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UVODNIK 
  

Po uspešno izpeljanem Vrhu slovenskega gospodarstva, ki ga je organizirala 

Gospodarska zbornica Slovenije, smo tudi v SRIP-u MATPRO še močneje motivirani za 

skupno gradnjo mostov za varnejšo in boljšo prihodnosti. Tako smo v novembru na SVRK 

poslali pripombe na predlagane nove Utemeljitve desetih prednostnih področij pametne 

specializacije (S5), skupaj s SRIP-om TOP pa pripravljamo zanimiv dogodek na temo 

psihološke varnosti v podjetjih. V novičniku pa tudi tokrat lahko najdete še vrsto drugih 

novic, informacij o razpisih ter vabil. 

 

Prijazno vabljeni k branju! 

 

Vesna Nahtigal 

Koordinatorka SRIP-a MATPRO 
  

 
   

IZPOSTAVLJAMO 
  

 

  

Vrh slovenskega gospodarstva: Mostovi za boljšo in 

varnejšo prihodnost 

Na letošnjem vrhu je bilo v odprtem dialogu med 

gospodarstveniki, Vlado RS in drugimi ključnimi deležniki 

sprejetih osem zaključkov o tem, kako v prihajajočem 

obdobju graditi mostove za boljšo in varnejšo prihodnost. 

Več… 
 

 

  

Določitev zaključkov o najboljših razpoložljivih 

tehnikah (BAT) za industrijsko predelavo železnih 

kovin 

Začela so veljati nova pravila, ki določajo uradna merila 

uspešnosti za zmanjšanje onesnaževanja zraka in vode 

pri predelavi železnih kovin. Več... 
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IZ DELA SRIP-a MATPRO 
  

Aktivnosti SRIP-a MATPRO v novembru 

V novembru smo opravili pregled in Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

(SVRK) posredovali pripombe na gradivo nove Utemeljitve desetih prednostnih področij 

pametne specializacije (S5) s preglednico fokusnih področij in njihovih produktnih smeri. 

Gradivo je bilo oblikovano v procesu podjetniškega odkrivanja, ki je potekalo s SRIP-i in 

na podlagi kvantificiranih utemeljitev tržnih potencialov in predlogov ter utemeljitev iz javne 

razprave. V sodelovanju s SRIP-om TOP pa pripravljamo strokovno srečanje in delavnico 

z naslovom PSIHOLOŠKA VARNOST V PODJETJIH - Uvajanje sprememb v podjetja, ki 

bo decembra na GZS. Ob tej priložnosti že najavljamo tudi svečano obeležitev 100-letnice 

»skoka čez kožo«, ki jo Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani načrtuje za 

30. 3. in 1. 4. 2023. 
  

 
   

VABIMO VAS 
  

PSIHOLOŠKA VARNOST V PODJETJIH - Uvajanje sprememb v podjetja, 8. 12. 2022 

SRIP MATPRO je v sodelovanju s SRIP-om TOP pripravil strokovno srečanje z delavnico, 

ki bo potekalo 8. 12. 2022 od 10.00 do 14.00 na Gospodarski zbornici Slovenije. Na 

dogodku bodo udeleženci spoznali najnovejše teorije in trende, predvsem pa bo poudarek 

na praktičnem in interaktivnem delu. Predavateljica bo spodbudila deljenje dobrih praks, ki 

bodo dale potrditve in odprle nova razmišljanja in ideje, kako izboljšati lastna delovna 

okolja in podjetja. Več... 
  

Predstavitev novega enotnega patentnega sistema, 1. 12. 2022 

Enotni patentni sistem uvaja enostavnejšo in stroškovno učinkovitejšo pot do patentnega 

varstva in reševanja sporov v Evropi. O enotnem patentu kot prelomnici za inovacije v 

Evropi bo govoril tudi predsednik Evropskega patentnega urada Antonio Campinos. Več... 
  

INSE 2022, 5 - 6. 12. 2022 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) obvešča, da bo na Poljskem od 

5. do 6. 12. 2022 organiziran mednarodni matchmaking & networking dogodek s področja 

trajnostne ekonomije, surovin, naprednih materialov v Obzorju Evropa. Več... 
  

Konferenca s predstavitvijo Poročila o produktivnosti 2022, 7. 12. 2022 

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj vabi na predstavitev Poročila o 

produktivnosti 2022, ki bo potekal 7. decembra med 9.30 in 12.45 v živo v Kongresnem 

centru Brdo ter preko spleta. Več... 
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4. posvet Platforme znanja: »Reforma sistema ocenjevanja raziskav, raziskovalcev 

in raziskovalnih institucij«, 13. 12. 2022 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) organizira nacionalni posvet na 

temo prenove sistema ocenjevanja raziskav, raziskovalcev in raziskovalnih institucij. 

Dogodek je namenjen raziskovalkam in raziskovalcem, predstavnicam in predstavnikom 

raziskovalnih organizacij in visokošolskih ustanov, ki se želijo aktivno vključevati v 

oblikovanje in usklajevanje ukrepov na področjih znanstvene in visokošolske politike na 

nacionalni in ravni EU. Več... 
  

7. Simpozij slovenskih raziskovalcev v tujini, 22. 12. 2022 

Cilj multidisciplinarnega dogodka, ki ga organizirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost 

in šport (MIZŠ) ter društvo VTIS, je vzpostavljanje in utrjevanje vezi med slovenskimi 

raziskovalci v tujini in profesorji, raziskovalci ter študenti v Sloveniji, z dolgoročnim 

namenom projektnega sodelovanja in deljenja dobrih praks. Več... 

 

 
  

 
   

RAZPISI 
  

Odprta elektronska oddaja vlog za dodelitev pomoči po ZPGVCEP - visoke cene 

energentov 

Država bo podjetjem pomagala s sofinanciranjem 30 odstotkov stroškov električne 

energije in zemeljskega plina v letu 2022 nad dvakratnikom dviga cen teh dveh 

energentov v letu 2021, izračun upravičenih stroškov pa je narejen po metodologiji 

Evropske komisije in se nanaša na obdobje med 1. junijem in 31. decembrom 2022. Vloga 

za upravičene stroške v obdobju oktober – december 2022 bo potrebno oddati v prvih 

dveh mesecih 2023 preko e-vloge na spletni strani SPIRIT Slovenija. 
  

Sredstva Sklada za inovacije EU za podnebno nevtralno gospodarstvo 

Evropska komisija je objavila razpisa Sklada za inovacije (katerega namen je 

sofinanciranje projektov v gospodarstvu), od katerih se pričakuje, da bodo prispevali k 

prehodu na podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 2050, prispevali  k cilju zmanjšanja 

emisij za vsaj 55 % do leta 2030, energetski učinkovitosti in vodiku iz obnovljivih virov. 

Več... 
  

Oddaja vlog za pridobitev finančne pomoči Sklada za pomoč malim in srednjim 

podjetjem znova omogočena 

Po začasni prekinitvi možnosti oddaje vlog za finančno pomoč Sklada za pomoč malim in 

srednjim podjetjem (angleško Ideas Powered for Business SME Fund) za dejavnosti, 

povezane z intelektualno lastnino, je to od 9. novembra dalje ponovno možno. Več... 
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Razpis za inovacije v visokem šolstvu 

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo je objavil nov razpis za podporo projektom 

za krepitev inovacijskih zmogljivosti v visokem šolstvu. V okviru razpisa bo visokošolskim 

ustanovam in njihovim partnerjem na voljo do 12 milijonov evrov za 16 projektov, ki bodo 

osredotočeni na krepitev zmogljivosti in usposabljanje talentov na visokotehnoloških 

področjih. Na razpis se lahko prijavijo visokošolske ustanove in neakademski partnerji iz 

Evrope in pridruženih držav programa Obzorje Evropa. Rok za prijavo je 28. 2. 2023. 

Več... 
  

Štipendije za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ 2022 

Razpis Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada 

Republike Slovenije je namenjen izobraževalnim institucijam, predmet razpisa pa je 

štipendiranje študijskih obiskov študentov, vpisanih na izobraževalne ustanove v Republiki 

Sloveniji, nosilke Erasmus listine za terciarno izobraževanje, v okviru programa 

Erasmus+. Rok prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31. 5. 2023. 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 
  

Izdana Uredba o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za velike 

poslovne odjemalce 

Vlada RS je na dopisni seji 29. novembra izdala Uredbo o določitvi mehanizma 

oblikovanja cene električne energije za velike poslovne odjemalce, s katero bo z 

opredeljeno referenčno nabavno ceno elektrike pomagala podjetjem zaradi visokih cen 

energije. Uredba, ki velja do vključno 31. decembra 2022, je stopila v veljavo 30. 

novembra. Več... 
  

Na srečanju predsednika vlade in ministrov za gospodarstvo in infrastrukturo s 

predstavniki gospodarstva o svežnju ukrepov za soočanje z energetsko draginjo 

https://matpro.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=24548&l=164388&ce=407666419
https://matpro.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=24548&l=164390&ce=407666419
https://matpro.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=24548&l=164392&ce=407666419
https://matpro.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=24548&l=164393&ce=407666419
https://matpro.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=24548&l=164394&ce=407666419
https://matpro.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=24548&l=164395&ce=407666419


Osrednja tema srečanja predsednika vlade Roberta Goloba ter ministrov za gospodarstvo 

in infrastrukturo s predstavniki gospodarstva, ki je potekalo 22. novembra na Gospodarski 

zbornici Slovenije, so bila izhodišča za ukrepe pomoči gospodarstvu zaradi visokih cen 

energentov v prihodnjem letu. Več... 
  

Elektro-energetska samozadostnost Slovenije je možna in nujna 

Potrebe slovenskih odjemalcev (industrija, gospodinjstva, javni sektor, promet in drugi) po 

električni energiji se bodo do leta 2050 podvojile, hkrati pa se bo skupna poraba 

energentov zaradi vlaganj v bolj učinkovite tehnologije zmanjšala. Zato je strateškega 

pomena, da Slovenija doseže elektroenergetsko uvozno neodvisnost in hkrati podnebno 

nevtralnost do leta 2035. To je eden od zaključkov posveta o energetskem prehodu 

Slovenije, ki sta ga konec oktobra v Državnem svetu organizirala Strateški svet GZS za 

energetski prehod in Svet za razvoj pri SAZU. Celoten dokument, kakor tudi poročilo s 

posveta in video posnetki predstavitev ter izjave ključnih govorcev, so dostopni na 

spletnem portalu Energetski prehod Slovenije, ki postaja nacionalna platforma za 

spodbujanje javne in strokovno podprte razprave o energetskem prehodu Slovenije. 
  

Vlada RS pozvala podjetja, da aktivno pristopijo k pogovorom za sklepanje pogodb 

z dobavitelji električne energije 

Vlada Republike Slovenije je 15. novembra pozvala predstavnike gospodarstva, da 

aktivno pristopijo k pogovorom z dobavitelji električne energije, pridobijo več ponudb in 

pristopijo k pogovorom za sklepanje pogodb, na podlagi katerih bodo lahko sprejeli 

utemeljene odločitve za zagotovitev varne in cenovno dostopne oskrbe v letu 2023. Več... 
  

Gospodarstvo in znanost lahko veliko prispevata k razvoju Slovenije 

Univerza v Ljubljani in Gospodarska zbornica Slovenije nameravata združiti moči na 

področju sodelovanja med gospodarstvom in izobraževalnimi ustanovami, zato sta vodstvi 

obeh organizacij pristopili k pripravi akcijskega načrta, sta se na srečanju na GZS 

dogovorila rektor Univerze v Ljubljani dr. Gregor Majdič in generalni direktor GZS mag. 

Aleš Cantarutti. Izvršna direktorica GZS za industrijsko politiko Vesna Nahtigal pa je 

spomnila, da so GZS, Rektorska konferenca in Koordinacija samostojnih raziskovalnih 

inštitutov že leta 2020 podpisali Razvojno zavezništvo, v katerem so vladi predlagali 

konkretne ukrepe in rešitve za vzdržen razvoj Slovenije, med drugim povečanje sredstev 

za raziskave in razvoj, uveljavljanje davčnih olajšav za inovacije, oprostitev plačila DDV za 

nakup raziskovalne opreme ter ustanovitev Agencije za tehnološki razvoj, kar naj bi se v 

kratkem tudi uresničilo. Več... 
  

Digitalizacija omogoča podjetjem lažje načrtovanje in porabo resursov 

Dvojni prehod - zeleni prehod in digitalizacija - je tudi Gospodarska zbornica Slovenije 

opredelila kot največjo prioriteto, ker je to odgovor na negotove okoliščine, kakršnim smo 

priča danes, in način za dvig dodane vrednosti, je bilo med drugim  poudarjeno na peti 

https://matpro.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=24548&l=164396&ce=407666419
https://matpro.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=24548&l=164398&ce=407666419
https://matpro.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=24548&l=164399&ce=407666419
https://matpro.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=24548&l=164401&ce=407666419


konferenci GoDigital, največji in neodvisni poslovni konferenci na področju digitalizacije v 

Sloveniji. Več... 
  

Poročilo o izvajanju NEPN 

Vlada RS se je na 21. redni seji seznanila s poročilom o izvajanju Celovitega 

nacionalnega in podnebnega načrta (NEPN). Slovenija je večinoma uspešna pri izvajanju 

že sprejetih ukrepov, manj uspešna pa pri dodatnih ukrepih NEPN, kjer prihaja do zamud 

ter pomanjkanja potrebnih kadrovskih kapacitet. Več... 
  

Dogovor ministrov EU o skupnih nakupih plina 

V Bruslju se je zaključilo četrto izredno srečanje ministrov za energijo, ki ga je med češkim 

predsedovanjem sklical minister za industrijo in trgovino Jozef Síkela. Ministri so 

razpravljali o nujnih ukrepih, ki bodo pomagali zagotoviti manjkajočo dobavo plina na trg 

Evropske unije (EU) in tako prispevali k stabilizaciji cen energije. Ministri so se tudi 

odločili, da bodo pospešili uvajanje energije iz obnovljivih virov. Več... 

 
  

Pobuda GZS glede vračanja prejete pomoči po PKP zakonodaji 

Skladno z veljavno zakonodajo so nekatera podjetja prejela odločbe FURS, s katerimi jim 

je naloženo plačilo vračila pomoči oziroma vračila sorazmernega dela pomoči v zelo 

visokih zneskih, ki že ogrožajo njihovo likvidnost ter poslovanje. GZS je na ministra za 

finance in v.d. generalnega direktorja FURS-a zato naslovila pobudo, da z razumevanjem 

pristopijo k reševanju posameznih primerov, prisluhnejo argumentom posameznih podjetij 

ter upoštevajo splošno neugodno gospodarsko situacijo v posameznih primerih, ko je to 

potrebno. Več... 
  

Reprezentativne delodajalske organizacije proti izredni uskladitvi minimalne plače 

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS), 

Trgovinska zbornica Slovenije (TZS), Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) ter 

Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS) nasprotujejo napovedani 

izredni uskladitvi minimalne plače, saj ta ni predvidena v Zakonu o minimalni plači in 

predstavlja odstop od načela predvidljivosti poslovnega okolja, so v skupnem stališču, 

posredovanem predsedniku vlade in ministroma za gospodarstvo in delo, zapisale 

reprezentativne delodajalske organizacije. Več... 
  

Platforma SloGlobal 

Ministrstvo za zunanje zadeve, Direktorat za gospodarsko in javno diplomacijo, nam je 

posredovalo predstavitev platforme SloGlobal. Gre za mrežo poslovnih in podjetnih 

Slovencev ali njihovih potomcev iz vsega sveta. Več... 
  

Raziskava Eurochambres: Kazalnik poslovnega zaupanja za leto 2023 na dnu 
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Poslovno zaupanje za prihodnje leto je v evropskih državah nižje kot je bilo med finančno 

krizo 2008-09 in na vrhuncu pandemije, kaže 30. izdaja letne ekonomske raziskave 

Eurochambres (Eurochambres Economic Survey), evropskega združenja zbornic, 

katerega članica je tudi Gospodarska zbornica Slovenije. Kot ključne izzive podjetja v 

Evropi izpostavljajo zaskrbljenost glede dostopnosti energije in surovin po sprejemljivih 

cenah, pomanjkanje ključnih znanj in veščin pri zaposlenih ter visoka uskladitev stroškov 

dela. Več... 
  

Zmanjšanje slovenskega BDP v tretjem četrtletju anomalija 

V tretjem četrtletju se je realna rast slovenskega BDP medletno znižala na 3,4 %. Nižja 

rast na medletnem nivoju je bila pričakovana, vendar je padec glede na predhodno 

četrtletje (podatek, prilagojen za sezono in koledar) presenetljiv tako glede na napoved 

Analitike GZS kot tudi na podatke o spremembi na nivoju EU-27. Po dosegljivih podatkih 

na Eurostatu je bil padec v Sloveniji med 14-imi državami, za katere so podatki na voljo, 

največji, medtem ko je srednja sprememba (mediana) znašala +0,25 %. Več... 
  

 
   

VABLJENI K BRANJU 
  

Izšla novembrska izdaja revije Glas gospodarstva 

Trajnostno poslovanje in digitalizacija gresta z roko v roki in tudi tista podjetja, ki tega še 

niso ponotranjila, bodo morala prilagoditi svoje poslovanje, ugotavljajo v najnovejši številki 

revije Glas gospodarstva. Trajnostno poslovanje mora slediti poslovnim ciljem podjetja, 

hkrati pa tudi njegovim družbenim in okoljskim ciljem, pa je med drugim v zanimivem 

intervjuju povedal Vlado Šarenac, direktor za področje tehnološkega svetovanja za JV 

Evropo pri PwC Slovenia. 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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