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Pomoč zaradi visokih cen energentov v 2022: Vnos
dejanskih podatkov do 31. januarja

Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za
gospodarstvo, turizem in šport obveščata upravičence, ki
so oddali vlogo za dodelitev pomoči zaradi visokih
povišanj cen električne energije in zemeljskega plina po
Zakonu o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj
cen električne energije in zemeljskega plina za 2022
(ZPGVCEP), da morajo do 31. 1. 2023 do 12:00 v
aplikaciji JRP vnesti še dejanske podatke za izračun
upravičenih stroškov iz 5. člena ZPGVCEP, ki so jih v
vlogi zgolj ocenili.

Pomoč gospodarstvu na podlagi ZPGVCEP: Urejanje
napačno oddanih podatkov v postopku korekcije
vloge

V primeru napačno oddanih podatkov v okviru korekcije
vloge lahko upravičenec na Javno agencijo SPIRIT
posreduje zaprosilo za popravek na elektronski naslov
energenti@spiritslovenia.si. Agencija bo tehnični umik
vloge uredila predvidoma isti ali najkasneje naslednji dan
in o tem obvestila po elektronski pošti. Več...

Akademijo upravljanja s kadri

V organizaciji IKT Horizontalne mreže, Združenja za
informatiko in telekomunikacije ter v soorganizaciji SRIP-
a  MATPRO je 26. januarja potekal prvi modul Akademije
upravljanja s kadri. Namenjen je bil direktorjem in je
obravnaval HR strategijo kot temelj uspešne rasti in
poslovanja. Ostalih pet modulov bo obravnavalo vsebine
s področja pridobivanja, zadržanja, mentorstva,
napredovanja, nagrajevanja in upravljanja s talenti. Več…

UVODNIK

V prvi letosnji številki novičnika SRIP-a MATPRO vas poleg informacij o pomoči
gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina za 2022
obveščamo tudi o novih razpisih in prihajajočih dogodkih, v novičniku pa boste kot
ponavadi našli še vrsto drugih aktualnih novic.
 
Prijazno vabljeni k branju!

Tjaša Polc
Koordinatorka SRIP-a MATPRO

IZPOSTAVLJAMO

IZ DELA SRIP-a MATPRO

Tjaša Polc nova koordinatorka SRIP-a MATPRO

Z letošnjim januarjem je direktorica GZS-Zasavske gospodarske zbornice Tjaša Polc nova
koordinatorka Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni
produkti. Vesna Nahtigal je namreč s 1. 1. 2023 prevzela mesto generalne direktorice
GZS in zaradi tega ne more več formalno koordinirati SRIP-a, ostaja pa z našim delom še
naprej tesno povezana.

Vizualni sistem plačila za uspešnost - Industrijski športnik 4.0

V okviru razvoja človeških virov SRIP-a MATPRO je 26. januarja potekal HR »meet-up«
Vizualni sistem plačila za uspešnost – Industrijski Športnik 4.0. Predstavljen je bil sistem
plačila za uspešnost in povezanega sistema vizualnih zaslužkov kot dela operacijskega
sistema Industrijski športnik (Industrial Athlete 4.0), ki sta ga Mark Lamoncha in Timothy
Figley uspešno razvila in implementirala v praksi.

VABIMO VAS

Informativni dan: Program Obzorje Evropa v tretjem letu izvajanja, 1. 2. 2023

Informativni dan bo priložnost za seznanitev z novostmi, ki jih prinašajo novi dvoletni
programi za obdobje 2023-2024 in posvetovanje z mrežo slovenskih Nacionalnih
kontaktnih točk programa Obzorje Evropa (NKT). Namenjen je tako raziskovalcem in
raziskovalkam ter strokovnim delavcem in strokovnim delavkam na slovenskih
raziskovalnih organizacijah kot tudi podjetjem. Več...

Mehanizmi pomoči za omilitev posledic energetske krize za 2023, 9. 2. 2023

Na dogodku se bodo udeleženci lahko seznanili z vsebino in pogoji posameznih pomoči.
Sodelovali bodo predstavniki Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT-a, ki
sta glavna akterja pri pridobivanju pomoči. V drugem delu dogodka pa bo priložnost za
postavljanje vprašanj. Dogodek v organizaciji GZS bo ponovljen 21. februarja 2023, ko bo
predstavljena tudi platformo za oddajo vlog. Več...

Zaposlovanje filipinske delovne sile, 21. 2. 2023

Vabimo vas na predstavitev primera dobre prakse zaposlovanja filipinske delovne sile in
individualne pogovore s strokovnjaki na tem področju. Več...

Gospodarska delegacija v VIETNAM in SINGAPUR, 26. 2. - 4. 3. 2023

Vabimo vas, da se pridružite slovenski vladno-gospodarski delegaciji v Vietnam in
Singapur. Organizatorji delegacij, Gospodarska zbornica Slovenije, SPIRIT Slovenija in
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, za udeležence pripravljajo poslovna
mreženja z izbranimi predstavniki vietnamskih in singapurskih podjetij v Ho Chi Minh
Cityju in Singapurju ter obisk izbranih lokalnih podjetij in posebnih gospodarskih con.
Mogoča je udeležba v eni ali obeh delegacijah. Več...

Roadshow Pospeševalnik izvoza

Vse do 1. marca poteka v organizaciji GZS-Centra za mednarodno poslovanje na
regionalnih zbornicah roadshow Pospeševalnik izvoza. Delavnica bo udeležence popeljala
skozi ključna področja, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi načrtov za izvozni zagon in
za razumevanje izzivov, ki jih bo novi zagon prinesel podjetju. Več...

Podelitev 55. Nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, 7. 3.
2023

Prejemniki Nagrade GZS so gospodarstveniki, ki s svojim delovanjem pomembno
sooblikujejo gospodarsko in družbeno okolje, v katerem delujejo. Rdeča nit letošnje
podelitve bo odličnost. Več...

Gospodarska delegacija v Baskijo (Španija), 27. - 30. 3. 2023

Ciljni sektorji poslovne delegacije v avtonomno regijo Baskija so avtomobilska industrija,
druge industrijske tehnologije, farmacija in biotehnologija, gradbeništvo in gradnja,
industrijska proizvodnja in materiali, kemična industrija, meritve in standardi, transport in
logistika. Prijave so že odprte. Več...

Povabilo k sodelovanju pri vzpostavitvi slovenske baze podatkov o odpadni plastiki
in sekundarnih materialih

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije želi v okviru projekta CIRCI – Uvajanje
krožnega gospodarstva v industrijske procese (Norveški Instrument) vzpostaviti enotno in
javno dostopno bazo podatkov o količinah in virih reciklatov po slovenskih industrijah. Kot
orodje za vzpostavitev baze podatkov snovnih tokov plastičnih materialov ter mapiranje
odpadnih oziroma sekundarnih materialov so oblikovali spletno anketo in vabijo podjetja,
da jo izpolnijo. Več…

SPS: Anketa o stanju podjetništva

Slovenski podjetniški sklad izvaja anketo o stanju podjetništva in o potrebni pomoči
podjetjem v letu 2023. Rezultati bodo uporabljeni izključno za interno analizo o pomoči v
letu 2023. Vabljeni k sodelovanju! Več...

RAZPISI

Advanced Materials & Manufacturing United for Lightweight (AMULET)

Prijave za drugi razpis so odprte od 10. januarja 2023 do 22. marca 2023. Namenjen je
konzorcijem dveh do treh MSP-jev za razvoj lahkih materialov za avtomobilski, vesoljski in
aeronavtični sektor, energetiko in gradbeništvo. Izbrani konzorcij bo prejel do 120.000 €
(60.000 € na MSP). Več...

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023

Razpis je 16. januarja objavila Javna agencija za raziskovalno dejavnost. Predmet razpisa
je (so)financiranje izvajanja manjših temeljnih raziskovalnih projektov in manjših
aplikativnih raziskovalnih projektov, podoktorskih temeljnih raziskovalnih projektov in
podoktorskih aplikativnih raziskovalnih projektov, manjših temeljnih raziskovalnih projektov
- Program dr. Aleša Debeljaka, velikih temeljnih raziskovalnih projektov. Rok prijave je 28.
2. 2023. Več...

Potrditev koncepta - Obzorje Evropa

Evropski raziskovalni svet bo 90-im raziskovalnim projektom namenil nepovratna sredstva
za potrditev koncepta v skupni vrednosti 13,5 milijona evrov. Dodatno financiranje v
vrednosti 150.000 evrov za posamezni projekt je del programa EU za raziskave in
inovacije Obzorje Evropa. Prejemniki bodo sredstva lahko uporabili za preverjanje
praktične izvedljivosti znanstvenih konceptov, raziskovanje poslovnih priložnosti ali
pripravo patentnih prijav. Več…

Objavljeni so razpisi za štipendije Ad futura

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je v decembru objavil javne
razpise štipendijskih programov Ad futura, z izjemo enega, ki je bil objavljen novembra.
Programi so namenjeni spodbujanju mednarodne mobilnosti dijakov, študentov in
raziskovalcev iz Slovenije v tujino in iz tujine v Slovenijo. Več...

Sprememba Javnega razpisa Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim
podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-
2025

V Javnem razpisu Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški
trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 se 1. točka 12 »Roki in
način prijave na javni razpis« spremeni tako, da se v alineji Roki za oddajo vlog na FAZO
A- SKLOP I v drugi podalineji spremeni 2. rok in se zamenja z novim datumom, in sicer z
16. 2. 2023. Več…

Na voljo je novih 85,5 milijona evrov posojil SID banke

Podjetjem so preko sklada skladov SID banke na voljo sveža povratna sredstva za
posojila in portfeljske garancije za raziskave, razvoj in inovacije (22 mio EUR),
mikrokredite in portfeljske garancije za mala in srednje velika podjetja ter za posojila za
investicije na področju urbanega razvoja. Več...

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 66PO21 še odprt

Še vedno je odprt javni poziv, katerega predmet in namen so krediti Eko sklada za
okoljske naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb v naslednje ukrepe:
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov), gospodarjenje z odpadki, varstvo voda in
učinkovita raba vode, odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in začetne naložbe v
okoljske tehnologije. Več...

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

Info dan za nepovratna sredstva za inovacije na področju nizkoogljičnih tehnologij

Na dogodku, ki sta ga pripravila Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) ter Slovensko
gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA), je bil podrobneje predstavljan EU Sklad
za inovacije (Innovation Fund), ki se polni s prihodki iz prodaje pravic do emisije, in ki
dvakrat letno razpiše nepovratna sredstva za inovativne nizkoogljične tehnološke
projekte/rešitve. Razpise sklada, ki so na voljo podjetjem v EU, upravlja Komisija. Na
dogodku je bil podrobneje predstavljen 3. razpis za velike projekte, ki je trenutno odprt.

4. Platforma znanja: Prihodnost vrednotenja raziskav

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je konec lanskega decembra organiziralo 4.
posvet Platforme znanja z naslovom Prihodnost vrednotenja raziskav: prenova od zaveze
do izvedbe. Na dogodku so bile predstavljene aktualne pobude za prihodnji razvoj
vrednotenja na področju raziskav na EU ravni in izmenjana mnenja o izzivih in prioritetah
prenove na nacionalni ravni. Več..

Strategija digitalne preobrazbe: nujni so ambicioznejši cilji

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) močno podpira horizontalno povezovanje digitalne
preobrazbe pod enotno krovno strategijo digitalizacije, saj je dvojni prehod (digitalni in
zeleni) ključen za doseganje uspešnosti in konkurenčnosti naše države pri umeščanju v
mednarodni prostor. Po besedah generalne direktorice GZS Vesne Nahtigal je »krovna
strategija digitalne preobrazbe ključni dokument, ki bo narekoval nadaljnji razvoj naše
družbe in države. Potrebno pa je postaviti ambicioznejše cilje ter v pripravo akcijskega
načrta digitalne strategije vključiti predstavnike gospodarstva.« GZS kot ključni cilj
predlaga, da postane Slovenija do leta 2030 ena izmed petih najuspešnejših držav po
Indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) na ravni držav EU. Več…

V veljavi Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja
podjetja

V Uradnem listu RS, št. 167/2022 z dne 30. 12. 2022, je bila objavljena Uredba o določitvi
cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja. Uredba je začela veljati 1. 1.
2023 in velja do 30. 6. 2023. Omejitev drobnoprodajne cene iz te uredbe velja tudi za
pogodbe o dobavi, sklenjene v obdobju od 9. 11. 2022 do vključno 31. 12. 2022 za dobave
v času veljavnosti te uredbe.

Energetsko intenzivna podjetja še vedno brez odgovora

Na 10. vrhu o energetiki in regulativi, ki je potekal 25. januarja v organizaciji agencije
Prosperia, so se udeleženci seznanili z novostmi krizne energetske regulative za
prihodnje leto in se posvetovali z vodilnimi strokovnjaki in odločevalci o rešitvah in
aktualnih dogajanjih. Na dogodku je sodelovala tudi generalna direktorica GZS Vesna
Nahtigal. Na okrogli mizi je skupaj z ministrom za okolje, podnebje in energijo Bojanom
Kumrom razpravljala o ukrepih za pomoč gospodarstvu na področju energetske draginje,
o energetski samooskrbi Slovenije ter o zelenem prehodu podjetij. Več…

Energetska draginja: gospodarstvo od vlade še vedno pričakuje rešitve za velika
podjetja in za likvidnost

Trgovinska zbornica Slovenije,  Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Združenje delodajalcev obrti in
podjetnikov Slovenije so 13. januarja pozdravile sprejeto Uredbo o določitvi cene
električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (MSP), ki določa najvišjo
drobnoprodajno ceno omejene količine električne energije končnim odjemalcem: Ob tem
vztrajajo, da je potrebno nemudoma poiskati kompromisne rešitve tudi za ceno električne
energije in plina za velika podjetja ter cene plina za MSP. Zaradi neustreznih in
nepravočasnih rešitev so mnoga podjetja že v težki situaciji in v izrazito neenakopravnem
položaju na trgu, tako domačem kot tujem. Delodajalske organizacije so zato ponovno
predlagale več rešitev in pozivale Vlado RS, da se jih vključi v besedilo predvidenih
sprememb Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Več...

Energetska kriza: Vlada prisluhnila predlogu GZS glede načela sorazmernosti

V 12. januarja sprejeti spremembi Uredbe o določitvi cene električne energije za mikro,
mala in srednja podjetja (MSP) je kot referenčno leto namesto celotnega leta 2021
določeno obdobje od 1. julija 2021 do 30. junija 2022. S tem po novem zajema tudi tista
podjetja, ki so imela v t. i. covidnem letu manjšo porabo energentov in bi bila brez te
spremembe v neenakopravnem položaju. Obenem je GZS izrazila pričakovanje rešitve
problematike velikih in energetsko intenzivnih podjetij, ki so iz uredbe izvzeta, nimajo
regulirane cene, so pa morala v zadnjih mesecih zakupiti električno energijo za 2023 po
enormno visokih cenah. Več...

Ustanovljena delovna skupino za pripravo NEPN

Vlada RS je na svoji 28. redni seji lanskega decembra prejela sklep o ustanovitvi Delovne
skupine vlade za Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt in Dolgoročno podnebno
strategijo Slovenije do leta 2050. Republika Slovenija je v skladu z Uredbo EU 2018/1999
dolžna spremljati izvajanje Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) in o
tem vsaki dve leti poročati Evropski komisiji. Delovna skupina bo tako najmanj na vsaki
dve leti pripravila poročilo o izpolnjevanju svojih nalog in hkrati poskrbela za medsektorsko
usklajenost ukrepov, o katerih bo v okviru spremljanja izvajanja NEPN potrebno poročati
Evropski komisiji. Več...

Emisije CO₂ so se v Sloveniji v letu 2021 zmanjšale

Po podatkih poročila za leto 2022 o emisijah CO₂ v vseh državah sveta, ki so jih zbrali v
Skupno raziskovalno središče (JRC), Mednarodna agencija za energijo (IEA) in
Nizozemska agencija za presojo vplivov na okolje (PBL), se je v letu 2021 v Sloveniji
zaradi pozitivnega trenda energetske industrije (–16 %) še naprej nadaljeval trend
zmanjševanja emisij CO₂ iz preteklih let. V stavbnem in prometnem sektorju pa so lani
emisije narasle za 6 %. Več...

Okoli 2-odstotna gospodarska rast v naslednjih treh letih

Umiritev rasti zasebne potrošnje je ključen del BDP, ki bo vplival na počasnejšo
gospodarsko rast v Sloveniji do leta 2025. Fiskalna politika bo pretežno ostala naklonjena
blaženju dviga cen na gospodinjstva in gospodarstvo, kar bo vodilo tudi do povišane
inflacije v tem obdobju. Več...

Proizvodnja motornih vozil v oktobru in novembru z vnovičnim padcem

Visoka rast industrijske proizvodnje se je še okrepila nad 11-mesečnim povprečjem v
proizvodnji elektronskih in optičnih izdelkov, drugih vozil in plovil, električnih naprav,
tekstilij, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti, oblačil in pijač. Dvoštevilčni padci med
septembrom in novembrom so bremenili proizvodnjo kovin, kemikalij in kemičnih izdelkov
ter obdelavo in predelavo lesa. Nekoliko nižja je v tem obdobju bila proizvodnja papirja,
živil, nekovinskih mineralnih izdelkov in izdelkov iz gume in plastike. Po visoki medletni
rasti v avgustu in septembru so negativni trendi zopet zajeli proizvodnjo motornih vozil in
prikolic, kjer je bila medletna proizvodnja v zadnjih treh znanih mesecih nižja za 3 %. Vir:
Statistični urad RS. Več...

Cene v industriji z najnižjo rastjo v zadnjih 30-ih mesecih

Cenovni pritiski pri ključnih surovinah in polproizvodih so se decembra globalno gledano
spustili na 30-letno dno, predvsem zaradi padca cen energentov, piše Analitika GZS. Med
26-imi surovinami je cena porasla le osmim. Obseg zamud pri dobavah se je znižal na
najnižjo vrednost po oktobru 2020. Med 20-imi surovinami, za katere beleži poročilo
zamude, so se te povišale le za 4 surovine: za PVC, hrano, baker in železo. Logistični
zamaški so bili najnižji po oktobru 2020. Vir: S&P Global

Horizonti prihodnosti: novi in prioritetni ukrepi

Na interaktivnem portalu GZS Horizonti prihodnosti si lahko ogledate zbrane cilje za
razvojni preboj Slovenije in ukrepe, ki bi morali biti izvedeni, da bo lahko gospodarstvo
delovalo še bolj učinkovito. Na ogled so tudi predlagani novi in prioritetni ukrepi, s svojim
predlogom ukrepov lahko strateški načrt razvojnega preboja tudi sooblikujte. Predloge je
potrebno oddati preko spletnega obrazca.

VABLJENI K BRANJU

Revija Materiali in tehnologije / Materials and Technology št. 1 (2023)

Revija Materiali in tehnologije / Materials and Technology je znanstvena revija, ki objavlja
izvirne znanstvene članke, ki obravnavajo teoretična in praktična vprašanja naravoslovnih
ved in tehnologije na področjih kovinskih in anorganskih materialov, polimerov, vakuumske
tehnike, nanomaterialov in v zadnjem času tudi biomaterialov. Vabljeni k branju! Več...

Izdaja: Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO)
Za SRIP MATPRO: branka.murn@gzs.si

https://matpro.gzs.si

Vaše podatke smo zbrali iz javno dostopnih virov ali v okviru opravljanja dejavnosti Gospodarske zbornice Slovenije in jih
uporabljamo v skladu z določili 72. člena ZVOP-1 in ZEPT-1B. Svoje podatke lahko kadarkoli pregledate ter zahtevate njihov
popravek ali izbris oziroma prekličete to soglasje. Nastavitve, na katere vrste sporočil ste naročeni, in odjavo lahko kadarkoli
spremenite s klikom na povezavo »Sprememba nastavitev prejemanja e-novic in odjava«.
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