Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 21. 4. 2020
Število objav: 14
Internet: 13
Tisk: 1
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 2
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 12
Inženirski dan: 0

Naslov

Preden bo bolje, bo najprej slabše

Zaporedna št.
1

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 4. 2020

Stran v zbirki:
6

Avtor

Damjan Viršek

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...lanske,« je dodal. Dober občutek glede izvedbe že dogovorjenih projektov imajo tudi v podjetju Fragmat Tim, ki
izdeluje izolacijske materiale za uporabo v gradbeništvu. So pa zadržani pri predvidevanju prihodnosti. »Ta kriza se bo
v vsej razsežnosti pokazala šele v drugi polovici leta. Vprašanje je, kaj bo z novimi projekti,...

Naslov

Finančno ministrstvo: Pri pripravi ukrepov širok dialog z vsemi deležniki

Zaporedna št.
2

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 20. 4. 2020

Stran v zbirki:
7

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Do posojil s poroštvom bi bila upravičena samo podjetja z bančno boniteto A in B, ne pa tudi C, odpadejo tudi
finančni holdingi in projektna podjetja v gradbeništvu. Poleg tega do posojila ne morejo podjetja, ki so bila konec
lanskega leta v težavah ali tista, ki nimajo poravnanih vseh zapadlih obveznosti. Kot pri...

Naslov

Marca tretjino manj gradbenih dovoljenj

Zaporedna št.
3

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo; 21. 4. 2020

Stran v zbirki:
8

Avtor

redakcija Gospodarska

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Stran: 9

Površina: 137 cm2

...Marca tretjino manj gradbenih dovoljenj Gradbeništvo Upad zaradi virusa Marca, ko so upravne enote, ki izdajajo
gradbena dovoljenja, zaradi epidemije koronavirusa polovico meseca opravljale samo nujne zadeve,...

Naslov

Tudi v Pomurju zaradi koronakrize vedno več brezposelnih, največ iz gostinstva in
gradbeništva

Zaporedna št.
4

Medij

Sobotainfo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 4. 2020

Stran v zbirki:
12

Avtor

Rok Šavel

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...brezposelnih iz malih in srednjih podjetjih ter zaposlenih pri samostojnih podjetnikih. Gre predvsem za posameznike,
ki so bili zaposleni v gostinstvu, gradbeništvu in storitvenih dejavnosti, pa tudi za delavce migrante, ki so se v zimski
sezoni zaposlili v sosednji Avstriji in so se ponovno prijavili na zavod sedaj,...

Naslov

Cesta nad potokom med Gotno vasjo in Šmihelom še bolj obremenjena?

Zaporedna št.
5

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 4. 2020

Stran v zbirki:
14

Avtor

M. Žnidaršič

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...obvoznico predstavlja celovito rešitev za promet na širšem šmihelskem območju. Glede drugega vprašanja pa so
pojasnili: »Žive meje in preostala vegetacija po gradbeni zakonodaji niso objekt, zato ni potrebno pridobiti upravnih
aktov za zasaditev. Pri zasaditvi in vzdrževanju živih mej ob cestah pa je potrebno upoštevati določila...
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Naslov

Cesta nad potokom med Gotno vasjo in Šmihelom še bolj obremenjena?

Zaporedna št.
6

Medij

Dolenjskilist.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 20. 4. 2020

Stran v zbirki:
16

Avtor

M. Žnidaršič

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...obvoznico predstavlja celovito rešitev za promet na širšem šmihelskem območju. Glede drugega vprašanja pa so
pojasnili: »Žive meje in preostala vegetacija po gradbeni zakonodaji niso objekt, zato ni potrebno pridobiti upravnih
aktov za zasaditev. Pri zasaditvi in vzdrževanju živih mej ob cestah pa je potrebno upoštevati določila...

Naslov

Dokumenti razkrivajo: denarja za podjetja bo premalo in prepozno

Zaporedna št.
7

Medij

Pomurje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 4. 2020

Stran v zbirki:
22

Avtor

Primož Cirman

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...bi bila upravičena samo podjetja z bančno boniteto A in B, ne pa tudi C (tako imenovani junk), odpadejo tudi finančni
holdingi in projektna podjetja v gradbeništvu. Poleg tega do posojila ne morejo podjetja, ki so bila konec lanskega leta v
težavah. "Če je prvi paket namenjen preživetju, je drugi ponovnemu zagonu,...

Naslov

COVID-19 ni novo sistemsko tveganje

Zaporedna št.
8

Medij

Si21.com, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 20. 4. 2020

Stran v zbirki:
23

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...ipd.) so se od januarska znižale le za okoli 15 %, kar odraža tako izboljšanje razmer na Kitajskem kot pričakovanja,
da upad povpraševanja industrije, gradbeništva in transporta ne bo tako visok. Ne glede na to se moramo pripraviti, da
nas bodo od maja do julija mediji zasipali z informacijami o slabšanju marčevskih...

Naslov

Dokumenti razkrivajo: denarja za podjetja bo premalo in prepozno

Zaporedna št.
9

Medij

Necenzurirano.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 20. 4. 2020

Stran v zbirki:
33

Avtor

Primož Cirman

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...bi bila upravičena samo podjetja z bančno boniteto A in B, ne pa tudi C (tako imenovani junk), odpadejo tudi finančni
holdingi in projektna podjetja v gradbeništvu. Poleg tega do posojila ne morejo podjetja, ki so bila konec lanskega leta v
težavah. "Če je prvi paket namenjen preživetju, je drugi ponovnemu zagonu,...

Naslov

Slovenija februarja z največjo rastjo gradbeništva v EU

Zaporedna št.
10

Medij

Mineral-revija.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 20. 4. 2020

Stran v zbirki:
35

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

Februarja 2020, torej v času, ko so države članice že začele uvajati ukrepe proti zajezitvi koronavirusa, se je obseg
gradbene proizvodnje glede na prejšnje leto zmanjšal. V območju z evrom za 1,5 %, v EU pa za 1 %, po podatkih
evropskega statističnega urada.

3

Naslov

Brezplačni spletni seminar - »Koronavirus: Kako zagotoviti likvidnost gospodarstva?

Zaporedna št.
11

Medij

Podjetniski-portal.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 4. 2020

Stran v zbirki:
38

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...naprej, ali se v tem času odločiti za nove, večje investicije, kako se vesti do dolgoletnih, zvestih strank, kaj se bo
zgodilo z nepremičninami in cenami v gradbeništvu, nasveti za podjetnike, ki jih je korona kriza najbolj prizadela. Kako
bo kriza vpliva na likvidnost podjetij ter kako jo reševati:notranje rezerve podjetij...

Naslov

Finančno ministrstvo: Pri pripravi ukrepov širok dialog z vsemi deležniki

Zaporedna št.
12

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 4. 2020

Stran v zbirki:
40

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Do posojil s poroštvom bi bila upravičena samo podjetja z bančno boniteto A in B, ne pa tudi C, odpadejo tudi
finančni holdingi in projektna podjetja v gradbeništvu. Poleg tega do posojila ne morejo podjetja, ki so bila konec
lanskega leta v težavah ali tista, ki nimajo poravnanih vseh zapadlih obveznosti. Kot pri...

Naslov

Finančno ministrstvo: Pri pripravi ukrepov širok dialog z vsemi deležniki

Zaporedna št.
13

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 4. 2020

Stran v zbirki:
42

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Do posojil s poroštvom bi bila upravičena samo podjetja z bančno boniteto A in B, ne pa tudi C, odpadejo tudi
finančni holdingi in projektna podjetja v gradbeništvu. Poleg tega do posojila ne morejo podjetja, ki so bila konec
lanskega leta v težavah ali tista, ki nimajo poravnanih vseh zapadlih obveznosti. Kot pri...

Naslov

Finančno ministrstvo o PKP2: Pri pripravi ukrepov za zagotavljanje dodatne likvidnosti
gospodarstva širok dialog z vsemi deležniki

Zaporedna št.
14

Medij

Politikis.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 4. 2020

Stran v zbirki:
44

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Do posojil s poroštvom bi bila upravičena samo podjetja z bančno boniteto A in B, ne pa tudi C, odpadejo tudi
finančni holdingi in projektna podjetja v gradbeništvu. Poleg tega do posojila ne morejo podjetja, ki so bila konec
lanskega leta v težavah ali tista, ki nimajo poravnanih vseh zapadlih obveznosti. Kot pri...

4

Delo.si
Država: Slovenija

20.04.2020
Ponedeljek, 08:03

Kazalo

https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/preden-bo-...

1/2

Preden bo bolje, bo najprej slabše
Številni izvozniki so ob udarcu epidemĳe covid-19
prodajne načrte precej znižali, rast pričakujejo najprej
konec leta.
Objavljeno
20. april 2020 08.00

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Posodobljeno
20. april 2020 08.00

Letošnje drugo četrtletje utegne podjetjem prinesti najresnejšo preizkušnjo. FOTO: Jože Suhadolnik

Damjan Viršek
»Na obrat krivulje rasti evropske ekonomije lahko računamo šele v jeseni, okrevanje in vrnitev na že doseženo pa bo lahko trajalo tudi leto ali dve,« je ocenil Srečko Štefanič, predsednik
družbe Melamin.
»Krizo bomo poskušali preživeti predvsem s fokusiranjem na programe, ki so pomembni za delovanje držav EU in normalno življenje njihovih prebivalcev, to so proizvodi za lakarsko,

5

Delo.si
Država: Slovenija

20.04.2020
Ponedeljek, 08:03

Kazalo

https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/preden-bo-...

2/2

papirno in živilsko industrija. Iščemo tudi priložnosti na področju zaščitnih sredstev, kjer je treba zagotoviti samopreskrbo tako na lokalni, regionalni in državni ravni kot na ravni EU.
Naše hčerinsko podjetje SmartMelamine je namreč lahko eden redkih potencialnih proizvajalcev in dobaviteljev ﬁltrirnega sloja za zaščitne maske v EU, vendar še poteka proces
certiﬁciranja tega materiala,« je opozoril na skritega aduta kočevskega podjetja.
Da bo še slabše, preden bo šlo na bolje, je prepričan tudi Rado Čulibrk, direktor podjetja Niko Železniki. »Ni dvoma, da bo leto 2020 slabše zaredi epidemije koronavirusa, pričakujem
okoli deset odstotkov nižjo realizacijo. Najhujši bo drugi kvartal, saj so napovedi kupcev res slabe. Vsi sicer delajo, a precej manj kot bi sicer. Od 1. septembra letos pričakujem
normalno poslovanje. Tudi za naslednja leta ne pričakujem kake velike krize. Življenje se bo normalno nadaljevalo,« je povedal.

Povsem normalno bo šele leta 2022
Tudi Marjan Pogačnik, glavni direktor družbe Iskra Mehanizmi, verjame, da bo leto 2022 že povsem normalno leto z običajno rastjo ekonomije. »Za preživetje krize bomo predvsem
prilagodili interne stroške, po možnosti spremenili dogovore z bankami in si pomagali z vladnim paketom pomoči gospodarstvu. Naši načrti na področju izvoza so se v zadnjih mesecih
letos zelo spremenili: od novembrske ocene o okoli sedemodstotni rasti, prek prve prilagoditve februarja, ko smo rast izključili, do sedanjih ocen, po katerih pričakujemo več kot
dvajsetodsoten padec poslovanja v primerjavi z lani,« je pojasnil.
V družbi Marles hiše, ki je proizvajala predvsem montažne domove, so prepričani, da si bo gospodarstvo v Evropski uniji opomoglo prej kot po veliki ﬁnančni krizi leta 2008. »Takrat se
je kriza zgodila zaradi notranjih dejavnikov, saj se je nepremičninski trg tako rekoč sesul. Kriza zaradi covida-19 in z njo povezana blokada gospodarskih tokov pa je izzvana od zunaj in
je prišla v času, ko je bila večina podjetij zaradi konjunkture v precej dobri kondiciji. Kljub temu se pridružujem ocenam, da bo gospodarstvo v EU doseglo raven izpred krize v tretjem
četrtletju leta 2023 in nič prej,« je povedal direktor Matej Vukmanič.

Pomembne bodo priložnosti po krizi
Razmeroma optimistično zrejo v prihodnost v podjetju Cleangrad, ki oblikuje in izdeluje tako imenovane čiste prostore. Tudi v sedanjih razmerah poslujejo dokaj normalno, saj tudi
naročniki – večinoma farmacevtska podjetja – želijo, da se tekoči projekti zaključijo. »Znotraj EU nemoteno dobavljamo proizvode, prav tako tudi v Indijo in Egipt,« je povedal direktor
Jernej Zupančič. »V zvezi z epidemijo pričakujemo, da se bo potreba po naših izdelkih povečala, da se bodo standardi tudi v naših bolnišničnih prostorih dvignili in bomo pripravljeni na
naslednjo epidemijo. Glede na investicije farmacevtskih podjetij pričakujemo rast prihodkov in povečan obseg dela. Načrtujemo za 15 odstotkov večjo prodajo od lanske,« je dodal.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Dober občutek glede izvedbe že dogovorjenih projektov imajo tudi v podjetju Fragmat Tim, ki izdeluje izolacijske materiale za uporabo v gradbeništvu. So pa zadržani pri predvidevanju
prihodnosti. »Ta kriza se bo v vsej razsežnosti pokazala šele v drugi polovici leta. Vprašanje je, kaj bo z novimi projekti, tako podjetij kot ﬁzičnih oseb. Prisotna bosta strah in
negotovost, zato se bo del trga gotovo upočasnil. To se bo dogajalo na prav vseh trgih po vsej Evropi. Priložnost pa vidimo predvsem v izvozu pri partnerjih, ki so bili do zdaj vezani na
samo enega dobavitelja, ki pa v sedanjih razmerah ni sposoben dobavljati blaga. Zaradi tega bodo nekateri kupci v svoj program gotovo vključili še dodatne dobavitelje iz drugih držav,«
je povedal komercialni direktor Gregor Krajnik.
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Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

20.04.2020
Monday, 12:33
Ponedeljek,
12:33

Kazalo

https://www.sta.si/2754384/financno-ministrstvo-pr...
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Finančno ministrstvo: Pri pripravi ukrepov širok
dialog z vsemi deležniki
Vlada pri pripravi ukrepov za zagotavljanje dodatne likvidnosti gospodarstva po navedbah finančnega ministrstva vodi
odprt dialog s številnimi deležniki. Kot poudarjajo na ministrstvu, so za zagotovitev posledic epidemije na voljo nekateri
finančni produkti, banke pa lahko že začnejo podjetjem zagotavljati likvidnost z državnimi poroštvi.
Kot so danes v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za finance, je vladi z doslej sprejetimi ukrepi uspelo obvladati
epidemijo koronavirusa in ohraniti socialno stabilnost, zdaj pa je njena pozornost usmerjena v okrevanje gospodarstva in
pripravo na krizo, ki se napoveduje. Po navedbah ministrstva so ključni ukrepi, ki bodo ohranili delovna mesta in
podjetjem omogočili oživitev njihove investicijske aktivnosti.
Medtem ko sindikati opozarjajo na njihovo izključevanje pri pripravi novih ukrepov, na ministrstvu poudarjajo, da pri
pripravi novega paketa ukrepov "vlada vodi odprt dialog s številnimi deležniki in skupaj iščemo najboljše rešitve v okviru
zmožnosti naše države". "Pomembno se je namreč zavedati, da je Slovenija v spopadu z gospodarsko krizo bolj ali manj
sama. Imamo stabilne javne finance in likviden bančni sitem in to bomo morali zagotavljati tudi v prihodnje," so navedli na
ministrstvu.
V zvezi z ukrepi, ki se jih za zagotavljanje likvidnosti gospodarstva lotevajo v drugih evropskih državah, so na ministrstvu
opozorili, da večina teh ukrepov še ni vzpostavljenih. "Evropski ukrepi temeljijo v večini primerov na posojilih in poroštvu
in razen zagotovitev neposrednih stroškov v zdravstvu ne gre za nepovratna sredstva, kot so nekateri ustvarjali vtis v
javnosti," so zapisali.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Zavedanje, da je Slovenija v prizadevanjih za okrevanje gospodarstva sama, je po prepričanju finančnega ministrstva
pomembno tudi za naslednje korake, ki jih bomo sprejemali za zagotavljanje likvidnosti. "Pomembno bo doseči širok
konsenz o preobrazbi slovenskega gospodarstva in države, da bomo lahko vzdržno zagotavljali visok socialni standard in
blaginjo ljudi," so poudarili.
Pojasnili so, da so podjetjem za blažitev posledic epidemije že na voljo finančni produkti, ki jih omogočata SID banka in
Slovenski podjetniški sklad, bodo pa za oživitev proizvodnje potrebovala še dodatne finančne instrumente, zlasti v obliki
dodatnih poroštev države za najem bančnih posojil.
Poroštvo bo dano za posojila, odobrena po 12. marcu letos in najpozneje do 31. decembra letos, zato lahko banke že te
dni začnejo sproščati sredstva in zagotavljati likvidnost podjetjem, so razkrili in dodali, da se bodo v naslednjih paketih
ukrepov posvetili razvojni pomoči, ki bo ciljno usmerjena v panoge, podjetja in projekte z najvišjo dodano vrednostjo
Ministrstvo predlogov, ki jih je pripravila posvetovalna skupina pod vodstvom ekonomista Mateja Lahovnika, podrobneje
sicer ne razkriva, po pisanju časnika Finance in portala Necenzurirano pa naj bi za reševanje likvidnosti namenili dobri
dve milijardi evrov. Ključna rešitev je poroštveni zakon za likvidnostna posojila.
Posojila z garancijo države naj bi bila namenjena izključno za financiranje osnovne dejavnosti, vrniti pa bi jih bilo treba v
največ petih letih. Poroštva bodo veljala za posojila, ki so odobrena po 12. marcu in vse do 31. decembra letos, torej tudi
za likvidnostne injekcije, ki so jih banke od razglasitve epidemije že dale. Vrednost odobrenega posojila lahko doseže
največ 10 odstotkov letnih prihodkov podjetja in ne sme presegati stroškov dela v lanskem letu.
Poroštvo države bi znašalo 50 odstotkov glavnice pri velikih in 75 odstotkov pri malih in srednje velikih podjetjih. Do
posojil s poroštvom bi bila upravičena samo podjetja z bančno boniteto A in B, ne pa tudi C, odpadejo tudi finančni
holdingi in projektna podjetja v gradbeništvu. Poleg tega do posojila ne morejo podjetja, ki so bila konec lanskega leta v
težavah ali tista, ki nimajo poravnanih vseh zapadlih obveznosti.
Kot pri večini drugih interventnih ukrepov tudi za pridobitev državnih poroštev za likvidnostna posojila velja, da
posojilojemalci ne bodo smeli izplačevati ne dobička ne nagrad za poslovno uspešnost.
Gospodarstvo, ki sicer pozdravlja pripravo ukrepov za zagotovitev dodatne likvidnosti, je do predloga kritično; meni, da je
predvidena poroštvena shema majhna, delež državnega poroštva pa zelo nizek.
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Delo

Torek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 9

1/1

Površina: 137 cm2

Marca tretjino manj

gradbenih dovoljenj
Gradbeništvo

Upad zaradi virusa
odstotkov manj

nih

izdajajo gradbena dovoljenja, za-

dovoljenj

radi epidemije koronavirusa polovico meseca opravljale samo

površina pa naj bi bila manjša za

nujne zadeve, je bilo

izdanih

marca

Z

dovoljenji

kar

dnja

odstotkov

je 18

manj

kot fe-

marca lani, je včeraj objavil

žavni statistični

kot

manj

dr-

novogradnje,
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Tudi v Pomurju zaradi koronakrize vedno več
brezposelnih, največ iz gostinstva in
gradbeništva

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Rok Šavel 20. April 2020 06:20 v Politika in gospodarstvo

omurska regija se tradicionalno sooča z visoko stopnjo brezposelnosti, ki pa se
je zadnja leta stalno zniževala. Negotove razmere zaradi epidemije
koronavirusa pa so tudi ta pozitiven trend vsaj začasno zaustavile.
Zaradi številnih ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa so številna podjetja drastično zmanjšala
obseg poslovanja, nekatere so poslovanje morala celo povsem zaustaviti. To pa ima za posledice tudi na
stanju tga dela, ki se iz dneva v dan poslabšuje.
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Konec marca je bilo pri Zavodu republike Slovenije prijavljenih 77.855brezposelnih oseb, kar je
za 0,5 odstotka več kot mesec pred tem. Brezposelnost v Sloveniji je bila v primerjavi s stanjem pred
letom večja za 1,7 odstotka. Po neuradnih podatkih ZRSZ, ki jih Zavod vsakodnevno objavlja na svoji
spletni strani, se je do 16.4 v evidenco vpisalo 85.477 brezposelnih oseb.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Vir: Zavod republike Slovenije za zaposlovanje

V dveh tednih število brezposelnih poskočilo za 2370
4

1

Kakšen je odziv delodajalcev na epidemijo? Zaposlovanje je večinoma
obmirovalo, odpuščanja bodo

Brezposelnost se zadnje leta niža, a v Pomurju še vedno najvišja
Brezposelnost je eden izmed največjih socialnih problemov in prav Pomurježe od nekdaj najbolj
izstopa na tem področju v Sloveniji. Kljub temu, da se je zadnja leta stopnja brezposelnosti bolj ali manj
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zniževala tudi v naši regiji, pa je še vedno najvišja v državi. Trenutna koronakriza pa nedvomno vpliva
na stanje tudi v Pomurju, kjer od razglasitve epidemije beležijo povečan obseg prijav v evidenco
brezposelnih oseb pri Območni službi Zavoda RS za zaposlovanje Murska Sobota.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje

V letošnjem marcu za 60 odstotkov več prijav kot v lanskem
Kot so nam sporočili iz Zavoda, je bilo konec marca v evidenci brezposelnih oseb prijavljenih 6.078
oseb, kar predstavlja 7,8 odstotkov vseh brezposelnih oseb v Sloveniji, v primerjavi z lanskim obdobje
pa gre za 0,8 odstotka več brezposelnih oseb. V marcu se je tako pri soboškem zavodu prijavilo 472
oseb, kar je 60 odstotkov več kot v enakem obdobju lanskega leta. Gre sicer za manj brezposelnih, kot
so jih zabeležili konec februarja, ampak je to posledica odliva, ki se v pomladnih mesecih v Pomurju
zgodi vsako leto, pojasnjujejo v Zavodu.

"V mesec aprilu že pričakujemo, da bo število brezposelnih oseb večje, kot v marcu letos in
tudi večje kot v aprilu lanskega leta," ocenjuje Stanislava Perčič, direktorica soboške območne
enote, kjer so samo od 1.4 do 13.4 v evidenco prijavili 538 oseb. Podatki so sicer začasni, saj za
veliko število oseb, ki so oddale prijave za vpis, potekajo še postopki preverjanja pogojev in v
tem številu niso zajete.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Evidenco višajo tudi delavci iz Avstrije
Kot nam je zaupala direktorica, je največ priliva brezposelnih iz malih in srednjih podjetjih ter
zaposlenih pri samostojnih podjetnikih. Gre predvsem za posameznike, ki so bili zaposleni v gostinstvu,
gradbeništvu in storitvenih dejavnosti, pa tudi za delavce migrante, ki so se v zimski sezoni zaposlili v
sosednji Avstriji in so se ponovno prijavili na zavod sedaj, ko je sezona minila. Ob tem direktorica
poudarja, da beležijo tudi prve odjave predvsem zaradi zaposlitev v Avstriji, kjer so po velikonočnih
praznikih ponovno v večjem obsegu zagnali gospodarsko aktivnost na določenih področjih.

Prijave in vloge v času epidemije preko spleta
Tudi soboški zavod je, kot večina javnih organov, v času epidemije koronavirusa zaprl svoja vrata in
komuniciranje ter poslovanje omejil zgolj na telefon, pošto in elektronsko pot, ampak še vedno izvajajo
vse svoje ključne naloge. Prijavo v evidenco brezposelnih oseb in vložitev vloge za denarno
nadomestilo lahko stranke opravijo po pošti in preko spleta, pomoč in svetovanje pa dobijo preko
telefona.
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"Pričakovati je, da bo trajalo nekaj časa, da se situacija umiri in se zaposlovanje povrne v
takšnem obsegu, kot smo ga bili navajeni pred epidemijo, zadovoljni bomo lahko že, če se
brezposelnost ne bo povečevala in se bo ohranjala zaposlenost," menijo pri soboškem zavodu,
kjer kljub vsemu pričakujejo, da bomo ponovno priča rasti zaposlovanja. Verjamejo, da se
bodo ob sproščanju ukrepov vsaj nekateri vračali v zaposlitveno razmerje, predvsem pa, da se
ne bodo več tako v velikem številu prilivali v brezposelnost.
V zavodu ob tem še apelirajo na brezposelne osebe, da jih kontaktirajo za vključitev v aktualna
sezona dela, ki omogočajo dodaten zaslužek. Takšna priložnost je sedaj na primer obiranje
jagod.

17

V Pomurju v primanjkljaju več kot sto poklicev, preverite, po katerih bo
največje povpraševanje
Februarja v Pomurju največji upad brezposelnosti

5

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Koronavirus

Brezposelnost

Stopnja brezposelnosti

Zavod za zaposlovanje Murska Sobota

Trg dela

Pomurje

Zavod za zaposlovanje

Stanislava Perčič
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Cesta nad potokom med Gotno vasjo in
Šmihelom še bolj obremenjena?
20.4.2020 | 13:30

Novo mesto - V rubriko Halo, tukaj je bralec
Dolenjca sta se pred kratkim oglasila dva
Šmihelčana in zastavila vprašanja, ki zanimajo še
koga.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Bralka Anica je imela zanimiv predlog: »Že
precej je bilo govora o cesti, ki povezuje Gotno
Cesta od cerkve navzgor v Šmihelu je zdaj
vas s Šmihelom, nad potokom. Promet je na tem lepo urejena. (Foto: L. M.)
odseku neznosen zaradi zelo ozke ceste. Zdaj se
bodo pol leta izvajala tudi dela v Šmihelu, zato
lahko pričakujemo še več avtomobilov, ki bodo iskali bližnjice. Ker z našega
konca ne moremo drugje v mesto kot po tej cesti, bi bilo zelo, zelo pametno in
možnost vsekakor za to je, če bi na najožjem delu pri transformatorju uredili
enosmerni promet proti Šmihelu. Tu je cesta tako ozka, da je skoraj nemogoče,
da se srečata dva avtomobila, da pešcev, tudi šolarjev sploh ne omenjam, poleg
tega so na levi strani proti Šmihelu na cesti stopnice za vhod v hišo, na drugi
strani pa se cesta dobesedno podira – lomi proti potoku.«
Želela pa je še en odgovor, in sicer koliko stran od asfalta naj bi bila živa meja?
»Na zgoraj omenjeni cesti je po desni strani proti Šmihelu nasajen liguster, ki
sega čez rob asfalta, tako da se z avtomobilom ne moreš umakniti dovolj desno,
kot bi se glede na asfaltirano cesto lahko, ker spraskaš desno stran avta. Ali
obstaja glede tega kakšen predpis?«
Glede prvega dela so na Mestni občini Novo mesto pojasnili, da bodo dela v
Šmihelu ob polovični zapori, poleg semaforjev bo izvajalec za čim boljšo
pretočnost v času prometnih konic zagotavljal tudi ročno signalizacijo. Letos bo
saniran tudi udor na omenjeni cesti med Gotno vasjo in Šmihelom, za
razbremenitev te ceste pa načrtujejo gradnjo nove južne zbirne ceste, ki v
navezavi z zahodno obvoznico v sklopu tretje razvojne osi in novo šmihelsko
obvoznico predstavlja celovito rešitev za promet na širšem šmihelskem območju.
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Glede drugega vprašanja pa so pojasnili: »Žive meje in preostala vegetacija po
gradbeni zakonodaji niso objekt, zato ni potrebno pridobiti upravnih aktov za
zasaditev. Pri zasaditvi in vzdrževanju živih mej ob cestah pa je potrebno
upoštevati določila Zakona o cestah in občinskega odloka o cestah, in sicer je
prepovedano na cestnem svetu javne ceste zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine ter v območju nivojskega križišča občinskih
cest, križišča občinske ceste z železniško progo (preglednostni prostor) ali v
območju cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno polje) ter na notranjih
straneh cestnih krivin (pregledna berma) vzpostaviti kakršne koli vegetacije, ki bi
ovirala preglednost cest, križišča ali priključka. Prav tako je potrebno zasajeno
vegetacijo ob cesti vzdrževati tako, da ne ogroža, ovira ali zmanjšuje varnost
prometa na njej. Medobčinski inšpektorat bo glede na vsebino prijave izvedel
nadzor in v primeru nepravilnosti tudi ukrepal.«
Bralca Primoža pa zanima, zakaj je na prenovljenem odseku Šmihelske ceste,
med Šmihelsko cerkvijo in križiščem pri trgovini Vita, ponovno postavljena
oznaka za delo na cesti in omejitev hitrosti na 40 km/h.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

»Druga faza prenove naj bi obsegala naslednji odsek proti Košenicam, na
prenovljenem odseku pa so označbe postavljene že dober mesec, delavcev in
strojev pa od nikoder,« je pridal. Z novomeške občine so odgovorili, da »država
zaključuje investicijsko dokumentacijo za že končano prenovo odseka med
cerkvijo in odcepom za Šukljetovo ulico. V teku je podpis dovoljenja za stalno
uporabo ceste. Pred tem je odsek formalno gradbišče, zato je omejitev 40 km/h.
Situacijo spremljamo in si želimo, da se postopki čim prej zaključijo.«
M. Žnidaršič

14

Dolenjskilist.si
Država: Slovenija

20.04.2020
Ponedeljek, 13:33

Kazalo

https://www.dolenjskilist.si/2020/04/20/236428/nov...

1/2

Cesta nad potokom med Gotno vasjo in
Šmihelom še bolj obremenjena?
20.4.2020 | 13:30

Novo mesto - V rubriko Halo, tukaj je bralec
Dolenjca sta se pred kratkim oglasila dva
Šmihelčana in zastavila vprašanja, ki zanimajo še
koga.
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Bralka Anica je imela zanimiv predlog: »Že
precej je bilo govora o cesti, ki povezuje Gotno
Cesta od cerkve navzgor v Šmihelu je zdaj
vas s Šmihelom, nad potokom. Promet je na tem lepo urejena. (Foto: L. M.)
odseku neznosen zaradi zelo ozke ceste. Zdaj se
bodo pol leta izvajala tudi dela v Šmihelu, zato
lahko pričakujemo še več avtomobilov, ki bodo iskali bližnjice. Ker z našega
konca ne moremo drugje v mesto kot po tej cesti, bi bilo zelo, zelo pametno in
možnost vsekakor za to je, če bi na najožjem delu pri transformatorju uredili
enosmerni promet proti Šmihelu. Tu je cesta tako ozka, da je skoraj nemogoče,
da se srečata dva avtomobila, da pešcev, tudi šolarjev sploh ne omenjam, poleg
tega so na levi strani proti Šmihelu na cesti stopnice za vhod v hišo, na drugi
strani pa se cesta dobesedno podira – lomi proti potoku.«
Želela pa je še en odgovor, in sicer koliko stran od asfalta naj bi bila živa meja?
»Na zgoraj omenjeni cesti je po desni strani proti Šmihelu nasajen liguster, ki
sega čez rob asfalta, tako da se z avtomobilom ne moreš umakniti dovolj desno,
kot bi se glede na asfaltirano cesto lahko, ker spraskaš desno stran avta. Ali
obstaja glede tega kakšen predpis?«
Glede prvega dela so na Mestni občini Novo mesto pojasnili, da bodo dela v
Šmihelu ob polovični zapori, poleg semaforjev bo izvajalec za čim boljšo
pretočnost v času prometnih konic zagotavljal tudi ročno signalizacijo. Letos bo
saniran tudi udor na omenjeni cesti med Gotno vasjo in Šmihelom, za
razbremenitev te ceste pa načrtujejo gradnjo nove južne zbirne ceste, ki v
navezavi z zahodno obvoznico v sklopu tretje razvojne osi in novo šmihelsko
obvoznico predstavlja celovito rešitev za promet na širšem šmihelskem območju.
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Glede drugega vprašanja pa so pojasnili: »Žive meje in preostala vegetacija po
gradbeni zakonodaji niso objekt, zato ni potrebno pridobiti upravnih aktov za
zasaditev. Pri zasaditvi in vzdrževanju živih mej ob cestah pa je potrebno
upoštevati določila Zakona o cestah in občinskega odloka o cestah, in sicer je
prepovedano na cestnem svetu javne ceste zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine ter v območju nivojskega križišča občinskih
cest, križišča občinske ceste z železniško progo (preglednostni prostor) ali v
območju cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno polje) ter na notranjih
straneh cestnih krivin (pregledna berma) vzpostaviti kakršne koli vegetacije, ki bi
ovirala preglednost cest, križišča ali priključka. Prav tako je potrebno zasajeno
vegetacijo ob cesti vzdrževati tako, da ne ogroža, ovira ali zmanjšuje varnost
prometa na njej. Medobčinski inšpektorat bo glede na vsebino prijave izvedel
nadzor in v primeru nepravilnosti tudi ukrepal.«
Bralca Primoža pa zanima, zakaj je na prenovljenem odseku Šmihelske ceste,
med Šmihelsko cerkvijo in križiščem pri trgovini Vita, ponovno postavljena
oznaka za delo na cesti in omejitev hitrosti na 40 km/h.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

»Druga faza prenove naj bi obsegala naslednji odsek proti Košenicam, na
prenovljenem odseku pa so označbe postavljene že dober mesec, delavcev in
strojev pa od nikoder,« je pridal. Z novomeške občine so odgovorili, da »država
zaključuje investicijsko dokumentacijo za že končano prenovo odseka med
cerkvijo in odcepom za Šukljetovo ulico. V teku je podpis dovoljenja za stalno
uporabo ceste. Pred tem je odsek formalno gradbišče, zato je omejitev 40 km/h.
Situacijo spremljamo in si želimo, da se postopki čim prej zaključijo.«
M. Žnidaršič
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Dokumenti razkrivajo: denarja za podjetja bo premalo in prepozno
Primož
Cirman
/ Tomaž
Modic /
Vesna
Vuković,
20. 4.
2020
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STA

Pred nami je huda kriza, večja od tiste leta 2008. Kljub temu s pripravo reševalne likvidnostne
pomoči zamujamo. Kot kaže, pa bodo ukrepi daleč od tistega, kar podjetja potrebujejo. Na
fotograﬁji minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek.

Aktualno

Zakaj podjetja, ki nimajo dovolj denarja za plače, še vedno čakajo na pomoč države? In
zakaj ključni ukrep, ki ga pripravlja vlada, ne bo rešil pomanjkanja likvidnosti v
gospodarstvu?
Dober mesec dni po izbruhu epidemije so številna podjetja v težkem položaju. Po besedah sogovornikov plačila
dobaviteljem že nekaj časa več ali manj stojijo. Tudi plačila bančnih posojil in lizinga. Podjetja vse napore vlagajo v to,
da pravočasno izplačajo plače in ohranijo pravico do pridobitve državne pomoči. Nekatera so še imela rezervo, druga so
si morala denar izposoditi na sivem trgu ali pa so izkoristila bančne limite.
Čeprav kronično potrebujejo denar, država resno zamuja z likvidnostnimi injekcijami gospodarstvu, ki ga čaka huda
kriza. Vse oči so zdaj uprte v vlado, ki napoveduje obsežne in učinkovite ukrepe. Toda namesto hitrih likvidnostnih
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posojil, ki bi jih banke odobravale po skrajšanem postopku in vbrizgale dovolj denarja v ohromljeno gospodarstvo, bomo
očitno dobili nekaj drugega.
Dve milijardi evrov za reševanje likvidnosti
Ključna rešitev bo poroštveni zakon za likvidnostna posojila. Predlog zakona je spisan, vlada ga bo potrjevala do torka,
državni zbor pa predvidoma pred koncem meseca. Dokumenti razkrivajo, da:
- celoten obseg ﬁnanciranja znaša dve milijardi evrov, toliko naj bi bilo odobrenih posojil z garancijo države;
- posojila bi bila namenjena ﬁnanciranju obratnega kapitala, vrniti pa bi jih bilo potrebno v največ petih letih;
- vrednost odobrenega posojila lahko doseže največ 10 odstotkov letnih prihodkov podjetja in ne sme presegati
stroškov dela v lanskem letu;
- poroštvo države bi znašalo 50 odstotkov glavnice posojila pri velikih in 75 odstotkov pri malih in srednje
velikih podjetjih;
- do posojil s poroštvom bi bila upravičena samo podjetja z bančno boniteto A in B, ne pa tudi C (tako imenovani junk),
odpadejo tudi ﬁnančni holdingi in projektna podjetja v gradbeništvu. Poleg tega do posojila ne morejo podjetja, ki so bila
konec lanskega leta v težavah.
"Če je prvi paket namenjen preživetju, je drugi ponovnemu zagonu, za kar morajo imeti podjetja dovolj likvidnostnih
sredstev," je ob napovedi predloga zakona konec prejšnjega tedna napovedal minister za gospodarstvo Zdravko
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Počivalšek.

posnetek zaslona

/

Kaj vse je narobe z jamstveno shemo
Toda poroštvena shema je že v petek, ko so se z njo seznanile organizacije, ki sodelujejo pri pripravi rešitev, naletela na
precejšnje kritike.
1) Najem posojila bo vse prej kot enostaven.
Ne le, da bodo morala podjetja pripraviti obsežno dokumentacijo, med drugim srednjeročne načrte poslovanja. Posojila
bodo morali odobravati kreditni odbori tako v komercialnih bankah kot na SID banki, ki bo delovala v imenu države. Na
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podlagi izkušenj iz zadnje ﬁnančne krize so se podjetja potapljala prav zaradi dolgotrajnega usklajevanja bank. Tudi
sicer je predlagana poroštvena shema zaradi svoje kompleksnosti postavljena pod vprašaj.
2) Pri pripravi jamstvene sheme smo pozni, tudi v primerjavi z drugimi.
Druge evropske države so svoje jamstvene sheme pripravile in jih potrjevale pred Evropsko komisijo že sredi marca.
Treba je namreč opozoriti, da mora slovensko jamstveno shemo odobriti Bruselj in preveriti, ali Slovenija s pomočjo
podjetjem ne bo izkrivljala konkurence na trgu. Če bo zakon sprejet 30. aprila, bodo podjetja prve vloge pri bankah
oddajala prvi teden v maju. To pomeni, da bodo prvi krediti v najboljšem primeru odobreni konec maja ali v začetku
junija.
3) Velika težava bo nizko poroštvo, kar bi lahko banke odvračalo od odobravanja posojil.
Sredstva bodo na voljo v glavnem podjetjem, ki že sedaj nimajo težav s pridobivanjem posojil. Na Gospodarski zbornici
Slovenije (GZS) so medtem predlagali jamstveno shemo z vsaj 70-odstotnim poroštvom države za velika in 80odstotnim poroštvom za mala in srednja podjetja. V Nemčiji so se odločili, da bodo podjetjem ponudili posojila tudi
s 100-odstotnim državnim poroštvom. Nemške banke za manjša podjetja niso bile pripravljene nase prevzeti niti 10
odstotkov tveganja.
4) Obseg jamstvene sheme naj bi bil premajhen za trenutne razmere, ki se še poslabšujejo.
Slovenske banke so kapitalsko močnejše od povprečja v območju evra in razpolagajo z dovolj veliko likvidnostjo. V letu
2009, ko je bila kriza in likvidnostna luknja bistveno manjša od zdajšnje, je vlada Boruta Pahorja za odpravo kreditnega
krča pripravila 1,2 milijarde evrov vredno jamstveno shemo s 100-odstotnim državnim poroštvom, ki je imela le
kratkoročni učinek.
"V zakonu niso predvidena poroštva in odkup terjatev, ki postajajo velik problem za izvoznike in podjetja, ki lahko
izboljšujejo svojo likvidnost z njihovo prodajo. Ohraniti je potrebno izvozna zavarovanja, SID banka pa mora postati
pozavarovalec tveganj za EU trge. Brez tega se bo izvoz slovenskih družb še dodatno znižal," so bili kritični v Obrtni
zbornici Slovenije.
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Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada

V podjetjih, kjer so se v zadnjih dneh ukvarjali večinoma z iskanjem ﬁnančnih virov za izplačila plač zaposlenim za
mesec marec, medtem čakajo na obljubljene ukrepe za takojšnjo zagotovitev likvidnosti. Teh pa na začudenje podjetij ni.
Za izboljšanje likvidnosti bi potrebovali najmanj tri milijarde evrov, je ocenila delovna skupina za področje gospodarstva,
ki jo vodi Zdravko Počivalšek in je imela pomembno vlogo pri pripravi drugega "proti-korona" zakona. Toda njen končni
rezultat je očitno le dve milijardi evrov težka poroštvena shema.
Manjkajoča sredstva naj bi bila na voljo podjetjem prek SID banke in Slovenskega podjetniškega sklada. Vendar so
zneski, vsaj pri hitrih likvidnostnih posojilih, nizki. Tako naj bi jih sklad odobril za vsega 25 milijonov evrov, z njimi pa bi
podprli največ 1000 podjetij. Iz proračuna bi sicer lahko zagotovili denar še za največ 400 posojil.
Dve tretjini podjetij nima denarja za plače
Precej več denarja, skoraj milijardo evrov, je na voljo pri SID banki, vendar gre večinoma za že obstoječe produkte, ki so
jih nekoliko prilagodili, ali pa za produkte, ki sploh še niso na voljo. Tudi svetovalci, ki pomagajo podjetjem pri prijavah na
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razpise, poudarjajo, da se ti iz neznanega razloga zamikajo ali pa da obljubljenih likvidnostnih sredstev večinoma ni.

STA

Na SID banki imajo na voljo za skoraj milijardo evrov kreditov, vendar gre večinoma za že
obstoječe produkte, nekateri pa sploh še niso na voljo.
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Tudi delovna skupina je poudarila, da bi bilo potrebno "mobilizirati večja ﬁnančna sredstva in stimulirati banke k
posojanju, saj obstoječe sheme SID banke, Slovenskega podjetniškega sklada in Slovenskega regionalnega razvojne
sklada niso dovolj".
Zato ne čudijo opozorila obrtnikov in podjetnikov, da imajo zaradi prepovedi opravljanja dejavnosti in upada naročil hude
likvidnostne težave. V anketi Obrtne zbornice Slovenije (OZS) je le tretjina od okoli 4000 vprašanih odgovorila, da bo
zbrala dovolj sredstev, da bo lahko delavcem na čakanju izplačala nadomestila za mesec april.
Bo država sposobna izplačati pomoč
Tudi sicer so se podjetja, ki računajo na državno pomoč, v zadnjem tednu dni ukvarjala predvsem z obračunavanjem
plač in oddajo vlog za povračilo nadomestila plač delavcev na čakanju.
V računovodskih servisih, ki jim pomagajo pri dokumentaciji in imajo veliko količina dela, se bojijo, ali bodo na zavodu za
zaposlovanje v tako kratkem času in ob kadrovski omejenosti sposobni obdelati množično število vlog, da bi podjetja
pravočasno prejela denar. Najpozneje v petek je bilo potrebno izplačati marčevske plače, sredi tedna bodo na voljo REK
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obrazci, do 10. maja pa naj bi država povrnila nadomestila plač.

izbris

/

Toda težava ni v uslužbencih zavoda, ki so po besedah naših sogovornikov neverjetno odzivni in na voljo tudi čez
vikende in praznike, temveč v "proti-korona" zakonodaji. "Osebno sem že kar nekaj časa v poslu in povedati vam
moram, da tako konfuznih, birokratsko zapletenih in nasprotujočih si postopkov v svoji karieri še nisem srečala," je v
odprtem pismu vladi zapisala Marija Tomc Muc, direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus.
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Na primer, podjetja lahko prijavijo delavce na začasno čakanje, jih nekaj dni pozneje pokličejo nazaj na delo in nato spet
pošljejo domov. V tem času jim ni potrebno odjavljati delavcev, temveč o tem zgolj obvestijo zavod po elektronski pošti.
Na zavodu so torej poleg množice prijav za brezposelne in drugih vlog zasuti tudi z dopisi, ki jih morajo ročno obdelati.
Ali sistem deluje, bo vidno v petek, ko bo prišlo do prvega večjega izplačila pomoči. Samozaposleni in drugi, ki želijo
prejemati temeljni dohodek, bi morali na svoje račune prejeti 350 evrov. S ﬁnančne uprave so v petek sporočili, da so
prejeli že 30.000 izjav, na podlagi katerih bodo potekala izplačila.
Kaj bodo popravljali v PKP1
Zaradi nejasnosti in pomanjkljivosti vlada pripravlja tudi popravke prvega "proti-korona" zakona (PKP1). Med njimi
najdemo tudi rešitve, ki so jih civilna družba in opozicija predlagali med sprejemanjem zakona, vendar jih je
koalicija zavrnila. Po naših neuradnih informacijah bi lahko med drugim sprejeli naslednje popravke:
- mesečni temeljni dohodek bodo prejeli tudi samozaposleni, ki nimajo rednih prihodkov oziroma so podjetje
ustanovili šele pred kratkim. Pri ugotavljanju upada prihodkov in posledične upravičenosti do pomoči se upošteva
povprečni prihodek v zadnjih 12 mesecih oziroma v sorazmernem obdobju.
- odprava neživljenjske omejitve, po kateri se morajo delavci na čakanju na zahtevo delodajalca vrniti na delo,
vendar le za obdobje od sedem zaporednih dni. Po novem bi imel delodajalec več možnosti pri razporejanju
delovnega časa.
- med tiste, ki so upravičeni do napotitve zaposlenih na začasno čakanje na delo, bi uvrstili tudi zavarovalne in
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ﬁnančne posrednike.
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GOSPODARSTVO, PONEDELJEK, 20. APRIL 2020 GZS

COVID-19 ni novo sistemsko tveganje
Izpod peresa glavnega ekonomista GZS
Za dogodek tedna je poskrbel Mednarodni denarni sklad (IMF), ki je kot ena največjih svetovnih institucij na
področju ocenjevanja gospodarski 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.
Ekonomisti pri IMF so ocenili, da naj bi se svetovno gospodarstvo v 2020 skrčilo za 3 %, od tega v razvitih
državah za 6 %, v državah v razvoju pa le za 1 %. Območje evra naj bi bilo najbolj prizadeto, saj naj bi se
BDP skrčil za 7,5 %, kar naj bi bilo povezano z nadpovprečnim pomenom svetovne trgovine za evropsko
gospodarstvo. Vrednost trgovinske menjave v blagu in storitvah naj bi se namreč skrčila za 11 %. Le v
razvijajočih azijskih državah, čigar del sta Kitajska in Indija, pričakujejo rahlo pozitivno rast. Pri oceni IMF je
podobno kot pri ostalih ocenah prisoten element predpostavk pri širjenju epidemije v državah, medtem ko so
elementi podpore, ki jo nudita monetarna in fiskalna politika, zanemarjeni. To najbolje kažejo trendi na
kapitalskih trgih, kjer je padcu indeksov za tretjino (S&P500) sledila hitra rast tečajev za okoli 25 %. S tega
vidika dobički ne bodo bistveno prizadeti dlje od 3. četrtletja 2020, medtem ko naj bi cena izposojenega
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denarja ostala nizka dlje časa, kot je bilo prej predvideno.
Globoke recesije tako finančni trgi ne pričakujejo, temveč hitro prilagoditev gospodarstva po odpravi ukrepov
COVID-19. Pogled na nafto je specifičen, saj so spot cene odvisne od tekočega povpraševanja, ki se je
močno znižalo, ponudba pa se na tako kratek rok ne more znižati. Cene industrijskih kovin (aluminij, baker,
cink, nikelj ipd.) so se od januarska znižale le za okoli 15 %, kar odraža tako izboljšanje razmer na Kitajskem
kot pričakovanja, da upad povpraševanja industrije, gradbeništva in transporta ne bo tako visok. Ne glede na
to se moramo pripraviti, da nas bodo od maja do julija mediji zasipali z informacijami o slabšanju marčevskih
in aprilskih kazalnikov (izvoz, industrijska proizvodnja, prodaja na drobno), kar pa na gospodarstvo v tistem
trenutku ne bi smelo imeti večjega vpliva.
Več informacij
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Dokumenti razkrivajo: denarja za
podjetja bo premalo in prepozno
Zakaj podjetja, ki nimajo dovolj denarja za plače, še vedno
čakajo na pomoč države? In zakaj ključni ukrep, ki ga
pripravlja vlada, ne bo rešil pomanjkanja likvidnosti v
gospodarstvu?
Avtor: Primož Cirman / Tomaž Modic / Vesna Vuković
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Pred nami je huda kriza, večja od tiste leta 2008. Kljub temu s pripravo reševalne likvidnostne pomoči
zamujamo. Kot kaže, pa bodo ukrepi daleč od tistega, kar podjetja potrebujejo. Na fotograﬁji minister za
gospodarstvo Zdravko Počivalšek.
STA

Dober mesec dni po izbruhu epidemije so številna podjetja v težkem položaju. Po
besedah sogovornikov plačila dobaviteljem že nekaj časa več ali manj stojijo. Tudi
plačila bančnih posojil in lizinga. Podjetja vse napore vlagajo v to, da pravočasno
izplačajo plače in ohranijo pravico do pridobitve državne pomoči. Nekatera so še imela
rezervo, druga so si morala denar izposoditi na sivem trgu ali pa so izkoristila bančne
limite.
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Čeprav kronično potrebujejo denar, država resno zamuja z likvidnostnimi injekcijami
gospodarstvu, ki ga čaka huda kriza. Vse oči so zdaj uprte v vlado, ki napoveduje
obsežne in učinkovite ukrepe. Toda namesto hitrih likvidnostnih posojil, ki bi jih banke
odobravale po skrajšanem postopku in vbrizgale dovolj denarja v ohromljeno
gospodarstvo, bomo očitno dobili nekaj drugega.

Dve milijardi evrov za reševanje likvidnosti
Ključna rešitev bo poroštveni zakon za likvidnostna posojila. Predlog zakona je spisan,
vlada ga bo potrjevala do torka, državni zbor pa predvidoma pred koncem meseca.
Dokumenti razkrivajo, da:
- celoten obseg ﬁnanciranja znaša dve milijardi evrov, toliko naj bi bilo odobrenih
posojil z garancijo države;
- posojila bi bila namenjena ﬁnanciranju obratnega kapitala, vrniti pa bi jih bilo
potrebno v največ petih letih;
- vrednost odobrenega posojila lahko doseže največ 10 odstotkov letnih
prihodkov podjetja in ne sme presegati stroškov dela v lanskem letu;
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- poroštvo države bi znašalo 50 odstotkov glavnice posojila pri velikih in 75
odstotkov pri malih in srednje velikih podjetjih;
- do posojil s poroštvom bi bila upravičena samo podjetja z bančno boniteto A in B, ne
pa tudi C (tako imenovani junk), odpadejo tudi ﬁnančni holdingi in projektna podjetja v
gradbeništvu. Poleg tega do posojila ne morejo podjetja, ki so bila konec lanskega leta
v težavah.
"Če je prvi paket namenjen preživetju, je drugi ponovnemu zagonu, za kar morajo
imeti podjetja dovolj likvidnostnih sredstev," je ob napovedi predloga zakona konec
prejšnjega tedna napovedal minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek.
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posnetek zaslona

Kaj vse je narobe z jamstveno shemo
Toda poroštvena shema je že v petek, ko so se z njo seznanile organizacije, ki
sodelujejo pri pripravi rešitev, naletela na precejšnje kritike.
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1) Najem posojila bo vse prej kot enostaven.
Ne le, da bodo morala podjetja pripraviti obsežno dokumentacijo, med drugim
srednjeročne načrte poslovanja. Posojila bodo morali odobravati kreditni odbori tako v
komercialnih bankah kot na SID banki, ki bo delovala v imenu države. Na podlagi
izkušenj iz zadnje ﬁnančne krize so se podjetja potapljala prav zaradi dolgotrajnega
usklajevanja bank. Tudi sicer je predlagana poroštvena shema zaradi svoje
kompleksnosti postavljena pod vprašaj.
2) Pri pripravi jamstvene sheme smo pozni, tudi v primerjavi z drugimi.
Druge evropske države so svoje jamstvene sheme pripravile in jih potrjevale pred
Evropsko komisijo že sredi marca. Treba je namreč opozoriti, da mora slovensko
jamstveno shemo odobriti Bruselj in preveriti, ali Slovenija s pomočjo podjetjem ne bo
izkrivljala konkurence na trgu. Če bo zakon sprejet 30. aprila, bodo podjetja prve vloge
pri bankah oddajala prvi teden v maju. To pomeni, da bodo prvi krediti v najboljšem
primeru odobreni konec maja ali v začetku junija.
3) Velika težava bo nizko poroštvo, kar bi lahko banke odvračalo od odobravanja
posojil.
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Sredstva bodo na voljo v glavnem podjetjem, ki že sedaj nimajo težav s pridobivanjem
posojil. Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so medtem predlagali jamstveno
shemo z vsaj 70-odstotnim poroštvom države za velika in 80-odstotnim poroštvom za
mala in srednja podjetja. V Nemčiji so se odločili, da bodo podjetjem ponudili posojila
tudi s 100-odstotnim državnim poroštvom. Nemške banke za manjša podjetja niso bile
pripravljene nase prevzeti niti 10 odstotkov tveganja.
4) Obseg jamstvene sheme naj bi bil premajhen za trenutne razmere, ki se še
poslabšujejo.
Slovenske banke so kapitalsko močnejše od povprečja v območju evra in razpolagajo
z dovolj veliko likvidnostjo. V letu 2009, ko je bila kriza in likvidnostna luknja bistveno
manjša od zdajšnje, je vlada Boruta Pahorja za odpravo kreditnega krča pripravila 1,2
milijarde evrov vredno jamstveno shemo s 100-odstotnim državnim poroštvom, ki je
imela le kratkoročni učinek.
"V zakonu niso predvidena poroštva in odkup terjatev, ki postajajo velik problem za
izvoznike in podjetja, ki lahko izboljšujejo svojo likvidnost z njihovo prodajo. Ohraniti je
potrebno izvozna zavarovanja, SID banka pa mora postati pozavarovalec tveganj za
EU trge. Brez tega se bo izvoz slovenskih družb še dodatno znižal," so bili kritični v
Obrtni zbornici Slovenije.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Kje so razpisi in zakaj ni več denarja?
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Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada
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V podjetjih, kjer so se v zadnjih dneh ukvarjali večinoma z iskanjem ﬁnančnih virov za
izplačila plač zaposlenim za mesec marec, medtem čakajo na obljubljene ukrepe za
takojšnjo zagotovitev likvidnosti. Teh pa na začudenje podjetij ni.
Za izboljšanje likvidnosti bi potrebovali najmanj tri milijarde evrov, je ocenila delovna
skupina za področje gospodarstva, ki jo vodi Zdravko Počivalšek in je imela
pomembno vlogo pri pripravi drugega "proti-korona" zakona. Toda njen končni rezultat
je očitno le dve milijardi evrov težka poroštvena shema.
Manjkajoča sredstva naj bi bila na voljo podjetjem prek SID banke in Slovenskega
podjetniškega sklada. Vendar so zneski, vsaj pri hitrih likvidnostnih posojilih, nizki.
Tako naj bi jih sklad odobril za vsega 25 milijonov evrov, z njimi pa bi podprli največ
1000 podjetij. Iz proračuna bi sicer lahko zagotovili denar še za največ 400 posojil.

Dve tretjini podjetij nima denarja za plače
Precej več denarja, skoraj milijardo evrov, je na voljo pri SID banki, vendar gre
večinoma za že obstoječe produkte, ki so jih nekoliko prilagodili, ali pa za produkte, ki
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sploh še niso na voljo. Tudi svetovalci, ki pomagajo podjetjem pri prijavah na razpise,
poudarjajo, da se ti iz neznanega razloga zamikajo ali pa da obljubljenih likvidnostnih
sredstev večinoma ni.
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Na SID banki imajo na voljo za skoraj milijardo evrov kreditov, vendar gre večinoma za že obstoječe
produkte, nekateri pa sploh še niso na voljo.
STA

Tudi delovna skupina je poudarila, da bi bilo potrebno "mobilizirati večja ﬁnančna
sredstva in stimulirati banke k posojanju, saj obstoječe sheme SID banke,
Slovenskega podjetniškega sklada in Slovenskega regionalnega razvojne sklada niso
dovolj".
Zato ne čudijo opozorila obrtnikov in podjetnikov, da imajo zaradi prepovedi
opravljanja dejavnosti in upada naročil hude likvidnostne težave. V anketi Obrtne
zbornice Slovenije (OZS) je le tretjina od okoli 4000 vprašanih odgovorila, da bo
zbrala dovolj sredstev, da bo lahko delavcem na čakanju izplačala nadomestila za
mesec april.

Bo država sposobna izplačati pomoč
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Tudi sicer so se podjetja, ki računajo na državno pomoč, v zadnjem tednu dni
ukvarjala predvsem z obračunavanjem plač in oddajo vlog za povračilo nadomestila
plač delavcev na čakanju.
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V računovodskih servisih, ki jim pomagajo pri dokumentaciji in imajo veliko količina
dela, se bojijo, ali bodo na zavodu za zaposlovanje v tako kratkem času in ob
kadrovski omejenosti sposobni obdelati množično število vlog, da bi podjetja
pravočasno prejela denar. Najpozneje v petek je bilo potrebno izplačati marčevske
plače, sredi tedna bodo na voljo REK obrazci, do 10. maja pa naj bi država povrnila
nadomestila plač.

/

izbris

Toda težava ni v uslužbencih zavoda, ki so po besedah naših sogovornikov neverjetno
odzivni in na voljo tudi čez vikende in praznike, temveč v "proti-korona"
zakonodaji. "Osebno sem že kar nekaj časa v poslu in povedati vam moram, da tako
konfuznih, birokratsko zapletenih in nasprotujočih si postopkov v svoji karieri še
nisem srečala," je v odprtem pismu vladi zapisala Marija Tomc Muc, direktorica
računovodskega podjetja Biro Bonus.
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Na primer, podjetja lahko prijavijo delavce na začasno čakanje, jih nekaj dni pozneje
pokličejo nazaj na delo in nato spet pošljejo domov. V tem času jim ni potrebno
odjavljati delavcev, temveč o tem zgolj obvestijo zavod po elektronski pošti. Na zavodu
so torej poleg množice prijav za brezposelne in drugih vlog zasuti tudi z dopisi, ki jih
morajo ročno obdelati.
Ali sistem deluje, bo vidno v petek, ko bo prišlo do prvega večjega izplačila pomoči.
Samozaposleni in drugi, ki želijo prejemati temeljni dohodek, bi morali na svoje račune
prejeti 350 evrov. S ﬁnančne uprave so v petek sporočili, da so prejeli že 30.000 izjav,
na podlagi katerih bodo potekala izplačila.

Kaj bodo popravljali v PKP1
Zaradi nejasnosti in pomanjkljivosti vlada pripravlja tudi popravke prvega
"proti-korona" zakona (PKP1). Med njimi najdemo tudi rešitve, ki so jih civilna
družba in opozicija predlagali med sprejemanjem zakona, vendar jih je koalicija
zavrnila. Po naših neuradnih informacijah bi lahko med drugim sprejeli
naslednje popravke:

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

- mesečni temeljni dohodek bodo prejeli tudi samozaposleni, ki nimajo rednih
prihodkov oziroma so podjetje ustanovili šele pred kratkim. Pri ugotavljanju
upada prihodkov in posledične upravičenosti do pomoči se upošteva povprečni
prihodek v zadnjih 12 mesecih oziroma v sorazmernem obdobju.
- odprava neživljenjske omejitve, po kateri se morajo delavci na čakanju na
zahtevo delodajalca vrniti na delo, vendar le za obdobje od sedem zaporednih
dni. Po novem bi imel delodajalec več možnosti pri razporejanju delovnega
časa.
- med tiste, ki so upravičeni do napotitve zaposlenih na začasno čakanje na
delo, bi uvrstili tudi zavarovalne in finančne posrednike.

AKTUALNO

Značke:
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gospodarstvo

koronavirus

vlada

zdravko-počivalšek
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Slovenija februarja z največjo
rastjo gradbeništva v EU
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

20.04.2020 | 07:03

Februarja 2020, torej v času, ko so države članice že začele
uvajati ukrepe proti zajezitvi koronavirusa, se je obseg
gradbene proizvodnje glede na prejšnje leto zmanjšal. V
območju z evrom za 1,5 %, v EU pa za 1 %, po podatkih
evropskega statističnega urada.
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Januarja se je obseg gradbenih del v območju z evrom povečal
za 4 % v EU pa za 3,4 %. Največje padce obsega gradbenih del
so na mesečni ravni zabeležile Romunija (-4,6 %), Nizozemska
(-2,4 %) in Belgija (-2,2 %). Največje rasti pa Slovenija (+6,8 %),
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Madžarska (+6,2 %) in Poljska (+3,2 %). Vir: eurostat

35

Podjetniski-portal.si

20.04.2020
Ponedeljek, 11:17

Država: Slovenija

Kazalo

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

https://www.podjetniski-portal.si/dogodki/brezplac...

1/3

Brezplačni spletni
seminar - »Koronavirus:
Kako zagotoviti likvidnost
gospodarstva?

29. 04. 2020
na spletu
Datum: 29. april 2020, od 15. do 17. ure
Prvi val covid-19 se v Sloveniji počasi umirja. Prvi del vladnih ukrepov v smislu povračila
prispevkov za s.p.-jevce ter nadomestilo izpada dogodka (tako imenovani UTD), kritje ZPIZ
36
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prispevkov za podjetja ter kritje stroškov za zaposlene na čakanju je pred dnevi postal
aktualen. Kljub ukrepom se zaprlo več tisoč s.p.jev, na Zavodu za zaposlovanje pa se je na
novo prijavilo skoraj 10.000 ljudi. Kaj lahko pričakujemo preobrnitev krivulje? Kako podjetjem
pomagati pri likvidnosti? Kakšni so trendi najbolj ogroženih panog?
Tematika spletnega seminarja:
Na spletnem seminarju se vam bodo pridružili mladi podjetniki iz različnih slovenskih mladih
podjetij. Poskrbeli bodo za multidisciplinarnost kar se tiče zastopanosti gostov.
Govorili bodo o različnih aktualnih tematikah, ki so jih razdelili v štiri področja:
Pravno-formalna situacija korona ter posledice:
ukrepi države: kaj vemo do sedaj - že sprejeti ukrepi ter predlagani ukrepi - kratek pravni
pregled situacije,
katere panoge so najbolj ogrožene in kakšne so obeti v teh panogah,
ali je smiselno, da se podjetniki v ogroženih panogah usmerijo v nove panoge,
kaj storiti z zaposlenimi ter s pogodbami partnerjev za izvajanje storitev.
Ekonomsko in makroekonomsko stanje:

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

kako je koronavirus spremenil makroekonomsko stanje,
kako se bo v prihodnje oblikovali razmerje svetovnih sil,
ali je Evropa postale preveč odvisna od Kitajske ter ostalih držav.
Kako postaviti strategijo podjetja za naslednje tedne in mesece:
kaj narediti z investicijami v poslovno opremo, nepremičnine: jih zamrzniti ali peljati
naprej,
ali se v tem času odločiti za nove, večje investicije,
kako se vesti do dolgoletnih, zvestih strank,
kaj se bo zgodilo z nepremičninami in cenami v gradbeništvu,
nasveti za podjetnike, ki jih je korona kriza najbolj prizadela.
Kako bo kriza vpliva na likvidnost podjetij ter kako jo reševati:
notranje rezerve podjetij ter nižanje stroškov,
je nižanje plač pravi ukrep,
kako ravnati pri zaposlovanju novih sodelavcev,
kakšno bi bilo idealno ukrepanje bank v tem trenutku za podjetja,
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kako je trenutno s financiranjem gospodarstva ter kako bo s financiranjem gospodarstva v
prihodnje,
kako zagotoviti likvidnost podjetij,
nepovratna sredstva - katera so na voljo tudi v času krize.
Kako krizo izkoristiti sebi v prid in kakšni so obeti:
kriza kot priložnost za povečano digitalizacijo podjetij,
kriza kot priložnost: zakaj bo kriza za nekatere (pustimi ob strani vojne dobičkarje)
prinesla dodaten pospešek poslovanju,
kako zagnati gospodarstvo,
katere preventivne ukrepe uporabiti za zagon gospodarstva.
kako bo kriza spremenila naše gospodarstvo oziroma najbolj ogrožene panoge?
Gostje:
dr. Rok Stritar, Trogon d.o.o., serijski podjetnik
Tilen Travnik, podjetnik, spletne storitve in startup s področja prehrane
Blaž Jamšek, Zavod mladi podjetnik, pravni oddelek
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Moderira: Borut Borštnik, Zavod mladi podjetnik.
Komu je namenjen spletni seminar?
Spletni seminar je namenjen vsem, ki bodisi vstopate v svet podjetništva v prihodnjih tednih
ali ste mladi podjetnik, ki se v teh dneh sooča s povečano stopnjo negotovosti zaradi upada
naročil.
Imate vprašanja za goste? Pošljite jih na e-naslov: info@mp.si, da jih bodo lahko umestili v
program.
Udeležba na spletnem seminarju je brezplačna, a so prijave OBVEZNE. Dan pred
dogodkom bodo prijavljenim na e-naslov poslali povezavo do spletnega seminarja.
Dodatne informacije in prijave
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Finančno ministrstvo: Pri pripravi ukrepov širok dialog
z vsemi deležniki
20.04.2020 12:50

Ljubljana, 20. aprila (STA) - Vlada pri pripravi ukrepov za zagotavljanje dodatne
likvidnosti gospodarstva po navedbah finančnega ministrstva vodi odprt dialog s
številnimi deležniki. Kot poudarjajo na ministrstvu, so za zagotovitev posledic
epidemije na voljo nekateri finančni produkti, banke pa lahko že začnejo podjetjem
zagotavljati likvidnost z državnimi poroštvi.
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Kot so danes v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za finance, je vladi z doslej
sprejetimi ukrepi uspelo obvladati epidemijo koronavirusa in ohraniti socialno stabilnost,
zdaj pa je njena pozornost usmerjena v okrevanje gospodarstva in pripravo na krizo, ki se
napoveduje. Po navedbah ministrstva so ključni ukrepi, ki bodo ohranili delovna mesta in
podjetjem omogočili oživitev njihove investicijske aktivnosti.
Medtem ko sindikati opozarjajo na njihovo izključevanje pri pripravi novih ukrepov, na
ministrstvu poudarjajo, da pri pripravi novega paketa ukrepov "vlada vodi odprt dialog s
številnimi deležniki in skupaj iščemo najboljše rešitve v okviru zmožnosti naše države".
"Pomembno se je namreč zavedati, da je Slovenija v spopadu z gospodarsko krizo bolj ali
manj sama. Imamo stabilne javne finance in likviden bančni sitem in to bomo morali
zagotavljati tudi v prihodnje," so navedli na ministrstvu.
V zvezi z ukrepi, ki se jih za zagotavljanje likvidnosti gospodarstva lotevajo v drugih
evropskih državah, so na ministrstvu opozorili, da večina teh ukrepov še ni vzpostavljenih.
"Evropski ukrepi temeljijo v večini primerov na posojilih in poroštvu in razen zagotovitev
neposrednih stroškov v zdravstvu ne gre za nepovratna sredstva, kot so nekateri ustvarjali
vtis v javnosti," so zapisali.
Zavedanje, da je Slovenija v prizadevanjih za okrevanje gospodarstva sama, je po
prepričanju finančnega ministrstva pomembno tudi za naslednje korake, ki jih bomo
sprejemali za zagotavljanje likvidnosti. "Pomembno bo doseči širok konsenz o preobrazbi
slovenskega gospodarstva in države, da bomo lahko vzdržno zagotavljali visok socialni
standard in blaginjo ljudi," so poudarili.
Pojasnili so, da so podjetjem za blažitev posledic epidemije že na voljo finančni produkti, ki
jih omogočata SID banka in Slovenski podjetniški sklad, bodo pa za oživitev proizvodnje
potrebovala še dodatne finančne instrumente, zlasti v obliki dodatnih poroštev države za
najem bančnih posojil.
Poroštvo bo dano za posojila, odobrena po 12. marcu letos in najpozneje do 31. decembra
letos, zato lahko banke že te dni začnejo sproščati sredstva in zagotavljati likvidnost
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podjetjem, so razkrili in dodali, da se bodo v naslednjih paketih ukrepov posvetili razvojni
pomoči, ki bo ciljno usmerjena v panoge, podjetja in projekte z najvišjo dodano vrednostjo
Ministrstvo predlogov, ki jih je pripravila posvetovalna skupina pod vodstvom ekonomista
Mateja Lahovnika, podrobneje sicer ne razkriva, po pisanju časnika Finance in portala
Necenzurirano pa naj bi za reševanje likvidnosti namenili dobri dve milijardi evrov. Ključna
rešitev je poroštveni zakon za likvidnostna posojila.
Posojila z garancijo države naj bi bila namenjena izključno za financiranje osnovne
dejavnosti, vrniti pa bi jih bilo treba v največ petih letih. Poroštva bodo veljala za posojila, ki
so odobrena po 12. marcu in vse do 31. decembra letos, torej tudi za likvidnostne injekcije,
ki so jih banke od razglasitve epidemije že dale. Vrednost odobrenega posojila lahko
doseže največ 10 odstotkov letnih prihodkov podjetja in ne sme presegati stroškov dela v
lanskem letu.
Poroštvo države bi znašalo 50 odstotkov glavnice pri velikih in 75 odstotkov pri malih in
srednje velikih podjetjih. Do posojil s poroštvom bi bila upravičena samo podjetja z bančno
boniteto A in B, ne pa tudi C, odpadejo tudi finančni holdingi in projektna podjetja v
gradbeništvu. Poleg tega do posojila ne morejo podjetja, ki so bila konec lanskega leta v
težavah ali tista, ki nimajo poravnanih vseh zapadlih obveznosti.
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Kot pri večini drugih interventnih ukrepov tudi za pridobitev državnih poroštev za
likvidnostna posojila velja, da posojilojemalci ne bodo smeli izplačevati ne dobička ne
nagrad za poslovno uspešnost.
Gospodarstvo, ki sicer pozdravlja pripravo ukrepov za zagotovitev dodatne likvidnosti, je do
predloga kritično; meni, da je predvidena poroštvena shema majhna, delež državnega
poroštva pa zelo nizek.
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Finančno ministrstvo: Pri pripravi ukrepov širok dialog
z vsemi deležniki
20.04.2020 12:50

Ljubljana, 20. aprila (STA) - Vlada pri pripravi ukrepov za zagotavljanje dodatne
likvidnosti gospodarstva po navedbah finančnega ministrstva vodi odprt dialog s
številnimi deležniki. Kot poudarjajo na ministrstvu, so za zagotovitev posledic
epidemije na voljo nekateri finančni produkti, banke pa lahko že začnejo podjetjem
zagotavljati likvidnost z državnimi poroštvi.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Kot so danes v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za finance, je vladi z doslej
sprejetimi ukrepi uspelo obvladati epidemijo koronavirusa in ohraniti socialno stabilnost,
zdaj pa je njena pozornost usmerjena v okrevanje gospodarstva in pripravo na krizo, ki se
napoveduje. Po navedbah ministrstva so ključni ukrepi, ki bodo ohranili delovna mesta in
podjetjem omogočili oživitev njihove investicijske aktivnosti.
Medtem ko sindikati opozarjajo na njihovo izključevanje pri pripravi novih ukrepov, na
ministrstvu poudarjajo, da pri pripravi novega paketa ukrepov "vlada vodi odprt dialog s
številnimi deležniki in skupaj iščemo najboljše rešitve v okviru zmožnosti naše države".
"Pomembno se je namreč zavedati, da je Slovenija v spopadu z gospodarsko krizo bolj ali
manj sama. Imamo stabilne javne finance in likviden bančni sitem in to bomo morali
zagotavljati tudi v prihodnje," so navedli na ministrstvu.
V zvezi z ukrepi, ki se jih za zagotavljanje likvidnosti gospodarstva lotevajo v drugih
evropskih državah, so na ministrstvu opozorili, da večina teh ukrepov še ni vzpostavljenih.
"Evropski ukrepi temeljijo v večini primerov na posojilih in poroštvu in razen zagotovitev
neposrednih stroškov v zdravstvu ne gre za nepovratna sredstva, kot so nekateri ustvarjali
vtis v javnosti," so zapisali.
Zavedanje, da je Slovenija v prizadevanjih za okrevanje gospodarstva sama, je po
prepričanju finančnega ministrstva pomembno tudi za naslednje korake, ki jih bomo
sprejemali za zagotavljanje likvidnosti. "Pomembno bo doseči širok konsenz o preobrazbi
slovenskega gospodarstva in države, da bomo lahko vzdržno zagotavljali visok socialni
standard in blaginjo ljudi," so poudarili.
Pojasnili so, da so podjetjem za blažitev posledic epidemije že na voljo finančni produkti, ki
jih omogočata SID banka in Slovenski podjetniški sklad, bodo pa za oživitev proizvodnje
potrebovala še dodatne finančne instrumente, zlasti v obliki dodatnih poroštev države za
najem bančnih posojil.
Poroštvo bo dano za posojila, odobrena po 12. marcu letos in najpozneje do 31. decembra
letos, zato lahko banke že te dni začnejo sproščati sredstva in zagotavljati likvidnost
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podjetjem, so razkrili in dodali, da se bodo v naslednjih paketih ukrepov posvetili razvojni
pomoči, ki bo ciljno usmerjena v panoge, podjetja in projekte z najvišjo dodano vrednostjo
Ministrstvo predlogov, ki jih je pripravila posvetovalna skupina pod vodstvom ekonomista
Mateja Lahovnika, podrobneje sicer ne razkriva, po pisanju časnika Finance in portala
Necenzurirano pa naj bi za reševanje likvidnosti namenili dobri dve milijardi evrov. Ključna
rešitev je poroštveni zakon za likvidnostna posojila.
Posojila z garancijo države naj bi bila namenjena izključno za financiranje osnovne
dejavnosti, vrniti pa bi jih bilo treba v največ petih letih. Poroštva bodo veljala za posojila, ki
so odobrena po 12. marcu in vse do 31. decembra letos, torej tudi za likvidnostne injekcije,
ki so jih banke od razglasitve epidemije že dale. Vrednost odobrenega posojila lahko
doseže največ 10 odstotkov letnih prihodkov podjetja in ne sme presegati stroškov dela v
lanskem letu.
Poroštvo države bi znašalo 50 odstotkov glavnice pri velikih in 75 odstotkov pri malih in
srednje velikih podjetjih. Do posojil s poroštvom bi bila upravičena samo podjetja z bančno
boniteto A in B, ne pa tudi C, odpadejo tudi finančni holdingi in projektna podjetja v
gradbeništvu. Poleg tega do posojila ne morejo podjetja, ki so bila konec lanskega leta v
težavah ali tista, ki nimajo poravnanih vseh zapadlih obveznosti.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Kot pri večini drugih interventnih ukrepov tudi za pridobitev državnih poroštev za
likvidnostna posojila velja, da posojilojemalci ne bodo smeli izplačevati ne dobička ne
nagrad za poslovno uspešnost.
Gospodarstvo, ki sicer pozdravlja pripravo ukrepov za zagotovitev dodatne likvidnosti, je do
predloga kritično; meni, da je predvidena poroštvena shema majhna, delež državnega
poroštva pa zelo nizek.
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Finančno Ministrstvo O PKP2: Pri Pripravi Ukrepov Za
Zagotavljanje Dodatne Likvidnosti Gospodarstva Širok Dialog Z
Vsemi Deležniki

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Avtor: Urednistvo
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Vlada pri pripravi ukrepov za zagotavljanje dodatne likvidnosti gospodarstva po navedbah finančnega
ministrstva vodi odprt dialog s številnimi deležniki. Kot poudarjajo na ministrstvu, so za zagotovitev
posledic epidemije na voljo nekateri finančni produkti, banke pa lahko že začnejo podjetjem zagotavljati
likvidnost z državnimi poroštvi.

Kot so danes v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za finance, je vladi z doslej sprejetimi ukrepi uspelo
obvladati epidemijo koronavirusa in ohraniti socialno stabilnost, zdaj pa je njena pozornost usmerjena v okrevanje
gospodarstva in pripravo na krizo, ki se napoveduje. Po navedbah ministrstva so ključni ukrepi, ki bodo ohranili
delovna mesta in podjetjem omogočili oživitev njihove investicijske aktivnosti.
Medtem ko sindikati opozarjajo na njihovo izključevanje pri pripravi novih ukrepov, na ministrstvu poudarjajo, da
pri pripravi novega paketa ukrepov “vlada vodi odprt dialog s številnimi deležniki in skupaj iščemo najboljše
rešitve v okviru zmožnosti naše države”. “Pomembno se je namreč zavedati, da je Slovenija v spopadu z
gospodarsko krizo bolj ali manj sama. Imamo stabilne javne finance in likviden bančni sitem in to bomo morali
zagotavljati tudi v prihodnje,” so navedli na ministrstvu.
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V zvezi z ukrepi, ki se jih za zagotavljanje likvidnosti gospodarstva lotevajo v drugih evropskih državah, so na
ministrstvu opozorili, da večina teh ukrepov še ni vzpostavljenih. “Evropski ukrepi temeljijo v večini primerov na
posojilih in poroštvu in razen zagotovitev neposrednih stroškov v zdravstvu ne gre za nepovratna sredstva, kot so
nekateri ustvarjali vtis v javnosti,” so zapisali.
Zavedanje, da je Slovenija v prizadevanjih za okrevanje gospodarstva sama, je po prepričanju finančnega
ministrstva pomembno tudi za naslednje korake, ki jih bomo sprejemali za zagotavljanje likvidnosti. “Pomembno
bo doseči širok konsenz o preobrazbi slovenskega gospodarstva in države, da bomo lahko vzdržno zagotavljali
visok socialni standard in blaginjo ljudi,” so poudarili.
Pojasnili so, da so podjetjem za blažitev posledic epidemije že na voljo finančni produkti, ki jih omogočata SID
banka in Slovenski podjetniški sklad, bodo pa za oživitev proizvodnje potrebovala še dodatne finančne
instrumente, zlasti v obliki dodatnih poroštev države za najem bančnih posojil.
Poroštvo bo dano za posojila, odobrena po 12. marcu letos in najpozneje do 31. decembra letos, zato lahko banke
že te dni začnejo sproščati sredstva in zagotavljati likvidnost podjetjem, so razkrili in dodali, da se bodo v
naslednjih paketih ukrepov posvetili razvojni pomoči, ki bo ciljno usmerjena v panoge, podjetja in projekte z
najvišjo dodano vrednostjo
Ministrstvo predlogov, ki jih je pripravila posvetovalna skupina pod vodstvom ekonomista Mateja Lahovnika,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

podrobneje sicer ne razkriva, po pisanju časnika Finance in portala Necenzurirano pa naj bi za reševanje
likvidnosti namenili dobri dve milijardi evrov. Ključna rešitev je poroštveni zakon za likvidnostna posojila.
Posojila z garancijo države naj bi bila namenjena izključno za financiranje osnovne dejavnosti, vrniti pa bi jih bilo
treba v največ petih letih. Poroštva bodo veljala za posojila, ki so odobrena po 12. marcu in vse do 31. decembra
letos, torej tudi za likvidnostne injekcije, ki so jih banke od razglasitve epidemije že dale. Vrednost odobrenega
posojila lahko doseže največ 10 odstotkov letnih prihodkov podjetja in ne sme presegati stroškov dela v lanskem
letu.
Poroštvo države bi znašalo 50 odstotkov glavnice pri velikih in 75 odstotkov pri malih in srednje velikih podjetjih.
Do posojil s poroštvom bi bila upravičena samo podjetja z bančno boniteto A in B, ne pa tudi C, odpadejo tudi
finančni holdingi in projektna podjetja v gradbeništvu. Poleg tega do posojila ne morejo podjetja, ki so bila konec
lanskega leta v težavah ali tista, ki nimajo poravnanih vseh zapadlih obveznosti.
Kot pri večini drugih interventnih ukrepov tudi za pridobitev državnih poroštev za likvidnostna posojila velja, da
posojilojemalci ne bodo smeli izplačevati ne dobička ne nagrad za poslovno uspešnost.
Gospodarstvo, ki sicer pozdravlja pripravo ukrepov za zagotovitev dodatne likvidnosti, je do predloga kritično;
meni, da je predvidena poroštvena shema majhna, delež državnega poroštva pa zelo nizek.
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