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Brifing: Kitajska

Odprte prijave za Seeds for the Future 2022
Slovenija: Huaweiev program za razvoj tehnoloških
talentov, bodočih digitalnih, IKT-strokovnjakov in
voditeljev

Nadaljuje se srečanja s kitajskimi dobavitelji –
tokrat poudarek na tekstilu in tekstilnih izdelkih *Novice, o katerih bi želeli obvestiti ostale člane SKPS prek naših novičnikov

lahko posredujete na skps@gzs.si. Obvestite nas lahko tudi o vaših
preteklih ali prihajajočih dogodkih. 

Tekoče novice in
dogodki članov*
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Odpiranje mej, kongres Komunistične partije
Kitajske in spodbujanje mednarodnega poslovanja

Napovedujemo
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Vabilo k udeležbi na 132. Canton Fair

Vabilo k udeležbi na matchmaking dogodku
Shanghai Federation of Economic Organizations

Zbor članov SKPS

Vabljeni na naše letno
srečanje
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11. oktobra 2022 ob 9. uri bo potekal zbor
članov SKPS.

Prijava je mogoča na skps@gzs.si ali preko eventbrite

Poziv članskim podjetjem SKPS - priprava tržne
raziskave 
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Tekoče novice
Sodelovanje Slovensko-kitajskega poslovnega sveta
z Ningbo Centre for CEEC Expo and Cooperation
Promotion

Srečanje z Veleposlaništvom Republike Slovenije v
Pekingu

Prva mednarodna Ženska akademija za inovacije na
podeželju

Marko Femc, Plan-net Solar: Sončna elektrarna ni
samo dekoracija na strehi, temveč prinaša tako
energetsko kot finančno neodvisnost

Vabilo k udeležbi na 4. China-CEEC (Cangzhou)
SME Cooperation Forum

mailto:skps@gzs.si
mailto:skps@gzs.si
https://www.eventbrite.com/e/zbor-clanov-skps-tickets-430853914657


ODPIRANJE MEJA V HONG KONGU IN NA
TAJVANU
Dobre novice za poslovanje v Vzhodni Aziji -
Hong Kong in Tajvan odpirata meje za
mednarodne prihode! Za vstop v Hong Kong ni
več potrebna karantena, omejitve ob vstopu s
sredino oktobra odpravlja tudi Tajvan.

KONGRES KOMUNISTIČNE PARTIJE KITAJSKE
16. oktobra 2022 se bo odvil kongres
Komunistične partije Kitajske, kjer bodo izvoljeni
organi partije. Pričakovano je, da bo Xi Jinping
na kongresu prejel tretji mandat kot generalni
sekretar partije, s tem pa bo tlakovana njegova
pot k tretjemu mandatu kot predsednik Ljudske
republike Kitajske. Ker bodo na kongresu
izvoljeno organi partije, je kongres tako politično
kot gospodarsko pomemben dogodek. Partija
namreč izvoli kadre, ki bodo imenovani ali
izvoljeni v odločevalne organe v Kitajski vladi, ter
definira prihodnje prioritete države na vseh
področjih. Ko bodo kadri izvoljeni, bomo znali
predvideti, kakšne bodo politike Kitajske do
naslednjega kongresa, ter kako bodo izvoljeni
kadri vplivali na le-te. Na letošnjem kongresu je
pričakovati, da se bo nadaljevala stabilnost v
partiji , brez večjih odstopanj od ustaljene linije. 

SHENZHEN SE ODPIRA ZA TUJE NALOŽBE
Shenzhen je pred kratkim uvedel predpise o
tujih naložbah, ki določajo, da lahko tuji
vlagatelji dobijo enak dostop do panog zunaj
kitajskega negativnega seznama tujih naložb, pri
čemer prepoveduje kakršne koli omejitve v zvezi
s tem. Tuje vlagatelje bodo spodbujali k vlaganju
v ključne sektorje mesta, kot so napredna
proizvodnja, nastajajoče industrije, varčevanje z
energijo in varovanje okolja.

KITAJSKA BO DODATNO SPROSTILA DOSTOP
DO TRGA ZA ČEZMEJNO TRGOVINO S
STORITVAMI
Kitajska bo spodbujala storitve v pilotnih conah
proste trgovine in po vsej državi in še naprej
gradila odprte platforme. Letos bo Kitajska
začela graditi prvo serijo predstavitvenih
območij za inovativni razvoj nacionalne trgovine
s storitvami. Ministrstvo za trgovino spodbuja
uvedbo politik in ukrepov za razvoj digitalne
trgovine in trgovine s storitvami ter krepi
prizadevanja za podporo razvoju nastajajočih
oblik vezanega poslovanja, kot so biomedicinske
raziskave in razvoj, testiranje integriranih vezij in
storitve identifikacije kulturnih relikvij.

Odpiranje meja, kongres Komunistične partije
Kitajske in spodbujanje mednarodnega poslovanja

Povzeto po: Belt and Road Weekly vol. 7, no. 33, 34, 35, 36, 37,  Xinhua News 

BRIF ING:  K ITA JSKA
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TEKOČE NOVICE

Sodelovanje Slovensko-kitajskega poslovnega sveta
z Ningbo Centre for CEEC Expo and Cooperation

Promotion

V torek, 6. septembra so se člani Izvršilnega
odbora SKPS srečali z novim ekonomskim
konzulom Veleposlaništva Ljudske
republike Kitajske v Sloveniji, g. Li Fengom.
Znotraj spoznavnega srečanja so člani IO SKPS
predstavili delovanje poslovnega sveta in
izmenjali želje po ohranitvi konstruktivnega
sodelovanja med SKPS ter predstavniki
Veleposlaništva.

6. september 2022
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TEKOČE NOVICE

člani IO SKPS se bodo s predstavniki Ningbo
centra srečevali na rednih mesečnih
srečanjih, ki bodo v korist slovenskim
podjetjem, ki želijo v Ningbu trgovati ali
razstavljati v okviru Ningbo CEEC Expo
predstavniki kitajske delegacije so posebej
izpostavili željo po sodelovanju na
področju zelenih tehnologij in povezanih
področij, na področju avtomobilske
industrije ter F&B področju (hrana in
pijača) na kitajskem trgu
slovenski proizvajalci hrane in pijače so
dobili priložnost sodelovanja na B2B in
online B2C področju

V torek, 6. septembra so se člani Izvršilnega
odbora SKPS prav tako že drugič srečali s
predstavniki Ningbo Centre for CEEC Expo
and Cooperation Promotion , kjer so na
produktivnem srečanju razpravljali o konkretnih
vidikih sodelovanja:

Vsa članska podjetja ter posamezniki v
okviru Slovensko-kitajskega poslovnega
sveta so dobila priložnost promocije s strani
Ningbo centra in se lahko vezano na to
obrnejo na skps@gzs.si v prihodnjih tednih.

mailto:skps@gzs.si
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TEKOČE NOVICE

Direktorica Slovensko-kitajskega poslovnega
sveta Marjana Majerič ter predsednik
Slovensko-kitajskega poslovnega sveta Žiga
Vavpotič sta prav tako podpisala okvirni
sporazum o sodelovanju z institucionalno
okrepljenim China-CEEC Expo & International
Consumer Goods Fair , kjer bodo v naslednjih
letih sodelovala tudi zainteresirana članska
podjetja Slovensko-kitajskega poslovnega sveta.

Predstavniki kitajske delegacije so se prav tako
srečali z nekaterimi članskimi podjetji SKPS:
podjetjem Deltahub d.o.o , ki je v letu 2022
prejelo zlato nagrado za inovativnost s strani
Gospodarske zbornice Slovenija ter podjetjem
Quantectum d.o.o, ki razvija novo tehnologijo
na področju napovedovanja potresov. Sestali so
se tudi s članskim podjetjem Pla-net Solar
d.o.o , ki je poleg svojega programa sončnih
elektrarn izjemno uspešno tudi na področju
električnih vozil.
 
V naslednjih dneh je delegacija obiskala tudi RTC
Krvavec ter se predstavila na osrednjem
dogodku Gazele 2022.
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TEKOČE NOVICE

Srečanje z Veleposlaništvom Republike Slovenije v
Pekingu

V sredo, 7. septembra 2022 je potekalo redno
srečanje med Izvršilnim odborom SKPS in
Veleposlanico Alenko Suhadolnik , konzulko
Miro Lesjak ter ekonomskim svetovalcev
Janom Sitarjem.
 
Na srečanju so predstavniki obeh institucij
izmenjali novice iz obeh držav, vezane na
poslovanje slovenskih podjetij na Kitajskem ter
kitajskih podjetij v Sloveniji. Dotaknili so se tudi
vloge sodelovanja velesil v globalnih vprašanjih,
kjer brez sodelovanja države, kot je Kitajska,
izzivov ne moremo celostno nasloviti.
 
Poleg tega s strani kitajskega vodstva Covid-19
odpiranje zaenkrat ni pričakovano, kljub
odpiranju sosedskih držav, kot so Japonska,
Južna Koreja, Vietnam in Laos.

7. september 2022
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NAPOVEDUJEMO

Zbor članov SKPS

Predstavitev realizacije programa dela ter
finančnega poročila SKPS
Aktiviranje članskih delovnih skupin SKPS
Predavanje Maje Marie Kosec: srečanje
Vzhoda in Zahoda skozi kitajsko filozofijo
Volitve v Izvršilni odbor 2022
Predstavitev kulture pitja čaja
Predstavitev novih članov SKPS
Kulturno presenečenje: kaligrafija

Slovensko-kitajski poslovni svet vas vljudno vabi
na enega naših osrednjih dogodkov, Zbor članov
SKPS, ki bo potekal v Dvorani C (1.
nadstropje), Gospodarske zbornice
Slovenije, Dimičeva 13, v torek, 11. oktobra
2022, ob 9.00

Vaša udeležba na dogodku je še posebej
pomembna, saj bodo na njem potekale volitve
izvršilnega odbora SKPS.

Program: 

Zbor članov bo spremljal izviren in bogat
vsebinski ter kulturni program, z veliko
priložnostmi za mreženje in spoznavanje članov.

Prosimo, da se na dogodek prijavite
najpozneje do sobote, 8. oktobra 2022.

Prijave: skps@gzs.si ali eventbrite. V
primeru prijave prek eventbrite, ne
pozabite klikniti na "dodaj v koledar" po
prijavi.
 
Za vse dodatne informacije se obrnite na
skps@gzs.si
 
Dogodek bo potekal v slovenskem jeziku.
 
Veselimo se vaše udeležbe!

mailto:skps@gzs.si
https://www.eventbrite.com/e/zbor-clanov-skps-tickets-430853914657
https://www.eventbrite.com/e/zbor-clanov-skps-tickets-430853914657
mailto:skps@gzs.si
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NAPOVEDUJEMO

Poziv članskim podjetjem SKPS - priprava tržne
raziskave 

Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani
že več kot 10 let uspešno izvajajo predmet
»Kako poslovati s Kitajsko?« Že tradicionalno
vsako leto sodelujejo z enim podjetjem, ki
namerava vstopiti na kitajski trg ter jim
pomagajo izvesti tržno raziskavo, na podlagi
katere podajo predloge za strategije vstopa na
trg in strategije trženja. 

Tokrat k sodelovanju pozivajo članska podjetja
SKPS, ki nameravajo vstopiti na kitajski trg, še
posebej pa tista, ki že vedo kaj glede kitajskega
trga bi želela raziskati, saj slednje zagotovi
učinkovitejšo izvedbo projekta. 

Projekt bo izveden po meri tako glede na
potrebe podjetja ter glede na zmožnosti vezane
na izvajanje predmeta.

Kontaktirajte nas na skps@gzs.si

Glavne kategorije razstavljavcev so: elektronski
gospodinjski in električni aparati, gradnja in
dekoracija doma, strojna oprema in orodje,
industrijska proizvodnja, predmeti za
gospodinjstvo in potrošniško blago, moda,
zdravje in rekreacija, ter trgovinske storitve.

Za več informacij obiščite spletno stran
Canton Fair ali nam pišite na skps@gzs.si

Med 15. in 16. oktobrom se bo preko spleta
odvil že 132. Canton Fair.

Med sejmom bodo na voljo VR razstavna
dvorana, stojnica VR Global Business
Matchmaking in spletni sejem. Vsi razstavljavci iz
različnih panog bodo hkrati razstavljali 24 ur na
dan, skupno deset dni. Na voljo vo 16 kategorij,
50 razstavnih odsekov, ki prikazujejo več kot 2,4
milijona izdelkov, in ki pokrivajo skoraj vse vrste
kitajskih izvoznih izdelkov.

Vabilo k prijavi na 132. Canton Fair

mailto:skps@gzs.si
https://www.cantonfair.org.cn/en-US
mailto:skps@gzs.si


Tekstil in tekstilni izdelki: osebna oblačila,
športna oblačila, metražno blago, tekstil za
dom, spalni program, modni dodatki…
Izdelki za dom, vrt in prosti čas:
kopalniška in sanitarna oprema in izdelki,
okrasni izdelki, notranja oprema, osebna
prtljaga, torbe in nahrbtniki, izdelki za male
živali, darilni program,…
Ostalo: Električni transformatorji vseh vrst
do 35 KV ter mali kovinski izdelki (podložke)
Seznam kitajskih ponudnikov še ni dokončen
in se bo do izvedbe dogodka še dopolnjeval!

Kitajski organizatorji bodo sestavili urnik B2B
razgovorov, ki bo poslan tudi vsem prijavljenim
udeležencem nekaj dni pred poslovnim
dogodkom.

Na tokratnih B2B razgovorih se boste lahko
srečali s kitajskimi sogovorniki iz naslednjih
področij: 

Dodatne informacije: g. Marko Jare, e-pošta:
marko.jare@gzs.si, tel: 01 5898 128
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Po poletnem odmoru se ponovno vračajo
aktivnosti na temo spletnih B2B srečanj in
pogovorov s kitajskimi dobavitelji, ki iščejo
poslovno sodelovanje z evropskimi kupci,
uvozniki in distributerji.

Tridnevni poslovni dogodek, ki bo potekal med
26. in 28. oktobrom letos  bo osredotočen na
b2b online srečanja s preko dvasetimi podjetji iz
vzhodne obalne province Zheijang oziroma
mesta Jiaxing, ki je poznano tudi kot rojstni kraj
svile. Eno od glavnih industrijskih področij
province Zheijang predstavlja prav proizvodnja
tekstila in tekstilnih izdelkov vseh vrst in ta
panoga bo tudi najbolj prisotna na tokratnih
razgovorih.

Vabimo slovenska zainteresirana podjetja in
posameznike, da si pogledajo trenuten
podroben seznam in opis poslovnih interesov
kitajskih podjetij na spletni strani GZS in v
primeru interesa izpolnijo elektronsko prijavnico
v katero vpišejo številko podjetja s katerim se
želijo srečati. Zaželeno je, da vsako podjetje
prijavi čim več sestankov.

NAPOVEDUJEMO

Nadaljujejo se srečanja s kitajskimi dobavitelji –
tokrat poudarek na tekstilu in tekstilnih izdelkih 

 

mailto:marko.jare@gzs.si
https://www.gzs.si/Dogodki/26-10-2022/nadaljujejo-se-srecanja-s-kitajskimi-dobavitelji--tokrat-poudarek-na-tekstilu-in-tekstilnih-izdelkih-
https://www.gzs.si/skupne_naloge/mednarodno_poslovanje/CEMP/Nadaljujejo-se-sre%C4%8Danja-s-kitajskimi-dobavitelji-tokrat-poudarek-na-tekstilu-in-tekstilnih-izdelkih


 str. | 10

NAPOVEDUJEMO

Slovenska podjetja imajo priložnost
spremljanja dogodka za svoje industrije in v
njih tudi B2B sodelovati.

Prijave sprejemamo na skps@gzs.si kemična industrija
medicinska oprema,
vozila na nove vire energije
sončne celice
avto-deli

26. oktobra 2022 bo potekal matchmaking
dogodek v organizaciji Shanghai Federation of
Economic Organizations za podjetja v
naslednjih industrijah: 

Vabilo k udeležbi na matchmaking dogodku 
 Shanghai Federation of Economic Organizations

Vabilo k udeležbi na 4. China-CEEC (Cangzhou) SME
Cooperation Forum

Prejšnji trije forumi so pritegnili več kot 1800
domačih in tujih predstavnikov in dosegli veliko
sodelovanja na področju splošnega letalstva,
medicinske opreme, vrhunske proizvodnje,
opreme za varovanje okolja itd. Med forumi je
bilo podpisanih približno 112 tujih projektov
sodelovanja s skupno naložbo v višini 31,689
milijarde RMB. 

Udeležba na forumu je možna v živo ali prek
spleta. Prijave sprejemajo do 30. oktobra.
Za več informacij pišite na skps@gzs.si ali
organizatorjem foruma na
zjbgs2010@zhongjie.gov.cn.

Med 6. in 8. decembrom 2022 bo v mestu
Cangzhou potekal 4. China-CEEC SME
Cooperation Forum, podprt s strani
Ministrstvo za industrijo in informacijsko
tehnologijo LRK in vlado province Hebei.

Letošnji forum bo potekal pod temo ‘Nova
priložnost za kitajsko-evropsko sodelovanje
in nova prihodnost za mala in srednja
podjetja, ’  in na enem mestu zbral kitajske in
tuje vire za spodbujanje gospodarskega in
trgovinskega sodelovanja. Cilj foruma je zgraditi
platformo za razširitev sodelovanja med Kitajsko
in državami CEE z organizacijo forumov,
konferenc o povezovanju, trgovskih razstav in
lokalnih mestnih izmenjav, predvsem v živo,
vendar pa v kombinaciji z online dogodki. 

mailto:skps@gzs.si
mailto:skps@gzs.si
mailto:skps@gzs.si
mailto:skps@gzs.si
mailto:skps@gzs.si
mailto:skps@gzs.si
mailto:skps@gzs.si
mailto:skps@gzs.si
mailto:skps@gzs.si
mailto:skps@gzs.si
mailto:skps@gzs.si
mailto:skps@gzs.si
mailto:skps@gzs.si
mailto:zjbgs2010@zhongjie.gov.cn
mailto:skps@gzs.si
mailto:skps@gzs.si
mailto:skps@gzs.si
mailto:skps@gzs.si
mailto:skps@gzs.si
mailto:skps@gzs.si
mailto:skps@gzs.si


Huawei bo med 7. in 14. novembrom v
Sloveniji že tretje leto zapored organiziral
program za mlade talente Seeds for the
Future. Glavni cilj je izboljšati digitalne
veščine mladih, jih vključiti v sodobno
digitalno okolje ter jih spodbuditi k iskanju
strasti do znanosti in raziskovanja. Prijave
za študentke in študente se zaključijo 23.
oktobra. K prijavi v brezplačni spletni
program vabljeni študenti iz vseh
slovenskih fakultet.
 
Panoga informacijsko-komunikacijske
tehnologije se hitro razvija, vzporedno pa se
spreminjajo tudi poslovni modeli in potrebe
uporabnikov. Povpraševanje po tehničnih
talentih je veliko, saj so nujno potrebni za
digitalno preobrazbo družbe in gospodarstva.
Vendar pa je v številnih državah opazen velik
razkorak med tem, kar se mladi učijo in
veščinami, ki so nujno potrebne v resničnem
svetu.

Da bi zapolnili vrzel med teorijo in prakso ter
med mladimi v Sloveniji spodbudili razvoj
tehnoloških talentov, Huawei organizira program
Seeds for the Future. V okviru 8-dnevnega
spletnega programa, ki bo vključeval aktivnosti v
živo, želijo navdihniti lokalne talente, izboljšati
izmenjavo znanja, spodbujati večje razumevanje
in zanimanje za sektor informacijsko-
komunikacijske tehnologije ter okrepiti
sodelovanje v digitalni skupnosti. Program v živo
bo letos potekal v popoldanskem času od
ponedeljka do petka.

Poleg otvoritvenega dogodka bo ob zaključku
potekala tudi slavnostna podelitev diplom
udeležencem in strokovna okrogla miza, na
kateri se bodo gostje dotaknili področja
talentov, njihovega razvoja ter vloge v novi
digitalni prihodnosti.
 
Gordana Kisilak, nacionalna koordinatorka
programa Seeds for The Future za Slovenijo je
poudarila, da mladi za svoj razvoj in napredek
potrebujejo ambiciozno okolje, ki jih aktivno
vključuje v iskanje inovativnih tehnoloških
rešitev. »Za našo digitalno prihodnost je
ključnega pomena, da inovativnost in mlade
talente spodbujamo sočasno. Ponosna sem, da
smo v okviru programa Seeds for the Future
vzpostavili dolgoročen sistem prepoznavanja in
razvijanja talentov, ki jih tako v Sloveniji kot tudi
drugod brez dvoma ne primanjkuje. Letos bomo
program v Sloveniji izvedli tretjič. Pomembno je,
da mlade talente prepoznamo ter jih
spremljamo in spodbujamo na poti strokovnega
razvoja.«
 
 
Zgovorna je tudi statistika. Do lani je bilo v
globalni program vključenih že 12.413 študentk
in študentov iz 137 držav po vsem svetu, prav
vsi udeleženci pa potrjujejo, da je bila že
udeležba v omenjenem programu pomemben
mejnik v njihovem razvoju in razmišljanju.
Dodatna motivacija pa je tudi sodelovanje v
globalnem natečaju Tech4Good, kjer se je lani
slovenska ekipa uvrstila v finale.

Odprte prijave za Seeds for the Future 2022
Slovenija: Huaweiev program za razvoj tehnoloških

talentov, bodočih digitalnih, IKT-strokovnjakov in
voditeljev
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TEKOČE NOVICE  IN  DOGODKI  ČLANOV SKPS

Novice, o katerih bi želeli obvestiti ostale člane SKPS prek naših novičnikov lahko posredujete na
skps@gzs.si. Obvestite nas lahko tudi o vaših preteklih ali prihajajočih dogodkih. 

mailto:skps@gzs.si


Najboljša študenta iz Slovenije na Student
Talent Summit 2022 v Grčijo
Vsi študenti, ki uspešno zaključijo program
pridobijo certifikat. Najboljša študenta iz
generacije 2022 se bosta decembra udeležila
European Student Summit v Atenah.
 
Prijave odprte do 23. oktobra
Prijave so odprte do 23. oktobra 2022. Več o
kriterijih za prijavo in dodatne informacije:
https://www.huawei.com/minisite/seeds-for-the-
future/index.html

O programu Seeds for the future
Seeds for the Future je globalni program za
mlade tehnološke talente, ki je od leta 2008
vključeval udeležence iz več kot 130 držav in
regij. V Sloveniji je bil prvič organiziran leta
2020. Študenti in študentke se v programu
usposabljajo na področjih tehnologije 5G,
umetne inteligence, kibernetske varnosti, v
okviru programa pa spoznavajo tudi teorije
vodenja in kitajsko kulturo. Program vključuje
tudi interaktivno delo, obisk spletnega
razstavnega prostora in delo v mednarodni
skupini. Vsi, ki uspešno zaključijo program
pridobijo certifikat, nagrado za udeležbo ter
priložnost, da se vključijo v globalni Seeds for
the Future klub (alumni), ki jim ponuja nadaljnje
vsebine in možnost globalnega mreženja.
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Ženske predstavljajo polovico svetovne
populacije. Kljub temu se še vedno soočajo s
strukturnimi izzivi, ki mnogim od njih
neupravičeno preprečujejo, da bi izkoristile
svoj polni potencial. Huawei je zato
ustanovil Žensko akademijo za inovacije na
podeželju, v kateri so združene nadarjene
ženske iz 15 različnih evropskih podeželskih
območij. Akademija bo letos potekala med
23. in 28. oktobrom v največji španski regiji
Castilla y León. K prijavi vabljene tudi
kandidatke iz Slovenije.

Berta Herrero, vodja Oddelka za enakost,
raznolikost in vključenost pri Huawei EU in
direktorica Akademije, je dejala: »Ženske so
ključne za doseganje vključujočega digitalnega
prehoda. Vendar pa se na podeželju soočajo z
dvojnim izzivom: poleg razlike med spoloma
morajo za napredek premagati tudi vrzel med
mestom in podeželjem. To je tudi ena izmed ovir
za doseganje enakih možnosti v Evropski uniji.
Zato smo ustanovili Žensko akademijo za
inovacije na podeželju. Edinstveni program je
zasnovan na način, da opolnomoči nadarjene
ženske iz evropskih podeželskih območij, da
pridobijo spretnosti, potrebne za spodbujanje
digitalnega razvoja v svojih lokalnih okoljih. Naš
cilj je odpraviti ovire, ki ženskam na podeželju in
iz manj naseljenih območjih preprečujejo, da bi
postale voditeljice, ki jih potrebuje naš svet.
Hkrati želimo podeželski Evropi olajšati
izkoriščanje neskončnih priložnosti, ki jih ponuja
digitalizacija.«

Tony Jin Yong, glavni predstavnik Huaweija pri
institucijah EU, je dejal: »Huawei je v Evropi
prisoten že 22 let. Je sestavni del evropskega
inovacijskega ekosistema in zanesljiv partner pri
zelenem in digitalnem prehodu. Leta 2021 se je
Huawei uvrstil na drugo mesto glede na naložbe
v industrijske raziskave in razvoj v Evropski uniji.
Z raziskavami in razvojem ter našo odločenostjo,
da v digitalni dobi nikogar ne bomo spregledali,
posebno pozornost namenjamo podeželju.
Huawei močno podpira razvoj talentov in
digitalno vključenost.«

15 udeleženk – vsaka iz druge države članice EU
– bo izbrala neodvisna žirija. Prejele bodo polno
štipendijo za udeležbo v programu. Program je
odprt za ženske, povezane s podeželskimi
območji v EU. Čeprav bodo izhajale iz različnih
okolij, bo udeleženke družil velik interes za
spodbujanje novih tehnologij in inovacij, da bi
ustvarile pozitiven učinek in spodbudile
gospodarsko rast v svoji regiji. Program je
namenjen ženskam, ki želijo narediti razliko - ali
so specialistke za kmetijstvo, inženiring ali eko-
turizem, ali pa so poslovne ženske, digitalne
nomadke. Program pozdravlja vse in je
prilagojen udeleženkam, da pridobijo znanja,
potrebna da se evropsko podeželje popelje v
ospredje digitalne revolucije.

Prva mednarodna Ženska akademija za inovacije
na podeželju
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Poseben poudarek v programu bo na
podjetništvu in uporabi novih tehnologij na
podeželju. V ospredju bo tudi digitalizacija malih
in srednje velikih podjetij, dostop do
financiranja in zagotavljanja trajnosti poslovanja
ter potencial, ki ga najnovejše inovacije ponujajo
za bolj zeleno prihodnost.

Program se odmika od tradicionalnih "učilnic" in
poglobljeno obravnava različne vidike novih
tehnologij ter ogromen potencial, ki ga inovacije
prinašajo na podeželje, predvsem tistim, ki jim
grozi izseljevanje. Gre za inovativen in obogaten
koncept, ki združuje mentorstvo in razprave na
visoki ravni.

Ženska akademija za inovacije na podeželju bo
letos potekala na več lokacijah, vključno s
Parador de Gredos in Candeleda. Prijave so že
odprte in jih lahko kandidatke oddajo na spletni
strani - povezavi. 

Več o Huaweijevi zavezi za odpravo razlik med
spoloma ter med mestom in podeželjem v
Evropi je na voljo na povezavi. 

O Evropski akademiji voditeljstva (ang.
European Leadership Academy):
Evropska akademija voditeljstva ponuja
edinstvene izobraževalne koncepte.
Izobraževalne ustanove za ženske voditeljice v
digitalni dobi raziskujejo presečišče med
tehnologijo, politiko in ekonomijo z močno
komponento enakosti. Ženskam prihodnosti
pomagajo pridobiti veščine, ki jih potrebujejo, da
bodo v ospredju digitalne preobrazbe. Ponujajo
platformo za izjemne študentke in mlade
strokovnjakinje za pogovore iz prve roke z
globalnimi mnejskimi voditelji, oblikovalci politik
in direktorji. Njihov inovativen in bogat koncept
združuje razprave na visoki ravni z mentorstvom
bodočih voditeljic.

Več informacij o Evropski akademiji za
voditeljstvo je na voljo na povezavi.

 str. | 14

TEKOČE NOVICE  IN  DOGODKI  ČLANOV SKPS

Novice, o katerih bi želeli obvestiti ostale člane SKPS prek naših novičnikov lahko posredujete na
skps@gzs.si. Obvestite nas lahko tudi o vaših preteklih ali prihajajočih dogodkih. 

https://www.europeanleadershipacademy.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=27e3G92FjVI
https://www.europeanleadershipacademy.eu/about/
mailto:skps@gzs.si


V Evropi se v zadnjih letih, še posebej pa v
zadnjih mesecih, soočamo z energetsko
krizo. Cene energentov rastejo, hkrati pa so
gospodinjstva odvisna od ponudnikov
energentov ter dogajanja po svetu, da lahko
zadostijo porabi energije doma. Marko
Femc, direktor družbe Plan-net Solar, v
intervjuju za Tele M ob tem poudarja, da so
sončne elektrarne rešitev za soočanje z
energetsko krizo, saj namreč
gospodinjstvom prinašajo tako energetsko
kot finančno neodvisnost. 

“Na področju obnovljivih virov energije prihaja
do spremembe paradigme,” pravi g. Femc.
Sončne elektrarne so pred 12 leti, ko so v Plan-
net Solar začeli z večjimi inštalacijami sončnih
elektrarn, gradili predvsem podjetja. V zadnjem
obdobju pa opažajo porast zanimanja za sončne
elektrarne s strani gospodinjstev, ki želijo
zmanjšati stroške. Dandanes večino energetske
porabe gospodinjstva predstavlja elektrika, saj
gospodinjski aparati ter druge naprave v
domovih ponavadi za delovanje uporabljajo
elektriko, ne pa več toliko drugih energentov,
kot je npr. plin. Gospodinjstva, ki živijo v hiši, v
povprečju porabijo 7 MWh elektrike na leto,
toliko elektrike pa lahko pridobijo iz lastne
sončne elektrarne, pravi Marko Femc. 

V zadnjem letu se je cena sončne elektrarne
podražila za 50 odstotkov, predvsem zaradi
svetovnih razmer in posledic na transport ter
proizvodnjo sončnih celic, podaljšal se je tudi
čas do inštalacije sončne elektrarne. 

Vendar pa se investicija še vedno splača, saj se
je po drugi strani elektrika podražila za 500
odstotkov. Tako lahko slovensko gospodinjstvo z
začetno naložbo med 10.000 in 13.000 EUR
pridobi sončno elektrarno, s katero lahko v
naslednjih 30 letih proizvede dovolj energije, da
napaja vse naprave in postane energetsko
samozadostno.

Da pa bo Slovenija lahko v celoti prešla na
obnovljive vire energije, je potrebna sprememba
razmišljanja o le-teh, pravi g. Femc. Prehod na
obnovljive vire energije primerja s prehodom na
avtomobile - tudi ti niso bili prva izbira
transporta v začetnih letih uporabe, dandanes
pa si življenje težko predstavljamo brez njih.
“Naš energetski sistem je bil zgrajen po logiki
izpred 50 let - da povprečna hiša porabi 4kW.
Današnja resničnost je 22kW, petkrat toliko kot v
preteklosti. Zato moramo povečati investicije v
energetsko omrežje, ga ojačati in spodbujati
izgradnjo omrežja,” zaključi Femc. 

Marko Femc, Plan-net Solar: Sončna elektrarna ni
samo dekoracija na strehi, temveč prinaša tako

energetsko kot finančno neodvisnost
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