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IZJAVA ZA JAVNOST 

 

Podjetniško trgovska zbornica (PTZ) pri GZS je danes pripravila 8. e-konferenco za mala in 

srednja podjetja, katera osnovna tema je bila, kako po korona krizi. Zbrane so med drugim 

pozdravili minister MGRT Zdravko Počivalšek, namestnica vodje predstavništva evropske 

komisije v Sloveniji Ulla Hudina Kmetič in mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor GZS. 

Kot je poudarila Ulla Hudina Kmetič predhodne ocene kažejo, da se je število MSP v času 

korona krize v Sloveniji zmanjšalo za 1,3%, pri čemer je več kot 90 % MSP poročalo o 

zmanjšanju prometa. Načrt okrevanja za Evropo vključuje dolgoročni proračun EU za obdobje 

2021/2027 ter začasni instrument za spodbujanje okrevanja t.i. NextGenerationEU. Skupaj 

predstavljata največji sveženj spodbud, ki se je kadarkoli financiral iz proračuna EU. Za pomoč 

pri okrevanju po pandemiji COVID-19 je do leta 2027 namenjenih rekordnih 1,8 bilijona eur.  

Vse to zato, da bo Evropa postala bolj zelena, bolj digitalna in bolj odporna na današnje in 

prihodnje izzive.  

Po projekcijah predstavništva Evropske komisije v Sloveniji bi lahko učinkovito izvajanje 

NextGenerationEU že do leta 2024 zagotovilo 2% dodatnega BDP in ustvarilo 2 milijona 

delovnih mest. Na konferenci so ukrepe za okrevanje MSP predstavili tudi na posebni okrogli 

mizi, na kateri so sodelovali Sibil Klančar (vodja službe za razvojna sredstva MGRT), mag. Nena 

Dokuzov (MGRT), Natalija Stošitski (SID banka) in Tatjana Malešič direktorica Kmetijske 

zadruge Metlika.  

Prav Kmetijska zadruga Metlika je tudi letos prejemnica priznanja Pomladni veter, ki ga že 

tradicionalno podeljuje Podjetniško trgovska zbornica pri GZS. Na konferenci sta se digitalno 

odvili še dve okrogli mizi, prva o pravnih, psiholoških in socioloških vidikih dela od doma, ter 

druga o ohranjanju vitalnosti družinskih podjetij v trenutnih razmerah.  

Na podlagi razprav vprašanj in predlogov članov PTZ ter sodelavcev na vseh treh omizjih je PTZ 

pripravila tudi poseben memorandum za MSP, ki ga je že posredovala Vladi Republike 

Slovenije. 

 

Priloga: 

Memorandum MSP 2021 

 

Več informacij: Podjetniško trgovska zbornica, 01 58 98 312, ptz@gzs.si 
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