Zbirka medijskih objav
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Naslov

Tako najceneje odplačate novo hišo ali nakup stanovanja

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Za gradnjo in tudi nakup pasivnih hiš ali stanovanj v večstanovanjskih pasivnih stavbah je ponudba namenskih
stanovanjskih kreditov vse večja. Poleg Eko sklada za...

Naslov

Na prvem dnevu slovenskega lesarstva tudi o vplivih epidemije na panogo

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 31. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...potekal pod geslom Les - naša zelena prihodnost, bodo organizatorji med drugim obeležili s strokovnimi predavanji in
podelitvijo nagrad za naj leseno gradnjo. Na dogodku bodo obravnavali tudi aktualne teme, kot sta stanje lesne
industrije v državi ter vpliv koronske krize na panogo. Osrednji dogodek pripravljata...

Naslov

Gabrčani bodo drugo leto dobili prizidek h kulturno-gasilskemu domu

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Družba; 31. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Skube sta konec tedna podpisala pogodbo za prizidek h kulturno-gasilskemu domu v Gabrju. Gre za projekt v
vrednosti nekaj več kot 180.000 evrov z DDV, gradnjo bodo začeli predvidoma v naslednjih dneh, zaključili pa v maju
prihodnje leto, so sporočili iz občine. Gre za prizidek k obstoječemu kulturno-gasilskemu...

Naslov

(INTERVJU) Jože P. Damijan: Ne bom ustanovil svoje stranke

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 10. 2020

Avtor

Uroš Esih

Teme

Gradbeništvo, graditev

...bi poznal in če mojih storitev kot ekonomista nihče ne bi potreboval. To bi pomenilo, da nič ne znam, da nimam
dodane vrednosti." Vaša stališča glede gradnje drugega železniškega tira Divača-Koper so znana. Zdaj se dogaja to,
kar ste zagovarjali - da največjega infrastrukturnega projekta v Sloveniji ne bodo...
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Tako najceneje odplačate novo
hišo ali nakup stanovanja

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Za gradnjo in tudi nakup pasivnih hiš ali
stanovanj v večstanovanjskih pasivnih stavbah
je ponudba namenskih stanovanjskih kreditov
vse večja. Poleg Eko sklada za takšne naložbe
ugodnejše kredite ponujajo tudi banke.
Poimenovale so jih eko ali zeleni krediti, namenjeni pa so
ﬁnanciranju izključno energijsko učinkovitih, pasivnih hiš
oziroma njihovemu nakupu. V nekaterih bankah so na voljo
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tudi za ﬁnanciranje energijsko učinkovitih obnov obstoječih
družinskih hiš.
S to ponudbo se banke približujejo pogojem ugodnega eko
kredita, ki ga za te namene lahko investitor dobi pri Eko skladu.
Na eni strani gre torej za konkurenco na trgu, po drugi pa naj
bi banke imele tudi druge motive oziroma cilje.
„Kot banka smo se skladno z našo trajnostno usmeritvijo pridružili nacionalnemu zavezništvu za
zeleno, pametno in tehnološko napredno Slovenijo. Smo tudi prva banka iz Slovenije, ki je
podpisnica globalnih načel OZN za odgovorno bančništvo. Konkreten korak v to zeleno smer pa je
ponudba ﬁzičnim osebam, strankam, ki jim z vključenimi dodatnimi ugodnostmi ponujamo NLB
Zeleni stanovanjski kredit. Ponudba ne bo časovno omejena, gre pa za prvi zeleni produkt za ﬁzične
osebe v NLB. V prihodnje bomo dodajali nove zelene produkte,“

pravijo v NLB.
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Pomembni dejavniki dolgoročnega kredita
Pred najemom dolgoročnega stanovanjskega kredita je
vsekakor treba preveriti veliko dejavnikov, saj gre za veliko
obveznost in odgovornost. Poleg višine in vrste obrestne
mere, možnosti zavarovanja kredita, stroškov odobritve in
drugih morebitnih obveznostih, povezanih z njim, je pri zelenih
kreditih treba preveriti tudi, kakšne pogoje mora izpolnjevati
naložba, da smo do tega produkta sploh upravičeni.
Prav ti pogoji so pogosto prednost bančnih kreditov v
primerjavi s kreditom Eko sklada. Ta namreč pred investitorja,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

graditelja pasivne ali skoraj ničenergijske hiše, ali kupca
takšne gradnje postavlja zelo veliko precej strogih zahtev. Te
se ne nanašajo zgolj na tehnične in tehnološke zahteve, ki jih
mora izpolnjevati gradnja, temveč tudi na obsežno
dokumentacijo, ki jo mora investitor priložiti k vlogi, kar je brez
pomoči strokovnjakov praktično nemogoče.
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Banke so manj zahtevne, obrestne mere primerljive
„Izpolnjevanje dodatnih pogojev ni potrebno. Pri zelenem stanovanjskem kreditu ﬁnanciramo nakup
in gradnjo pasivnih hiš, da gre res za takšno gradnjo ali nakup pa ugotovimo iz dokumentacije, ki jo
mora stranka zagotoviti za odobritev kredita,“

pojasnijo v NLB. Kreditojemalec

torej k vlogi za kredit priloži dokumente, ki jih mora priložiti tudi
za klasični stanovanjski kredit.
Če primerjamo obrestne mere bančnega in eko kredita pri Eko
skladu, lahko ugotovimo, da so te zelo podobne. Banke
namreč za takšne kredite ponujajo nižje obrestne mere, kot za
običajne stanovanjske kredite. Na primer v NLB je obrestna
mera vsaj za 0,5 odstotne točke nižja od osnovne obrestne
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mere. Poleg tega pa kreditojemalec lahko izbira med
spremenljivo in ﬁksno obrestno mero, medtem ko je obrestna
mera skladovega kredita spremenljiva.
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Na podlagi informativnih izračunov, ki so dostopni na spletu,
lahko izračunamo, da razlike med bančnim in skladovim
kreditom praktično ni. Obrestna mera skladovega eko kredita
je sestavljena iz trimesečnega euribora in ﬁksnega pribitka 1,3
odstotka, pri zelenem kreditu NLB pa iz šestmesečnega
euribora in ﬁksnega pribitka 1,35 odstotka. Lahko pa je tudi
nižja, saj se kreditojemalec lahko z banko glede na svoje
ﬁnančne zmožnosti vedno pogaja.

Preverite tudi stroške odobritve, ročnost in
zavarovanje
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Če pogledamo še druge dejavnike, lahko ugotovimo, da so
stroški odobritve skladovega eko kredita nižji kot pri banki,
čeprav ta zaračuna 100 evrov nižje stroke kot pri klasičnem
stanovanjskem kreditu. Ne zaračuna pa stroškov vodenja
kredita, ki pri Eko skladu znašajo 40 evrov na leto.
Razlike so tudi pri ročnosti in zavarovanju kredita. Banka
omogoča 30-letno odplačevanje, če je kredit zavarovan z
zastavo nepremičnine. Kreditojemalec pa lahko izbere tudi
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zavarovanje s plačilom ocene tveganja, v tem primeru pa je
najdaljša možna doba odplačevanja 20 let. To je tudi najdaljša
možna doba odplačevanja eko kredita pri Eko skladu,
zavarovanje pa je možno le s plačilom premije pri
zavarovalnici.
Vsekakor se pred tako pomembno odločitvijo, kot je najem
dolgoročnega stanovanjskega kredita za gradnjo ali nakup
hiše ali stanovanja, pa naj gre za pasivno gradnjo ali ne,
pametno preveriti čim več ponudbe na trgu in poiskati
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najugodnejšo.
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Na prvem dnevu slovenskega lesarstva tudi o
vplivih epidemije na panogo
Prvi dan slovenskega lesarstva, ki bo 11. novembra virtualno potekal pod geslom Les - naša zelena prihodnost, bodo
organizatorji med drugim obeležili s strokovnimi predavanji in podelitvijo nagrad za naj leseno gradnjo. Na dogodku bodo
obravnavali tudi aktualne teme, kot sta stanje lesne industrije v državi ter vpliv koronske krize na panogo.
Osrednji dogodek pripravljata Javna agencija Spirit in ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Na prvem dnevu
slovenskega lesarstva bodo potekala tudi virtualna poslovna srečanja med lesnopredelovalnimi podjetji in arhitekti, so
zapisali na Spiritu.
Sodelujoči bodo obravnavali aktualne teme, kot so stanje lesne industrije v Sloveniji, vpliv koronske krize, ukrepi države
za spodbujanje vlaganj in razvoja v lesni panogi, evropski zeleni dogovor in pomen lesne industrije pri njegovem
izpolnjevanju, uvajanje krožnega gospodarstva in kako z lesenimi stavbami ustvarjati zeleno prihodnost, so še dodali na
javni agenciji.
V okviru Dneva slovenskega lesarstva bodo podelili tudi nagrado za naj leseno gradnjo 2020, in sicer za odlično
realizacijo lesene gradnje za objekte, zgrajene v zadnjih petih letih v različnih kategorijah.
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Kot so v sporočilu za javnost še navedli v Spiritu, bo prvi dan slovenskega lesarstva namenjen promociji in ozaveščanju o
prednostih rabe lesa in lesnih izdelkov. Slovenija je, kot so izpostavili, ena najbolj gozdnatih držav v Evropi in ima zaradi
svojega lesenega bogastva neizmerne možnosti za preusmeritev gospodarstva v predelavo nizkoogljičnih materialov, ki
omogočajo energetsko samooskrbo in okolju prijazno industrijo.
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Gabrčani bodo drugo leto dobili prizidek h
kulturno-gasilskemu domu
Novomeški župan Gregor Macedoni in direktor podjetja Malkom Marjan Skube sta konec tedna podpisala pogodbo za
prizidek h kulturno-gasilskemu domu v Gabrju. Gre za projekt v vrednosti nekaj več kot 180.000 evrov z DDV, gradnjo
bodo začeli predvidoma v naslednjih dneh, zaključili pa v maju prihodnje leto, so sporočili iz občine.
Gre za prizidek k obstoječemu kulturno-gasilskemu domu prostovoljnega gasilskega društva Gabrje, ki je v okolici
prepoznavno po svojem kulturnem udejstvovanju in gasilskih dejavnostih. Prizidek bo zgrajen na južni strani obstoječega
objekta, in sicer bo v kletnem delu garaža za gasilsko vozilo, v mansardi pa večnamenski prostor za vadbo in ostale
aktivnosti.
Ob podpisu pogodbe je Macedoni pojasnil, da so se ob lanski ureditvi vaškega središča in obračališča dogovorili za
čimprejšnjo nadgradnjo kulturno-gasilskega doma, kar se s tem podpisom uresničuje. Pri tem se je gabrskim gasilcem še
enkrat zahvalil za sodelovanje.
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Podpisa se je udeležil tudi predsednik Krajevne skupnosti Gabrje Rok Mežnar, ki je povedal, da je prenova pomembna
za njihov kraj, pa tudi za razvoj gasilstva in prostovoljnega dela. "Verjamem, da bo prizidek omogočil še boljše pogoje za
skupno življenje krajanov, vsekakor pa me veseli, da se občina aktivno vključuje v razvoj primestnih središč in podeželja,"
so Mežnarjeve besede še navedli v sporočilu za javnost.
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Z ekonomistom in kandidatom Koalicije ustavnega
loka (KUL) za mandatarja smo se med drugim
pogovarjali o delovanju in programu KUL,
opozicijskem četverčku in njihovem liderju ter
povratniku v politiko Karlu Erjavcu.
Kako ste se povezali z opozicijskim četverčkom? So oni poiskali vas
ali vi njih? Ali je to razprava o tem, kaj je bilo prej, kura ali jajce?
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"V bistvu je bilo tako, da sem vse štiri stranke že od maja nagovarjal,
naj za boga vsa medsebojna nesoglasja dajo na stran in se poenotijo,
sicer bo Janez Janša demontiral državo. Načeloma so bili vsi za, so pa
vsi godrnjali, da mi smo za, drugi pa gojijo zamere. Čez poletje je
zadeva čisto zamrla, potem pa smo z nekaterimi intelektualci sklenili,
da vseeno moramo nekaj narediti, sploh zato, ker je Janševa vlada
demontažo države še stopnjevala, od pritiska na neodvisnost inštitucij,
spornega kadrovanja do medijev. Pritisk se je ustvarjal tudi v medijih, ki
so pisali o jalovosti in neenotnosti opozicije. Na koncu smo v naši
skupini dali pobudo, opozicijske stranke pa so se izgovarjale, da ni
nobenega kandidata za mandatarja, čeprav je nekaj imen krožilo v
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javnosti. Ker očitno res ni bilo nobenega kandidata, okoli katerega bi se
lahko poenotili, sem sam padel v zgodbo, čeprav, ko smo skupaj
spravljali pobudo, to ni bil moj namen. V politiki se ne vidim, v njej ne
nameravam dočakati pokojnine."
Na opozicijo so letele kritike, da se ni sposobna poenotiti in
oblikovati alternative Janševi vladi. Zdaj je alternativa Koalicija
ustavnega loka (KUL). Kako dolgo ste potrebovali, da ste se
programsko poenotili znotraj skupine intelektualcev, kasneje pa še
z opozicijskimi liderji?
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"Večinoma smo vsi intelektualci po svojih kanalih na različne načine
govorili isto, nato pa smo se poenotili. Prvi del pobude je sinteza, kar je
razmišljala večina intelektualcev, drugi del pobude, programski del, pa
je moj. Programski del pa je tisto, kar sam govorim in zagovarjam že
leta."
Izhodišča za program KUL vsebujejo številne rešitve, ki jih v
alternativnem vladnem programu za naslednje desetletje predlaga
SD. Koliko je pri programskem delu KUL vašega inputa, koliko pa
vsebinskega inputa SD in drugih treh strank?
"Kot vidite, so ideje zelo podobne tistim, ki smo jih s kolegi vsa ta leta
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promovirali skozi različne medije, tudi na mojem blogu, stranke pa so
pobirale, kar jim je ustrezalo. SD je že na lanskem kongresu v Velenju
imela nekaj podobnih idej, prav tako LMŠ. Pa tudi Levica. Sem
generator idej in lahko sem vesel, če se primejo."

Štiri opozicijske stranke sem že od maja nagovarjal, naj
za boga vsa medsebojna nesoglasja dajo na stran in se
poenotijo, sicer bo Janez Janša demontiral državo
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Vaše ideje so torej pristale v programih koalicijskih strank, na
koncu pa še v programskih izhodiščih KUL?
"Ključno je, da imamo to srečno situacijo, ko so vsi zadovoljni s
programom, ker so ga že sami prej ponotranjili. Ko smo imeli
usklajevanja, ni bilo nobenih težav glede samega programa."
Na kratko, kako ocenjujete program SD za naslednjo desetletko?
Obljubljajo za 40 milijard evrov razvojnih investicij. Je to realno?
"Da, načeloma je to realno. Sedemletni program Evropske komisije,
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združen s pandemskim programom, pomeni skupaj 12 milijard evrov za
Slovenijo. Potem imamo program modernizacije slovenskih železnic, ki
je težek 13 milijard evrov. Nato Nacionalni energetski in podnebni
načrt, kjer je spet predvidenih 25 milijard evrov, če bomo gradili
elektrarne na srednji Savi, drugi blok jedrske elektrarne in tako naprej.
Program je izvedljiv, na voljo je tudi denar. Ne vidim problemov,
mogoče bo vsota investicij nekoliko manjša, dinamika pa nekoliko
daljša, a programi gredo v pravo smer – zeleno, digitalno, e-mobilnost
in boj proti podnebnim spremembam."
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Slovenija se lahko nadeja 12 milijard evropskih sredstev, a hkrati
tudi vplačuje v evropski proračun, zato bo neto izplen na koncu
precej manjši. Gotovo imate izračune, kakšen bo?
"Seveda jih imamo. Od 12 milijard evrov je 1,6 milijarde evrov
nepovratnih sredstev. Na drugi strani pa je razlika, ki bo nastala med
tem, koliko Slovenija vplačuje v proračun EU in koliko iz njega dobiva.
Tukaj se je v preteklosti izkazalo, da Slovenija v sedemletnem
programu dobi v poprečju 1,5 milijarde evrov več od vplačil. Od 12
milijard evrov bo Slovenija v plusu nekje za 3 milijarde evrov."
V koaliciji KUL sta dva bivša premierja, Alenka Bratušek in
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Marjan Šarec. Kaj sta vam svetovala? Imata do vas pokroviteljski
odnos? Vemo, koliko težav z narcisizmom malih razlik je na levi
sredini.
"Narcisizem malih razlik je zelo dobra oznaka tega, kar se je v preteklih
mesecih pa tudi v zadnjih treh letih dogajalo znotraj peterice manjših
strank na levi sredini. Kar se tiče njunega odnosa do mene, moram
povedati, da je zelo korekten, saj zanju nisem nevarnost. Vesta, da ne
nameravam ostati v politiki, da sem tukaj samo zato, da izpeljemo ta
projekt, se pravi do naslednjih volitev. Po tem se ne bom ukvarjal s
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politiko. Včasih še malo podvomijo o tem, se bojijo, ampak dejstvo je,
da ne bom ustanovil svoje stranke in jim odžiral političnega kruha. Zdaj
je že dovolj jasno, da si tega niti slučajno ne želim, ker mi je bistveno
boljše v življenju, ki ga imam mimo politike, tako karierno, družinsko
kot ﬁnančno. Mi je pa zelo mar za državo, ki je zdaj v veliki nevarnosti,
in samo zato sem se angažiral."

Mi je pa zelo mar za državo, ki je zdaj v veliki
nevarnosti, in samo zato sem se angažiral
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Delovne skupine KUL delujejo in se srečujejo. Koliko jih je, katere
so in kolikokrat so se do sedaj operativno sestale?
"Kar zadeva samo usklajevanje koalicijskega programa, lahko rečemo,
da je že končano. V dveh tednih in pol smo ga uskladili. Sestanki so bili
na ravni predsednikov strank in vodij poslanskih skupin. Zelo hitro smo
prišli do usklajenega programa, ki smo ga ta teden poslali drugim
potencialnim partnericam. Hkrati pa smo ustanovili nekaj delovnih
skupin za različna področja, kjer bodo najbolj pereči problemi v
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prihodnje. Prva delovna skupina je zadolžena za težave, ki jih imamo z
epidemijo in delovanjem drugega dela zdravstva v času epidemije, da
lahko normalno deluje in da se čakalne vrste ne podaljšujejo. Druga
delovna skupina je za področje zdravstva in dolgotrajne oskrbe. Tretja
skupina se ukvarja s pripravo razvojne strategije in programa za črpanje
evropskih sredstev. Kot veste, je prišla zavrnitev iz Bruslja, ker je vlada
izjemno slabo pripravila program črpanja evropskih sredstev. Naša
skupina se ukvarja s tem, kako pripraviti program, ki bo hkrati
zasledoval slovenske prioritete, ki bodo usklajene tudi z evropskimi
zelenimi, digitalnimi in socialnimi prioritetami."
Kako dolgo ima iniciativa KUL rok trajanja? Do kdaj mora biti
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

izvedena? Naslednje leto namreč Slovenija predseduje Svetu EU. Si
lahko Slovenija privošči, da se takrat vlada zamenja?
"Če bo šlo vse idealno, bi od začetka te pobude do tega, da se s
konstruktivno nezaupnico zamenja vlada, minila približno dva meseca.
Predvsem je tukaj problem zaradi volilnega kongresa stranke Desus, ki
je postavljen na konec novembra. To nam malce podaljšuje celo zadevo.
Težko je pričakovati, da se bo stranka prej opredelila do vstopa v neko
drugo koalicijo, preden o tem predebatirajo in to potrdijo na samem
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kongresu. Če bi se Desus odločil vstopiti v to koalicijo, pa tudi SMC, bi
lahko bila sredi decembra izglasovana konstruktivna nezaupnica, v
sredini januarja pa bi že lahko začela delovati nova vlada. Samo
predsedovanje Svetu EU pa ni tako velik problem, saj danes Evropski
svet vodi celo zadevo, zato ne more biti spodrsljajev. Predsedovanje
lahko vodi tudi vlada v odhajanju. Imeli smo primere predsedovanja v
državah celo brez vlade ali z volitvami med predsedovanjem."
Slovenija se pod aktualno vlado vse bolj umešča v evropski
iliberalni tabor, kar je tudi opazna zagata za Bruselj. V Bruslju
verjetno ne bodo zelo zaskrbljeni, če pred predsedovanjem ali med
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njim pade vlada?
"Točno to. Spreminjanje nacionalnih političnostrateških prioritet je bil
eden od razlogov, zakaj smo pripravili pobudo KUL. Slovenija se
nevarno približuje drugi strani, uničujejo se demokratične pridobitve po
padcu socializma. Oddaljujemo se od jedra progresivnih držav. V
Evropi nihče ne gleda pozitivno na stvari, ki se dogajajo na
Madžarskem, Poljskem ali na Češkem. Menim, da bi bila v EU s
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simpatijo sprejeta sprememba oblasti, ki bi bila bolj liberalno,
progresivno usmerjena, stran od tako nazadnjaško usmerjenega
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višegrajskega bloka."

ROBERT BALEN

Spomnil bi vas na vašo kandidaturo za guvernerja Banke Slovenija
leta 2018. Stranke, ki vas niso uspele izvoliti za guvernerja, ko so
bile na oblasti, vas zdaj predlagajo za še višjo, premiersko funkcijo.
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Od kod ta preskok, kaj se je spremenilo?
"Ključna sprememba je, da takrat ni bil na oblasti Janša, ni bilo
nevarnosti za demokracijo in da bo razmontiral demokratično ureditev,
ki jo imamo. To je ključni element, ki vpliva na to, da se stranke
poenotijo s kandidatom, ki bi skupaj z njimi poskušal te procese
zaustaviti in jih obrniti v drugo smer. Takrat je bil eksplicitno proti moji
kandidaturi SAB, ker so pač imeli drugega kandidata, ki je imel
drugačne poglede do reševanja bančne luknje kot jaz."
Vi ste bili kritični do početja vlade Alenke Bratušek na področju
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bančne sanacije.
"Da. Problem je takrat bil še SMC, ki pa je do mene gojil zamere zaradi
aktivnosti glede drugega tira Divača-Koper. Zdaj se SAB ne počuti
ogrožen ..."
… investicija v drugi tir pa se zdaj pelje drugače in z drugimi kadri
kot pod SMC.
"Tako je. Nasprotovanja, ki so bila, so zdaj presežena."
Kdo je po vaše lider opozicije? Šarec ali Fajonova?
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"Vsi štirje so liderji. Problem pri nas je, da imamo na levi sredini celo
šest strank. Ta teritorij je premajhen za vse."
Občutka, da bi vas opozicijski četverček strank poskušal izkoristiti
v smislu, češ da javnosti pokažejo, da nekaj delajo, pripravljajo
alternativo, vlade v tako zahtevnih razmerah pa zares ne želijo
prevzeti, nimate? So iskreni? Pa vi?
"Zame bi bil idealen scenarij, da to zgodbo pripeljemo do konca, do
oblikovanja alternative s šesterico ali sedmerico strank, potem pa, da se
dogovorijo o tretjem kandidatu za mandatarja. S tem bi bilo moje
poslanstvo opravljeno. Zdaj ko so vse štiri stranke vstopile v proces
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

oblikovanja nove koalicije, nihče iz tega ne more izstopiti. To je sreča
za Slovenijo, saj bo tisti, ki bo izstopil, krivec za razpad demokratične
alternative. So ujetniki tega prvega koraka. Če se je mogoče zdelo, da je
na začetku kdo delal s ﬁgo v žepu, si danes tega ne more več privoščiti,
saj bo glavni krivec za to, da ne bo zamenjave škodljive vlade. Če me
poskušajo zlorabiti, je super, če to privede do končne pozitivne rešitve,
ki bo boljša za Slovenijo kot to, kar imamo danes."
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A propos, tretji človek, ki ga omenjate. Ste se že srečali z
najverjetnejšim novim predsednikom stranke Desus Karlom
Erjavcem? Erjavec se v nekih spinih pojavlja kot nekakšen
alternativni kandidat za mandatarja. Pa tudi pridobitev Desusa v
KUL bo pogojevana, saj ni pričakovati, da bi kožo poceni prodali?
"Lahko samo rečem, da pogovori potekajo, ves čas so, ne morem pa
povedati, s kom in kaj je bilo kdaj dogovorjeno. Kar pa se tiče vstopa
Desusa in SMC, pa tudi NSi, lahko povem, da je usklajeni program
nove koalicije narejen tako, da že vključuje programske točke in
prostor, kjer lahko oni dodajo svoje razvojne prioritete. Popolnoma smo
odprti za to, da lahko omenjene stranke uvrstijo ključne prioritete v ta
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

program in jih tudi uresničijo. Se pravi, vse to, kar so te stranke dobile
pod vlado Janše, lahko dobijo v naši koaliciji. Plus še eno zadevo.
Dobijo tudi življenje po Janševi vladi. Ker za Desus, sploh pa za SMC,
je precej jasno, da če bosta vztrajala do konca v Janševi vladi, jih po
naslednjih volitvah ne bo več v parlamentu."
Desus bo, kot se napoveduje, lažje zlomiti kot poslance SMC?
Slednji so javnomnenjsko mrtvi. Kako jih boste prepričali? Bo
obljuba preživetja v vaši koaliciji zadostovala? Ali bi bilo treba
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pristopiti s konkretnimi kadrovskimi rešitvami za vsakega
poslanca?
"Naša strategija je zelo preprosta. Prvič, menimo, da spadajo v liberalni
blok, levosredinski blok in ne v Janšev iliberalni blok, kjer se očitno ne
počutijo dobro. Drugič, dali jim bomo boljše pogoje, kot jih imajo danes
v vladi, tudi z vidika kadrovskega razreza. Tretjič, dajemo jim opcijo
življenja po Janševi vladi, da preživijo z vidika svojih političnih karier
po letu 2022. Dajemo jim perspektivo preživetja na daljši rok, kot če
ostanejo v Janševi koaliciji, kjer bo na volitvah leta 2022 zanje konec."
NSi je verjetno že preveč interesno ugnezdena v Janševo vlado,
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podpredsednik stranke je denimo postal šef Darsa. Predsednik
stranke Matej Tonin se ponuja za mediatorja. Vse kaže, da se v
vladi počutijo dobro in da jih alternativa pravzaprav ne zanima?
"Smer, v katero gre dominantna stranka v koaliciji, SDS, je smer
avtoritarnosti, nacionalizma in iliberalnosti. Zdi se, da se je NSi na ta
trend priklopila. Če bi bila SDS bistveno bolj demokratična in liberalna,
bi bila tudi NSi bolj politično normalna s tega vidika. Za njih je isto
vprašanje kot za SMC in Desus: kaj lahko uresničijo v Janševi koaliciji
in kaj bi lahko v naši? Sploh pa, kaj bo leta 2022, bodo takrat dobili več
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ali manj glasov? Empirična dejstva kažejo, da so se vse stranke, ki so
kohabitirale z Janševo stranko v koalicijah, kasneje na volitvah slabše
odrezale."

Zdaj ko so vse štiri stranke vstopile v proces oblikovanja
nove koalicije, nihče iz tega ne more izstopiti. To je sreča
za Slovenijo, saj bo tisti, ki bo izstopil, krivec za razpad
demokratične alternative. So ujetniki tega prvega koraka
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NSi je že šla skozi "rezanje salam".
"Tako je. Pa tudi Desusu ni bilo po koaliciji z Janšo bolje, ker SDS
naredi vse, da pobere vse zasluge sama in se v očeh desnosredinskih
volivcev pokaže kot stranka, ki vodi igro. Ostale koalicijske stranke, ki
so zraven privesek, pa jih volivci tudi vidijo kot privesek, ne kot
odločevalce."
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Janša leta 2005, ko ste na kratko sodelovali v njegovi vladi kot
razvojni minister, in Janša leta 2020, ko ga napadate iz opozicije.
Kako gledate na fenomen Janša tudi skozi osebno perspektivo?
"Janša je v tem času naredil preskok v svojih političnih pogledih. Če je
bil takrat še precej sredinski, kar se tiče demokratičnih vrednot, in
neoliberalen v ekonomskih pogledih, je kasneje dobil zglede na vzhodu
Evrope in v ZDA, kjer se je populizem zelo razrasel. Videl je, da lahko
zajaha na valu populizma, natančneje nacionalističnega populizma, ki
potencira nevarnost migrantov. Videl je, da je tukaj njegova tržna
priložnost, da lahko na tem zgradi politično platformo in tudi svojo
prihodnost. Največji vzor mu je bil očitno njegov prijatelj Orban, pri
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

katerem se je naučil, kako si je mogoče s sistematično demontažo
demokratične države za nedoločen čas kupiti oblast. Janša je naredil
politično kalkulacijo in ugotovil, da se mu bolj splača iti v to smer, ker
lahko tako dobi večji del volilnih glasov. Če pa uspešno izvede
Orbanovo strategijo, lahko na oblasti ostane dlje časa."
Kako pa vi odsevate svojo preobrazbo od mladoekonomista,
neoliberalca do zagovornika naprednih levičarskih
političnoekonomskih idej, torej pot od socialne kapice do UTD?
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"Celotna mainstream ekonomija je šla v to transformacijo, tudi politika.
Tisto obdobje je bilo obdobje tretje poti. Kot vidite, so se tudi Socialni
demokrati na zadnjem kongresu odpovedali tretji poti. Velika
gospodarska kriza 2008-2009 je pokazala, da je jedro gnilo. Za prosto
trgovino in globalizacijo se skrivajo številni problemi, kot sta veliko
razslojevanje in neenakost znotraj države. Kar se mene tiče, sem
odprtega duha in pragmatik, keynesijanizem mi je bil načeloma vedno
bliže. Keynesijanizem je to, da poskušaš v danih okoliščinah najti
optimalno mešanico politik, ki odpravljajo konkretne težave, vloga
države pa je ključna z vidika usmerjanja gospodarskega razvoja z
razvojno, industrijsko, davčno in drugimi politikami. Neoliberalni
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pogled pa je, da roke dvigneš in vse prepustiš imaginarnemu trgu. To je
bila že takrat razlika med mano in drugimi mladoekonomisti. Miča
Mrkaića je na primer zelo motilo, da sem citiral Danija Rodrika,
razvojnega ekonomista s Harvarda, ki je govoril o tem, da je
globalizacija šla predaleč in da potrebujemo razvojne in industrijske
politike. Že takrat se nismo strinjali, a razlike se niso videle navzven."
Vlada poskuša reševati ekonomijo. Sprejela je pet protikoronskih
paketov, na poti je šesti in verjetno kmalu za tem tudi naslednji. So
na pravi poti, jim gre delo dobro od rok? Zanimivo je pa to, da
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desna vlada, ki je pred tem navijala za stroge ﬁskalne omejitve in
zlato ﬁskalno pravilo, zdaj izvaja keynesijanistično politiko. Ni to
politični paradoks oziroma ironija?
"Rekel bi, da je to populistični reﬂeks. Janševa vlada se zaveda, da je
bilo napačno, da je takrat sledila receptu politiki varčevanja in stiskanja,
ki sta ga leta 2011 in 2012 priporočali Evropska komisija in Evropska
centralna banka. Sledenje tej politiki jih je tudi stalo priljubljenosti pri
volivcih. Danes je moment drugačen, saj je na voljo ogromno denarja.
Vse države se v bistvu obnašajo keynesijansko, Janševa vlada pa je
čisto populistično zajahala ta trend in dela čisto enake stvari, kot jih
delajo druge države. Med njimi ni velikih razlik. Naredil sem študijo na
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

to temo. Primerjal sem ekonomske politike različnih držav v EU in
izkazalo se je, da so se po državah EU sprejemali copypaste ukrepi.
Vsem pa je skupno to, da se nihče več ne sekira zaradi proračuna in
javnih ﬁnanc."
Spomnimo se samo, kakšna histerija je na desnici vladala ob
zagovarjanju zlatega ﬁskalnega pravila.
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"Takrat je za 36 milijonov evrov šla Janševa stranka v ustavno presojo
rebalansa proračuna. Kasneje se je izkazalo, da je ﬁskalno pravilo tako
nenatančno, da sploh ni šlo za primanjkljaj, ampak za presežek. Takrat
so se kregali, ker je to prinašalo politične točke. Letos so naredili 4,2
milijarde evrov primanjkljaja, pa se nihče zaradi tega ne sekira. Imajo
pa to srečo, da je sedanja opozicija bistveno bolj spodobna in razume,
zakaj se je to zgodilo in jim tega ne bo očitala."
Kako bi se lotili gospodarske krize? S še več zadolževanja za
investicije? Na kakšen način bi dopolnili ali spremenili vladne
ukrepe?
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"Zdaj se je pokazalo, da kriza ne bo imela oblike črke V, ampak nas zdaj
zaradi drugega vala epidemije čaka kriza v obliki W, če ne kaj hujšega.
Ukrepe, ki so že v protikoronskih zakonih, glede ohranjanja delovnih
mest, glede zagotavljanja dohodkov samozaposlenim, glede pomoči
posameznim gospodarskim panogam, kot je na primer turizem, je treba
ohraniti in jih še okrepiti. Veljavnost turističnih bonov je treba razširi še
na druge panoge, na kulturni del ponudbe, da bo ukrep zajel tudi
dejavnosti, ki so danes neupravičeno zapostavljene. Drugi vidik pa je
razvojni. Krizo in evropska sredstva iz novega sedemletnega proračuna

30

Vecer.com
Država: Slovenija

31.10.2020
Sobota, 06:56

Kazalo

https://www.vecer.com/v-soboto/intervju-joze-p-dam...

19 / 28

in pandemskega paketa je treba izkoristiti, da začnemo izvajati razvojne
politike, ki bodo transformirale slovensko gospodarstvo v želeno smer.
Danes imamo na voljo ogromno sredstev za digitalno, zeleno in
pravično transformacijo. Janševa vlada se je tega lotila na nepremišljen
način, enostavno so vse povprek začeli zbirati male projekte, ki vsaj
približno slišijo na socialno, digitalno in zeleno. Izbrali so pristop od
spodaj navzgor, zbrali za 20 milijard evrov projektov in jih kot solato
poslali na Evropsko komisijo. Seveda so dobili zelo negativen odgovor.
Naš pristop pa je povsem drugačen. Mi deﬁniramo nacionalne prioritete
z vidika potrebnih socialnih reform, podnebnih sprememb in vidika
potreb transformacije gospodarstva, da bo dolgoročno postalo bolj
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učinkovito in podnebno nevtralno. Kar bomo mi naredili, so od zgoraj
navzdol postavljene prioritete. V skladu z njimi bomo naredili javne
razpise, na katere se prijavljajo podjetja, katerih poslovni modeli gredo
v omenjeno smer. Naš program je bistveno bolj usklajen z evropskimi
prioritetami, hkrati pa deﬁnira, kje želimo biti čez 20 let."
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ROBERT BALEN

Vam je bližje Levica ali SD?
"Povsem agnostičen sem glede tega. Nisem ne levi ne desni, zanima me
predvsem progresivnost."
Kdo vam je bližje mednarodno, Yanis Varoufakis ali Bernie
Sanders?
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"V bistvu oba zagovarjata skoraj identične vrednote. Oba sta mi blizu z
vidika vrednot, nista pa edina."
Pri katerih politikih ali akademikih se še navdihujete?
"Politiki so omejeni, ideološko zagovarjajo samo eno smer. Sanders je
zelo levičarski za ameriške pojme, za naše je socialni demokrat. Kar pa
se tiče ekonomistov, Paul Krugman je imel zelo zdrava stališča, sicer pa
mi je najbližje Dani Rodrik, ki je razvojni ekonomist. Že pred dobrima
dvema desetletjema je uvidel, da globalizacija lahko koristi Kitajski in
Indiji, ne koristi pa nujno zahodnim državam. Vsaka država mora najti
svoj model razvoja, tudi Slovenija. Verjetno takšen, ki bo bolj podoben
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avstrijsko-nemškemu in manj francoskemu ali anglosaksonskemu."
Epidemija, predvsem pa obvladovanje eksponentne epidemije, je
postala prvovrstno, ključno politično vprašanje. Kje je vlada
naredila največje napake? Določene predloge ste vladi že poslali,
kaj je ključno, kako je treba zdaj ukrepati?
"Rekel bi, da sta bili narejeni dve napaki. Prva je bila v tem, da se je
vlada zavedala, da bo prišel drugi val. V prvem valu smo vsi govorili,
da je treba krivuljo epidemije sploščiti, da bomo lahko zdravstvene
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kapacitete pripravili na drugi val, ki pa bo bistveno hujši. Ampak vlada
ni naredila nič. Kot drugo; ko se je videlo, da se val epidemije spet
razrašča, bi vlada v prvem tednu oktobra morala sprejeti bolj
omejitvene ukrepe. Lockdown bi morala uvesti, ko je bilo število okužb
še pod 800 na dan. Danes je šlo bistveno predaleč, zaradi tega bo moral
biti lockdown bistveno bolj strog in mogoče bo tudi trajal dlje časa. In
predvsem bo umrlo bistveno več ljudi zaradi te napake."
Tudi ekonomsko bodo posledice dražje zaradi tega?
"Da, bolj ko država zamudi trenutek, ko je treba zajeziti epidemijo,
večje stroške ima. To zdaj tudi kaže primerjava z drugimi državami.
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Države, ki so hitreje in za krajši čas zaprle gospodarstvo in omejile
virus, so utrpele manjšo ekonomsko škodo. BDP jim je manj padel, tudi
socialna škoda z vidika izgubljenih delovnih mest in socialnih usod
ljudi je bistveno manjša. Mogoče je tukaj treba razumeti tudi, da so
znotraj vlade različni pogledi, Tomaž Gantar kot zdravstveni minister
ima nekoliko drugačne poglede od predsednika vlade in ostalih. Gantar
je že prej predlagal, da je treba zapreti gospodarstvo, pa je bil
preglasovan na vladi. Zdaj je pravzaprav lockdown izsilil s serijo javnih
nastopov prejšnji teden. Vlada očitno ni pogledala poročila IMF iz
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septembra, kjer so pokazali, da če se odločaš med gospodarstvom in
javnim zdravjem, na koncu vidiš, da ni trade offa. Države, ki so prej
reagirale in omejile širjenje epidemije, so utrpele manjšo škodo. To je
spoznanje, na katerem je treba utemeljiti svoje ukrepe. Bolj se splača
hitro reagirati, omejiti širitev virusa, ker bo potem gospodarska škoda
manjša. Bolj ko odlašaš, večja bo škoda. Švedska ni nič pridobila
gospodarsko, ima pa desetkrat več mrtvih od sosednjih nordijskih
držav."
Epidemija je še bolj jasno opozorila na vse težave, s katerimi se
srečuje javno zdravstvo, hkrati pa, kako odločilno je za uspešen
spopad z epidemijo. Kako reformirati javno zdravstvo, da bi sledili
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pričakovanjem državljanov glede kvalitete in obsega zdravstvenih
storitev? Za koliko bi bilo treba dvigniti delež BDP, namenjen za
zdravstvo, ki je nizek v primerjavi z državami, s katerimi se želimo
primerjati? Od kod tudi vzeti denar?
"Financiranje javnega zdravstva pri nas je na ravni ﬁnanciranja iz druge
polovice prejšnjega stoletja. Vmes se pa je spremenilo marsikaj.
Spremenila se je demograﬁja, narasel nam je delež starejšega
prebivalstva, življenjska doba se je podaljšala za 10 do 15 let, kar
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pomeni, da potrebujemo več zdravstvenih storitev za starejše.
Spremenila se je vrsta storitev, ki so bolj kompleksne in dražje. Temu pa
je treba prilagoditi sredstva. Države v naši soseščini so to storile, delež
za zdravstvo v BDP je pri njih višji za 2,5 do 3,5 odstotne točke kot v
Sloveniji. Tudi pri nas bomo morali ta sredstva dvigniti. V našem
programu je, da se sredstva za zdravstvo dvigne postopoma do leta 2025
na raven povprečja razvitih držav v naši soseščini. Že naslednje leto bi v
zdravstvo vložili za en odstotek BDP več, to je 420 milijonov evrov.
Ključne prioritete pa so na primarni in na sekundarni ravni
zdravstvenega sistema. Tako v ambulantah kot v bolnišnicah je tudi v
veliki meri treba narediti reorganizacijo. Ključna bo tudi dilema med
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javnim in zasebnim."
Peti protikoronski paket odpira vrata za privatizacijo zdravstva?
"Aktualna koalicija izkorišča trenutek, ko je javno zdravstvo
paralizirano z epidemijo in so se zaostanki in čakalne vrste tako
podaljšali, da lahko javna sredstva kanalizira zasebnikom. To je bila ves
čas njihova agenda, zdaj pač izkoriščajo situacijo. Mi menimo, da mora
biti dostop do zdravstvenih storitev še vedno organiziran kot
univerzalno zdravstvo, kjer imajo vsi enak dostop do vseh storitev po
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enaki kvaliteti. S tem, da jaz nisem a priori proti zasebnemu zdravstvu.
Danes imamo koncesionarje in ta sistem relativno dobro deluje.
Financiranje mora biti urejeno na enak način – kot ﬁnanciranje storitev,
ki jih lahko izvajajo javni ali zasebni ponudniki. Seveda pa je pred tem
treba bistveno dvigniti plače v javnem zdravstvu, da zadržimo najboljši
kader, šele nato lahko govorimo o konkurenčni klavzuli."
Vlagali boste v javno zdravstvo, v vojsko pa očitno precej manj, kot
to napoveduje aktualna koalicija? Zdravje versus vojska pa je
trade-off?
"Seveda je trade-off. Vsi menimo, da je tudi za vojsko treba povečati
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sredstva in vojakom omogočiti boljši standard tako na področju nujne
opreme kot na področju plač, ki so zelo nizke. Ne mislimo pa, da je
treba v naslednjih petih letih v vojsko res vložiti 780 milijonov evrov.
Mislim, da ima ta država druge prioritete. Če za vojsko namenimo
tretjino tega dodatnega denarja, da izboljšamo opremljenost in
materialni status zaposlenih v vojski, bo to super. Ostalo pa bo treba
preusmeriti v druge prioritete, ki so predvsem na področju javnega
zdravstva."
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Menim, da bi bila v EU s simpatijo sprejeta sprememba
oblasti, ki bi bila bolj liberalno, progresivno usmerjena,
stran od tako nazadnjaško usmerjenega višegrajskega
bloka

Znani ste tudi po tem, da svoje znanje spretno tržite. Imeli ste in
imate številne svetovalne pogodbe s paradržavnimi podjetji.
Nekateri ocenjujejo, da bi vam katere izmed teh pogodb utegnile
škoditi pri pohodu na mandatarski položaj, češ da naj bi padli
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okostnjaki iz omar, s čimer bi vas lahko oslabili kot kandidata.
"Za državna podjetja skorajda nič. Poslovno svetujem tako podjetjem,
gospodarskim združenjem kot različnim ministrstvom. To bi utegnilo
koga motiti in me bo poskušal diskvaliﬁcirati na ta način. Ampak
poglejte, jaz delam za Evropsko komisijo, za OECD, Evropsko banko
za obnovo in razvoj, hkrati delam tudi za Gospodarsko zbornico
Slovenije, za številna domača in tuja podjetja in ministrstva, kar
pomeni, da je znanje, ki ga imam, zaželeno. Hkrati pa mi to tudi
omogoča, da imam dober pregled nad tem, s kakšnimi težavami se
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sooča gospodarstvo in kakšno poslovno okolje potrebuje, poznam
makroekonomsko delovanje gospodarstva kot celote, poznam pa tudi
delovanje države, se pravi institucij. Vse to mi omogoča uravnotežen
pregled nad tem, kaj je potrebno za usklajen razvoj gospodarstva in
hkrati za razvoj celotne države. Najhujše bi bilo, če vsega tega ne bi
poznal in če mojih storitev kot ekonomista nihče ne bi potreboval. To bi
pomenilo, da nič ne znam, da nimam dodane vrednosti."
Vaša stališča glede gradnje drugega železniškega tira Divača-Koper
so znana. Zdaj se dogaja to, kar ste zagovarjali - da največjega
infrastrukturnega projekta v Sloveniji ne bodo gradila kitajska
podjetja. Je modro, da je 2TDK iz igre izločil vse Kitajce, potem ko
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je vlada velesilo že ostro odpisala na področju tehnologije 5G?
"To samo pomeni, da sem pred časom. Zagovarjal sem, da
infrastrukturne projekte gradijo predvsem domača podjetja. Nato je
Evropska komisija lani sprejela smernice, kjer je mogoče, da države na
javnih razpisih izločijo podjetja iz tretjih držav, ki niso podpisnice GPAsporazuma o dostopu do javnih naročil. Tega sporazuma nista podpisali
Kitajska in Turčija. Analiza, ki smo jo naredili, je pokazala, da če
najameš kitajsko ali turško podjetje, se večina dodane vrednosti,
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ustvarjene na projektu, prelije v tujino. Če projekt izvedejo domača
podjetja, ostanejo plače, dobički in amortizacija podjetij ter vsi davki
doma, če najameš tuja podjetja, gre vse to v tujino. Tuji ponudniki so
lahko zgolj zaradi socialnega dumpinga za 10 ali 20 odstotkov cenejši v
svoji ponudbi, a na koncu prav za toliko slovenski proračun dobi manj
prilivov od tega projekta, hkrati pa ni zaposlena domača delovna sila.
Makroekonomsko gledano si na slabšem. Zato je tudi Janševa vlada v
tretji protikoronski paket zapakirala smernice Evropske komisije iz
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preteklega leta, kar ji štejem v velik plus."
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