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UVODNIK 
  

Spoštovani! 

 

Pred vami je prva letošnja številka novičnika e-MATPRO, ki je tokrat obarvana nekoliko 

bolj zeleno. Med novicami tako lahko preberete komentar gospodarstva na evropski zeleni 

dogovor, vabimo vas na dva dogodka, povezana z varstvom okolja in opozarjamo na 

nekaj izbranih razpisov s tega področja. Veseli pa smo tudi vesti o rekordni rasti 

decembrske prodaje vozil v EU. 

Sicer pa se v SRIP-u MATPRO pospešeno pripravljamo na oddajo vlog za 3. fazo javnega 

razpisa, katere rok se izteče 14. februarja. 

 

Prijazno vabljeni k branju! 

 

Vesna Nahtigal, koordinatorka SRIP-a MATPRO 

  
  

 
   

IZPOSTAVLJAMO 
  

   

 

 

Nadgradnja Akcijskega načrta v zaključni fazi 

V zaključni fazi je priprava nadgradnje Akcijskega načrta 

SRIP-a MATPRO za 3. fazo delovanja, ki bo trajala do 30. 

septembra 2022. Predvideni rok za oddajo vlog je 14. 

februar 2020. Revidiran Akcijski načrt bo objavljen na 

spletnih straneh SRIP-a MATPRO.  
  

 
   

IZ DELA SRIP-a MATPRO 
  

Z ministrico Mlinarjevo o dosežkih in načrtovanih aktivnostih SRIP-ov 



Sestanka z novo ministrico Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) 

dr. Angeliko Mlinar na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) se je v imenu SRIP-ov 

udeležila koordinatorka SRIP-a MATPRO Vesna Nahtigal. Ministrico Mlinarjevo je 

seznanila z glavnimi dosežki in načrtovanimi aktivnostmi vseh SRIPO-ov, tudi SRIP-a 

MATPRO. Izpostavila je, da so SRIP-i na strateških prioritetnih področjih razvoja Slovenije 

uspeli povezati podjetja in inštitucije znanja pri oblikovanju skupnih strategij razvoja. 

Dosegli so številne odmevne rezultate in vzpostavili model trajnega povezovanja 

partnerjev. Zato je po mnenju vseh vključenih deležnikov s tem inštrumentom potrebno 

nadaljevati in ga nadgraditi s še močnejšim povezovanjem med SRIP-i in vladno stranjo. 

Enaka, ali še bolj pomembna, pa je potreba po intenzivnejšem vključevanju SRIP-ov v 

oblikovanje industrijske in raziskovalne politike, upoštevajoč tudi nov moment evropskega 

zelenega dogovora. 
  

 
   

VABIMO VAS 
  

Konferenca Zaključki BAT in njihova vloga pri določevanju pogojev 

okoljevarstvenih dovoljenj industrije, 29. 1. 2020 

Na dogodku, ki je namenjen t. i. zavezancem »IED« ter njihovim svetovalcem pri pripravi 

vlog za pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj, se boste seznanili s postopkom 

posodabljanja vsebin referenčnih dokumentov določene dejavnosti na ravni EU (BREF) in 

zaključkov BAT v Sevilli. Predstavljene bodo tudi možnosti sodelovanja pri oblikovanju teh 

dokumentov, vloga gospodarskih združenj v procesu ter uveljavitev sprejetih zaključkov v 

zahtevah in pogojih okoljevarstvenih dovoljenj v Sloveniji. Konferenca bo potekala 29. 1. 

2020 s pričetkom ob 10. uri na GZS. Dogodek je brezplačen, potrebna pa je predhodna 

prijava. Več... 
  

Karierni dan za poklice na področju metalurgije in materialov, 6. 2. 2020 

V okviru razstave Ko zapoje kovina v Narodnem muzeju Slovenije bo 6 2. 2020 

organiziran Karierni dan. Namen dogodka je predstavitev študijskega programa Materiali 

in metalurgija (NTF UL) z vidika kompetenčnega modela in pomena kvalifikacij. V goste so 

organizatorji – Oddelek za materiale in metalurgijo Naravoslovnotehniške fakultete 

Univerze v Ljubljani v sodelovanju s SRIP-om MATPRO  povabili odlične strokovnjake iz 

industrije in raziskovalne dejavnosti ter pripravili delavnice in predstavitve laboratorijev. 

Dogodek je namenjen tako šolskim svetovalnim delavcem in ravnateljem kot tudi učiteljem 

naravoslovnih in tehničnih predmetov, ki si želijo pobliže spoznati področje materialov in 

metalurgije. Več... 
  

Vabilo na mednarodno delavnico Zeleni materiali za baterije v Obzorju 2020, 19. 2. 

2020 

Evropska komisija je pred kratkim odobrila 3,2 milijarde evrov javne podpore za 

vseevropski raziskovalni in inovacijski projekt na vseh segmentih verige vrednosti baterij. 

Ta pobuda EU prinaša nove možnosti financiranja evropskih raziskovalcev, specializiranih 
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za tehnologije baterij. Zato vas Bavarian Research Alliance in Innovation Centre Denmark 

vabita, da se pridružite mednarodni delavnici Zeleni materiali za baterije v Obzorju 2020, 

ki jo bodo organizirali 19. februarja 2020 v Münchnu. Namen delavnice je povezati 

raziskovalce iz akademskih krogov in industrije iz različnih evropskih regij in evropskih 

držav, da razvijejo skupne predloge v okviru razpisov za »Industrial Leadership« v okviru 

Obzorja 2020 s posebnim poudarkom na baterijskih tehnologijah. Dogodek je posebej 

namenjen raziskovalcem, ki imajo konkretne projektne ideje za razpisane teme in iščejo 

mednarodne projektne partnerje. Več... 
  

 
   

DOBRO JE VEDETI 
  

Decembrska prodaja vozil v EU z rekordno rastjo 

Od septembra 2019 naprej se prodaja novih vozil v EU spet povečuje po visokih mesečnih 

stopnjah (14,5 % v septembru, 8,7 % v oktobru in 4,9 % v novembru) in je decembra 

znašala celo 21,7 %. Več.... 
  

Gospodarstvo o evropskem zelenem dogovoru 

Evropska komisija je načrt rasti in razvoja gospodarstva zasnovala na okoljski in podnebni 

politiki, kar pozdravljamo tudi v gospodarstvu, so poudarili na GZS. Novi zeleni dogovor, ki 

ga je komisija predstavila 11. decembra lani, vsebuje več kot 50 pobud oziroma ciljev in 

predstavlja rdečo nit, ki povezuje vse politike EU. Veliko modrosti in praktičnih rešitev pa 

bo potrebno, da te pobude, ko bodo prešle v izvedbo, ne bodo ogrozile konkurenčnosti 

evropskega gospodarstva in preko tega evropske socialne politike in delovnih mest. Več... 
  

Energetsko intenzivna industrija podpira prehod v podnebno nevtralno krožno 

gospodarstvo 

Novi evropski zeleni dogovor poudarja pomen, ki ga imajo energetsko intenzivne panoge, 

kot so proizvodnja aluminija, jekla in cementa za evropsko gospodarstvo. Le-te namreč 

zagotavljajo surovine za več ključnih vrednostnih verig gospodarstva. Razogljičenje in 

posodobitev te industrija je bistvena. 

Nerazumljivo je, da najnovejša različica slovenskega nacionalnega energetskega in 

podnebnega načrta (NEPN 4.1.) ne vsebuje ocene vplivov prehoda v podnebno nevtralno 

krožno gospodarstvo z vidika stroškov za gospodarstvo in njegove zanesljive oskrbe z 

energijo. To je še posebej zaskrbljujoče, ker predstavljajo nacionalni energetski in 

podnebni načrti posameznih držav članic osnovo, na podlagi katere se bodo določile 

možnosti prihodnjega evropskega financiranja. 
  

Prva seja Strateškega sveta GZS za okolje bo 31. januarja 

Konec meseca se bodo na ustanovni seji prvič srečali člani novoustanovljenega 

Strateškega sveta GZS za okolje (SSO GZS). V luči številnih predlogov zakonodajnih 

sprememb na okoljskem področju je vloga tega posvetovalnega telesa GZS za 
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energetsko intenzivne panoge še toliko bolj pomembna. O delovanju strateškega sveta 

vas bomo obveščali tudi preko spletne strani SRIP-a MATPRO.  
  

Dodatek št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn 

Slovenije  

Dodatek, ki je začel veljati s 1. januarjem 2020, vsebuje novo tarifno prilogo in določa 

najnižji polni znesek regresa za letni dopust za leto 2020, ki znaša 1.050 € in velja do 

določitve novega zneska. Več... 
  

Vesna Nahtigal izvršna direktorica za industrijsko politiko na GZS 

Vesna Nahtigal, koordinatorka SRIP-a MATPRO, je z novim letom prevzela naloge 

izvršne direktorice za industrijsko politiko na Gospodarski zbornici Slovenije. S sklepom 

Upravnega odbora GZS-Združenja kovinskih materialov in nekovin je bila konec lanskega 

leta imenovana tudi za novo direktorico tega združenja. Več... 
  

Dr. Blaž Nardin novi dekan Fakultete za tehnologijo polimerov  

S 1. januarjem 2020 je dekan Fakultete za tehnologijo polimerov (FTPO) v Slovenj Gradcu 

postal dr. Blaž Nardin. Kot dekan se bo osredotočal na izobraževanje za potrebe 

gospodarstva, povezovanje z gospodarstvom, raziskovalno delo in razvoj kadrov na 

fakulteti. 
  

 
   

RAZPISI 
  

Domači razpisi, povezani z zmanjševanjem vplivov na okolje 

Želeli bi vas opozoriti na nekaj domačih razpisov, povezanih z zmanjševanjem vplivov na 

okolje: 

- Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za 

obdobje 2019 do 2022 (MzI): Predmet sofinanciranja so finančne spodbude, namenjene 

za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (v nadaljevanju: DO 

OVE) in mikro sisteme DO OVE. Do finančnih spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki 

širijo obstoječ daljinski sistem DO OVE ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso 

kot vir za obstoječe daljinsko omrežje. Več…  

- Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne 

energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022 (MzI): Predmet javnega razpisa 

je dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in 

vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje 

tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter 

hranilnikov energije (v nadaljevanju: operacija). Finančne spodbude se dodeljujejo kot 

državne pomoči in so namenjene nakupu in vgradnji naprav za proizvodnjo električne 

energije z izrabo sončne energije. Več…  

- Spodbude za izvedbo energetskega pregleda (Eko sklad): Predmet javnega poziva so 
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nepovratne finančne spodbude v obliki »de minimis« pomoči podjetjem za izvedbo 

energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v tem podjetju ali za uvedbo 

sistema upravljanja z energijo. Več… 

- Spodbude za trajnostno mobilnost v podjetjih (Eko sklad): Več… 
  

 
   

MATPROplus 
  

Uspešna udeležba slovenskih podjetij na sejmu EUROGUSS 

Na mednarodnem strokovnem sejmu za tlačno litje, tehnologije, procese in produkte 

EUROGUSS v Nürnbergu so razstavljali tudi člani SRIP-a MATPRO in druga slovenska 

podjetja: SIJ Metal Ravne, TH Castings, MLM - Mariborska Livarna, skupina Talum, 

Kovinoplastika Lož, Iskra Mehanizmi in Iskra ISD livarna, Difa, Hidria in drugi. Zanimanje 

za nove rešitve slovenskih podjetij je bilo dobro, tako da so predstavniki naših podjetij s 

svojim sejemskim nastopom zadovoljni. Dobro je bil predstavljen tudi nov razvoj v štirih 

halah Nürnberškega sejma. Sejem je potekal od 14. do 16. januarja 2020. 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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