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UVODNIK 
  

Spoštovani! 

Tokratna, dvojna številka novičnika e-MATPRO prinaša vabilo na naš tradicionalni posvet, 

ki bo letos organiziran v okviru mednarodne konference AMPT 2022, in še vrsto drugih 

aktualnih informacij in novic. Prihodnja številka novičnika bo pripravljena konec 

septembra, ko bo oblikovan tudi dokončni program posveta.  

Prijazno vabljeni k branju! 

    

Vesna Nahtigal, koordinatorka SRIP-a MATPRO 
  

 
   

IZPOSTAVLJAMO 
  

 

  

Posvet SRIP-a MATPRO: Pot do zelenega proizvoda – 

trajnost izven okvirjev«, 13. 10. 2022 

Dogodek je namenjen srečanju in izmenjavi mnenj med 

državnimi institucijami, slovenskim gospodarstvom in 

institucijami znanja. Več... 
 

 
   

IZ DELA SRIP-a MATPRO 
  

20. posvet o procesni metalurgiji jekla 

Katedra za metalurško procesno tehniko Oddelka za materiale in metalurgijo 

Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (OMM NTF UL) je 8. septembra 

organizirala posvet o procesni metalurgiji jekla. Na posvetu, ki  je tradicionalno namenjen 

spoznavanju in izmenjavi izkušenj pri skupnih izzivih proizvodnje jekla in oskrbe s 

pomožnimi materiali, so predstavili nove inovativne, strokovne in znanstvene dosežke na 

področju proizvodnje, raziskav, pomožnih materialov, kakovosti, ekologije in razvojnih 

usmeritev. 
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VABIMO VAS 
  

Slovenski informativni dan o razpisih iz Evropskega obrambnega sklada 2022, 15. 9. 

2022 

Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA) v Bruslju in Ministrstvo za 

obrambo RS vabita na informativni dan, kjer bodo predstavljeni aktualni razpisi 

Evropskega obrambnega sklada (EDF). Informativni dan bo potekal 15. septembra v 

prostorih Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani od 09.30 do 12.30. Več... 
  

DAN INOVATIVNOSTI 2022, 20. 9. 2022 

Podelitev nacionalnih priznanj GZS za najboljše inovacije in konferenca o vlogi dizajna pri 

inoviranju, ki bo organizirana v sodelovanju s Kompetenčnim centrom za design 

management (KCDM 3.0) bo 20. septembra v Kongresnem centru Brdo pri Kranju. Več... 
  

Poslovno srečanje: Koraki do pametne tovarne, 22. 9. 2022 

SRIP ToP v sodelovanju s koncernom Kolektor vabi na brezplačni hibridni dogodek z 

naslovom Koraki do pametne tovarne, ki bo potekal 22. septembra med 8.30 in 12.00 v 

živo na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) in preko spleta. Na dogodku bodo govorili o 

tovarnah prihodnosti in smislu digitalne transformacije ter kaj lahko pričakujemo na tem 

področju v prihodnosti, predvsem pa bodo govorci predstavili nekaj trendov ter primere 

dobrih praks na podlagi uspešno izvedenih projektov na tem področju. Več... 
  

Gospodarska delegacija na Češko: Obisk Industrijskega sejma MSV v Brnu, 3. – 5. 

10. 2022 

Med 4. in 7. oktobrom letos bo na razstavišču v Brnu potekal najpomembnejši industrijski 

sejem v Centralni Evropi - mednarodni inženirski sejem MSV.  Poleg osrednjih 

tem,  namenjenih Industriji 4.0 in digitalnim tovarnam, torej digitalizaciji proizvodnje, bo na 

letošnjem sejmu velik poudarek tudi na krožnem gospodarstvu oziroma upravljanja z 

materialnimi viri. Več... 
  

 
   

RAZPISI 
  

Obzorje Evropa: WIDERA – ERA talenti 

Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave 

in inovacije, objavila razpis ERA talenti, ki spada v shemo WIDERA - širitev udeležbe in 

krepitev evropskega raziskovalnega prostora (HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-03). 

Cilj sheme je povečati interoperabilnost karier in zaposljivost raziskovalnih in inovativnih 

talentov v različnih sektorjih, s težiščem v državah, ki zaostajajo na področju raziskovalne 

in inovacijske učinkovitosti ter uspešnosti. 

Vrednost razpisa je 24 000 000 EUR, rok prijave je 15. 11. 2022. Več... 
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Spletna stran aktualnih razpisov na portalu GZS   

Na spletnih straneh GZS so objavljeni zbrani aktualni javni razpisi na nacionalni ravni, 

torej javni razpisi ministrstev in izvajalskih agencij. Več… 
  

Aktualni javni razpisi in pozivi Javne agencije SPIRIT 

Javne razpise in pozive Javne agencije SPIRIT, ki so trenutno v teku in so morda zanimivi 

tudi za vas, si lahko ogledate na povezavi >>> 
  

Odprti pozivi in javni razpisi Slovenskega podjetniškega sklada 

Odprte javne razpise Slovenskega podjetniškega sklada, ki bi bili morda zanimivi za vas, 

si lahko ogledate na povezavi >>> 
  

 
   

DOBRO JE VEDETI 
  

Slovenska elektroindustrija v luči zelenega in digitalnega prehoda 

Na Dnevu slovenske elektroindustrije 2022, ki ga je 31. avgusta pripravila GZS - Zbornica 

elektronske in elektroindustrije, so predstavniki GZS z gosti prikazali slovensko 

elektroindustrijo, izzive in priložnosti v panogi ter trende za prihodnost. Odvila se je tudi 

okrogla miza s podjetniki in strokovnjaki povezanih področij. Več... 

 
  

Trgovanje s TGP: Naša podjetja pričakujejo enake kriterije državne pomoči, kot jih 

imajo tuji konkurenti 

GZS že vse od leta 2019 opozarja na nujnost sprejetja Uredbe o nadomestilu posrednih 

stroškov emisij za toplogredne pline, ki kljub obljubam preteklih vlad še ni sprejeta. Zdaj, 

ko je aktualna Vlada dala predlog uredbe v javno obravnavo, je GZS oblikovala pripombe 

in pričakuje, da bodo upoštevane, saj sledijo smernicam EU za tovrstno državno pomoč in 

praksi drugih držav. Tako bi naša podjetja z 9-letno zamudo končno dobila možnost 

povračila sredstev, ki jih morajo vlagati v nove tehnologije za zmanjšanje CO2. Več... 
  

Energetska kriza: Gospodarstvo pozdravlja ukrep pomoči 

GZS pozdravlja hitro ukrepanje vlade in sprejem zakona o pomoči gospodarstvu zaradi 

visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. Predvideno sofinanciranje 

30 % stroškov električne energije in zemeljskega plina nad dvakratnikom dviga cen je 

ustrezen ukrep, ki ga dovoljuje pravni okvir na ravni EU, vendar naslavlja porast cen 

energentov v letošnjem letu. Ne naslavlja pa velikih neznank v zvezi z gotovostjo dobav 

zemeljskega plina, pa tudi ne zelo verjetne zaostritve energetske draginje za poslovne 

uporabnike v prihodnjem letu. Težave za podjetja se bodo prihodnje leto poglobile, saj 

narašča delež podjetij, ki se soočajo z visokimi veleprodajnimi cenam, opozarja GZS. Zato 

GZS pričakuje še v jesenskih mesecih oblikovanje zelo konkretnih ukrepov, ki bodo 
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razbremenili gospodarstvo, kar so sicer izpostavili člani UO GZS že na svoji zadnji, izredni 

seji v mesecu juliju. Več... 
  

GZS k aktualnemu predlogu sprememb zakona o dohodnini 

GZS predlaga ohranitev ugodnejše davčne obravnave v primeru odkupa lastnih delnic ali 

deležev podjetja in kot kompromisni predlog predlaga, da se možnost prodaje lastnih 

deležev ali delnic omeji na 10 odstotkov, kolikor lahko znaša odstotek lastnih delnic pri 

delniških družbah, skladno z Zakonom o gospodarskih družbah. Do tega praga bi se 

transakcija obdavčila kot kapitalski dobiček, kar bi presegalo navedeni prag, pa bi se 

obdavčilo kot dividenda. Na ta način bi najbolj učinkovito naslovili morebitne zlorabe tega 

instituta. Več... 
  

Reprezentativne delodajalske organizacije pričakujejo celovito davčno reformo 

Reprezentativne delodajalske organizacije, Trgovinska zbornica Slovenije, Gospodarska 

zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev 

Slovenije in Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, v celoti nasprotujejo 

parcialnim spremembam, ki jih prinaša Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o dohodnini, na podlagi katerega naj bi se še pred njihovo dokončno uveljavitvijo 

izničili pozitivni učinki zadnjih sprememb Zakona o dohodnini, ki so bile sprejete marca 

2022. Pričakujejo celovito davčno reformo in predlagajo umik predloga zakona iz javne 

obravnave. Več... 

 
  

GZS: Predlagana davčna reforma bi hromila gospodarsko rast 

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) meni, da bi Vlada morala naslavljati področje 

davkov s celovito davčno reformo, zato pozdravlja napoved, da naj bi bila ta sprejeta do 

začetka 2024. GZS se je po proučitvi predloga sprememb štirih davčnih zakonov, ki so bili 

posredovani v javno obravnavo v začetku avgusta 2022, opredelila predvsem do 

predlaganih sprememb v Zakonu o dohodnini (ZDoh-2), ki imajo pomemben vpliv na 

gospodarstvo. Nekatere predlagane spremembe podpira, pri nekaterih ima argumentirane 

zadržke oz. jim nasprotuje. Izoblikovala je tudi svoje konstruktivne predloge rešitev. Več... 
  

Energetska kriza: Industrija je eden ključnih stebrov za delovanje države, zato se ne 

sme ustaviti 

Upravni odbor GZS, ki se je 22. julija sestal na izredni seji, je pozdravil ukrepe vlade, ki jih 

je doslej sprejela, vendar pa pričakujejo v prihodnje več upoštevanja in vključenosti 

industrije in jasno zavezanost, da je tudi energetsko intenzivna industrija del slovenskega 

gospodarstva. Med drugim so člani UO pozvali Vlado RS in pristojna ministrstva, da 

zavzamejo aktivno vlogo Slovenije znotraj EU pri oblikovanju skupnih evropskih ukrepov 

tudi za gospodarstvo. Več... 
  

Brez zemeljskega plina se kratkoročno ne bomo izognili kriznim razmeram 
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Na sestanku, ki ga je 15. julija organizirala Gospodarska zbornica Slovenije, so 

predstavniki devetih, pretežno industrijskih panog, državni sekretarki Tini Seršen z 

Ministrstva za infrastrukturo (MZI) in državnemu sekretarju Matevžu Frangežu z 

Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) predstavili aktualne težave in 

opozorili na posledice, ki jih lahko povzroči zaustavitev dobave plina iz Rusije. Razprava 

je razgrnila številne posledice visokih cen energentov, težav v energetski in surovinski 

oskrbi ter verižne reakcije, ki jo povzročajo skorajda celotnemu gospodarstvu. Več... 
  

GZS: Za ohranitev konkurenčnosti je nujna pohitritev in poenostavitev postopkov 

zaposlovanja tujcev 

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je 14. julija organizirala posvet in okroglo mizo z 

naslovom Zaposlovanje tujcev. Dogodek je bil namenjen iskanju rešitev za pohitritev in 

poenostavitev postopkov zaposlovanja tujcev. Predstavniki podjetij so izpostavili 

konkretne težave in predlagali vrsto kratkoročnih interventnih in organizacijskih rešitev. 

Pohitritev in poenostavitev postopkov je bila tudi rdeča nit okrogle mize, na kateri so 

sodelovali predstavniki pristojnih ministrstev in Zavoda za zaposlovanje. Več... 
  

Avgusta padec industrijske proizvodnje verjetno le v Nemčiji in Franciji 

Sestavljeni PMI v območju evra se je v avgustu po prvi oceni nekoliko znižal, vendar je 

bilo to manj od ocene Analitike GZS in srednje ocene neodvisnih analitikov. Pri tem se je 

predvsem znižalo zaupanje v storitvah, kar še vedno pomeni šibko rast in naj bi bilo 

posledica draginje, ki zmanjšuje realno povpraševanje po blagu in storitvah. V 

predelovalnih dejavnostih je PMI ostal na podobni ravni, medtem ko se je indeks tekoče 

proizvodnje znižal, kar naj bi odražalo avgustovski padec industrijske proizvodnje, ki naj bi 

sledil julijskem padcu. Več... 
  

Junijska industrijska proizvodnja brez večjih sprememb 

V juniju se je industrijska proizvodnja v Sloveniji po originalnih podatkih v enem mesecu 

povečala za 1,7 % (3,1 % medletno), kar je bilo predvsem posledica rasti proizvodnje v 

predelovalnih dejavnostih (+2 % glede na maj; +6 % glede na junij 21). Več... 
  

Proizvodnja v razvitem svetu z zavoro 

Svetovni proizvodni PMI (JP Morgan in S&P Global) se je julija ponovno znižal, in sicer na 

2-letno dno (51,1). Tako odraža stagnacijo industrijske proizvodnje na svetu (output 

indeks pri 50), predvsem pa negotove izglede, saj se je obseg novih naročilponovno 

znižal, dinamika nastajanja novih delovnih mest pa se je ustavila. Že tretjič v zadnjih štirih 

mesecih se je obseg proizvodnje v vmesni proizvodnji znižal, kar pretežno odraža težave 

v industrijah, ki pri svoji proizvodnji uporabljajo veliko energentov in surovin. Nova naročila 

so se predvsem skrčila v vmesni (polproizvodi) in investicijski proizvodnji (stroji ipd.), 

medtem ko so ostala nespremenjena v segmentu industrij, ki izdelujejo izdelke za 

potrošnike. Več... 
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VABLJENI K BRANJU 
  

V dvojni številki revije Glas gospodarstva plus (julij-avgust) tudi o novih materialih 

Zeleni razvoj sledi spodbujanju energetske učinkovitosti (stran 52). Več... 
  

 
   

Izdaja: Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO) 

Za SRIP MATPRO: branka.murn@gzs.si 

https://matpro.gzs.si 
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