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UVODNIK
Spoštovani!
Mesec je naokoli in pred vami je že četrta letošnja števila našega e-novičnika. Kljub še
vedno trajajoči epidemiji smo zelo aktivni; pripravili in oddali smo revizijo Akcijskega
načrta, zaključuje se priprava predstavitvene brošure, aktivne so intervizijske skupine,…
Za vas pa smo pripravili tudi pregled razpisov in vabil na dogodke ter še vrsto drugih
zanimivih informacij in novic.
Prijazno vabljeni k branju!
Vesna Nahtigal, koordinatorka SRIP-a MATPRO

IZPOSTAVLJAMO
Pogled SRIP-a MATPRO v prihodnost S4
Predstavniki SRIP-a MATPRO so na interaktivni spletni
delavnici predstavili poglede na prenovo slovenske
strategije pametne specializacije. To je bila po uvodni
delavnici prva izmed devetih predstavitev SRIP-ov,
pripravljenih v okviru SVRK. Več...
Industrija je del rešitve za prihodnost Slovenije
V EU imajo posebno mesto energetsko intenzivne
industrije, ki jih evropski zeleni dogovor in evropska
industrijska strategija, osredotočena na verige vrednosti,
prepoznavata kot pomembno konkurenčno prednost za
proizvodnjo visokotehnoloških proizvodov. Kaj pa se z za
EU tako pomembno industrijo dogaja v Sloveniji? Uvodnik
Vesne Nahtigal, koordinatorke SRIP-a MATPRO, v
novem Glasu gospodarstva. Več...

IZ DELA SRIP-a MATPRO
SRIP MATPRO oddal posodobitev Akcijskega načrta
V petek, 23. aprila, je SRIP MATPRO Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko (SVRK) skladno z navodili službe S4 oddal revizijo svojega Akcijskega načrta z
ovrednotenim tržnim potencialom.
Srečanje intervizijskih skupin za HR in razvojnike
Na srečanju HR intervizijske skupine MATPRO je bil predstavljen sistem nagrajevanja v
Skupini Impol. Sistemi nagrajevanja so zelo pomembno orodje za spodbujanje motivacije
in zadovoljstva zaposlenih ter predstavljajo jasno pot do doseganja ciljev.
Intervizijska skupina MATPRO za razvojnike je obravnavala temo motivacije zaposlenih in
različnih generacij. Motivacija je kompleksna tema, kjer je predvsem potrebno upoštevati
individualne razlike zaposlenih in njihove vrednote. Več...
Na poti k trajnosti
Priprava brošure SRIP-a MATPRO z delovnim naslovom Na poti k trajnosti je v zaključni
fazi pred tiskom. Če morda še niste oddali besedila in/ali fotografij vaše predstavitve, vas
vabimo, da to storite čim prej.

VABIMO VAS
Spletni seminar SBRA: Prednostne naloge slovenskega predsedstva na področju
znanosti, raziskav in inovacij, 7. 5. 2021
Spletni seminar bo osredotočen na prednostne naloge slovenskega predsedstva na
področju znanosti in tehnologije. Prihodnje desetletje lahko ponudi nove priložnosti, ki jih
je mogoče učinkovito uporabiti za dosego pomembnega trajnostnega napredka na
strateških področjih, kot so nadgradnja raziskovalne infrastrukture in druge aktivnosti, ki
podpirajo odličnost v znanosti in raziskavah. Sodeloval bo tudi direktor Kemijskega
inštituta dr. Gregor Anderluh. Več…
E-delavnica: Metodologija analize kibernetskih tveganj, 13. 5. 2021
Na delavnici se boste seznanili s pomeni in pomembnostjo standardov ter na praktičnih
primerih spoznali metodologijo in orodja za analizo kibernetskih tveganj. Poudarek
delavnice bo še na uporabi rezultatov analize tveganj pri načrtovanju ukrepov kibernetske
varnosti. Več…
Eureka Clusters session na GIS 2021, 19. 5. 2021

V sklopu Globalnega vrha inovacij 2021 bodo drugi dan zasedanja Eureka grozdi CELTICNEXT, EUROGIA, ITEA, PENTA-EURIPIDES in SMART organizirali sejo na temo
pospeševanja zaupanja vredne digitalne transformacije za trajnostno prihodnost. Več…
20. okoljski dan gospodarstva 2021
Letošnji jubilejni, 20. okoljski dan gospodarstva, bo pod naslovom Gospodarske verige
vrednosti v luči zelenega prehoda bo potekal 4. junija. Na njem se bodo predstavila tri
strateška razvojno-inovacijska partnerstva, poleg SRIP-a MATPRO bosta sodelovala še
SRIP ToP in SRIP KROŽNO GOSPODARSTVO. Več informacij bo objavljenih na portalu
https://okoljskidan.gzs.si/. Vabimo vas, da si rezervirate čas!
SelectUSA 2021 Investment Summit, 7.- 11. 6. 2021
Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani in GZS vas vabita, da se udeležite SelectUSA Investment
Summit-a, največjega poslovnega dogodka letos v ZDA, ki bo zaradi pandemije izveden v
virtualni obliki. Gre za poslovni vrh na najvišjem nivoju, ki ga odpre predsednik ZDA ob
prisotnosti vrste ministrov in direktorjev iz približno 800 razvojnih organizacij in iz več kot
45 ameriških zveznih držav. Več…
Promocija slovenskih izvoznikov na kitajskem trgu, 8.-11. 6. 2021
GZS v sodelovanju s partnersko institucijo Central European Trade and Logistics
Cooperation Zone iz Budimpešte ter organizatorji sejma iz mesta Ningbo vabijo slovenska
podjetja, da se udeležijo brezplačne promocije - razstave izdelkov in promocijskih
materialov na skupni slovenski nacionalni stojnici na CHINA – CEEC EXPO &
INTERNATIONAL CONSUMER GOODS FAIR. Eno izmed področij so tudi pametne
tehnologije in izdelki: pametni tehnološki izdelki za dom, elektronski izdelki in oprema,
napredne tehnološke rešitve, energijsko varčni izdelki, avtomobilska oprema. Promocija
sejma z B2B razgovori med kitajskimi in evropskimi podjetji bo 7. maja. Več...
Kako poslovati z Združenimi narodi (ZN), 16. in 17. 6. 2021
Agencije ZN so leta 2019 izvedle za skoraj 17 milijard EUR javnih naročil za nabavo blaga
in storitev, vse od farmacevtskih izdelkov, medicinskih pripomočkov, storitev na področju
IKT, prevozov, dobav vozil, energetike, oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadnimi vodami
do prehrambnih proizvodov. Vljudno vabljeni, da se s poslovnimi priložnostmi, ki jih ponuja
dobava ZN, podrobneje seznanite na virtualnem seminarju 16. in 17. junija. Več…
World Sustainable Energy Days, 21. - 25. 6. 2021
Mednarodna konferenca na temo podnebne nevtralnosti, ki vsako leto privabi več kot 600
udeležencev iz več kot 60-ih držav, bo letos osredotočena na prikaz, kako energetsko
preoblikovanje pomembno prispeva k okolju prijaznejšemu gospodarskemu napredku ter k
doseganju podnebne nevtralnosti. Hibridni dogodek bo potekal v Welsu (Avstrija) ter preko
spleta. Več…

19. posvet o procesni metalurgiji jekla
19. posvet o procesni metalurgiji jekla, ki je bil najavljen za 15. april 2021, je prestavljen in
bo glede na epidemiološke razmere organiziran v juniju ali septembru. O točnem datumu
posveta vas bomo še obvestili.

RAZPISI
Odprt je razpis M-ERA.NET 2021
Predmet razpisa je sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v projektih, izbranih v
okviru skupnega transnacionalnega razpisa za raziskovalno razvojne projekte MERA.NET Call 2021. Razpis se navezuje in je v skladu s transnacionalnim razpisom, ki je
objavljen na spletni strani projekta M-ERA.NET. Znanstvena disciplina ali področje
razpisa: raziskave materialov. Več…
SPS objavil Javni razpis P1 plus 2021– Garancije sklada za bančne kredite s
subvencijo obrestne mere
Slovenski podjetniški sklad je v Ur. l. RS. št. 51/2021 objavil Javni razpis P1 plus 2021–
Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Garancije tudi letos
namenja zagotavljanju rasti in razvoju malih in srednje velikih podjetij preko novih naložb,
posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala, v povezavi z
razvojnimi investicijami. Več…
V pripravi je razpis ESA na temo krožnosti z uporabo vesoljskih tehnologij
Gre za Circular Economy Kick-Start tekmovanje Evropske vesoljske agencije, ki ponuja do
60 tisoč EUR sredstev skupinam z najboljšimi idejami v zvezi s krožnim gospodarstvom in
uporabo satelitskih podatkov ali vesoljske tehnologije. Iskale se bodo ideje na naslednjih
področjih: krožna hrana in pijača, krožna moda in tekstil, krožno urbano življenje in krožni
sistemi za odpadke. Več…
Javni razpis projekta DIVA
Namen razpisa za mala in srednje velika podjetja je spodbuditi inovacijsko soustvarjanje
in povezovanje med malimi in srednje velikimi podjetji ter kulturno-kreativnimi
organizacijami iz Veneta, Furlanije Julijske krajine in Slovenije. V okviru javnega razpisa
DIVA je na voljo 900.000 €, za posamezni izbrani projekt do 45.000 €. Izvedba pilotnih
projektov bo trajala do 10 mesecev. Rok za oddajo prijave je 17. maj 2021 do 12.00 ure.
Več…
Evropsko tekmovanje za družbene inovacije 2021
Tekmovanje Evropske komisije, ki bo tri družbene inovacije nagradila z nagrado v višini
50.000 evrov, se je pričelo. Inovatorji morate svoje inovativne projekte prijaviti do 12.
maja. Letošnja osrednja tema so Veščine za jutri – Oblikovanje zelene in digitalne

prihodnosti (Skills for tomorrow - Shaping a green and digital future), k prijavi pa
spodbujajo družbeno inovativne projekte, ki so usmerjeni k spreminjanju sveta na bolje.
Rok za oddajo je 12. maj do 12. ure. Več…
Slovenskim podjetjem za predstavitev na Expu 2020 na voljo tudi finančne
spodbude
V soorganizaciji Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in Javne agencije SPIRIT
Slovenija je 14. aprila potekala predstavitev priložnosti za predstavitev slovenskih podjetij
na Expu 2020 v Dubaju. V dogodek, ki vrata odpira 1. oktobra letos, so usmerjena številna
pričakovanja, saj bo po več kot enoletnem premoru ponovno združil obiskovalce z vsega
sveta. Več…
Slovenski podjetniški sklad (SPS) objavil spremembe vsebine štirih razpisov
Objavljene so spremembe vsebine Javnega razpisa SK75 2021, Javnega poziva Vavčer
za pridobitev certifikatov, Javnega poziva Vavčer za patente, modele, znamke in Javnega
poziva Vavčer za prototipiranje. 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
Tibor Šimonka kandidat za predsednika GZS
Tibor Šimonka, glavni podpredsednik družbe SIJ d.d., je 23. aprila vložil kandidaturo za
predsednika Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Drugi kandidat je Simon Franko,
direktor BASF Slovenija. Volitve predsednika GZS bodo 5. maja na seji Skupščine GZS.
Minister Vizjak tudi o problematiki energetsko intenzivnih panog
Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je v okviru spletne predstavitve, ki jo je
pripravila GZS-Služba za varstvo okolja, predstavil predloge za reorganizacijo in
debirokratizacijo postopkov MOP. Ob koncu dogodka se je dotaknil še problematike
energetsko intenzivnih panog. Na Ministrstvu za okolje in prostor načrtujejo, da bodo z
naslednjim letom med drugim implementirali tudi možnost kompenzacije posrednih
stroškov energetsko intenzivnih panog, v Podnebnem skladu pa za energetsko intenzivne
panoge načrtovali vsako leto približno 15 mio € za financiranje teh posrednih stroškov.
Skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo pa bi na letnem nivoju 25 mio €

namenili sofinanciranju okoljskh naložb v podjetjih, namenjenih tehnološkemu prilagajanju
zelenemu dogovoru, »Fit for 55« in razogljičenju do leta 2040. Več…
GZS: Davčne spremembe dvigujejo konkurenčnost plačanih delovnih mest
strokovnjakov in spodbujajo zeleno transformacijo
Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) davčno predvidljivost v povezavi z razbremenitvijo
stroškov dela strokovnjakov in zeleno davčno reformo podpira in se nadeja skorajšnjega
sprejetja navedenega svežnja zakonov. Gospodarstvo bo s tem lažje zadržalo ključne
kadre v Sloveniji, naša država bo postala bolj privlačna za nova kakovostna delovne
mesta v regiji. Več…
GZS: Upravni odbor z ministrom Počivalškom o prihodnjih ukrepih za pomoč
gospodarstvu
Člani UO GZS so na e-seji 22. aprila 2021 z gospodarskim ministrom Zdravkom
Počivalškom razpravljali o prihodnjem paketu interventne zakonodaje za pomoč
gospodarstvu, podaljšanju moratorija za kredite in poenostavitvi obstoječe poroštvene
sheme. Predstavljena je bila tudi Investicijska platforma, kjer je vključenih 200 podjetij,
331 investicij v skupni vrednosti 2,8 milijarde evrov, od tega največ v nove tehnologije,
digitalno preobrazbo ter trajnostni in zeleni prehod. Več…
GZS: Gospodarstvo potrebuje dodatni paket protikoronskih ukrepov
Gospodarstvo še vedno čuti posledice trajajoče epidemije covid-19. Zato na GZS
izpostavljajo, da je nujno podaljšati in do določene mere spremeniti nekatere že obstoječe
ukrepe. Kot ključne pa na GZS med drugim vidijo tudi ukrepe, ki bodo ohranjali in
spodbujali razvojno aktivnost v podjetjih (subvencija za razvojne kadre, raziskovalno
razvojni vavčer, krepitev razvojnih izdelkov v podjetjih ter razširitev olajšav za
investiranje). Ohranitev razvojnih oddelkov v podjetjih je nujna, da gospodarstvo Slovenije
ne bo zaostalo za konkurenčnimi državami, kot se je to zgodilo v zadnji finančni krizi.
Več…
GZS: primeren rok za opustitev rabe premoga v letih 2037-2040
Gospodarska zbornica Slovenije je v okviru seje Strateškega sveta GZS za energetski
prehod 29. marca oblikovala stališča s strani gospodarstva in energetskih družb na
Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu
z načeli pravičnega prehoda. Ključna pripomba gospodarstva je, da gre za zelo
pomembno odločitev, ki ni omejena na dve premogovni regiji, temveč je opustitev rabe
premoga in posledično zapiranja premogovnega dela TEŠ vseslovenski problem, ki vpliva
na našo skupno prihodnost: tako energetike, gospodarstva kot vseh prebivalcev Slovenije.
Več…
Na strokovnem spletnem dogodku CER o gospodarstvu v pripravah za 55%
znižanje emisij do leta 2030

Na spletnem strokovnem dogodku Šampioni zelene preobrazbe: Gospodarstvo v
pripravah za 55% znižanje emisij do leta 2030, ki ga je 13. aprila 2021 organiziral CER Zavod za spodbujanje inovativnih rešitev za trajnostni razvoj, energetsko učinkovitost in
nizkoogljičnost, so o vprašanjih, kako se sektorji soočajo s to tranzicijo in v katerih fazah
so, kaj podjetja potrebujejo na tej poti in kakšni so podnebni cilji Slovenije, razpravljali
minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak, izvršni predsednik Inštituta za trajnostno
voditeljstvo Cambridge v Bruslju Martin Porter, Daniel Vallentin iz Stieftung 2°, Juoni
Keronen iz finske koalicije Climate Leadership in evropska poslanca Franc Bogovič in dr.
Klemen Grošelj. Več…
E-konferenca o programu EU za medregionalne naložbe v inovacije in sodelovanju
Slovenije
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA) je 31. marca pripravilo ekonferenco Program EU za medregionalne naložbe v inovacije in sodelovanje Slovenije.
Namen dogodka je bil predstaviti nov instrument Evropske komisije za medregionalne
naložbe v inovacije (I3 – Interregional Innovation Investments) in možnosti za sodelovanje
Slovenije v tem programu. Več...
Minister Počivalšek na MSP konferenci o ukrepih za okrevanje gospodarstva
Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je na 8. konferenci za
mala in srednja podjetja v organizaciji GZS-Podjetniško trgovske zbornice na kratko
predstavil ukrepe za okrevanje gospodarstva, ki zajemajo zagotavljanje likvidnosti
gospodarstvu, kakor tudi spodbude za zagon v smeri digitalnega in zelenega prehoda.
Dolgoročni cilj je dvigniti dodano vrednost na zaposlenega oziroma produktivnost. Več…
Digitalna znanja za delovna mesta prihodnosti
Pobuda nagovarja študente, iskalce zaposlitve ter zaposlene v javnem in zasebnem
sektorju, ki morajo zaradi vse hitrejše digitalizacije pridobiti dodatna znanja in spretnosti,
da bodo lahko najbolje uporabili vse prednosti sodobnih tehnologij. Med partnerji projekta
je tudi IKT-Horizontalna mreža. Več…
Slovenija 5.0, naša in uspešna
Na novinarski konferenci 31. marca so predsedniki organizacij Gospodarskega kroga
poudarili, da je za vitko in prijazno državo ključna debirokratizacija, skupaj z večjo
učinkovitostjo v administrativnih postopkih, kar pomembno vpliva na konkurenčnost
našega poslovnega okolja. Prav tako je nujna uvedba socialno-razvojne kapice, ki
prispeva k bolj stimulativnemu in motivacijskemu sistemu plačil in k razvoju panog z višjo
dodano vrednostjo. Več…
Marca prva mesečna medletna rast BDP po enem letu padcev
Marca je poraba električne energije za enakim obdobjem predkriznega leta 2019
zaostajala za 4 %. To je po naši oceni tudi okviren približek nižje vrednosti BDP glede na

2019, medtem ko je bila rast glede na marec 2020 pri 2 %, kar pomeni, da se je marca
medletni BDP po 12-ih mesecih upadanja vendarle pričel povečevati. Nedvomno lahko
podobno pričakujemo aprila in maja (še višjo rast). Več…
Cene industrijskih proizvodov na domačem trgu precej višje kot na tujem
Cene industrijskih proizvodov so se od marca 2020 do marca 2021 zvišale povprečno za
2,0 %, pri čemer so se cene proizvodov, prodanih na domačem trgu, zvišale povprečno za
2,6 %, cene proizvodov, ki so bili prodani na tujem trgu, pa povprečno za 1,3 %. Razlika je
po oceni Analitike GZS odraz strukture prodaje ter večje konkurence na tujih trgih. Več…
Dunajski inštitut za mednarodne primerjave: dvig pričakovanj v 2022
Tradicionalna spomladanska napoved Dunajskega inštituta za mednarodne primerjave
(WiiW) temelji na predpostavki 3,8 in 3,7-odstotne rasti BDP v območju evra 2021 in 2022,
stabilnem menjalnem tečaju EUR/USD (1,15 v obeh letih) in ceni sodčka nafte pri 65 USD
(2021) in 60 USD (2022). Inštitut je pretežno znižal napovedi za rast v tekočem letu ter
zvišal oceno rasti za naslednje leto, predvsem zaradi zamud pri dinamiki cepljenja v regiji.
Več…
Carinske vojne morda še niso povsem končane
Predstavnica ameriške pogajalske skupine za trgovino je ocenila, da bi lahko ZDA
sprejele uvedbo 25 % carin na proizvode določenih evropskih držav, v kolikor bodo te
uvedle davek na digitalne storitve, katerega plačnik bi bile pretežno ameriške
multinacionalke. Več…
Nemški avtomobilisti brez velikih načrtov o novem zaposlovanju
Nemški sestavljavci osebnih vozil in dobavitelji so svoj marčevski poslovni položaj (7,9)
ocenili kot precej boljšega kot v februarju (0,4). Stopnja naročil se je povečala, izvozna
pričakovanja prav tako, medtem ko so se pričakovanja o prihodnosti nekoliko poslabšala.
Več…
ZDA v infrastrukturno desetletje z dvigom davka na dohodek pravnih oseb
Bidnova administracija je presenetila svojo lokalno in svetovno javnost z najavo 3-4
bilijone USD težkega fiskalnega načrta (20 % ameriškega BDP) v obliki dveh
zakonodajnih paketov, ki pa ga bo moral še potrditi kongres, v katerem imajo demokrati
sicer rahlo večino. Več…
Gospodarska klima v EU-27
Kazalnik gospodarske klime v EU-27 je pokazal podobno kot ostali indikatorji
razpoloženja. Marca je bil medletno višji že za 4,1 točke v EU-27 ter se je približal
februarskim (2020) predkriznim ravnem. V Italiji, Nemčiji in na Švedskem je bil precej višji
kot marca lani (za 11 do 14 točk), na Češkem, Cipru, Madžarskem, Slovaškem in v Grčiji
pa je bil precej nižji (za 12 do 18 točk). Več…

Avtomobilska industrija pred cunamijem naročil?
Proizvodnja (sestava) vozil in avtomobilskih delov naj bi v obdobju 2021-2022 dosegla
visoko rast, ki bo nadomestila padec v 2020, vendar bo rast osredotočena na
elektrifikacijo in digitalizacijo. Izziv predstavlja slabša dosegljivost nekaterih vitalnih delov
(polprevodniki) ter višje cene surovin (baker, železo, aluminij). Več…

UKREPI ZA PREPREČITEV ŠIRJENJA IN UBLAŽITEV POSLEDIC
EPIDEMIJE COVID-19
Podaljšan ukrep subvencioniranja čakanja na delo
Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji 9. aprila med drugim sprejela tudi sklep o
podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju
na delo do 31. maja 2021.
Informacija glede podaljšanja državne zavarovalne sheme (top up produkt) do
konca leta 2021
Slovenija sledi podaljšanju koriščenja ukrepov za zavarovanje in (po)zavarovanje
kratkoročnih tujih terjatev pred komercialnimi, nekomercialnimi in drugimi tveganji,
povzročenimi zaradi epidemije covid-19, skladno z usmeritvami Evropske komisije.
Podjetja morajo pred predvidenim iztekom ukrepa pripraviti scenarije alternativnih oblik
(po)zavarovanja terjatev do kupcev v EU in OECD. Hkrati komercialne zavarovalnice že
analizirajo računovodske izkaze tujih kupcev (EU in OECD) za poslovno leto 2020 in
proučujejo možnost dviga komercialnih zavarovalnih limitov.. Več...
Spremembe pri izjemah za vstop v državo
V novem Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v
Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 je kot
izjema za vstop v državo brez karantene in negativnega testa dodan poslovni razlog.
Več…
GZS za podaljšanje moratorijev kreditov za posojila
Gospodarska zbornica Slovenije je 16. aprila na predsednika vlade in pristojni ministrstvi
naslovila poziv po podaljšanju moratorijev kreditov za posojila do konca leta 2021 za tiste
panoge, ki zaradi epidemije COVID-19 ne morejo poslovati ter predlog poenostavitve
poroštvene sheme.
Spomladansko uvedbo moratorijev na bančna posojila na podlagi smernic evropskega
bančnega organa (v nadaljevanju EBA), Gospodarska zbornica Slovenije ocenjuje kot
nujen, primeren in koristen ukrep, ki pa se je konec marca iztekel. Zato pričakuje »njegovo
takojšnje podaljšanje do konca letošnjega leta ob potrditvi skladnosti s smernicami EBA,«
je še zapisano v dopisu vladi.

Interventna zakonodaja: GZS predlaga oprostitev vračila prejetih sredstev
Gospodarska zbornica Slovenije je prejšnji teden na gospodarskega ministra naslovila
predlog za nujne spremembe oz. dopolnitev interventne zakonodaje. Tako je predlagala
oprostitve vračila prejetih sredstev ter spremembe zakona o rudarstvu glede površinskega
odkopavanja mineralnih surovin za slovensko industrijo gradbenega materiala. Več…
Noveliran načrt sproščanja ukrepov ter podaljšanje razglasitve epidemije COVID-19
za 30 dni
Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji 9. aprila sprejela Načrt sproščanja ukrepov za
zajezitev epidemije COVID-19. Zaradi aktualnih epidemioloških razmer v državi pa se
epidemija z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju
Republike Slovenije podaljšuje za 30 dni.

VABLJENI K BRANJU
Glas gospodarstva o izzivih ravnanja z odpadki
V najnovejši številki revije Glas gospodarstva so med drugim predstavljeni rezultati ankete
o državni pomoči, v kateri je sodelovalo 423 podjetij. Poleg odgovorov na pomembna
vprašanja, povezana s protikoronsko zakonodajo, najdete v reviji tudi pojasnila, kako je z
izplačilom dela plače za poslovno uspešnost in informcije o novih zahtevah označevanja
izdelkov iz plastike. Prebere lahko tudi zanimiv pogovor z Albertom Ermanom, direktorjem
podjetja Magneti Ljubljana, ki je tudi član SRIP-a MATPRO. Več…

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

