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UVODNIK 
  

Naj vam tokrat uvodoma najprej zaželim lepe in mirne božične praznike ter srečno in 

uspešno leto 2023 tako na poslovnem področju kot v osebnem življenju. Prihajajoče leto 

bo tudi meni osebno prineslo nove izzive, saj bom 3. januarja prevzela funkcijo generalne 

direktorice Gospodarske zbornice Slovenije. Kot doslej, me bo tudi vnaprej pri delu vodila 

misel, da skupaj zmoremo več. Verjamem, da bomo, povezani s skupnimi cilji, 

gospodarstvo in institucije znanja v sodelovanju z državo kos vsem izzivom, ki jih pred nas 

postavlja negotovi čas. 

V našem zadnjem letošnjem novičniku pa tudi tokrat prinašamo zanimive in aktualne 

novice, informacije o razpisih ter vabila. 

Prijazno vabljeni k branju! 

 

Vesna Nahtigal 

Koordinatorka SRIP-a MATPRO 
  

 
   

IZPOSTAVLJAMO 
  

 

  

Vesna Nahtigal z novim leto prevzema funkcijo 

generalne direktorice GZS 

Na predlog predsednika GZS Tiborja Šimonke je Upravni 

odbor GZS 9. decembra kot novo generalno direktorico 

GZS s štiriletnim mandatom imenoval Vesno Nahtigal, ki 

je sicer kot izvršna direktorica GZS za industrijsko politiko 

že sedaj del najožjega vodstvenega tima. Več... 
 

 
   

IZ DELA SRIP-a MATPRO 
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SRIP MATPRO ministru dr. Jevšku predstavil idejo 

vzpostavitve slovenskega pilotnega centra za 

napredne strjevalne tehnologije lahkih kovin 

V Službi vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko 

politiko je 20. decembra potekalo srečanje ministra dr. 

Aleksandra Jevška in njegove ekipe s predstavniki SRIP-

a MATPRO. Gostje so predstavili idejo vzpostavitve 

slovenskega pilotnega centra za napredne strjevalne 

tehnologije lahkih kovin. 
 

 

  

PSIHOLOŠKA VARNOST V PODJETJIH - Uvajanje 

sprememb v podjetja 

SRIP MATPRO je v sodelovanju s SRIP-om ToP 8. 

decembra pripravil strokovno srečanje z delavnico, na 

kateri so udeleženci spoznali najnovejše teorije in trende, 

praktično in interaktivno delo ter deljenje dobrih praks pa 

je spodbudilo nova razmišljanja in ideje, kako izboljšati 

lastna delovna okolja in podjetja.  
 

 
   

VABIMO VAS 
  

Slovensko - nemški dan vodika, 31. 1. 2023 

Dogodek bo združil predstavnike vlad, raziskovalcev in gospodarstva iz Nemčije in 

Slovenije, ki bodo razpravljali o vodikovem gospodarstvu in ogljični nevtralnosti s 

strateških in poslovnih vidikov ter najboljših praks. Več... 
  

Posvet Obzorje Evropa - vaš glas je pomemben! 

Evropska komisija je 1. decembra začela največje javno posvetovanje o preteklosti, 

sedanjosti in prihodnosti evropskih raziskav in inovacij, ki zajema obdobje 2014-2027. 

Zbrani prispevki bodo uporabljeni za naknadno vrednotenje Obzorja 2020 (2014-2020), 

vmesno vrednotenje programa Obzorje Evropa (2021-2027) in prihodnji Strateški načrt 

Obzorje Evropa, za leta 2025–2027. Posvetovanje bo odprto 12 tednov in se bo zaključilo 

konec februarja 2023. Več... 
  

Platformi za odpornost dobavne verige (SCR) odprta še do februarja 2023 

Če iščete nove, alternativne dobavitelje industrijskih surovin, sestavnih delov, polizdelkov 

ali pa se želite predstaviti kot dobavitelj le-teh tujim kupcem, vas vabimo, da svoje podjetje 

predstavite na Platformi za odpornost dobavne verige (SCR), ki jo za podjetja s področja 

EU koordinira Enterprise Europe Network (EEN). Več...  
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RAZPISI 
  

Najava Javnega razpisa za raziskovalne projekte za leto 2023 

Skrajni rok za objavo javnega razpisa, da se bo lahko začelo financiranje s 1. 9. 2023, je 

15. 1. 2023. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije zato vsem 

zainteresiranim z namenom, da že sedaj pristopijo k pripravi vsebine predloga projekta, 

najavlja, da bo rok za oddajo prijave najkasneje 28. 2. 2023. Več… 
  

Podpora dvojnemu prehodu na zeleno in digitalno gospodarstvo 

Evropska komisija je 8. decembra v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa 

za raziskave in inovacije, objavila sklop dvanajstih razpisov za sofinanciranje inovativnih in 

raziskovalnih projektov na področju podpore dvojnemu prehodu na zeleno in 

digitalno gospodarstvo (HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01). Več... 

 
  

Najava transnacionalnega javnega razpisa mreže ERA-MIN3 za leto 2023 »ERA-MIN 

Joint Transnational Call 2023« 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo sofinanciralo aktivnosti slovenskih 

partnerjev v projektih, izbranih v okviru skupnega transnacionalnega razpisa za 

raziskovalno inovacijske projekte »ERA-MIN Joint Transnational Call 2023«. Poziv se 

navezuje in je v skladu z razpisom, ki je objavljen na spletni strani mreže ERA-MIN. 

Predvidoma bosta financirana 2 projekta s slovenskimi upravičenci. Več... 
  

Napoved novih razpisov v okviru ukrepov Marie Skłodowske-Curie (MSCA) 

Evropska komisija je 7. decembra napovedala nove razpise v vrednosti 1,75 milijarde 

evrov za podporo usposabljanju, izpopolnjevanju znanj in spretnosti ter poklicnemu 

razvoju raziskovalcev v okviru ukrepov Marie Skłodowske-Curie. Več... 
  

Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in 

prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa 

Predmet javnega razpisa je enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave 

projektov raziskovalnim organizacijam, ki so kandidirale na razpisih okvirnega programa 

za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (Horizon Europe). Upoštevajo se razpisi 

Obzorje Evropa za Steber 1 in Steber 2 (Pillar 1 in Pillar 2), ki jih Evropska komisija objavi 

na svojih spletnih straneh. Več... 
  

Obzorje Evropa: razpis za dodelitev sredstev ERC za že uveljavljene raziskovalce za 

leto 2023 

Evropska komisija je razpis objavila 8. decembra. Raziskovalci lahko v okviru razpisa 

pridobijo sredstva v višini do 2.500.000 EUR za obdobje petih let. Več.. 
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Štipendije za doktorski študij na European University Institute (EUI) za leto 2023 

(329. JR) 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 12. 

decembra objavil razpis štipendije za enega vlagatelja, ki bo v študijskem letu 2023/2024 

vpisan v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na European University Institute (EUI), 

pri čemer zadnje leto študija financira EUI. Rok prijave je pričel teči na dan objave razpisa 

in traja do izbora prvega vlagatelja, vendar najkasneje do vključno 31. 5. 2023. Več... 
  

Sofinanciranje podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na European 

University Institute (EUI) za leto 2023 (330. JR) 

Predmet razpisa, objavljenega 12. decembra, je sofinanciranje enoletnega podoktorskega 

raziskovalnega izobraževanja na EUI enemu vlagatelju, ki bo v študijskem letu 2023/2024 

sprejet na podoktorsko raziskovalno izobraževanje in bo z njim tudi pričel v študijskem letu 

2023/2024. Rok prijave je pričel teči na dan objave razpisa in traja do izbora prvega 

vlagatelja, vendar najdlje do vključno 31. 3. 2023. Več... 
  

Nove tehnologije in rešitve za zmanjšanje okoljskega in podnebnega odtisa RI 

6. decembra je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in 

inovacije,  Evropska komisija objavila razpis za sofinanciranje projektov v okviru sklopa za 

podporo naslednji generaciji znanstvenih instrumentov, orodij in metod, in sicer se ta 

razpis nanaša na nove tehnologije in rešitve za zmanjšanje okoljskega in podnebnega 

odtisa (HORIZON-INFRA-2023-TECH-01). 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 
  

Državni zbor sprejel zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske 

krize za 2023 

Državni zbor RS je 16. decembra sprejel zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev 

posledic energetske krize, ki ga je pripravila Vlada RS v sodelovanju z gospodarstvom. 
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Pomoč gospodarstvu vključuje subvencioniranje visokih cen električne energije, 

zemeljskega plina in tehnološke pare, subvencioniranje dveh ukrepov za ohranjanje 

delovnih mest ter ukrepe za zagotavljanje likvidnosti podjetij. Ocenjena vrednost ukrepov 

za gospodarstvo je 1,2 milijarde evrov. Več... 

 
  

Gospodarske organizacije soglasno zahtevale zamejitev cene elektrike za podjetja 

Predstavniki gospodarskih in podjetniških organizacij so še pred začetkom obravnave in 

glasovanja o predlogu Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske 

krize v DZ RS na skupni novinarski konferenci opozorili na kritične razmere, v katerih se 

zaradi visokih cen električne energije nahaja gospodarstvo. Zakon o pomoči gospodarstvu 

za omilitev posledic energetske krize, ki je bil v DZ RS še istega dne tudi dejansko sprejet, 

namreč ne rešuje perečega problema, s katerim se ta hip soočajo številna podjetja: 

nerazumno visokih cen ponudb za zakup električne energije za leto 2023. Uredba o 

zamejitvi cen električne energije namreč ni prinesla rezultatov, ki jih je napovedovala 

vlada in pričakovalo gospodarstvo. Več... 
  

Odziv GZS na navedbe MzI v sporočilu za javnost z dne 16.12.2022 

"Na GZS želimo še enkrat poudariti, da bi zakon, ki je bil sprejet danes, učinkoval, če bi 

bile ponudbe, ki jih podjetja prejemajo, nižje. Ob tako visokih cenah za električno energijo, 

kot so sedaj, pa bodo podjetja kljub subvencijam plačevala bistveno dražjo elektriko kot 

njihovi konkurenti v tujini," so na GZS med drugim zapisali v odzivu na navedbe v 

sporočilu za javnost Ministrstva za infrastrukturo. Več... 
  

Dopolnjena uredba o mehanizmu oblikovanja cene elektrike za velike poslovne 

odjemalce 

Vlada je na dopisni seji 6. decembra dopolnila Uredbo o določitvi mehanizma oblikovanja 

cene električne energije za velike poslovne odjemalce na način, ki jasno izraža, da se 

Uredba uporablja za vse posle, s katerimi se v decembru 2022 dogovarjajo cene oziroma 

količine za dobave v letu 2023. Več... 
  

Evropska komisija potrdila slovenski program evropske kohezijske politike 2021-

2027 

Evropska komisija je 12. decembra potrdila program evropske kohezijske politike 2021-

2027, ki ga je Slovenija uradno poslala v Bruselj konec oktobra. Prvi javni razpisi za 

kohezijska sredstva finančnega obdobja 2021-2027, ki se bo sicer izvajalo do konca leta 

2029, so predvideni v prvi polovici leta 2023. Hkrati je bil potrjen tudi tematski 

omogočitveni pogoj (TEC), vezan na Slovensko strategijo trajnostne pametne 

specializacije - S5. Več... 
  

Delovni program Obzorje Evropa za obdobje 2023–2024 
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Evropska komisija je 6. decembra sprejela glavni delovni program Obzorje Evropa za 

obdobje 2023–2024, s katerim bo namenila približno 13,5 milijarde evrov za podporo 

raziskovalcem in raziskovalkam ter inovatorjem in inovatorkam pri iskanju prelomnih 

rešitev za okoljske, energetske, digitalne in geopolitične izzive. Več... 
  

EIT najavil 890 milijonov evrov vredne naložbe v evropske inovacije 

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je najavil 890 milijonov evrov vredne 

naložbe v letih 2023, 2024 in 2025. Sredstva bodo vložena v izvajanje treh temeljnih 

stebrov dejavnosti EIT, ki podpirajo inovatorje na vseh stopnjah njihove poti. Več... 
  

Dosežen začasni dogovor o mehanizmu za ogljično prilagoditev na mejah (CBAM) 

Začasni dogovor je odvisen od nekaterih vidikov, ki so pomembni za ogljično prilagoditev 

na mejah (CBAM), vendar jih je treba opredeliti v drugih delih zakonodaje, o katerih 

pogajanja še potekajo. Kar zadeva izdelke in sektorje, ki spadajo na področje uporabe 

novih pravil, bo CBAM sprva zajemal številne specifične izdelke v nekaterih najbolj 

ogljično intenzivnih sektorjih: železarstvo in jeklo, cement, gnojila, aluminij, elektrika in 

vodik, nekatere predhodne sestavine in omejeno število nadaljnjih proizvodov. Posredne 

emisije bi bile prav tako vključene v uredbo na natančno opredeljen način. Več... 
  

Dosežen začasni dogovor o REPowerEU 

Pogajalci Sveta in Evropskega parlamenta so dosegli začasni dogovor o 

predlogu REPowerEU, katerega cilj je okrepiti strateško avtonomijo Unije z diverzifikacijo 

oskrbe z energijo ter povečanjem neodvisnosti in varnosti oskrbe Unije z energijo. Države 

članice bodo lahko svojim nacionalnim načrtom za okrevanje in odpornost (NOO) v okviru 

NextGenerationEU dodale novo poglavje REPowerEU, da bi financirale ključne naložbe in 

reforme, ki bodo pomagale doseči cilje REPowerEU. Dogovor bo dokončen, ko ga potrdijo 

in sprejmejo države članice EU in Evropski parlament. Več... 
  

Svet za internacionalizacijo gospodarstva tokrat na GZS 

Na seji, ki je potekala 16. decembra, so člani sveta govorili o tem, kako čim bolj učinkovito 

usklajevati skupne aktivnosti na obstoječih trgih in razmišljali o priložnostih na novo se 

odpirajočih trgih za slovenska podjetja. Generalni direktor GZS Aleš Cantarutti je pri tem 

izpostavil pomen koordinacije zunanjega in gospodarskega ministrstva ter podpornih 

institucij, da skupaj »dorečemo aktivnosti, ključne trge in panoge, ki jih je treba posebej 

podpreti pri prodoru na nove trge«. Posebej je poudaril, da je internacionalizacija in pomoč 

članom pri njihovih prizadevanjih za vstop na tuja tržišča za GZS izjemno pomembno 

področje. 
  

Zagonska podjetja združena pod eno streho 

Sekcija startup in scaleup podjetij (SSP), ki je bila 6. decembra ustanovljena na pobudo 

GZS - Zbornice osrednjeslovenske regije in Kluba poslovnih angelov Slovenije, združuje 

39 ustanovnih članov. Več... 
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Skupna izjava delodajalskih organizacij o predlogu zakona o pomoči gospodarstvu 

za omilitev posledic energetske krize 

Delodajalske organizacije - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniška 

zbornica Slovenije (OZS), Trgovinska zbornica Slovenije (TZS), Združenje delodajalcev 

Slovenije (ZDS) in Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS) so 7. 

decembra na predsednika vlade in pristojne ministre (za  finance, 

gospodarski  razvoj  in  tehnologijo, infrastrukturo ter 

delo,  družino,  socialne  zadeve  in  enake  možnosti) naslovili skupno stališče do na vladi 

potrjenega predloga zakona  o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske 

krize. Kot je bilo navedeno v dopisu, predlog ne rešuje osnovnega problem - visokih 

ponudb za zakup električne energije za leto 2023 - na kar predstavniki gospodarstva že 

ves čas opozarjajo. Več... 
  

Delodajalske organizacije niso podprle modela pomoči za energente 

Delodajalske organizacije so 5. decembra na predsednika vlade naslovile pismo, v 

katerem so izrazile skupno stališče, da modela pomoči za energente podjetjem, kot izhaja 

iz Predloga Zakona o pomoči za gospodarstvo za omilitev posledic energetske krize, ne 

podpirajo. Uredba o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za velike 

poslovne odjemalce, ki je bila sprejeta 29.11. in začela veljati 30.11., žal ni dosegla 

svojega namena. Cene električne energije, ki jo dobavitelji ponujajo poslovnim 

odjemalcem, so še vedno bistveno višje, kot je bilo kalkulirano v modelih, ki so tvorili 

osnovo za oblikovanje vrst pomoči. Hkrati so tudi višje, kot jih dosegajo oz. po katerih 

zaklepajo pogodbe konkurenti v tujini. Več... 
  

Industrijske naložbe v raziskave in razvoj v EU se znova povečujejo 

V  poročilu o naložbah v industrijske raziskave in razvoj, objavljenem 13. decembra, 

Evropska komisija ugotavlja, da so se naložbe EU v raziskave in razvoj po upadu zaradi 

pandemije ponovno povečale. Več... 
  

Gospodarska klima pričakovano navzgor, a nepričakovano veliko 

Po pisanju Analitike GZS se je gospodarska klima v Sloveniji novembra pričakovano 

okrepila (+3,5 o. t.), vendar je bila intenzivnost rasti precej večja od napovedi Analitike 

GZS (+0,4 o. t.). K zvišanju je prispevalo vseh pet posameznih kazalnikov zaupanja: v 

storitvenih dejavnostih (+1,5 o. t.), v predelovalnih dejavnostih (+1,4 o. t.), med potrošniki 

(+0,3 o. t.), v trgovini na drobno (+0,2 o. t.) in v gradbeništvu (za 0,2 o. t.). Rast kazalnika 

pripisujemo padcu cen energentov na veleprodajnih trgih ter pomembnih zagotovilih o 

alokaciji potrebnih javnih sredstev v 2023 za boj proti energetski draginji. Vir: Statistični 

urad RS. 
  

Prva stagnacija proizvajalčevih cen po decembru 2020 

Sektorsko gledano so se najbolj dvignile cene v proizvodnji oblačil, v proizvodnji usnjenih 

izdelkov ter proizvodnji pohištva. Najbolj so se znižale cene v proizvodnji kovin, sledile so 
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pocenitve v oskrbi z električno energijo ter tiskarstvu in razmnoževanju posnetih nosilcev 

zapisa. V predelovalnih dejavnostih kot celoti so se cene okrepile za 0,1 %, kar je bilo 

najmanj po decembru 2020. Več… 
  

 
   

VABLJENI K BRANJU 
  

EIT Manufacturing Summit Days 2022 

Vabljeni k ogledu posnetkov dveh okroglih miz z EIT Manufacturing Summit Days, ki so 

potekali 16. in 17. novembra. Prva okrogla miza je imela naslov Building innovation and 

skills to optimise energy consumption during the manufacturing processes, druga pa je 

potekala pod naslovom  Circular economy and energy sourcing: Collaboration & new 

partnerships across value chain. 
  

Glas gospodarstva, december 2022 

V novi številki revije Glas gospodarstva je objavljen intervju z Antonijo Božič Cerar in 

Simono Lesar, strokovnjakinjama z GZS za okoljevarstveno področje. Izpostavljata zlasti 

dolge postopke pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj in s tem povezane ovire oziroma 

časovne zaostanke pri uvajanju novih tehnologij. Prav vlaganje v nove, zlasti zelene 

tehnologije, pa na drugi strani pomeni konkurenčno prednost, kar nakazujejo tudi 

predstavljeni primeri dobre prakse nekaterih podjetij. O tem, v kakšni meri bodo 

geopolitične razmere krojile poslovno okolje, pa lahko preberete v rubriki GG Plus. Več... 
  

 
   

   

Ob izteku leta je pred nami le ena pot - naprej. 
Naj vam prinese obilo priložnosti, sreče in uspehov. 

 

Vesele praznike! 
 

Vesna Nahtigal                                Marko Drobnič 

Koordinatorka SRIP MATPRO           Predsednik SRIP MATPRO 
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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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