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UVODNIK
Spoštovani!
Pošiljamo vam četrto letošnjo številko novičnika e-MATPRO. Še vedno je večina
informacij povezana z epidemijo koronavirusa oziroma ukrepi za omilitev njenih posledic.
Podjetja pri tem izpostavljajo pomembnost hitrosti, dostopnosti in enostavnosti ukrepov za
podporo gospodarstva in ponovni zagon Slovenije, prednostna naloga pa naj bo delovanje
podjetij ob zagotavljanju varnosti zaposlenih.
Epidemija je zaznamovala tudi delo SRIP-ov, ki so prav zato na SPIRIT naslovili predlog
za nadgradnjo ukrepov za podporo raziskavam in razvoju v gospodarstvu ter učinkoviti
izvedbi S4.
Prijazno vabljeni k branju. In ostanite zdravi!
Vesna Nahtigal, koordinatorka SRIP-a MATPRO

IZPOSTAVLJAMO
Vlada sprejela predlog 2. paketa ukrepov za ublažitev
posledic epidemije
Vlada RS je sprejela Predlog zakona o interventnem
ukrepu zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu za
omilitev posledic epidemije COVID-19 (#PKP2).
Podrobnejšo analizo in predloge amandmajev na GZS že
pripravljajo. O pripombah gospodarstva boste obveščeni
tudi preko naše spletne strani www.gzs.si/matpro. Več...
Zakon o intervencijskih ukrepih za omilitev posledic
epidemije (#PKP1) - kaj vemo in česa še ne?
Pravna služba GZS odgovarja na izbrana vprašanja o
Zakonu o intervencijskih ukrepih za zajezitev epidemije
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in

gospodarstvo (ZIUZEOP), ki je začel veljati dan po objavi
v Uradnem listu RS, torej 11. aprila. Več...

IZ DELA SRIP-a MATPRO
SRIP-i za nadgradnjo ukrepov za podporo raziskavam in razvoju v gospodarstvu ter
učinkoviti izvedbi S4
Delovna skupina koordinatorjev SRIP-ov in horizontale je na Javno agencijo SPIRIT
Slovenija naslovila predlog za nadgradnjo ukrepov za podporo raziskavam in razvoju v
gospodarstvu ter učinkoviti izvedbi S4. Opozorili so, da prinaša kriza zaradi COVID-19 s
seboj številne nove razmisleke, potrebne bodo številne spremembe v poslovanju podjetij,
potreben bo razvoj novih izdelkov, storitev, procesov in poslovnih modelov, vendar je
zaradi zagotavljanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva na globalnem trgu
potreben tudi nabor podpornih ukrepov, ki bodo podjetja usmerjala in jih podpirala na
način, ki bo multipliciral učinke razvojnih sredstev. Ob tem so poudarili, da SRIP-i zaradi
svojega poslanstva še posebno pozornost posvečajo pogojem, v katerih njihovi člani
razvijajo nove rešitve, zaradi neposredne komunikacije s člani pa lahko tudi dobro
razumejo, kako posamezni ukrepi vplivajo na njihov razvojni in inovacijski potencial.
Pregled opravljenih nalog v skladu s programom Strateškega sveta za okolje (SSO)
GZS
Odpadki, obratovalni – interni monitoring odpadnih vod, možnost povračila za posredne
emisije toplogrednih plinov, problematika upravnih postopkov v pristojnosti MOP-a,
embalaža, odpadna embalaža in okoljska dajatev so bile osrednje teme dela strateškega
sveta, ki ga vodi Vesna Nahtigal, koordinatorka SRIP-a MATPRO. V dokumentu so
opredelili tudi svoje glavne prihodnje naloge. Več…
Stališča in predlogi GZS glede ravnanja z nenevarnimi mineralnimi ostanki
proizvodnje
Strateški svet za okolje pri GZS, katerega predsednica je koordinatorka SRIP-a MATPRO
Vesna Nahtigal, je »v skladu z usmeritvami EU prepoznal stanje na področju ravnanja z
nenevarnimi mineralnimi ostanki proizvodnje kot eno ključnih področij, kjer so potrebne
določene spremembe v pristopih za njihovo večjo vključitev v krožno gospodarstvo. To bi
bilo lahko v Sloveniji veliko učinkovitejše že na podlagi obstoječe pravne ureditve, če ne bi
bilo razhajanj v njenem tolmačenju«, je zapisano v uvodu dopisa Ministrstvu za okolje in
prostor, poslanega 14. 4. 2020. Več…

DOBRO JE VEDETI
Omejitve pri napotitvah delavcev v Nemčijo

Center za mednarodno poslovanje (CEMP) GZS opozarja podjetja, ki načrtujejo
opravljanje storitev v Nemčiji, da za nedržavljane Nemčije veljajo strogi ukrepi glede
prihoda in bivanja v Nemčiji. Na splošno odsvetujejo vse nenujne prihode. Ukrepi so začeli
veljati 16. 3. za en mesec, sedaj pa je veljavnost podaljšana za 20 dni in dodana še 14dnevna karantena za vse prihajajoče iz tujine. Več…
Ponovno omogočena dnevna migracija hrvaških delavcev - Dolenjska in Bela
krajina
Od 20. aprila mora imeti delavec na MMP Metlika/Jurovski Brod pri sebi potrdilo
delodajalca o zaposlitvi pri njem in naslov podjetja. Hrvaška policija bo dala delavcu
navodila ob prehodu meje. V dokumentu Zdravstveni nadzor je v točki 1.5. (Prekogranični
radnici) zapisan postopek.
Ustanovljena komisija za potrdila o nujnih storitvah
Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS je ustanovljena Komisija za izdajo
potrdil o izvedbi nujnih storitev na osnovi 7. točke 8. člena Odloka o odrejanju in izvajanju
ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji
meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Podjetje odda
vlogo/dopis s pojasnilom na gp.mgrt@gov.si. Vloga ni formalizirana.
Poenostavitve na enotnem trgu EU - veljati je začela uredba o vzajemnem
priznavanju blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici
19. 4. 2020 je začela veljati Uredba (EU) 2019/515 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
19. marca 2019 o vzajemnem priznavanju blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici,
in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 764/2008. Ta uredba omogoča hitrejšo, enostavnejšo in
lažjo prodajo blaga na enotnem trgu. Več…
Padci cen nafte dobra novica za evropsko gospodarstvo
Cena sodčka severnoameriške nafte WTI z dobavo v maju 2020 je prvič po letu 1946
postala za nekaj ur negativna. To odraža pomanjkanje skladiščnih zmogljivosti v ZDA ter
visok padec porabe. Več…
Izpod peresa glavnega ekonomista pri Analitiki GZS: Finančni trgi podali oceno, da
COVID-19 ni novo sistemsko tveganje
Mednarodni denarni sklad (IMF) je kot ena največjih svetovnih institucij na področju
ocenjevanja gospodarske rasti nakazal na najglobljo recesijo, ki v 2020 čaka svet po letu
1929. Tehnično gledano bi se recesiji lahko celo izognili, če bo padec BDP prisoten le v 2.
četrtletju, vsebinsko gledano pa verjetno ne, ker bo učinek na dvig brezposelnosti kljub
številnim vladnim ukrepom prisoten. Več…
Načrt ponovnega zagona nemškega gospodarstva

Nemško združenje za industrijo (BDI) vidi ponoven zagon nemškega gospodarstva v štirih
fazah, in sicer: faza trenutnega omejevanja epidemije, faza povratka, faza stabilizacije in
faza okrevanja. Časovnica omenjenih faz se razteza od trenutnih omejevalnih ukrepov
javnega življenja (omejevanje kontaktov, zaprte šole) pa do leta 2022, ko se bo po oceni
BDI nemško gospodarstvo ponovno nahajalo v tirnicah okrevanja in rasti. Več…
Poslovni nasveti v času koronavirusa
Na spletni strani Poslovni nasveti v času koronavirusa GZS dnevno objavlja aktualne
informacije in novice za podjetja, zlasti s področja delovne zakonodaje ter likvidnosti in
financ, na strani pa boste našli tudi splošne poslovne nasvete in pregled posebnih ponudb
in donacij članov GZS. Več...

MEDNARODNO POVEZOVANJE
VANGUARD INICIATIVA: 3DP PAN EU Corona Response Initiative za povezovanje
ponudbe in povpraševanja po 3D-tiskih v času koronavirusa
3DP PAN EU je spletno orodje za povezovanje ponudb in povpraševanja na področju 3Dtiskanja na območju EU, namenjeno predvsem lažjemu povezovanju malim in srednjim
podjetjem. Da bi v trenutni zdravstveni krizi zaradi COVID-19 olajšali povezavo med
ponudniki ter zdravstvenimi ustanovami, proizvodnimi podjetji in drugimi podjetji /
organizacijami, ki potrebujejo izdelek ali storitev, ki temelji na 3D tiskanju, so področje
uporabe razširili in odprli platformo z možnostjo koriščenja 3D tehnologij. Več…
Platforma BORZA – poslovne priložnosti za mala in srednje velika podjetja
Mednarodna BORZA ponudb in povpraševanj je virtualno poslovno stičišče, ki predvsem
malim in srednje velikim podjetjem omogoča najti nove poslovne priložnosti in ustvariti
nove poslovne stike med partnerji, ki iščejo sodelovanje, želijo prodati ali kupiti izdelke in
storitve. Portal, katerega skrbnik je GZS, je odprt za podjetja iz Slovenije in tujine.
Objavljene so tudi ponudbe Enterprise Europe Network–a (EEN ), največje podporne
mreže EU za MSP na področju mednarodnega poslovnega sodelovanja, inovacij, prenosa
znanja in tehnologij ter sodelovanja v programih Evropske unije. Več…

RAZPISI
Priznanja GZS za inovacije
Rok za oddajo inovacijskih prijav na razpise posameznih regionalnih zbornic je podaljšan
do 12. 6. 2020. Dan inovativnosti 2020 bo potekal 30. 11. 2020 v Kongresnem centru na
Brdu pri Kranju. Več…

DRUGE INFORMACIJE IN NOVICE
44 slovenskih izvoznikov predsednika vlade pozvalo k spremembi zakonskih
pogojev za uveljavitev pomoči
GZS in predstavniki slovenskih izvoznikov so 17. aprila predsedniku vlade RS Janezu
Janši poslali poziv za spremembo zakonskih pogojev za uveljavitev pomoči iz prvega
paketa interventnega Protikorona mega zakona (#PKP1). Po oceni GZS več kot 80 %
največjih slovenskih izvoznikov ne bo upravičenih do koriščenja ukrepov, povezanih s
povračilom stroškov dela za zaposlene, ki čakajo na delo. Poziv vladi je podpisalo 44
največjih slovenskih izvoznikov. Več…
Številne pomanjkljivosti predloga Zakona o interventnem ukrepu zagotovitve
dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19
V predlogu Zakona o interventnem ukrepu zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu
za omilitev posledic epidemije COVID-19 (#PKP2), ki ga je vlada RS obravnavala 17.
aprila na Brdu pri Kranju, so številne pomanjkljivosti, ki bodo podjetjem otežile koriščenje
ponujenih ukrepov, pogoji za koriščenje ukrepov pa zahtevnejši in slabši kot v primerljivih
državah, so v skupnem sporočilu za javnost poudarili predstavniki GZS, Obrtne zbornice
Slovenije (OZS), AmCham Slovenia, Britansko-slovenske gospodarske zbornice (BSCC).
Več…
Podjetja pozvala k hitrosti, dostopnosti in enostavnosti ukrepov za podporo
gospodarstva in ponovnega zagona Slovenije
Predstavniki Gospodarskega kroga – Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje
Manager, SBC - Klub slovenskih podjetnikov, AmCham Slovenija, Slovensko-nemška
gospodarska zbornica in Britansko-slovenska gospodarska zbornica – so 16. aprila na
spletni novinarski konferenci predstavili usmeritve vladi RS in predloge ukrepov za
izboljšanje pogojev poslovanja v času kriznih razmer in za zajezitev posledic pandemije
COVID-19. Video posnetek novinarske konference je dostopen na YouTube kanalu
tv.GZS.
EUROCHAMBRES poziva Evropsko komisijo k učinkovitejšemu protikriznemu
ukrepanju
Združenje evropskih gospodarskih zbornic (EUROCHAMBRES) je 15. aprila pristojnim
komisarjem posredovalo stališča in predloge, s katerimi spodbuja EU k ukrepom, da bi na
globalni in evropski ravni preprečili skušnjave po razmahu protekcionizma, ki nastajajo ob
sicer razumljivi skrbi držav, da najprej poskrbijo za svoje prebivalstvo in pozvalo EU k
hitrejšemu ukrepanju za zaščito globalne trgovine z blagom in storitvami in vzdrževanja
globalnih in evropskih preskrbovalnih verig pri izvozu in uvozu. Več…
Deklaracija EUROCHAMBRES o evropski solidarnosti in okrevanju
Združenje evropskih gospodarskih zbornic (EUROCHAMBRES) je 15. aprila sprejelo
deklaracijo o evropski solidarnosti in okrevanju, s katero poudarja svojo zavezanost

sodelovanju z oblikovalci politike in civilno družbo pri določanju in izvajanju načrta za
oživitev Evrope. Več...
Prednostna naloga je delovanje podjetij ob zagotavljanju varnosti zaposlenih
GZS je 10. aprila v odgovoru na poziv vladi, ki so ga podpisali nekateri sindikati, z zahtevo
po večji zaščiti delavcev, ki v času epidemije še opravljajo svoje delo na službenih mestih,
izpostavila, da je zdravje zaposlenih prioriteta tako za GZS kot za slovenska podjetja, ki
so svoje odločitve o organizaciji poslovanja ali o začasni ustavitvi proizvodnje zasnovala z
namenom, da zaščitijo ljudi pred širjenjem epidemije. Na GZS tudi pričakujejo še nadaljnje
usmeritve pristojnih, zlasti NIJZ, kako varno poslovati v novih razmerah. V sodelovanju s
podjetji iz različnih dejavnosti pa je GZS že 8. aprila na vlado in pristojna ministrstva
naslovila nabor predlogov dodatnih varstvenih protokolov delovanja, ki varujejo zaposlene
in stranke. Več…
Pregled ukrepov EU za boj proti koronavirusu in blaženje posledic krize
Na spletni strani Predstavništva EK v Sloveniji je objavljen pregled ukrepov Evropske
komisije – večino sta že podprla tako Svet EU (države članice) kot Evropski parlament.
Več…
Video informacije v času koronavirusa
Na spletni strani GZS Poslovni nasveti v času koronavirusa ter na YouTube kanalu
tv.GZS si lahko ogledate posnetke webinarjev, videokonferenc, online delavnic in
intervjujev z različnih strokovnih področij.

VABIMO VAS
Webinar Aktualni razpisi v okviru programa HORIZON in pogled v prihodnost
HORIZON EUROPE, 23. 4. 2020 (od 14.00 do 14.45)
Predavateljica Kristina Kočet Hudrap, direktorica Tiko pro d.o.o., bo na webinarju govorila
o možnosti prijave podjetij za nepovratna sredstva na evropski ravni. Za te projekte velja,
da morajo podjetja prijavljati nove ideje oziroma inovacije, ki na globalnem nivoju še ne
obstajajo. Posnetek webinarja si boste lahko ogledali tudi na YouTube kanalu tv.GZS.
Več...
Webinar: 13 ključnih marketinških priložnosti za podjetja ob ponovnem zagonu
gospodarstva, 24. 4. 2020 (od 10.00 do 10.45)
Predavatelja Igor Savič in mag. Mitja Jereb (agencija za strateški in vsebinski marketing
PM, poslovni mediji) bosta opozorila na ključne pasti in priložnosti obdobja, ki bo sledilo s
ponovnim zagonom gospodarstva. Več…

Webinar: Ukrepi na področju prispevkov in plač, ki jih s.p.-ji in delodajalci lahko
koristijo za blažitev posledic epidemije, 24. 4. 2020 (od 13.00 do 14.30)
Ksenija Prosen, samostojna svetovalka na področju računovodstva in davkov, bo
predstavila seznam ukrepov, ki jih lahko koristijo samostojni podjetniki ter ukrepe, ki jih
lahko koristijo delodajalci. Poudarek bo na oprostitvi plačila prispevkov, uveljavljanju
pravice do temeljnega dohodka, uveljavljanju pravice do povračil nadomestil plač in
izplačilu kriznega dodatka. Več…

VABLJENI K BRANJU
Revija Materiali in tehnologije / Materials and Technology
Revija Materiali in tehnologije / Materials and Technology je znanstvena serijska
publikacija, ki objavlja izvirne in pregledne znanstvene članke, ki obravnavajo teoretična in
praktična vprašanja naravoslovnih ved in tehnologije na področjih kovinskih in
anorganskih materialov, polimerov, vakuumske tehnike in v zadnjem času tudi nanomaterialov. Je revija s prostim dostopom, edini zadržek pri reprodukciji in razpečevanju in
edina zahteva pri avtorskih pravicah je, da imajo avtorji kontrolo nad integriteto svojih del
in imajo pravico do zahvale in citiranja. Izdajatelj revije je Inštitut za kovinske materiale in
tehnologije (IMT). V letošnjem letu sta izšli že dve številki. Več…
PwC: Kako pripraviti načrt denarnih tokov
Ena ključnih prioritet managementa v času epidemije COVID-19 je likvidnost. Finančni
strokovnjaki v družbi PwC v Sloveniji so zato pripravili nasvete, kako pripraviti načrt
denarnih tokov, ki je za management ključno orodje za sprejemanje operativnih odločitev,
saj omogoča sprotno preverjanje njihovega vpliva na likvidnost podjetja in ustrezne
korektivne ukrepe. Več…
Pristop: Komunikacijsko upravljanje pred krizo, med krizo in po krizi
V Pristopu so pripravili prispevek o kriznem komuniciranju. Krizne okoliščine namreč
postavljajo velike zahteve pred managerje in vodje, predvsem pa se je treba zavedati, da
to ni samo kriza v gospodarstvu, temveč tudi osebna kriza in stiska ljudi. Več…

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

