Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 26. 5. 2020
Število objav: 27
Internet: 24
Tisk: 3
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 1
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 3
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 2
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 23
Inženirski dan: 0
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Naslov

FOTO in VIDEO: Z lončnicami okoli parlamenta: "Ne želimo, da so lončnice edini kos
narave, ki nam ostane po privatizaciji"

Medij

Svet24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 5. 2020

Avtor

A. S. , STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...posluša ne peticij, ne pozivov, ne 11.000 elektronskih sporočil, ne 10.000 ljudi na ulicah," je poudaril Rok Rozman iz
Balkan River Defence. Začelo se je z gradbeno zakonodajo v okviru novele prvega protikoronskega paketa,
nadaljevalo z zakonom o ohranjanju narave, podobno pa vlada snuje tudi v primeru zakona, ki naj bi v luči...

Naslov

Gospodarsko razpoloženje maja rahlo boljše kot aprila, a daleč pod povprečjem

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 5. 2020

Avtor

M. J.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...odstotne točke), kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,3 odstotne točke) in v storitvenih dejavnostih (za 0,2
odstotne točke). Kazalnik zaupanja v gradbeništvu je imel negativen vpliv (za 0,1 odstotne točke). Gospodarsko
razpoloženje na letni ravni pa je bilo po globokem aprilskem padcu zopet občutno nižje in...

Naslov

Kolektor je trden, delničarji nimajo razloga za skrb

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 5. 2020

Avtor

Janez Tomažič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...naprej. To je v tržni ekonomiji normalno. V kakšni poslovni kondiciji je Kolektor? Če gledamo Kolektor kot celoto,
moram omeniti vse programe: energetiko, gradbeništvo in avtomobilski del. Energetika ima proizvodnjo prodano za vse
letošnje leto in za polovico prihodnjega. To pomeni, da bo energetika prinašala ustrezen...

Naslov

Maja gospodarska klima po aprilskem globokem padcu boljša

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 25. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...1,1 odstotne točke, kazalnik zaupanja v trgovini na drobno za 0,3 odstotne točke in v storitvenih dejavnostih za 0,2
odstotne točke. Kazalnik zaupanja v gradbeništvu je imel negativen vpliv, in sicer za 0,1 odstotne točke. Na znižanje
vrednosti tega kazalnika na letni ravni pa so vplivali vsi kazalniki zaupanja. V...

Naslov

Ifo: Razpoloženje v nemškem gospodarstvu se popravlja

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo v svetu; 25. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...račun rahljanja ukrepov zaradi koronavirusa močno izboljšalo, podjetja so bolje ocenila tako trenutne razmere kot
obete za prihodnjega pol leta. Tudi v gradbeništvu se je razpoloženje pomembneje izboljšalo, in sicer prvič v sedmih
mesecih. Razlog za popravek navzgor so boljše ocene za prihodnjih šest mesecev. Ifo...
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Naslov

Z lončnicami okoli parlamenta v podporo naravi (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 25. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...posluša ne peticij, ne pozivov, ne 11.000 elektronskih sporočil, ne 10.000 ljudi na ulicah," je poudaril Rok Rozman iz
Balkan River Defence. Začelo se je z gradbeno zakonodajo v okviru novele prvega protikoronskega paketa,
nadaljevalo z zakonom o ohranjanju narave, podobno pa vlada snuje tudi v primeru zakona, ki naj bi v luči...

Naslov

Z lončnicami okoli parlamenta v podporo naravi

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 25. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...posluša ne peticij, ne pozivov, ne 11.000 elektronskih sporočil, ne 10.000 ljudi na ulicah," je poudaril Rok Rozman iz
Balkan River Defence. Začelo se je z gradbeno zakonodajo v okviru novele prvega protikoronskega paketa,
nadaljevalo z zakonom o ohranjanju narave, podobno pa vlada snuje tudi v primeru zakona, ki naj bi v luči...

Naslov

Po rekordno slabem aprilu maja slovenska gospodarska klima boljša

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 25. 5. 2020

Avtor

Špela Mikuš, Albina Kenda

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zaupanja v trgovini na drobno (za 0,3 odstotne točke) in v storitvenih dejavnostih (za 0,2 odstotne točke). Negativen
vpliv je imel le kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,1 odstotne točke). Kako se je zaupanje spreminjalo po
panogah? Predelovalne dejavnosti: Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih...

Naslov

Nemčija bi bila v še globlji recesiji, če bi ne bilo državnih naložb v gradbeništvu

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 25. 5. 2020

Avtor

Albina Kenda

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Nemčija bi bila v še globlji recesiji, če bi ne bilo državnih naložb v gradbeništvu Finance Live 13 min 7 vprašanj in
odgovorov: bodo Kurzarbeit lahko koristili tudi espeji in društva ter kako? 43 min Tako financirajo trajnostno
preoblikovanje...

Naslov

(Intervju) »Začeti je treba širiti ljubljanski avtocestni obroč«

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 5. 2020

Avtor

Branko Žnidaršič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zvišujejo se gospodarski stroški. Širitev ljubljanskega obroča bi bil po vašem lahko eden izmed infrastrukturnih
projektov, s katerimi bi država oživila gradbeništvo in prek njega celotno gospodarstvo. Kako hitro bi sploh lahko začeli
izvajati ta projekt? Za gradnjo tretjih pasov na ljubljanskem obroču se lahko takoj...
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Naslov

[On-line] Male VETRNE ELEKTRARNE - od načrtovanja do vzdrževanj

Medij

Racunalniske-novice.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

...povabilo in natančna navodila za pridružitev k on-line seminarju. Za vašo prijavo na termin 28. maj vam nudimo 30 %
popust. V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo
na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem...

Naslov

Maja gospodarska klima boljša

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Poslovni Dnevnik; 26. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 5

Površina: 56 cm2

...1,1 odstotne točke, kazalnik zaupanja v trgovini na drobno za 03 odstotne točke in v storitvenih dejavnostih za 0,2
odstotne točke. Kazalnik zaupanja v gradbeništvu je imel negativen vpliv, in sicer za 0,1 odstotne točke. Tudi v
nemškem gospodarstvu se je maja razpoloženje izboljšalo. Kazalnik gospodarske klime, ki...

Naslov

Nekateri že zaposlujejo nazaj

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 5. 2020

Avtor

Simon Šubic

Teme

Gradbeništvo, graditev

...trenutni situaciji lahko izognemo le ob povečanju potrošnje, ki bo spodbudila tudi proizvodnjo. Če torej država ne bo
varčevala in bo investirala, spodbujala gradbeništvo, potem bo dela več in gospodarstvo se bo lažje pobralo. To smo
lahko spoznali v pretekli krizi, ko se je v Sloveniji do leta 2013 varčevalo na vseh nivojih...

Naslov

Gradnja tudi na manj kot 450 kvadratih

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Primorska; 26. 5. 2020

Avtor

Mirjana Cerin

Teme

Gradbena parcela

Stran: 7

Površina: 426 cm2

...Gradnja tudi na manj kot 450 kvadratih Izolska občina bo s spremembami občinskega podrobnega prostorskega
načrta (OPPN) Šared na novo določila pogoje na gradbenih parcelah. Gradnjo namerava dovoliti tudi na parcelah,
manjših od 450 kvadratnih metrov, in omogočiti prestavljanje komunalne infrastrukture. Mirjana Čerin V kabinetu...

Naslov

Po rekordno slabem aprilu maja slovenska gospodarska klima boljša

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Dogodki in ozadja; 26. 5. 2020

Avtor

Špela Mikuš, Albina Kenda

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 880 cm2

...zaupanja v trgovini na drobno (za 0,3 odstotne točke) in v storitvenih dejavnostih (za 0,2 odstotne točke). Negativen
vpliv je imel le kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,1 odstotne točke). Kako seje zaupanje spreminjalo po panogah?
Predelovalne dejavnosti: vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je...
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Naslov

Primeri inovacij in uspešne prakse: Razvoj tehnologij postavlja nove paradigme

Medij

Vecerkoroska.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 5. 2020

Avtor

Dušan Waldhütter

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Dober občutek, kako razvojno in inovativno postaja gradbeništvo po svetu, lahko dobimo, če pogledamo lestvico 100
najbolj inovativnih podjetij. V svetu se gradbeništvo v povezavi z moderno arhitekturo zelo spreminja, tudi z rešitvami,
ki jih ponuja bionika. Energijska učinkovitost...

Naslov

Nekateri že zaposlujejo nazaj

Medij

Gorenjskiglas.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 5. 2020

Avtor

Simon Šubic

Teme

Gradbeništvo, graditev

...trenutni situaciji lahko izognemo le ob povečanju potrošnje, ki bo spodbudila tudi proizvodnjo. Če torej država ne bo
varčevala in bo investirala, spodbujala gradbeništvo, potem bo dela več in gospodarstvo se bo lažje pobralo. To smo
lahko spoznali v pretekli krizi, ko se je v Sloveniji do leta 2013 varčevalo na vseh nivojih...

Naslov

Nekateri že zaposlujejo nazaj

Medij

Gorenjskiglas.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 5. 2020

Avtor

Simon Šubic

Teme

Gradbeništvo, graditev

...trenutni situaciji lahko izognemo le ob povečanju potrošnje, ki bo spodbudila tudi proizvodnjo. Če torej država ne bo
varčevala in bo investirala, spodbujala gradbeništvo, potem bo dela več in gospodarstvo se bo lažje pobralo. To smo
lahko spoznali v pretekli krizi, ko se je v Sloveniji do leta 2013 varčevalo na vseh nivojih...

Naslov

Primeri inovacij in uspešne prakse: Razvoj tehnologij postavlja nove paradigme

Medij

Preberi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Dober občutek, kako razvojno in inovativno postaja gradbeništvo po svetu, lahko dobimo, če pogledamo lestvico 100
najbolj inovativnih podjetij. ...

Naslov

Zdaj je čas za pogumno stimuliranje gospodarstva

Medij

Damijan.org, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 5. 2020

Avtor

Jože P. Damijan

Teme

Gradbeništvo, graditev

...komunalne in infrastrukturne investicije po petih letih krize zagnale domačo gospodarsko rast. S temi ukrepi bi
seveda najbolj pomagali domačim podjetjem v gradbeništvu in dobaviteljem opreme in materialov. Hkrati je treba
nadgraditi program samooskrbe javnih ustanov (vrtcev, šol, bolnišnic) z določitvijo več kot 50%...
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Naslov

Primeri inovacij in uspešne prakse: Razvoj tehnologij postavlja nove paradigme

Medij

Seniorji.info, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 5. 2020

Avtor

Dušan Waldhütter

Teme

Gradbeništvo, graditev

...odstotkov v primerjavi s tradicionalnimi metodami. Dober občutek, kako razvojno in inovativno postaja gradbeništvo
po svetu, lahko dobimo, če pogledamo lestvico 100 najbolj inovativnih podjetij. V svetu se gradbeništvo v povezavi z
moderno arhitekturo zelo spreminja, tudi z rešitvami, ki jih ponuja bionika. Energijska učinkovitost...

Naslov

Ifo: Razpoloženje v nemškem gospodarstvu se popravlja

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...račun rahljanja ukrepov zaradi koronavirusa močno izboljšalo, podjetja so bolje ocenila tako trenutne razmere kot
obete za prihodnjega pol leta. Tudi v gradbeništvu se je razpoloženje pomembneje izboljšalo, in sicer prvič v sedmih
mesecih. Razlog za popravek navzgor so boljše ocene za prihodnjih šest mesecev. Ifo...

Naslov

Javna razgrnitev pobude in Elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od
PIP, ki določa minimalno velikost gradbene parcele

Medij

Domzale.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela

...vključno 09.06.2020 bo potekala javna razgrnitev pobude in Elaborata lokacijske preveritve za individualno
odstopanje od PIP, ki določa minimalno velikost gradbene parcele. Lokacijska preveritev se nanaša na del
nepremičnine s parc. št. 565/1 k.o. Trojica, ki se po Občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale nahaja v enoti...

Naslov

Izboljšanje zaupanja v predelovalnih dejavnostih in trgovini

Medij

Stat.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Zaupanje se je izboljšalo v predelovalnih dejavnostih in trgovini, medtem ko v gradbeništvu še zmeraj pada. V
storitvenih dejavnostih je bil kazalnik zaupanja enak kot prejšnji mesec. Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih
višjiVrednost...

Naslov

Po globokem aprilskem padcu klima v maju višja

Medij

Stat.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...odstotne točke), kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,3 odstotne točke) in v storitvenih dejavnostih (za 0,2
odstotne točke). Kazalnik zaupanja v gradbeništvu je imel negativen vpliv (za 0,1 odstotne točke). Gospodarsko
razpoloženje na letni ravni zopet občutno nižjeGlede na maj 2019 je bil kazalnik gospodarske...
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Naslov

FOTO: Sprehodi okoli državnega zbora z lončnicami v rokah

Medij

Mbreport.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...posluša ne peticij, ne pozivov, ne 11.000 elektronskih sporočil, ne 10.000 ljudi na ulicah,” je poudaril Rok Rozman iz
Balkan River Defence. Začelo se je z gradbeno zakonodajo v okviru novele prvega protikoronskega paketa,
nadaljevalo z zakonom o ohranjanju narave, podobno pa vlada snuje tudi v primeru zakona, ki naj bi v luči...

Naslov

Doktrina šoka po slovensko

Medij

Revijazarja.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 5. 2020

Avtor

Anton Komat

Teme

Gradbeni zakon

...silovitega razvoja, od katerega bo še naše potomce bolela glava. Recimo sedanjemu okoljskemu ministru Andreju
Vizjaku, ki je postal znamenit po spremembi gradbene zakonodaje, ki je bila prešvercana skozi drugi sveženj
protikoronskega zakona. Ta zakonska»vakcina«je v verižni reakciji povzročila spremembo zakona o ohranjanju...
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https://novice.svet24.si/clanek/novice/crna-kronik...

A.S./STA

FOTO in VIDEO: Z lončnicami okoli parlamenta: "Ne želimo, da so
lončnice edini kos narave, ki nam ostane po privatizaciji"
0

25. May 2020,
14:20

Deli na:

Facebook

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

Twitter

Nevladni organizaciji Inštitut 8. marec in Balkan River Defence sta prek spletnega
družbenega omrežja Facebook posameznike pozvali, naj s sprehodom okoli DZ z
lončnicami v rokah danes izrazijo nestrinjanje z omejevanjem dela nevladnikov.
"Ne želimo, da so lončnice edini kos narave, ki nam ostane po privatizaciji,"
sporočajo odločevalcem.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

https://novice.svet24.si/clanek/novice/crna-kronik...

Facebook Inštitut 8. marec

"Ne želimo, da so lončnice edini kos narave, ki nam ostane po privatizaciji," sporočajo
odločevalcem.
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"Vlada gre kot buldožer, ne posluša ne peticij, ne pozivov, ne 11.000 elektronskih sporočil, ne
10.000 ljudi na ulicah," je poudaril Rok Rozman iz Balkan River Defence. Začelo se je z
gradbeno zakonodajo v okviru novele prvega protikoronskega paketa, nadaljevalo z zakonom o
ohranjanju narave, podobno pa vlada snuje tudi v primeru zakona, ki naj bi v luči pospešitve
gradbeništva po epidemiji novega koronavirusa v tretjem sklopu protikoronske zakonodaje zagnal
strateško pomembne projekte.

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

Po besedah Rozmana je očitno, da okoljski minister Andrej Vizjak "in druščina to delajo le zato,
da si napolnijo žepe". To bogatenje pa gre na račun davkoplačevalskega denarja in predvsem
narave, je še prepričan.
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Direktor Centra nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS) Goran Forbici je poudaril, da skuša
vlada za dve leti ukiniti ves nadzor nad odločitvami pri izdaji gradbenega dovoljenja. "Komu je to v
interesu, je kristalno jasno - investitorjem, katerih projekti bi lahko dobili negativno mnenje zavoda
za varstvo narave, zavoda za gozdove in drugih pristojnih institucij, ter investitorjem, katerih
projekti so nemara nezakoniti in bi sodišče lahko gradbena dovoljenja razveljavilo," je dejal.
Zavrnil je vladne navedbe, da naravovarstveniki neupravičeno ustavljajo infrastrukturne projekte
in zlorabljajo privilegij, da lahko sodelujejo kot stranka v postopku. "Hidroelektrarno Mokrice je
ustavilo sodišče, Volovjo reber prav tako," je spomnil.

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

"Razumem, da je minister jezen, ker mu sedem let ni uspelo spraviti skupaj dokumentacije, s
katero bi lahko dobil gradbeno dovoljenje, a to je njegova težava in težava njegovega takratnega
delodajalca, ne tistih, ki so opozarjali na nepopolno dokumentacijo in nepravilno, ne dovolj dobro
in nezakonito pripravljen projekt," je še izpostavil Forbici. Vizjak je bil pred nastopom ministrskega
položaja v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi odgovoren za projekt mokriške hidroelektrarne.
Po vloženih predlogih amandmajev bi sicer lahko v skladu z zakonom o ohranjanju narave status
upravičenca do sodelovanja v upravnih in sodnih postopkih obdržalo okoli 80 odstotkov doslej do
tega upravičenih nevladnih organizacij. A to ne velja tudi za zakonodajo, ki se uveljavlja za velike
infrastrukturne projekte, je izpostavil Forbici.
Pri teh projektih bi denimo za las izpadle vse tri nevladne organizacije, ki so sodelovale v
postopku za hidroelektrarno Mokrice - ribiška zveza je imela na občnem zboru v preteklih dveh
letih 46 oz. 49 prisotnih članov (pogoj je 50), zavod Lutra pa je imel dva zaposlena (pogoj so
trije). "Minister je vedel, zakaj je postavil mejo točno tam, kjer jo je postavil," je prepričan Forbici.
Nika Kovač iz Inštituta 8. marec je pojasnila, da se v njihovem inštitutu doslej niso posvečali
okoljskim temam, a so v času epidemije novega koronavirusa zaznali številne stiske ljudi, ki so
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uteho našli prav v naravi. "Ta zakon to naravo jemlje, jo razprodaja in jo bo izmaličil," je
poudarila. Z vidika socialne države je "nedopustno, da bi ljudje ostali še brez tega".
Današnja akcija sicer poteka tako, da si posameznik izbere 15-minutni termin med 11.30 in 16.30,
v katerem se s svojo lončnico v rokah sprehaja okoli državnega zbora. Na Facebooku so
pobudniki opozorili ljudi, naj držijo varnostno razdaljo, z vnaprejšnjo prijavo pa naj bi zagotovili
male skupine "sprehajalcev".

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

Ljudi so pozvali tudi, naj podpišejo spletno peticijo, ki poslance poziva k zavrnitvi spornih določil
tretjega protikoronskega paketa. Spletna peticija se približuje 6000 podpisom.
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Gospodarsko razpoloženje maja rahlo boljše
kot aprila, a daleč pod povprečjem
Po katastrofalnem padcu v aprilu se je ta mesec rahlo
izboljšalo zaupanje v predelovalnih dejavnostih in med
potrošniki, kažejo podatki Sursa.
Objavljeno
25. maj 2020 10.50

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

Posodobljeno
25. maj 2020 10.50

Maja je v gospodarstvu nekaj manj pesimizma kot aprila, po katastrofalnem padcu gospodarskega razpoloženja, ugotavlja Surs.Foto Uroš Hočevar
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M. J.
Ljubljana - Gospodarska klima v Sloveniji je bila v maju 2020 (-33,1 odstotne točke) za 6,5 odstotne točke višja kot v aprilu 2020, a je bila njegova vrednost kar 33,2 odstotne točke pod
dolgoletnim povprečjem, kažejo podatki državnega statističnega urada (Surs)
Maja je na rahlo zboljšanje gospodarske klime na mesečni ravni vplival porast skoraj vsi kazalnikov: kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (porasel za 4,9 odstotne točke), kazalnik
zaupanja med potrošniki (za 1,1 odstotne točke), kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,3 odstotne točke) in v storitvenih dejavnostih (za 0,2 odstotne točke). Kazalnik zaupanja v
gradbeništvu je imel negativen vpliv (za 0,1 odstotne točke).
Gospodarsko razpoloženje na letni ravni pa je bilo po globokem aprilskem padcu zopet občutno nižje in glede na maj 2019 je bil kazalnik gospodarske klime kar za 40,8 odstotne točke nižji.
Na znižanje vrednosti tega kazalnika na letni ravni so vplivali vsi kazalniki zaupanja: v storitvenih dejavnostih (za 17,2 odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih (za 11,9 odstotne točke),
kazalnik zaupanja med potrošniki (ta je bil nižji za 7,3 odstotne točke), kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 2,4 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 2,0 odstotne točke).

Tudi v Nemčiji razpoloženje maja rahlo navzgor

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

Tudi v Nemčiji, naši največji gospodarski partnerici, se je maja kazalnik gospodarske lime popravil navzgor. Podjetja sicer rahlo slabše ocenjujejo trenutno situacijo, so se pa znatno izboljšala
pričakovanja za prihodnje mesece. Veliko podjetij je sicer še vedno pesimističnih, nekaj upanja pa jim prinaša sproščanje ukrepov, ugotavlja inštitut Ifo.
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Kolektor je trden, delničarji nimajo razloga
za skrb
Kolektor bo leta 2030 drugačen, več bo energetike, manj
avtomobilizma.
Objavljeno
25. maj 2020 20.00

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

Posodobljeno
25. maj 2020 20.00

Odpri galerijo
»Naše podjetje se bo na predkrizno raven vrnilo čez tri, štiri leta,« meni Stojan Petrič, predsednik sosveta Kolektorja. Foto Leon Vidic

Janez Tomažič
Idrija – Energetski steber ima polne knjige naročil, gradbeni steber je dobil 50-milijonski posel na Hrvaškem. Ta dva stebra prinašata ustrezen donos, avtomobilski del pa se znatno krči,
razkriva Stojan Petrič, predsednik sosveta Kolektorja. Tako, kot kaže, Kolektor letos ne bo izplačeval dividend, je pa že prihodnje leto načrtovana povrnitev k ustaljeni dividendni
politiki. Petrič sicer meni, da so ekonomski ukrepi Slovenije kot odziv na krizo dobri, treba jih je le nekoliko dodelati.
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Kako se je po vašem mnenju Slovenĳa spopadla s
posledicami zdravstvene krize?
Če izhajamo iz tako imenovane zdravstvene pandemije, je Slovenija gotovo med tistimi državami v svetu, ki so krizo dobro preživele. Zahvala gre vsemu zdravstvenemu osebju, tudi
vladi in vsem zaposlenim, ki so bili v tem času izpostavljeni koronavirusu, a so delali v podjetjih in zagotavljali normalno proizvodnjo. Zdravstveni krizi sledi ekonomska kriza. Ne
vemo, kako globoka bo, ugibanja so različna. Ne vemo, ali se bo covid-19 ponovil ali se bo bolezen pojavila v kakšni drugi obliki, ki bi povzročila padec industrijske proizvodnje,
trganje reprodukcijskih verig. Najhuje je, da se nam na strani proizvodnje lahko zgodi psihološki pritisk na potrošnike. Ti bi potem odložili nakup nekaterih dobrin.

Preberite tudi: Avtoindustrija: Ogroženih je 10.000 delovnih mest

Mislite na avtomobile?
Nepremičnine, avtomobile, gospodinjske aparate. To se odraža tudi pri družbi Gorenje, ki je pomembna v slovenskem prostoru.

Ali so sprejeti ukrepi dobri, primerni za velika podjetja?
Kolikor vem, so ukrepe pripravljali makroekonomisti skupaj z ljudmi iz gospodarstva. V danih ﬁnančnih zmožnostih so iskali maksimum za to, da bi v pokriznem obdobju zagotavljali
normalno rast. Ukrepi so bili v prvi fazi usmerjeni v potrošnjo, zato se je pomagalo določeni strukturi ljudi, kasneje so se razširili v likvidnostno pomoč in pomoč podjetjem, da ne bodo
premočno odpuščala. Ukrepi so značilni za tovrstne situacije in so podobni kot drugod po svetu – najprej pomoč vsem, v drugi fazi gospodarstvu. Ključno je, da zagotavljajo zaposljivost
v podjetjih. Prvi razlog je socialno stanje v družbi, drugi pa, da v podjetjih potrebuješ več let za izobrazbo zaposlenih in inženirjev. Tu je treba ohranjati zaposljivost. To je za vsakega
menedžerja čas, ko se podjetja prečistijo. Zgodovina je pokazala, da se najprej pokaže likvidnostni problem, ki je povezan s kreditiranjem in nadaljnjimi investicijami. Iz takšnega
obdobja lahko prideš oslabljen in v primerjavi s tujo konkurenco – ki je živela v bolj prijaznem okolju – v podrejenem položaju. Na to krizo je ozko vezan lastninski pristop, spremenile
se bodo lastniške razmere v podjetjih. Kdorkoli ne bo sposoben vračati kreditov (ali s poroštvom države ali brez), mu bodo lahko obveznosti konvertirali v kapital.

Del zaposlenih iz Idrije bomo napotili na delo v Kolektor Etro, ki potrebuje od 40 do 50 ljudi.
To vidimo pri nemškem letalskem prevozniku Lufthansi, kjer se bo pojavil državni kapitalizem. Država bo vstopala neposredno, bodisi prek slabih bank in podobno. Treba bo odpreti
mošnjo in iti v javne investicije, to so tiste, ki najhitreje in z določenim multiplikativnim učinkom vplivajo na gospodarsko rast. Tu ima Slovenija veliko priložnosti pri znanih projektih
iz preteklosti in tudi pri novih projektih zaradi novih potreb. Tu mislim na nov univerzitetni klinični center v Ljubljani, ki je idealna priložnost, da država – ko se bo dodatno zadolževala
– najde soglasje evropske komisije za investicijo v novi center, ki ga Slovenija zelo potrebuje. Po postkriznem obdobju se bodo pojavljali novi poslovni modeli. Ti bodo zahtevali nove
produkte in storitve, potrebna bo inovativnost v družbi in podjetjih. Ne bo več stare strukture. Razvilo se bo nekaj novega, nekaj, česar zdaj sploh ne potrebujemo. Mogoče nekaj v
zdravstvu, mogoče v pametnih mestih, pridobivanju električne energije iz obnovljivih virov, lahko na področju zmanjševanja Nature 2000. Kar 37 odstotkov Slovenije je pod zaščito, tu
bo treba iskati izzive.

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

O kakšnem časovnem oknu govorimo?
Naše podjetje se bo na raven predkriznega obdobja vrnilo čez tri, štiri leta. Ker pa razvojni cikli trajajo še več let, se to lahko zgodi v prihodnjih petih do sedmih letih. Analize kažejo, da
se bo avtomobilska industrija vrnila na predkrizno raven (90 milijonov proizvedenih enot) čez sedem, osem let.

Imate mednarodni vpogled v stanje podjetĳ od Koreje do
Nemčĳe. Kako podjetjem pomagajo drugod?
Pristop je v grobem enak. Imajo institut čakanja, skrajšanja delovnega časa, kreditov s poroštvom države in plačevanja prispevkov zaposlenih. Razlika je, da so nekatere države bolj
radodarne, druge manj. Med prvimi so Nemčija, Češka, deloma Koreja, tudi Srbija, potem pa imamo Mehiko, kjer so zaprli tovarne, ne da bi za zaposlene kar koli plačali. To je skrajni
primer nerazumevanja tujega in domačega kapitala. V takšnih državah bodo investitorji razmislili, ali se jim splača delati. Slovenija je ubrala dobro pot: podaljšanje čakanja na domu še
za junij, tudi skrajšanje delovnega časa je dober institut, ki ga je treba razviti. Delavce lahko ohranjaš v kondiciji. Pomembno je, da zaposleni ohranja stik z delom, čakanje na domu
pomeni prekinitev. Zato je skrajšanje delovnega časa pomembno. Podjetja se morajo sama organizacijsko prilagoditi.

Torej bi bilo treba zgolj razviti naš »kurzarbeit«?
S tem se povsem strinjam, to je dobro. Mogoče bi morala država prispevati nekaj odstotkov več in biti primerljiva z Nemčijo in Avstrijo.
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Vidic Leon Idrija, 24. januar 2018. Stojan Petrič, predsednik uprave družbe FMR. [avtor:Vidic Leon] Foto Leon Vidic/delo Vidic Leon

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

Kaj pravĳo vaši kupci s področja avtomobilske industrĳe?
Lahko povem samo to, da se jim tresejo hlače, ker ne vedo, kaj se bo zgodilo. Končni proizvajalci avtomobilov so v težki situaciji. Imajo zaloge avtomobilov, ki so na trgu. Prodaja stoji.
Čeprav so proizvodnjo že zagnali, jo zdaj spet ustavljajo. Prodaja ne gre dobro. Anketa združenja avtomobilistov kaže, da se 40 odstotkov vprašanih ni odločilo za nakup avtomobila
oziroma ga je odložilo za sedem do 12 mesecev, preostalih 30, 35 odstotkov pa do šest mesecev. To pomeni, da se lahko letos število proizvedenih avtomobilov zmanjša z 90 milijonov
na 65 milijonov. Tolikšen upad glede na strukturo ﬁksnih stroškov težko pokrijejo s kapitalom ali privarčevanim denarjem. Avtomobilisti imajo dovolj likvidnosti, da bodo preživeli
nekaj mesecev, do novega leta. Potem morajo Anglija, Nemčija, Francija, Španija in Italija vzpostaviti sistem subvencij za zamenjavo starih avtomobilov. Rast bo postopna, sedem, osem
let ne bo prodanih toliko avtomobilov kot v letih 2017 in 2018.

Konec tedna je bilo iz Renaulta slišati, da morda ne bodo
preživeli …
Korporacija Renault bo pomoč dobila, ta se bo postopoma spremenila v kapital, delež države bo večji. To se bo zgodilo tudi v Sloveniji, to sem že povedal. Poroštva, ki jih bo dala
država, bodo šla v sklad ali banko, ki bo vstopala v lastništvo podjetij, ki ne bodo vračala kreditov. To se mi ne zdi narobe. Najslabše je, da podjetje obremeniš s krediti, ki jih ne more
vračati. Bolje je razširiti lastništvo, da podjetje deluje normalno naprej. To je v tržni ekonomiji normalno.

V kakšni poslovni kondicĳi je Kolektor?
Če gledamo Kolektor kot celoto, moram omeniti vse programe: energetiko, gradbeništvo in avtomobilski del. Energetika ima proizvodnjo prodano za vse letošnje leto in za polovico
prihodnjega. To pomeni, da bo energetika prinašala ustrezen donos v obeh letih. Podobno je v gradbeništvu. Dodatne projekte smo dobili na Hrvaškem in zapolnili kapacitete za leti 2020
in 2021. Večjih težav tudi v gradbeništvu ne bo. Tretji steber so komponente za avtomobilsko industrijo. Tu bo upad – s 340 milijonov prodaje lani na 210 milijonov evrov letos, to je več
kot 100 milijonov evrov upada. To bo vplivalo na poslovanje skupine, to je šok. Če bi imeli samo avtomobilsko industrijo, bi rekel, da bi bil to težko rešljiv problem za Kolektor kot
skupino. Imeli smo srečo, da smo speljali diverziﬁkacijo na področje energetike in gradbeništva, da bomo krizo lažje preboleli kot konkurenca, odvisna od avtomobilskih delov. Naredili
smo oceno za konec leta, da bo razmerje med neto dolgom in EBITDA [približek denarnega toka] pod tri, med 2,7 in 2,8. Če primerjam s preostalo avtomobilsko industrijo, lahko rečem,
da bo pri konkurenci razmerje med 6 in 8. EBITDA bo nižji, dolg se bo pa povečal. Naša velika prednost je diverziﬁkacija koncerna in skupine Kolektor.
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Ali bi moralo delničarje (lastnike) skrbeti? Kaj pa
zaposlene?
Prilagoditi se bo treba situaciji, tudi tako, da bomo koristili sredstva kot pomoč države za avtomobilski del. Ni verjetno, da bomo letos izplačali dividende. Te Kolektor sicer izplačuje
redno, glede na okoliščine najbrž že prihodnje leto v enaki višini kot leta 2019. Potem bomo, upam, šli po starih tirnicah. Verjamemo v projekte v razvoju. Pripravljamo tudi projekte
selitve z lokacije, kjer je delo drago – govorim o Nemčiji – na območja, kjer je cenejše. Poskušali bomo ohranjati zaposlenost, čeprav se bo nekoliko treba prilagoditi. Del zaposlenih iz
Idrije bomo napotili na delo v Kolektor Etro [Črnuče], ki potrebuje od 40 do 50 ljudi, če hoče narediti vsa naročila. Ko se bodo stvari vrnile v normalni tok, bomo iskali nove možnosti.
Znotraj skupine bomo opravili prerazporeditve. Tako bomo reševali delovna mesta v Sloveniji.

Energetika ima proizvodnjo prodano za vse letošnje leto in za polovico prihodnjega.

Po dopustih?
To se že izvaja. Etra že potrebuje delavce.

Zapirate lokacĳo v Mehiki, vam je kaj žal?
Vrniti se je treba korak nazaj. Mi smo izvajali internacionalizacijo, ki se je razširila v globalizacijo in nato diverziﬁkacijo. Globalizacija je usmerjala dejavnost po vsem svetu.
Koronavirus je postavil novo osnovo, globalizacija nima več take teže, posebej ne v majhnem podjetju, kot je Kolektor. Globalizacija je smiselna za tiste, ki prodajajo neposredno
velikim avtomobilistom in tistim z nekaj milijardami evrov letnih prihodkov. Za majhna podjetja je to tveganje, ki ga je treba ublažiti. Internacionalizacijo bomo razvijali z lokacijami v
Evropi in Južni Koreji in to je to. Razvijali bomo energetiko in gradbeništvo. Pa seveda program komponent. Znotraj komponent moramo iskati specializacijo. Tu je treba iskati visoko
dodano vrednost, sem je treba usmeriti energijo. Tak produkt imamo, to je karbonski komutator. Usmeritev vanj je prava, to je treba razvijati v prihodnje.

Ali lahko kaj več poveste o pridobljenih poslih na
Hrvaškem?

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

Dobili smo projekt na Reki. V grobem rečeno gre za ureditev pristanišča in cestne infrastrukture, vreden je več kot 50 milijonov evrov. To nam bo zelo pomagalo. Tam smo že delali,
zmagali smo proti Kitajcem. To je dokaz, da je Kolektor Koling sposoben dobivati projekte tudi na Hrvaškem, in to v ostri konkurenci.

Vlada je pripravila zakon za odpravo ovir za pomembne
investicĳske projekte. Pričakujete njihov zagon?
Najprej je treba pogledati gradbeništvo. Ta ima kratkoročni multiplikator na gospodarsko rast. Pomembno je, komu se dodeli delo. Na slovenski trg prihajajo turški in kitajski konkurenti
s socialnim in valutnim dampingom. Takemu dampingu seveda ne moremo konkurirati. Če gledamo zgolj na ozki interes politike, ki je nižja cena, bodo v Sloveniji gradili zgolj tujci. Če
tujec v Sloveniji opravi 50 odstotkov del s slovenskimi podizvajalci, se v tujino pri 100-milijonskem projektu prelije 76 milijonov denarja – prek amortizacije, prispevkov, davkov in
uvoženega materiala. Če se vrnem na drugi tir, potem si lahko predstavljate, kaj se bo zgodilo. V Trstu imajo Kitajci najet pomol. Pripeljali bodo ladjo, na kateri živijo zaposleni,
material, vse se izvaja iz Trsta in mimo Slovenije. Tak primer je tudi most na Pelješac, kjer vse pripeljejo iz Kitajske. Slovenci bi ga gradili počasneje, bi pa 70 odstotkov vrednosti ostalo
doma. Študijo je opravil ekonomist Jože P. Damijan. Če v to privolimo, se bo pokazala vsa majhnost slovenske politike. Všeč mi je, da zakon predvideva upoštevanje smernic Evropske
unije. To je dokaz, da politika vendarle razmišlja pametno. Nujno je, da imajo proizvajalci iz EU enake možnosti, če gredo v Turčijo in na Kitajsko. Ti državi tega ne izpolnjujeta.
Treba bo zmanjšati birokratski del, to je dobro. Kombinirati bo treba vsa soglasja na enem mestu, s tem se pospeši gradnja. Imamo možnosti pri energetiki, vodnih virih, vetrnicah in
solarni energiji. Največji multiplikator je na vodni energiji. Energetika je posebna zgodba, Slovenija mora biti samozadostna, upoštevati je treba ogljični odtis. Ne podpiram investicij v
visoko kalorično energetiko, tega ne potrebujemo. Vprašanje je, kaj z nuklearko. Treba bo najti ustrezen reaktor, tako majhnih, kot je v Krškem, ne delajo več.

Poglejmo v prihodnost Kolektorja. Kje vidite koncern leta
2030?
Da to napoveš, moraš biti vizionar (smeh). Ne vidim ga toliko kot zdaj pri avtomobilskih komponentah, ampak bolj kot podjetje, ki bo širilo program na področju energetike, deloma
ohranjalo gradbeništvo v Sloveniji in na Hrvaškem. Ne pričakujem, da bomo na tem področju v EU šli drugam. Pričakujemo nove zgodbe pri storitvah, tu govorim o robotizaciji,
digitalizaciji. Tu imamo že zastavljene produkte, ki jih bomo tržili. Tudi koronavirus nam je dal idejo za produkt, ki ga bomo tržili. Digitalni energetski del nam odpira možnosti pri
pametnih mestih, zaposlili smo kader za vpeljevanje tega področja. Če rečem optimistično, pojavi se lahko čisto posebna dejavnost, ki bo vezana na medicinski del. Ta nam je bil že
večkrat všeč, ta industrija raste. Tu je panoga, kjer je treba iskati priložnosti. Če tu leta 2030 ustvarimo nekaj deset milijonov evrov prihodkov, smo lahko zadovoljni. So pa tu karte
razdeljene, investicije so visoke. Znanja imamo dovolj.
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Protekcionizem se vrača v Evropo. Kako so v Nemčĳi
gledali na Kolektorjeva hčerinska podjetja? Ste imeli
občutek, da ste bili enakovredni?
Računati moramo, da se bo protekcionizem še razvil. Za globalno rast gospodarstva je treba sprostiti trgovanje, česar politika ne razume. Razmere kažejo, da imamo danes
centralnobančni državni intervencionizem, kjer država pomaga gospodarstvu, država pa je odvisna od centralnega bančništva. Tu se postavlja vprašanje, kako se bodo monetizirali
krediti v prihodnosti. Tržni sistem se bo spremenil v nekakšen regulativni sistem, ki ga bodo determinirale centralne banke. Vbrizgani denar je tako ali tako ﬁktiven, kar je značilnost
današnjega monetarnega sistema, in s takim denarjem lahko centralne banke vodijo sistem.

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

Ta stvar gre, dokler gre, ko ne bo šlo, bo to drugo vprašanje. To je boleče.
Najbolj pa me skrbita nacionalizem in nesolidarnost znotraj Evropske unije. To je bolezen, in če se ta razvija, mi EU ne bomo imeli na dolgi rok, potem se razvija vprašanje evra in
drugih institutov znotraj EU. Virus je pokazal, da zdravstvena politika ne more biti v rokah posameznih držav, če ima EU svoj model, mora biti to model, ki se ga spoštuje, in se meja ne
zapira. Tu ni prostora za nacionalne zgodbe.
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Maja gospodarska klima po aprilskem
globokem padcu boljša
Gospodarsko razpoloženje se je maja po aprilskem globokem padcu nekoliko izboljšalo. Vrednost kazalnika je dosegla
-33,1 odstotne točke, kar je za 6,5 odstotne točke več kot aprila. V primerjavi z lanskim majem je bila vrednost nižja za
40,8 odstotne točke in bila za 33,2 odstotne točke pod dolgoletnim povprečjem.
Kot je danes sporočil statistični urad, so na zvišanje kazalnika na mesečni ravni vplivali kazalnik zaupanja v predelovalnih
dejavnostih za 4,9 odstotne točke, kazalnik zaupanja med potrošniki za 1,1 odstotne točke, kazalnik zaupanja v trgovini
na drobno za 0,3 odstotne točke in v storitvenih dejavnostih za 0,2 odstotne točke. Kazalnik zaupanja v gradbeništvu je
imel negativen vpliv, in sicer za 0,1 odstotne točke.
Na znižanje vrednosti tega kazalnika na letni ravni pa so vplivali vsi kazalniki zaupanja. V storitvenih dejavnostih za 17,2
odstotne točke, v predelovalnih dejavnostih za 11,9 odstotne točke, kazalnik zaupanja med potrošniki za 7,3 odstotne
točke, kazalnik zaupanja v trgovini na drobno za 2,4 odstotne točke in v gradbeništvu za dve odstotni točki.
Pregled poslovnih tendenc v maju kaže, da se je zaupanje izboljšalo v predelovalnih dejavnostih in v trgovini, medtem ko
v gradbeništvu tako kot aprila pada. V storitvenih dejavnostih je bil kazalnik zaupanja enak kot prejšnji mesec, je navedel
urad.
Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila maja za 12 odstotnih točk višja kot aprila ter za 30
odstotnih točk nižja kot maja lani in za 27 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja. V mesečni primerjavi je na
zvišanje vplivalo zvišanje kazalnika pričakovana proizvodnja, za 40 odstotnih točk.

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

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila maja za šest odstotnih točk višja kot aprila ter za 48 odstotnih
točk nižja kot maja lani in za 35 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja. Med vrednostmi kazalnikov stanj se je
najbolj znižal poslovni položaj, med kazalniki pričakovanj pa se je najbolj zvišal kazalnik pričakovana prodaja, za 29
odstotnih točk.
Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila maja za dve odstotni točki nižja kot aprila ter za 41 odstotnih točk
nižja kot maja lani in za 16 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja. Večina kazalnikov stanj in pričakovanj se je na
mesečni ravni poslabšala, izboljšali so se le kazalniki pričakovana naročila, poslovno stanje in pričakovane cene.
Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila maja enaka kot aprila ter za 57 odstotnih točk nižja kot maja
lani in za 50 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja. Vsi kazalniki stanj so se znižali in vsi kazalniki pričakovanj so
se zvišali.
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Ifo: Razpoloženje v nemškem gospodarstvu se
popravlja
Razpoloženje v nemškem gospodarstvu se je maja izboljšalo, potem ko se je aprila zaradi pandemije novega
koronavirusa močno poslabšalo. Kazalnik gospodarske klime, ki ga izračunava münchenski inštitut za gospodarske
raziskave Ifo, se je maja oblikoval pri 79,5 točke, kar je 5,3 točke več kot aprila.
Kot so ob tem zapisali pri Ifu, do popravka prihaja po katastrofalno slabem razpoloženju v aprilu. Čeprav so podjetja v
raziskavi znova trenutno stanje ocenila kot nekoliko slabše, pa so se njihova pričakovanja za prihodnje mesece precej
izboljšala.
Ocena trenutnih razmer se je na mesečni ravni znižala z 79,4 na 78,9 točke, pričakovanja za prihodnjih šest mesecev pa
zvišala z 69,4 na 80,1 točke.
"Vendar je mnogo podjetij še vedno pesimističnih glede njihovega poslovanja," je v sporočilu za javnost zapisal
predsednik Ifa Clemens Fuest in dodal, da postopno rahljanje ukrepov zaradi pandemije novega koronavirusa ponuja
žarek upanja.
Razpoloženje se je sicer izboljšalo, a na račun boljših obetov za prihodnost. Industrijska podjetja so medtem po pojasnilih
Ifa še daleč od optimizma, saj se je ocena trenutnih razmer izrazito poslabšala.
V storitveni dejavnosti se je razpoloženje izjemno popravilo od zgodovinsko slabega v aprilu, predvsem zaradi boljših
obetov za prihodnost, izboljšala se je tudi ocena trenutnega stanja. Na splošno so podjetja v tem sektorju še vedno
pesimistična.

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

Tudi v trgovini se je razpoloženje na račun rahljanja ukrepov zaradi koronavirusa močno izboljšalo, podjetja so bolje
ocenila tako trenutne razmere kot obete za prihodnjega pol leta.
Tudi v gradbeništvu se je razpoloženje pomembneje izboljšalo, in sicer prvič v sedmih mesecih. Razlog za popravek
navzgor so boljše ocene za prihodnjih šest mesecev.
Ifo raziskavo o razpoloženju v gospodarstvu vsak mesec opravi med približno 9000 podjetji.
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Z lončnicami okoli parlamenta v podporo naravi
(dopolnjeno)
Nevladni organizaciji Inštitut 8. marec in Balkan River Defence sta prek spletnega družbenega omrežja Facebook
posameznike pozvali, naj s sprehodom okoli DZ z lončnicami v rokah danes izrazijo nestrinjanje z omejevanjem dela
nevladnikov. "Ne želimo, da so lončnice edini kos narave, ki nam ostane po privatizaciji," sporočajo odločevalcem.
"Vlada gre kot buldožer, ne posluša ne peticij, ne pozivov, ne 11.000 elektronskih sporočil, ne 10.000 ljudi na ulicah," je
poudaril Rok Rozman iz Balkan River Defence. Začelo se je z gradbeno zakonodajo v okviru novele prvega
protikoronskega paketa, nadaljevalo z zakonom o ohranjanju narave, podobno pa vlada snuje tudi v primeru zakona, ki
naj bi v luči pospešitve gradbeništva po epidemiji novega koronavirusa v tretjem sklopu protikoronske zakonodaje zagnal
strateško pomembne projekte.
Po Rozmanovih besedah je očitno, da okoljski minister Andrej Vizjak "in druščina to delajo le zato, da si napolnijo žepe".
To bogatenje pa gre na račun davkoplačevalskega denarja in predvsem narave, je še prepričan.
Direktor Centra nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS) Goran Forbici je poudaril, da skuša vlada za dve leti ukiniti ves
nadzor nad odločitvami pri izdaji gradbenega dovoljenja. "Komu je to v interesu, je kristalno jasno - investitorjem, katerih
projekti bi lahko dobili negativno mnenje zavoda za varstvo narave, zavoda za gozdove in drugih pristojnih institucij, ter
investitorjem, katerih projekti so nemara nezakoniti in bi sodišče lahko gradbena dovoljenja razveljavilo," je dejal.

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

Zavrnil je vladne navedbe, da nevladniki neupravičeno ustavljajo infrastrukturne projekte in zlorabljajo privilegij, da lahko
sodelujejo kot stranka v postopku. "Hidroelektrarno Mokrice je ustavilo sodišče, Volovjo reber prav tako," je spomnil.
"Razumem, da je minister jezen, ker mu sedem let ni uspelo spraviti skupaj dokumentacije, s katero bi lahko dobil
gradbeno dovoljenje, a to je njegova težava in težava njegovega takratnega delodajalca, ne tistih, ki so opozarjali na
nepopolno dokumentacijo in nepravilno, ne dovolj dobro in nezakonito pripravljen projekt," je še izpostavil Forbici. Vizjak
je bil pred nastopom ministrskega položaja v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi odgovoren za projekt mokriške
hidroelektrarne.
Po vloženih predlogih dopolnil bi sicer lahko v skladu z zakonom o ohranjanju narave status upravičenca do sodelovanja
v upravnih in sodnih postopkih obdržalo okoli 80 odstotkov doslej do tega upravičenih nevladnih organizacij. A to ne velja
tudi za zakonodajo, ki se uveljavlja za velike infrastrukturne projekte, je izpostavil Forbici.
Pri teh projektih bi denimo za las izpadle vse tri nevladne organizacije, ki so sodelovale v postopku za hidroelektrarno
Mokrice - ribiška zveza je imela na občnem zboru v preteklih dveh letih 46 oz. 49 prisotnih članov (pogoj je 50), zavod
Lutra pa je imel dva zaposlena (pogoj so trije). "Minister je vedel, zakaj je postavil mejo točno tam, kjer jo je postavil," je
prepričan Forbici.
Nika Kovač iz Inštituta 8. marec je pojasnila, da se v njihovem inštitutu doslej niso posvečali okoljskim temam, a so v
času epidemije novega koronavirusa zaznali številne stiske ljudi, ki so uteho našli prav v naravi. "Ta zakon to naravo
jemlje, jo razprodaja in jo bo izmaličil," je poudarila. Z vidika socialne države je "nedopustno, da bi ljudje ostali še brez
tega".
Današnja akcija poteka tako, da si posameznik izbere 15-minutni termin med 11.30 in 16.30, v katerem se s svojo
lončnico v rokah sprehaja okoli državnega zbora. Na Facebooku so pobudniki opozorili ljudi, naj držijo varnostno razdaljo,
z vnaprejšnjo prijavo pa naj bi zagotovili male skupine "sprehajalcev".
Ljudi so pozvali tudi, naj podpišejo spletno peticijo, ki poslance poziva k zavrnitvi spornih določil tretjega protikoronskega
paketa. Spletna peticija se približuje 6000 podpisom.
Ostro nasprotovanje določilom tretjega protikoronskega paketa, ki do konca 2021 odpravlja skorajda vse
naravovarstvene in okoljevarstvene varovalke pri gradnji objektov, so danes izrazili Eko krog, Greenpeace Slovenija,
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Cipra Slovenija, PIC, Slovensko odonatološko društvo, Focus,
Ekologi brez meja, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Botanično društvo Slovenije, Sončni grič,
Herpetološko društvo, Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj in Smetumet.
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Vladni predlog investitorjem omogoča, da gradijo brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja, pristojne javne zavode
povsem podreja investitorjem, drastično povečuje možnosti za napake in zlorabe ter ukinja nadzor sodišč nad odločitvami
ministrstva za okolje, so izpostavili v današnjem skupnem sporočilu za javnost.
"V zadnjih petih letih je bilo zaradi nepravilnih in nezakonitih odločitev pri gradnji velikih objektov razveljavljenih 122
odločitev agencije za okolje ter ministrstva za okolje in prostor. Od sedaj naprej takšnih zgrešenih projektov ne bo mogel
ustaviti nihče," so opozorili.

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

Iz Levice pa so sporočili, da so k tretjem protikoronskem zakonu pripravili predlog dopolnila. Z njim predlagajo črtanje
drugega člena, s katerim želi vlada skorajda izničiti naravovarstvene in okoljevarstvene varovalke pri gradnji velikih
objektov.
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Z lončnicami okoli parlamenta v podporo naravi
Nevladni organizaciji Inštitut 8. marec in Balkan River Defence sta prek spletnega družbenega omrežja Facebook
posameznike pozvali, naj s sprehodom okoli DZ z lončnicami v rokah danes izrazijo nestrinjanje z omejevanjem dela
nevladnikov. "Ne želimo, da so lončnice edini kos narave, ki nam ostane po privatizaciji," sporočajo odločevalcem.
"Vlada gre kot buldožer, ne posluša ne peticij, ne pozivov, ne 11.000 elektronskih sporočil, ne 10.000 ljudi na ulicah," je
poudaril Rok Rozman iz Balkan River Defence. Začelo se je z gradbeno zakonodajo v okviru novele prvega
protikoronskega paketa, nadaljevalo z zakonom o ohranjanju narave, podobno pa vlada snuje tudi v primeru zakona, ki
naj bi v luči pospešitve gradbeništva po epidemiji novega koronavirusa v tretjem sklopu protikoronske zakonodaje zagnal
strateško pomembne projekte.
Po besedah Rozmana je očitno, da okoljski minister Andrej Vizjak "in druščina to delajo le zato, da si napolnijo žepe". To
bogatenje pa gre na račun davkoplačevalskega denarja in predvsem narave, je še prepričan.
Direktor Centra nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS) Goran Forbici je poudaril, da skuša vlada za dve leti ukiniti ves
nadzor nad odločitvami pri izdaji gradbenega dovoljenja. "Komu je to v interesu, je kristalno jasno - investitorjem, katerih
projekti bi lahko dobili negativno mnenje zavoda za varstvo narave, zavoda za gozdove in drugih pristojnih institucij, ter
investitorjem, katerih projekti so nemara nezakoniti in bi sodišče lahko gradbena dovoljenja razveljavilo," je dejal.
Zavrnil je vladne navedbe, da naravovarstveniki neupravičeno ustavljajo infrastrukturne projekte in zlorabljajo privilegij,
da lahko sodelujejo kot stranka v postopku. "Hidroelektrarno Mokrice je ustavilo sodišče, Volovjo reber prav tako," je
spomnil.

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

"Razumem, da je minister jezen, ker mu sedem let ni uspelo spraviti skupaj dokumentacije, s katero bi lahko dobil
gradbeno dovoljenje, a to je njegova težava in težava njegovega takratnega delodajalca, ne tistih, ki so opozarjali na
nepopolno dokumentacijo in nepravilno, ne dovolj dobro in nezakonito pripravljen projekt," je še izpostavil Forbici. Vizjak
je bil pred nastopom ministrskega položaja v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi odgovoren za projekt mokriške
hidroelektrarne.
Po vloženih predlogih amandmajev bi sicer lahko v skladu z zakonom o ohranjanju narave status upravičenca do
sodelovanja v upravnih in sodnih postopkih obdržalo okoli 80 odstotkov doslej do tega upravičenih nevladnih organizacij.
A to ne velja tudi za zakonodajo, ki se uveljavlja za velike infrastrukturne projekte, je izpostavil Forbici.
Pri teh projektih bi denimo za las izpadle vse tri nevladne organizacije, ki so sodelovale v postopku za hidroelektrarno
Mokrice - ribiška zveza je imela na občnem zboru v preteklih dveh letih 46 oz. 49 prisotnih članov (pogoj je 50), zavod
Lutra pa je imel dva zaposlena (pogoj so trije). "Minister je vedel, zakaj je postavil mejo točno tam, kjer jo je postavil," je
prepričan Forbici.
Nika Kovač iz Inštituta 8. marec je pojasnila, da se v njihovem inštitutu doslej niso posvečali okoljskim temam, a so v
času epidemije novega koronavirusa zaznali številne stiske ljudi, ki so uteho našli prav v naravi. "Ta zakon to naravo
jemlje, jo razprodaja in jo bo izmaličil," je poudarila. Z vidika socialne države je "nedopustno, da bi ljudje ostali še brez
tega".
Današnja akcija sicer poteka tako, da si posameznik izbere 15-minutni termin med 11.30 in 16.30, v katerem se s svojo
lončnico v rokah sprehaja okoli državnega zbora. Na Facebooku so pobudniki opozorili ljudi, naj držijo varnostno razdaljo,
z vnaprejšnjo prijavo pa naj bi zagotovili male skupine "sprehajalcev".
Ljudi so pozvali tudi, naj podpišejo spletno peticijo, ki poslance poziva k zavrnitvi spornih določil tretjega protikoronskega
paketa. Spletna peticija se približuje 6000 podpisom.
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Po rekordno slabem aprilu maja slovenska gospodarska
klima boljša
Čas branja: 3 min

0
25.05.2020 11:12

Tudi v Nemčiji gospodarska klima maja boljša, predvsem na račun
pričakovanj za prihodnje mesece

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

ŠPELA MIKUŠ , ALBINA KENDA

Foto: Shutterstock
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Po tem, ko je bila gospodarska klima aprila na rekordno nizki ravni, se je maja nekoliko
izboljšala, ugotavljajo državni statistiki. Tako se je maja gospodarska klima izboljšala za
6,5 odstotne točke na -33,1 odstotne točke. To je sicer še vedno za dobrih 33 tok slabše
od dolgoletnega povprečja. Medletno pa je bil majski kazalnik gospodarske klime za 40,8
odstotne točke nižji.

Na zvišanje kazalnika gospodarske klime na mesečni ravni so vplivali skoraj vsi
kazalniki: kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 4,9 odstotne točke),
kazalnik zaupanja med potrošniki (za 1,1 odstotne točke), kazalnik zaupanja v trgovini na
drobno (za 0,3 odstotne točke) in v storitvenih dejavnostih (za 0,2 odstotne točke).
Negativen vpliv je imel le kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,1 odstotne točke).

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

Kako se je zaupanje spreminjalo po panogah?
Predelovalne dejavnosti: Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je
bila maja za 12 odstotnih točk višja kot aprila, medletno pa je bila še vedno nižja za 30
odstotnih točk.
Najbolj je na zvišanje kazalnika zaupanja vplivalo zvišanje kazalnika pričakovana
proizvodnja (za 40 odstotnih točk). Na zvišanje kazalnika je vplival tudi kazalnik zaloge
končnih izdelkov (za sedem odstotnih točk), medtem ko se je kazalnik skupna naročila
znižal za deset odstotnih točk.
Trgovina na drobno: Tu je bil kazalnik zaupanja mesečno višji za šest odstotnih točk,
nepresenetljivo pa je medletno ta kazalnik še vedno krepko nižji (za 48 odstotnih točk).
Med kazalniki pričakovanj sta se zvišala kazalnik pričakovana prodaja in pričakovana
skupna nabava (za 29 oziroma 12 odstotnih točk). Kot pravijo na Sursu, je to verjetno
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posledica rahljanja ukrepov in postopnega odprtja trgovin tudi v preostalih trgovinskih
dejavnostih.
Gradbeništvo: Tu pa je bil kazalnik tudi na mesečni ravni nižji, in sicer za dve odstotni
točki (medletno je bil kazalnik nižji za 41 odstotnih točk). Večina kazalnikov stanj in
pričakovanj se je na mesečni ravni poslabšala, izboljšali so se le kazalniki pričakovana
naročila (za 27 odstotnih točk), poslovno stanje (za 15 odstotnih točk) ter pričakovane
cene (za tri odstotne točke).
Storitvene dejavnosti: Tu pa mesečno ni bilo sprememb, medletno pa je kazalnik
nižji za 57 odstotnih točk. Kazalniki stanj so se vsi znižali, kazalniki pričakovanj pa so se
po drugi strani vsi zvišali. Kazalniki stanj (poslovni položaj, povpraševanje in
zaposlovanje) so maja dosegli najnižje vrednosti v celotnem opazovanem obdobju, to je
od aprila 2002. Kazalniki pričakovanj so najnižje vrednosti dosegli prejšnji mesec, v
maju pa so se vsi izboljšali. Tudi v storitvenih dejavnostih je prišlo do rahljanja ukrepov,
ki veljajo za omejitev epidemije koronavirusa in s tem do optimističnih pričakovanj glede

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

povpraševanja, zaposlovanja in prodajnih cen, ugotavljajo na statističnem uradu.

Nemška gospodarska klima maja boljša, izključno na račun
boljših pričakovanj
"Po nekaj katastrofalnih mesecih je razpoloženje v nemških podjetjih nekoliko okrevalo.
To kaže tudi indeks gospodarske klime Ifo, ki se je po sezonsko prilagojenih podatkih z
aprilske vrednosti 74,2 točke v maju zvišal na 79,5 točke," so sporočili z nemškega
inštituta Ifo, kjer vsak mesec z anketo sproti preverjajo razpoloženje med direktorji
nemških podjetij.
Pri tem je treba poudariti, da so direktorji trenutne razmere maja ocenili sicer še slabše
kot aprila. So se pa bistveno popravila njihova pričakovanja za prihodnjih šest mesecev.
"Številna podjetja so kljub temu še vedno pesimistična glede obetov za njihovo
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poslovanje, a postopno odpravljanje omejitvenih ukrepov ponuja žarek upanja,"
sporočajo z nemškega inštituta.
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Nemčija bi bila v še globlji recesiji, če bi
ne bilo državnih naložb v gradbeništvu
Čas branja: 4 min

1
25.05.2020 14:00 Dopolnjeno: 25.05.2020 14:13

Nemški statistiki so objavili razrez nemškega BDP
v prvem četrtletju in ponudili boljši vpogled, kaj
se dogaja v največjem evropskem gospodarstvu,
ki je v prvem četrtletju tudi uradno zdrsnilo v
recesijo; ob tem se sliši, da Nemčija pripravlja nov
paket pomoči
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ALBINA KENDA

Več iz teme:
gospodarska rast >
Angela Merkel >

Nemčija >

BDP >

Destatis >

Google >

Lufthansa >
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Pred desetimi dnevi smo izvedeli, da je Nemčija v prvem
četrtletju glede na prejšnje zaznala 2,2-odstotni upad BDP
... in je uradno v recesiji. Kot je razvidno iz danes
objavljenih podrobnejših statističnih podatkov, razlog ni en
sam, saj je upadla poraba gospodinjstev, skrčile so se
naložbe podjetij v opremo in stroje, zmanjšala sta se nemški
izvoz in uvoz ... Bi bil pa nemški gospodarski upad še večji
brez državne porabe in naložb v gradbeništvu.
Nemški statistični urad Destatis je danes potrdil podatek
iz prve objave, da se je nemški bruto domači proizvod
(BDP) v prvem četrtletju v primerjavi s prejšnjim skrčil za
2,2 odstotka po sezonsko prilagojenih podatkih.

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

Kot so objavili nemški statistiki, je bil gospodarski upad v
prvem letošnjem četrtletju največji po svetovni finančnogospodarski krizi 2008/2009, hkrati pa drugi največji po
združitvi obeh Nemčij.

Kakor vsi tudi nemški statistiki poleg sezonsko
prilagojenega podatka o gibanju BDP glede na prejšnje
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četrtletje – objavljajo tudi medletne primerjave. Tako so pri
Destatisu objavili naslednje podatke:
nemški BDP se je v prvem četrtletju glede na prejšnje
skrčil za 2,2 odstotka (po sezonsko, cenovno in
koledarsko prilagojenih podatkih);
nemški BDP se je v prvem četrtletju 2020 glede na prvo
četrtletje 2019 skrčil za 1,9 odstotka (po cenovno
prilagojenih podatkih);
nemški BDP se je v prvem četrtletju 2020 glede na prvo
četrtletje 2019 skrčil za 2,3 odstotka (po cenovno in
koledarsko prilagojenih podatkih).
Tudi po današnji objavi še vedno velja, da je Nemčija, ki je
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

največje evropsko gospodarstvo ter tudi največja
zunanjetrgovinska partnerica Slovenije, uradno v recesiji.
Spomnimo, da je to postalo jasno že pred desetimi dnevi, ko
je Destatis objavil prvo oceno nemškega gospodarskega
stanja v prvem četrtletju. Takrat ni objavil le, da se je v
prvem četrtletju nemški BDP skrčil za 2,2 odstotka, temveč
je objavil tudi popravljen podatek o gibanju nemškega BDP
za zadnje lansko četrtletje: čeprav je bilo sprva ocenjeno, da
je v zadnjem četrtletju 2019 glede na prejšnje nemški BDP
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stagniral, je revizija pokazala, da se je skrčil za 0,1 odstotka.
Zaradi revizije je prišlo do dveh zaporednih četrtletij
gospodarskega upada – to pa je definicija recesije.

Brez porabe in naložb države bi bil upad še
hujši
Čeprav je Nemčija v prvem četrtletju torej uradno zdrsnila v
recesijo, to ne pomeni, da so se krčile prav vse aktivnosti.
Nasprotno, kot izhaja iz svežih statističnih podatkov, bi
lahko bil gospodarski upad v Nemčiji v prvem četrtletju še
hujši, če bi ne bilo zlasti dveh glavnih dejavnikov. Prvič,
povečala se je javna poraba, in sicer za 0,2 odstotka. In

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

drugič, močno, kar za 4,1 odstotka, so se v prvem četrtletju
2020 v primerjavi z zadnjim četrtletjem 2019 povečale
naložbe v gradbeništvu.

Poglejmo podrobnejše podatke, kaj se je na četrtletni ravni
(v prvem četrtletju glede na prejšnje) dogajalo s
postavkami, na podlagi katerih se izračunava BDP.
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Izrazit upad je bilo v prvem četrtletju glede na prejšnje
zaznati pri zasebni porabi gospodinjstev, saj se je ta
skrčila kar za 3,2 odstotka.
Javna poraba pa je na drugi strani preprečila večji
upad BDP, saj se je v prvem četrtletju povečala za 0,2
odstotka.
Pri bruto naložbah so nemški statistiki zaznali pisano
sliko: medtem ko so močno, za 6,9 odstotka,
upadle naložbe podjetij v opremo in stroje, pa so
se po drugi strani kar precej, za 4,1 odstotka,
povečale naložbe v gradbeništvu. Pri tem je treba
povedati, da je tudi na tem področju za rast poskrbela
država, z naložbami v nizke gradnje.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Na izvozno-uvoznem področju je bilo v prvem četrtletju
zaznati upadanje. Kot so navedli pri Destatisu, se je
nemški izvoz blaga in storitev v prvem četrtletju
zmanjšal za 3,1 odstotka. Pri tem je bil zlasti izrazit upad
pri izvozu blaga – ta se je skrčil za štiri odstotke,
medtem ko se je izvoz storitev nekoliko povečal, in sicer
za 0,7 odstotka. Na drugi strani se je nemški uvoz
blaga in storitevzmanjšal za 1,6 odstotka, še navajajo
pri nemškem statističnem uradu.
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Kaj je pričakovati v drugem četrtletju?
Kot poudarjajo ekonomisti, tudi za Nemčijo velja, da se v
prvem četrtletju še ni polno pokazala vsa razsežnost
negativnih učinkov pandemije, predvsem zato, ker je do
vidnejših motenj v dobaviteljskih verigah, zlasti pa do
karantene in z njo povezanih strogih omejevalnih ukrepov v
javnem življenju v Nemčiji prišlo šele marca (zlasti izrazito
v zadnjih dveh tednih marca). Tako je razumljivo, da
ekonomisti pričakujejo, da bodo trdi statistični podatki za
drugo četrtletje (ko bodo objavljeni) pokazali še precej večje
krčenje.

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

Poskušajo pa ekonomisti vendar poudariti tudi nekaj
optimističnih potez. Pri tem opozarjajo na nestandardne
kazalnike, s katerimi poskušajo sprotno ugotavljati, kaj se
dogaja v drobovju nemškega gospodarstva. Govor je o
podatkih o porabi električne energije ali pa podatkih o
gibanju ljudi. In po navedbah ekonomistov, na primer,
anonimizirani, agregatni podatki o gibanju, kot jih
objavljajo pri družbi Google, kažejo, da se je mobilnost
Nemcev do sredine maja že pospešila. Po nekaterih
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podatkih so se gospodarske in družabne aktivnosti v
Nemčiji na vrhuncu karantene v primerjavi z januarjem
skrčile za 40 odstotkov, v maju pa naj bi se že povrnile na
raven, ki ustreza več kot 80 odstotkom obsega aktivnosti v
januarju.

Vesti, da Nemčija pripravlja nov,
stomilijardni paket pomoči
Tako ali drugače v državi očitno ocenjujejo, da bo potreben
še en splošen sveženj pomoči. Spomnimo, da je Nemčija 25.
marca potrdila prvi, 156 milijard evrov vreden
paket neposredne pomoči, pri katerem je šlo za

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

odobreno dodatno zadolževanje, ki presega ustavno
določeno mejo.
Trenutno v državi tehtajo možnost, da bi potrdili še en
podoben paket neposredne pomoči, in sicer v vrednosti sto
milijard evrov. Po pričakovanju naj bi ga vlada
kanclerke Angele Merkel predstavila v prihodnjih dneh,
predvidoma pa naj bi bil usmerjen v spodbujanje naložb ter
povečanje gospodarskega potenciala v državi.
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Dodajmo, da je poleg prej omenjenega 156 milijard evrov
vrednega splošnega paketa neposredne pomoči nemška
vlada sprejela še vrsto drugih paketov. Med drugim je že
sočasno potrdila ločen, 400 milijard evrov vreden paket,
hkrati pa tudi še sto milijard evrov vreden paket
likvidnostnih posojil. Bolj specifičnih paketov pomoči v
Nemčiji je še kar nekaj (med zadnjimi je odločitev o
večmilijardni dokapitalizaciji nemške letalske
družbe Lufthansa), po ocenah vsi skupaj dosegajo
vrednost okoli 1.200 milijard evrov.

Več iz teme:
gospodarska rast >

BDP >

Destatis >

Google >

Lufthansa >
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Nemčija >
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(Intervju) »Začeti je treba širiti ljubljanski avtocestni
obroč«
Čas branja: 7 min

0
25.05.2020 20:50

Tako pravi Slovenko Henigman, direktor Združenja za svetovalni
inženiring pri GZS; z njim smo se pogovarjali o priložnostih, ki jih
ponujajo veliki infrastrukturni projekti, in težavah pri njihovem
izvajanju

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

BRANKO ŽNIDARŠIČ

»Morda je zdaj priložnost, da razmislimo tudi o alternativnih oblikah financiranja, kot so javnozasebno partnerstvo, funkcionalne pogodbe in predvsem infrastrukturni sklad.«
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Več iz teme:
infrastruktura >

gradbeništvo >

Združenje asfalterjev... >

Slovenko Henigman >

Direkcija Republike... >

GZS >

Družba za avtoceste v... >

Nacionalni inštitut za... >

»Ljubljanski avtocestni obroč je treba najprej začasno razširiti na tretji pas brez
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odstavnih pasov, hkrati pa začeti pripravljati državni prostorski načrt za končno
razširitev s tretjimi in odstavnimi pasovi. S tem ne bo nihče posebej prizadet,
kakovost prometa in življenjskega okolja ter prometna varnost se bodo izboljšali,
pozitiven bo tudi vpliv na gospodarstvo,« meni Slovenko Henigman, direktor
Združenja za svetovalni inženiring pri Gospodarski zbornici Slovenije in
predsednik Združenja asfalterjev Slovenije.
Henigman širitev avtocestnega obroča zagovarja že dolgo in v času epidemije, ko vsi
govorijo o razcvetu kolesarjenja in vračanju k naravi, se zdijo njegova stališča še bolj v
nasprotju s težnjami o trajnostnem in do okolja prijaznem razvoju. Po drugi strani pa
je res, da je prav zdaj javni transport zaradi pretiranih in skrajno neživljenjskih
omejitvenih ukrepov, ki naj bi nas obvarovali pred okužbo z novim koronavirusom,
postal tako nepriljubljen in neprivlačen kot že dolgo ne.
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»Slovenija je s svojo policentrično poselitvijo obsojena na individualni promet. V
idealnem primeru, to je ob nekajkratni podražitvi osebnega prevoza, lahko teoretično
dosežemo, da bo javni promet uporabljalo največ 20 odstotkov prebivalstva,« trdi
Henigman in dodaja, da so vozila na cesti vse bolj ekološka in kmalu ne bodo več vir
onesnaževanja. Podobno je tudi s prevozom tovora po železnici, »ki je seveda že zdaj
bolj prijazen, vendar učinkovit šele na razdaljah nad 300 kilometrov«.
Gospod Henigman, v teh časih verjetno res ni lahko zagovarjati širitve
avtocestnega obroča okrog Ljubljane.
Danes je res moderno, da gremo vsi na kolo, da tečemo in nasprotujemo širitvi cest, s
katerimi naj bi delali samo škodo. Ne morem povsem razumeti, kako smo se spet
enkrat ujeli v past, da bomo leta in leta razpravljali, čas pa nas bo neusmiljeno
prehitel. Prek Slovenije potekata dve glavni prometni smeri in obe gresta mimo
glavnega mesta. Povsem naravno je, da se tam, kjer je obseg prometa največji,
zagotovijo tudi zadostne zmogljivosti prometnic. Pokažite mi glavno mesto države, s
katero se ali bi se radi primerjali, ki ima na glavnih vstopih samo štiripasovne
avtoceste. Če se peljete proti severu ali zahodu, lahko na številnih gradbiščih v bližini
mest vidite, da se avtoceste širijo z dodatnimi voznimi pasovi. V Italiji od Trsta naprej,
če greste od Gradca proti Dunaju, ali pa v Nemčiji, kjer na zahodu države
modernizirajo avtocestno omrežje. Širijo se štiri-, šest- ali celo osempasovnice. Vse
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

imajo tudi odstavne pasove, saj je samo tako zagotovljena prometna varnost. Pa
najbrž ne moremo reči, da v teh državah ne razmišljajo trajnostno.
Ampak Ljubljana se vendarle ne more primerjati z veliko večjimi
prestolnicami.
Ljubljana vsaj na tranzitni smeri Domžale–južna obvoznica–Logatec tretji avtocestni
pas nujno potrebuje. Tukaj dileme ni, saj je povprečni letni dnevni promet že zdavnaj
presegel 70 tisoč vozil, še posebej pa je pomemben delež težkih vozil, ki na
posameznih odsekih presega 30 odstotkov. Nasprotniki širitve uporabljajo argument
ekologije in varstva narave, v resnici pa okolje čezmerno obremenjujejo predvsem
zdajšnje dolge kolone, zastoji pa povzročajo tudi živčnost, slabša se prometna varnost
in zvišujejo se gospodarski stroški.
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Širitev ljubljanskega obroča bi bil po vašem lahko eden izmed
infrastrukturnih projektov, s katerimi bi država oživila gradbeništvo in
prek njega celotno gospodarstvo. Kako hitro bi sploh lahko začeli izvajati
ta projekt?
Za gradnjo tretjih pasov na ljubljanskem obroču se lahko takoj začne postopek oddaje
del in nato izvedba, kar bi bilo v teh časih gotovo dobrodošlo.
Toda zaradi koronakrize se celo že potrjeni projekti ne izvajajo po načrtu.
Kako to komentirate?
Številni projekti se že leta ne izvajajo po načrtu, kar nima neposredne povezave s
trenutno krizo. Zamujajo zaradi težav s pridobivanjem okoljevarstvenih soglasij in
gradbenih dovoljenj, ne zaradi koronakrize. Na železniški infrastrukturi so to
nadgradnja železniške proge Maribor–Šentilj, nadgradnja železniškega predora
Karavanke in nadgradnja razcepa Pragersko. Ti projekti bi se že morali izvajati, saj je
ogroženo njihovo financiranje, ki ga v velikem deležu zagotavljajo evropski skladi.
Težave s postopki in dovoljenji, ki se vlečejo že leta, in nasprotovanje civilnih iniciativ
so tudi na hitri cesti tretje osi med Belo krajino in Koroško, pri gradnji
hidroelektrarne Mokrice, težave z realizacijo pa so tudi pri drugem tiru med Divačo in
Koprom. Vse te projekte bi morali začeti že zdavnaj izvajati. Drugače je z začetkom
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gradnje druge avtocestne cevi predora Karavanke, kjer je bila pogodba za izvedbo del
po številnih zapletih pri izbiri izvajalca podpisana na začetku leta. Izvajalec iz Turčije
zaradi koronakrize do zdaj ni mogel polno organizirati dela v Sloveniji. Ta izkušnja je
lahko naročnikom v pouk pri oddaji del na drugih projektih.
Kako bi morali po vašem mnenju urediti odnos z nevladnimi
organizacijami, da bi lahko hitreje stekli projekti?
Okoljske nevladne organizacije se bodo morale povezovati, tako da bodo dosegle
kritično maso strokovnjakov. S tem bodo postale resnejši partner, ki ne bo samo
nasprotoval, ampak bo ponudil tudi rešitve. Tako kot morajo rešitve iskati investitorji,
projektanti, gradbeni izvajalci, skratka vsi v investicijskem procesu. Predvsem pa
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večje in močnejše okoljske organizacije ne bodo mogle biti plen posameznikov, ki
lahko v danih okoliščinah izkoriščajo sistem.
Minister za infrastrukturo je napovedal zagon infrastrukturnih
projektov. Kako to komentirate in kaj od tega se bo po vašem dejansko
uresničilo?

»Veliki infrastrukturni projekti ne zamujajo
zaradi zdravstvene krize, ampak zaradi težav s
pridobivanjem okoljevarstvenih soglasij in
gradbenih dovoljenj.«
Stališče ministra za infrastrukturo, pa tudi ministra za okolje in prostor je zelo
pozitivno. Za dva meseca je celotna družba skoraj zastala. To moramo nadoknaditi in
gradbena panoga lahko k temu veliko pripomore, saj v zadnjih desetih letih v
infrastrukturo tako rekoč nismo vlagali. Sami znamo sprojektirati, proizvesti, vgraditi,
nadzirati in tudi upravljati. To pomeni, da celotna vrednostna veriga ostane doma.
Seveda pa morajo posle izvesti podjetja, ki so registrirana v Sloveniji, ki tukaj
zaposlujejo ljudi in plačujejo davke. Številne analize potrjujejo, da imajo
infrastrukturni projekti velike multiplikativne učinke, ki investicijo oplemenitijo s
faktorjem med 2,3 in 2,7, pri čemer velik delež tega faktorja odpade tudi na panoge
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zunaj gradbeništva, kot so transport, trgovina ali gostinstvo.
Proti koncu prejšnjega leta ste opozarjali, da je država poteptala zlato
infrastrukturno pravilo, katerega idejni oče ste prav vi. V proračunih za
leti 2020 in 2021 je za cestno infrastrukturo predvidenih 221 milijonov
evrov, kar je 30 odstotkov manj, kot je Direkcija RS za
infrastrukturo predvidela v šestletnem načrtu investicij v državne ceste
za obdobje 2017–2022. Kako na to gledate danes, kaj bi bilo treba storiti
in kako dvigniti znesek sredstev za cestno infrastrukturo?
Zlato pravilo smo predlagali zato, da se odpravijo nihanja, ki so bila v zadnjem desetletju ekstremna. Povečanja in predvsem zniževanja investicij, ki se spreminjajo za več
deset odstotkov na leto, so za vse, ki delujejo v investicijah, nevzdržna. Zato smo lani,
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ko se je nepričakovano zgodil tolikšen rez v proračunu za ceste, protestirali. Direkcija
RS za infrastrukturo se je s šestletnim letnim načrtom pripravila na enakomerne
investicije, ki jih je tri leta tudi izvajala, in ima pripravljene projektne dokumentacije.
Te projekte bi bilo možno realizirati še letos. S tem bi se izboljšalo stanje voznih
površin na državnih cestah, ki so v 50 odstotkih zelo slabe, povečala bi se prometna
varnost, vpliv na gospodarsko rast pa bi bil pozitiven.
Kje pa bi dobili manjkajoči denar?
Res je glavno vprašanje, kako v rebalansu državnega proračuna zagotoviti dodatna
sredstva. Zato je morda zdaj priložnost, da razmislimo tudi o alternativnih oblikah
financiranja, kot so javno-zasebno partnerstvo ali funkcionalne pogodbe, kratkoročno
pa je gotovo najbolj učinkovit infrastrukturni sklad, ki je bil predlagan in o katerem se
zdaj razpravlja.
Gradbeništvu bi lahko pomagali tudi z manjšimi in cenejšimi projekti. Kje
vidite največ možnosti za to?
Na gospodarski zbornici smo pripravili nabor projektov in področij, kjer so investicije
potrebne in jih lahko hitro izpeljemo. Gre za obnove in preplastitve vozišč na
avtocestah, državnih in občinskih cestah, govorimo o vzdrževalnih in investicijskih
delih na področju vodotokov, o energetski in trdnostni prenovi stavb v lasti države ter
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

o gradnji domov za starejše in stanovanjsko gradnjo. Dobrodošle bi bile tudi
spodbude zasebnim vlagateljem, ki bi se odločili za investiranje, tako v različnih
industrijskih panogah kot v turizmu, kjer je zdaj zaradi praznih zmogljivosti idealen
čas za morebitne obnove.
Lotiti se je treba tudi priprave in izdelave vseh vrst projektne in investicijske
dokumentacije ter pridobivanja potrebnih dovoljenj za prihodnje investicije. Prav
tako ne smemo pozabiti na umeščanje objektov v prostor, ki trajajo leta. Strošek teh
postopkov je razmeroma nizek, pripravljena dokumentacija pa omogoča lažje in
hitrejše vodenje investicij. V razmerah, v kakršnih smo danes, je pripravljena
projektna dokumentacija odločilna. Z vsemi temi projekti, ki jih kot družba zelo
potrebujemo, lahko v kratkem času dosežemo zelo velike učinke, saj bodo gradbena
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industrija in spremljajoče dejavnosti lahko dodatno zaposlile ljudi in povečale
realizacijo. V razvojnem pogledu pa so vseeno odločilni veliki infrastrukturni projekti.
Gradbena podjetja opažajo, da tekoči projekti sicer še tečejo, nova
naročila pa počasi usihajo. Ali to velja tudi za asfalterska podjetja?
Gotovo se je obseg naročil zasebnega sektorja zmanjšal. Veliko podjetij se je znašlo v
težkem položaju, in kdor od teh je bil sredi investicije ali jo je šele nameraval začeti, jo
je ustavil. To velja predvsem za visoke gradnje. Pri nizkih gradnjah, kjer precejšen del
pomeni prav prometna infrastruktura, pa so naročniki v glavnem javni. Nekateri med
njimi, na primer Dars in DRSI, so se sredi krize odločili pospešiti nekatera dela, ki so
se že začela ali pa so bila tik pred tem, da se začnejo, zdaj pa se pričakuje več
aktivnosti pri javnem naročanju, kjer je opazen zastoj. Vse to velja tudi za asfalterska
podjetja, ki so praviloma del večjih gradbenih sistemov in so prek tega deležna tako
dobrih kot slabih časov.
Kako so asfalterska podjetja preživela omejitvene ukrepe?
Podjetja so po začetnem šoku v skladu z usmeritvijo Nacionalnega inštituta za
javno zdravje sprejela ustrezne ukrepe za varovanje ljudi, se organizirala, in kolikor
je bilo mogoče, izvajala dela. Na bolj obremenjenih cestah je karantena na potek del
vplivala celo pozitivno, saj se je obseg prometa zmanjšal, ponekod celo povsem
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ustavil. Nekateri projekti so bili končani celo predčasno. Na drugi strani pa so bile
seveda težave s posameznimi dobavami in včasih tudi z delavci, če so se odločili, da
odidejo domov.
Kakšno je bilo poslovanje asfalterskih podjetij v prvih štirih mesecih v
primerjavi z istim lanskim obdobjem?
Proizvodnja asfaltnih obratov je znašala 90 odstotkov proizvodnje v primerljivem
lanskem obdobju. Takšna nihanja so za panogo običajna, zato ocenjujem, da so proizvajalci v prvih štirih mesecih lahko zadovoljni. Maja pa se je situacija poslabšala, saj
so se naročila skoraj ustavila.
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[On-line] Male VETRNE ELEKTRARNE - od načrtovanja do vzdrževanj
Razpoložljivi termini

1.

Kdaj?

Čas trajanja

Cena v € z DDV

Vrsta izobraževanja

28.05.2020 do 28.05.2020

1 dan

243.00 €

Seminar

0

Opombe

Natisni besedilo

Velikost pisave

A

A
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Interaktivni strokovni seminar je prilagojen on-line izvedbi. Po vaši prijavi boste prejeli povabilo in natančna navodila za pridružitev k
on-line seminarju.
Za vašo prijavo na termin 28. maj vam nudimo 30 % popust.
V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem
seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih
inženirjev.
V osnutku Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije objavljenem januarja 2020, ugotavljajo,
da se pri vetrnih elektrarnah soočamo s težavami pri umeščanju v prostor (varstvena, zavarovana in ogrožena območja) ter družbeno
sprejemljivostjo (zaradi razpršene poselitve je omejeno število lokacij vetrovno primernih območij, kjer ni v bližini ljudi in težav s
hrupom). V analiziranih scenarijih razvoja vetrnih elektrarn je tako do leta 2030 predviden razvoj vetrnih elektrarn do moči 150 MWe,
do leta 2040 pa med 200 in 335 MWe, v obeh scenarijih z dodatnimi ukrepi.

Pri gradnji vetrnih elektrarn v Sloveniji se je potrebno v tej fazi v kateri se nahajamo danes (t.j. faza ”Predstavitev na trgu”) osredotočiti
predvsem na MALE VETRNE ELEKTRARNE do vključno 50 kW, za katere so razmere v Sloveniji precej ugodne tako pri naravnih
danostih kot tudi po zakonodaji.
Od začetka leta 2013 smo opravili veliko raziskovalnega in izobraževalnega dela na področju malih vetrnih elektrarn. V tem času pa
so proizvajalci izboljševali obstoječe tradicionalne tehnologije malih vetrnih elektrarn ter razvijali nove tehnologije malih vetrnih
elektrarn (vertikalne, cevne) z namenom izboljšanja proizvodnje električne energije v primerjavi s tradicionalnimi vetrnimi
elektrarnami, kar vam bo tudi predstavljeno na tem strokovnem seminarju.
Predstavljene bodo:
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direktive, veljavni predpisi in standardi, ki so potrebni za načrtovanje, namestitev, delovanje in vzdrževanje malih vetrnih
elektrarn v skladu s slovenskim standardom SIST EN 61400-2,
dosedanje izkušnje na trgu glede malih vetrnih elektrarn v Sloveniji, kakor tudi možnosti pridobitve nepovratnih sredstev
oziroma kreditov za investicije v naprave, ki izkoriščajo obnovljive vire energije.
Namen slovenskega standarda SIST EN 61400-2 pa je zagotoviti ustrezno raven zaščite pred poškodbami v predvideni življenjski
dobi malih vetrnih elektrarn. Obravnava vse podsisteme malih vetrnih elektrarn (ang. SWT), kot so varnostni mehanizmi, notranji
električni sistemi, mehanski sistemi, podporne konstrukcije, temelji in električne povezave.
Strokovni seminar je namenjen tako tehničnim strokovnjakom kot tudi bodočim investitorjem in uporabnikom malih vetrnih elektrarn.
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Več informacij in možnost prijave na povezavi.
Predavala bosta:
Andreja Belavić Benedik, univ.dipl.inž.el. je od julija 2018 zaposlena v družbi A-SOL energija d.o.o., ki se ukvarja s postavitvijo
sončnih elektrarn tako na enostanovanjske stavbe, izvajajo pa tudi projekte za večje odjemalce. Pred tem je bila zaposlena na
Ministrstvu za infrastrukturo, Direktorat za energijo, kjer je bila kot vodja Oddelka za učinkovito rabo in obnovljive vire energije
odgovorna za politiko na tem področju. Poglavitno se je ukvarjala z implementacijo Direktive o spodbujanju obnovljivih virov energije v
slovenski pravni red, poleg tega pa je bilo njeno področje tudi zakonodaja s področja okoljsko primerne zasnove proizvodov,
povezanih z energijo, in njihovega energijskega označevanja. Sodelovala je pri projektih CA-RES in ERA-Net Smart Grids Plus, bila
članica SS SIST EIT in Odbora za električno varnost.
mag. Andrej Zorec,
prokurist podjetja E prihodnost d.o.o., kjer vodi projekte na področju obnovljivih virov energije (OVE) z dolgoletnimi izkušnjami na
področju energetike v Sloveniji, konkretno na področju distribucije električne energije in električnih inštalacij. Ima bogate izkušnje pri
vodenju in projektiranju projektov za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte, na področju električnih inštalacij in električne
opreme, OVE in elektro polnilnih postaj, kot odgovorni projektant in odgovorni vodja projekta. Je tudi član tehničnega odbora TC
SIST/TC CEV Cestna osebna in gospodarska električna vozila in tehničnega odbora TC SIST/TC Električne inštalacije, kjer aktivno
sodeluje pri pripravi in sprejemanju standardov na področju polnilne infrastrukture za polnjenje električnih vozil. Od leta 1995 do
danes je objavil več člankov in raziskav s področja energetike, področja sončne energije, vetrne energije, ekološke in nizkoenergijske
gradnje ter električne mobilnosti.
Je član upravnega odbora matične sekcije elektro inženirjev (UO MSE) in član regijskega odbora pisarne IZS v Mariboru.
http://bit.ly/2Pzx6se

Podaj oceno:

Še ni ocenjeno!

Bodi prvi!

Natisni

Prijavi napako
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Drago Perc, direktor kranjske območne službe Zavoda RS za zaposlovanje
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Nekateri že zaposlujejo nazaj
Besedilo: Simon Šubic
Kategorija: Gospodarstvo / ponedeljek, 25. maj 2020 / 13:50

Število brezposelnih oseb se je na Gorenjskem v primerjavi z lanskim aprilom povečalo za
37,3 odstotka, v Sloveniji za pol manj. Gorenjski delodajalci hitro odpuščajo, a tudi hitro
zaposlujejo nazaj, pravi Drago Perc, direktor Zavoda RS za zaposlovanje, Območne enote
Kranj.

»Skokovitemu
porastu
brezposelnosti se v
trenutni situaciji
lahko izognemo le

Kranj – Na Gorenjskem se je v času epidemije novega koronavirusa
število brezposelnih oseb povzpelo na 6228, kar je za 37,3 odstotka več
kot pred letom dni. V vsej Sloveniji se je medtem brezposelnost v
primerjavi z lanskim aprilom povečala za 19,2 odstotka. Za razlago,
zakaj obstaja tako velik razkorak med brezposelnostjo na Gorenjskem in
v ostalih regijah, smo zaprosili Draga Perca, direktorja kranjske
območne službe Zavoda RS za zaposlovanje.
Zakaj se je število brezposelnih med epidemijo covida-19 najbolj
povečalo ravno na Gorenjskem?
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gradbeništvo,
potem bo dela več
in gospodarstvo se
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na vseh nivojih in je
brezposelnost
naraščala. Ko je
varčevanje
popustilo, se je
takoj začela
zmanjševati tudi
brezposelnost.«
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Ko pride kriza, se ta dejansko na Gorenjskem hitro pozna v obliki
brezposelnosti, ki se zviša precej bolj kot v ostalih delih Slovenije. Moje
osebno mnenje je, da so gorenjski delodajalci precej fleksibilni glede
zaposlovanja, da hitro odpuščajo, a po koncu krize tudi precej hitro
zaposlujejo nazaj. Posledica tega je tudi dejstvo, da imamo najnižjo
stopnjo registrirane brezposelnosti v Sloveniji. Če je trg delovne sile zelo
fleksibilen, je pozitivno. Vsaj pri nas, na Gorenjskem, je to dobro vidno.
Kateri delavci so do zdaj izgubljali zaposlitev – agencijski ali redno
zaposleni?
V tem letu je največ oseb izgubilo zaposlitev zaradi izteka pogodbe o
zaposlitvi za določen čas, in sicer 1545 oseb. Sledijo pa trajno presežni
delavci, ki so ostali brez zaposlitve predvsem zaradi posledic krize
koronavirusa. V tem letu se je s tem razlogom na Območni službi Kranj
prijavilo 1245 oseb. Najbolj na udaru sta bila turizem in gostinstvo, še
vedno pa velja, da velika podjetja niso odpuščala in so se raje
posluževala interventnih ukrepov, kot je subvencioniranje čakanja na
delo. Večinoma pri velikih delodajalcih ne prihaja do odpuščanj zaradi
bojazni, da bodo podjetja kasneje imela težave pri vnovičnem iskanju
ustreznega kadra. Manjša podjetja so na drugi strani bolj pogosto
odpuščala iz poslovnih razlogov, a zdaj tudi že zaposlujejo nazaj.
Koliko odpuščanj je napovedanih v naslednjih mesecih? Nam grozi
podobna stopnja brezposelnosti kot v prejšnji krizi?
Na vrhuncu prejšnje krize leta 2013 je bilo na Gorenjskem brezposelnih
približno 9500 oseb, zdaj imamo okoli 6500 brezposelnih oseb. Do
konca leta sicer pričakujemo še nadaljnji porast brezposelnosti, vendar
pa najave množičnih odpuščanj v večjih podjetjih za zdaj nimamo.
Imamo nekaj najav za manjša odpuščanja do trideset oseb.
Kaj pa na drugi strani – koliko je trenutno na voljo prostih delovnih
mest?

Število objavljenih prostih delovnih mest trenutno narašča. Tu gre
predvsem za delodajalce v gostinstvu, ki so v krizi odpuščali in zdaj
zaposlujejo nazaj, nekateri pa tudi še dodatno zaposlujejo. Precej
povpraševanja po delavcih je pri prevoznikih blaga. Ob tem moram
opozoriti, da nekateri delodajalci, zlasti manjši, niti ne poznajo zakonske
obveznosti, da morajo prosto delovno mesto za nedoločen čas objaviti.
Objavo lahko zagotovijo v svojih prostorih, sredstvih javnega obveščanja
ali pa jo brezplačno zagotovijo preko Zavoda. Tega sedaj nekateri ne
počnejo, temveč enostavno kličejo odpuščene delavce nazaj na delo.
Seveda si želimo, da se brezposelne osebe čim prej spet zaposlijo,
vendar pa morajo tudi delodajalci upoštevati delovno-pravno
zakonodajo. Trenutno imamo sicer objavljenih 129 prostih delovnih mest,
v tem mesecu pa se je zaradi zaposlitve iz naših evidenc odjavilo 189 brezposelnih oseb. Tako lahko
ocenjujemo, da je trenutno na Gorenjskem na voljo dvakrat toliko delovnih mest, kot so jih delodajalci prijavili na
zavodu.
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Koliko gorenjskih podjetij pa je doslej izkoristilo subvencioniranje čakanja na delo?
Ta ukrep po odloku vlade izvaja Zavod RS za zaposlovanje za celotno Slovenijo, podatkov pa ne spremljamo
po regijah, ker vloge rešujejo naše območne službe naključno ne glede na sedež podjetja. Za celo državo lahko
povemo, da smo do sredine maja prejeli okoli 44.400 vlog delodajalcev za skoraj 260 tisoč zaposlenih. Rešili
smo 41.500 vlog, okoli 3500 je bilo odstopov delodajalcev od vlog, v glavnem zaradi podvojenosti. Negativno
rešenih vlog je bilo okoli 4100, kar precej jih je bilo zavrnjenih, ker delodajalci niso izpolnjevali pogojev, saj niso
imeli poravnanih vseh obveznosti do finančne uprave za zadnjih pet let. Med večjimi gorenjskimi delodajalci, ki
so prejeli nadomestila za plače zaradi čakanja na delo ali zaradi odsotnosti iz višje sile, lahko omenim LTH
Castings, Goodyear Dunlop Sava Tires, Merkur trgovino, SIJ Acroni ...
Zgornje številke kažejo, da ste morali v kratkem času rešiti zelo veliko število vlog …
Tako je. V tem obdobju smo morali zelo okrepiti zlasti zavodski kontaktni center, v katerem običajno dela enajst
sodelavcev, zdaj pa jih je v njem delalo več kot trideset. Telefonske linije so nam enostavno pregorevale, zato
nismo utegnili odgovoriti na vse klice. Za nas je bilo bolj pomembno, da smo izvajali ukrep čakanja na delo in
izdajali odločbe za primer brezposelnosti, kot da bi odgovarjali le na klice. V tem trenutku smo na naši območni
službi vsi prisotni na delu. Nekateri so zadolženi za interventne ukrepe, drugi del pa je zadolžen za naše redne
naloge. Sicer imamo zdaj spremenjen način dela, saj ne vabimo strank k nam, ampak z njimi kontaktiramo po
telefonu in na ta način opravljamo tudi zaposlitvene načrte.

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

Kdaj bo kranjski urad za delo spet odprt za stranke?
Ta trenutek v prvi vrsti stranke prosimo za potrpežljivost pri klicanju. Sicer skušamo odgovarjati na čim več
klicev, tudi vračamo jih, a klicev je za zdaj še vedno bistveno preveč. Če se le da, naj zato stranke raje
uporabljajo elektronske poti, če pa je klic na Zavod nujen, naj vztrajajo pri čakanju na prostega sodelavca ali
poskusijo poklicati večkrat. Veliko informacij, tako o prijavi v evidenco, finančnih spodbudah in tudi pomembnih
obvestilih, najdejo na naši spletni strani www.ess.gov.si. Stranke naj se prijavijo na našem portalu, enako velja
za delodajalce, saj nam s tem olajšajo delo ter poskrbijo tudi za naše in svoje zdravje. Tudi po ponovnem
odprtju naših uradov za delo še naprej priporočam, da z nami čim več kontaktirajo po elektronski poti. Za nujne
zadeve pa naj se stranka predhodno najavi, da ji določimo termin obiska na uradu. Okviren datum, ko bi samo
za prijavo in naročene stranke odprli vrata, je 1. junij.
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Po rekordno slabem
aprilu maja slovenska
gospodarska klima boljša
Tudi v Nemčiji seje gospodarska klima maja izboljšala,
predvsem zaradi pričakovanj za prihodnje mesece
I ŠPELA MIKUŠ, ALBINA KENDA

I

finance@finance.si
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Kazalnik gospodarske klime
v odstotnih točkah, desezonirani podatki

20

-m
-40

Vir:

f

Surs

roOLnrNrv.fNON
!
ेяѲ�r-ivOT-foohoOLn
OT-tOT-HOOOOT-JOOOOrHOvHOOOOrHOOOOT-iO
LnLn

ľસકοेяકяওџওџӜेЯਝЯਮଓџଓџખ�oooo
tH

tH

tH

tH

tH

tH

tH

tH

tH

tH

tH

tH

tH

tH

tH

I

t—

O

fN

t—i

ooooooooooooooooooooooooooo
fNfNrS(NfSfNfNfNrSfNfSrNfSlN(N(NfN(N(NfNrN(N(NfN(NM(N

Razpoloženje po panogah
v odstotnih točkah, desezonirani podatki

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

40
30

-20

"

-30

f~7

\Z.

-40
-50
T-HhOLnr
OOOOOtHOOOOO

iT-HhOLn
ओ�T—

!

=

zzzzzzzzzzzzzzz

OOOOOOCOOOOOOOnCTnOCnONOOO
tH

tH

rH

tH

rH

rH

rH

rH

rH

rH

rH

rH

fN

fN

CN

ooooooooooooooo
rNrNirNfNrsirsrNrMrsrNrNrsrsrsirN

0

Kazalnik

#

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno 0

0

Kazalnik

zaupanja

v predelovalnih

zaupanja v storitvenih dejavnostih

Delež

m

•

$

45

podjetij,

•

februar 2020

marec

ki

pričakujejo

april

2020

zmanjšanje

2020

•

0

2020

v točkah,

indeks (2005 = 100), podatki

so

sezonsko

prilagojeni

M

40

se

30
se

25

m

m

j

m

m

r-.

M

■

Ã

Industrija

1

Trgovina

I

na

drobno

I

■■

I

-■
!

H

I

,

H
I
!

m

<-<

I

1

„

Gradbeništvo

"

85

H

80

H

75

H

70

II

1
1Storitvene

'

90
m

xo

m

J|
°

zaupanja v gradbeništvu

Kazalnik

Gibanje vrednosti kazalnika Ifo, ki kaže razpoloženje
nemških direktorjev

zaposlovanja
maj

Surs

Kazalnik zaupanja potrošnikov

Trg dela: kaj napovedujejo podjetja
50

Vir:

dejavnostih

B
..

dejavnosti

Vi,: Surs

•
•
-T

'

‘

“

'

‘

\
\

Kazalnik
Ocena

gospodarske

trenutnih

Pričakovanja

za

klime

Ifo

prihodnjih

.

\
\

razmer

šest mesecev

\

/

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i

.j
j

1

ooooooooo-ri

,,

Vir;!,

=

°

53

Vecerkoroska.com

25.05.2020
Ponedeljek, 08:53

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.vecerkoroska.com/primeri-inovacij-in-u...

1/3

Primeri inovacij in uspešne prakse:
Razvoj tehnologij postavlja nove
paradigme
Apis Cor

Apis Cor s tiskanjem objektov na gradbišču zmanjšuje stroške gradnje za 40 odstotkov v primerjavi s
tradicionalnimi metodami.

Slovenija

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

Dober občutek, kako razvojno in inovativno postaja gradbeništvo po
svetu, lahko dobimo, če pogledamo lestvico 100 najbolj inovativnih
podjetij.
V svetu se gradbeništvo v povezavi z moderno arhitekturo zelo spreminja, tudi z rešitvami, ki jih
ponuja bionika. Energijska učinkovitost zgradb in bionska zelena arhitektura sta pomembni za
zagotavljanje harmonije med stavbami in naravnim okoljem, za ohranjanje ekološkega
ravnovesja in doseganje trajnostnega razvoja stavb," pravi Janez Škrlec, dolgoletni član Sveta
za znanost in tehnologijo RS in ustanovitelj Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS. Če želimo
dobiti občutek, kako razvojno in inovativno postaja področje gradbeništva, si je treba pogledati
gradbeniški izbor Top 100 najbolj inovativnih podjetij, svetuje Škrlec, saj ta že danes močno
vplivajo na vso gradbeno industrijo in njen napredek. "To so podjetja, ki s 3D-tiskanjem, umetno
inteligenco, blockchainom, IoT-om, robotskimi gradbenimi sistemi in drugimi tehnološkimi
rešitvami združujejo tehnologije in konstrukcije za boljši jutri."

Natisnjeno - zgrajeno
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Nove tehnologije, novi materiali in novi gradbeni procesi bodo omogočali varno, hitro in zanesljivo
gradnjo, pravi Janez Škrlec.

Podjetje Apis Cor s 3D-tehnologijami tiska zgradbe, tudi domove. Zahvaljujoč tej novi tehnologiji
tiskanja na kraju samem lahko zmanjša stroške za 40 odstotkov v primerjavi s tradicionalnimi
metodami gradnje. Branch Technology na primer združuje robotiko in 3D-tisk za gradbeništvo. S
posnemanjem naravnih sistemov (celično izdelavo) ustvarja trajnostne strukture v rekordnem
času. Branch Technology porabi čim manj materiala za učinkovito gradnjo z optimiziranimi
geometrijami, zahvaljujoč svojim specializiranim robotom in načinom 3D-tiskanja.
Cazza ponuja storitve oblikovanja, gradbenega inženiringa, ko gre za vključitev 3D-tiskanja v
gradbene projekte. To podjetje je sposobno obstoječe načrte spremeniti v sheme za 3D-tiskanje
in uporablja trajnostne materiale in po meri izdelane robote za 3D-tiskanje.

VR-tehnologije kot podpora procesom
Z gradbeništvom so danes tesno povezana podjetja, ki ustvarjajo rešitve za potopitvena okolja
virtualne resničnosti (VR), ta pa arhitektom in gradbenim strokovnjakom pomagajo pri ustvarjanju
realističnih prizorov, ki jih je mogoče uporabiti od načrtovanja do sledenja celotni gradnji, razlaga
Škrlec, ki je tovrstno tehnologijo v minulih letih velikokrat uspešno promoviral na številnih
tehnoloških, energetskih in nanotehnoloških dnevih, kjer so fakultete in inštituti predstavljali nove
tehnologije, nove tehnološke procese in inovacije. "Rešitve podjetja IrisVR lahko uporabljajo
denimo gradbeni strokovnjaki, arhitekti in inženirji, da strankam in delovnim ekipam omogočijo
pogled v prostor, preden se bo gradnja fizičnega sveta sploh začela. InsiteVR lahko pomaga
gradbenim strokovnjakom, da se izognejo dragim presenečenjem med gradnjo, tako, da z
55

Vecerkoroska.com
Država: Slovenija

25.05.2020
Ponedeljek, 08:53

Kazalo

https://www.vecerkoroska.com/primeri-inovacij-in-u...

3/3

virtualnim načinom razumevanja prostora predvidijo vse gradbene možnosti. CubicVR pa
združuje arhitekturo, inženiring in gradbeništvo z virtualno resničnostjo in gamifikacijo. Omogoča
komunikacijo s strankami, že preden se gradnja začne, in prinaša pomemben prihranek časa in
denarja, prav tako odpravlja napake v komunikaciji. TheConstruct je posebna platforma za
pregled oblikovanja, ki uporablja AR in VR za ogled potenciala projekta na imerziven in intuitiven
način."

Stroji, oprema in celovita tehnološka podpora
Orbcommm je vodilni svetovni ponudnik industrijskih komunikacijskih rešitev internet of things
(IoT) in machine to machine (M2M), ki na daljavo spremljajo in nadzorujejo nepremična in
mobilna sredstva. Omogočajo sledenje, spremljanje in nadzor težke opreme za gradbena
podjetja in s tem preprečujejo kraje, zmanjšujejo stroške opreme in optimizirajo učinkovitost
gradbenega sektorja. AutoDesk Fusion Connect ponuja rešitev IoT, ki jo je mogoče uporabiti pri
gradbenih projektih, pri sledenju opremi in spremljanju podatkov o njej, projekt SITESENSR pa
pomaga podjetjem spoštovati predpise o hrupu in vibracijah. Giatec Scientific ponuja rešitve IoT
posebej za gradbeništvo. Te vključujejo tudi pametne rešitve za testiranje betona, kamor spadajo
brezžično spremljanje lastnosti betona, natančna ocena stanja infrastrukture in trajnostni nadzor
kakovosti betona. Prav tako ponujajo korozijsko kartiranje.

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

Roboti na gradbišču in nad njim
Danes se na velikih gradbiščih uporabljajo tudi posebni droni. Kespry je gradbena brezpilotna
naprava za spremljanje napredka pri zemeljskih delih in za kartiranje gradbišč. Ti droni so
namenjeni tudi učinkovitemu zbiranju topografskih informacij, za lažje sledenje napredku in boljše
upravljanje virov ter so popolna rešitev za gradbene strokovnjake. Construction Robotics gradi
gradbene robote, priljubljen je na primer SAM100, pravi zidarski robot, ki delavce razbremenjuje
neprijetnih gradbenih del pri postavljanju opeke. Gradbena mehanizacija prinaša v gradbeno
industrijo zelo različne robote in avtomatizirane procese za varnejšo in učinkovitejšo gradnjo.
Unearth Labs denimo ustvarja različne vrste tehnologij za učinkovitejšo in varnejšo gradnjo. Za
ustvarjanje vseobsegajočih rešitev za gradbene ekipe uporabljajo umetno inteligenco, drone,
satelite, IoT in drugo.

Nadgrajena človeška moč
Na področje tehnološko naprednega gradbeništva vsekakor sodijo tudi rešitve podjetja Ekso
Bionics, ki je ustvarjalec nosljive robotske tehnologije in bionskih oblek. Te omogočajo gibanje,
dodatno moč in večjo varnost delavcem v gradbeni industriji. Ta bionska tehnologija jim
zagotavlja, da delo opravljajo brez bolečin, ki so običajno povezane s fizičnim naporom, poleg
tega jim pomaga, da se izognejo poškodbam. "Sodobno gradbeništvo je torej povezano z novimi
tehnologijami, novimi materiali, novimi gradbenimi procesi, avtomatizacijo, robotizacijo in
iskanjem inovativnih gradbenih tehnik, ki bodo človeku omogočali varno, hitro in zanesljivo
gradnjo," povzame Janez Škrlec.
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Drago Perc, direktor kranjske območne službe Zavoda RS za zaposlovanje
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Nekateri že zaposlujejo nazaj
Besedilo: Simon Šubic
Kategorija: Gospodarstvo / ponedeljek, 25. maj 2020 / 13:50

Število brezposelnih oseb se je na Gorenjskem v primerjavi z lanskim aprilom povečalo za
37,3 odstotka, v Sloveniji za pol manj. Gorenjski delodajalci hitro odpuščajo, a tudi hitro
zaposlujejo nazaj, pravi Drago Perc, direktor Zavoda RS za zaposlovanje, Območne enote
Kranj.

»Skokovitemu
porastu
brezposelnosti se v
trenutni situaciji
lahko izognemo le

Kranj – Na Gorenjskem se je v času epidemije novega koronavirusa
število brezposelnih oseb povzpelo na 6228, kar je za 37,3 odstotka več
kot pred letom dni. V vsej Sloveniji se je medtem brezposelnost v
primerjavi z lanskim aprilom povečala za 19,2 odstotka. Za razlago,
zakaj obstaja tako velik razkorak med brezposelnostjo na Gorenjskem in
v ostalih regijah, smo zaprosili Draga Perca, direktorja kranjske
območne službe Zavoda RS za zaposlovanje.
Zakaj se je število brezposelnih med epidemijo covida-19 najbolj
povečalo ravno na Gorenjskem?
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ob povečanju
potrošnje, ki bo
spodbudila tudi
proizvodnjo. Če
torej država ne bo
varčevala in bo
investirala,
spodbujala
gradbeništvo,
potem bo dela več
in gospodarstvo se
bo lažje pobralo. To
smo lahko spoznali
v pretekli krizi, ko
se je v Sloveniji do
leta 2013 varčevalo
na vseh nivojih in je
brezposelnost
naraščala. Ko je
varčevanje
popustilo, se je
takoj začela
zmanjševati tudi
brezposelnost.«

2/3

Ko pride kriza, se ta dejansko na Gorenjskem hitro pozna v obliki
brezposelnosti, ki se zviša precej bolj kot v ostalih delih Slovenije. Moje
osebno mnenje je, da so gorenjski delodajalci precej fleksibilni glede
zaposlovanja, da hitro odpuščajo, a po koncu krize tudi precej hitro
zaposlujejo nazaj. Posledica tega je tudi dejstvo, da imamo najnižjo
stopnjo registrirane brezposelnosti v Sloveniji. Če je trg delovne sile zelo
fleksibilen, je pozitivno. Vsaj pri nas, na Gorenjskem, je to dobro vidno.
Kateri delavci so do zdaj izgubljali zaposlitev – agencijski ali redno
zaposleni?
V tem letu je največ oseb izgubilo zaposlitev zaradi izteka pogodbe o
zaposlitvi za določen čas, in sicer 1545 oseb. Sledijo pa trajno presežni
delavci, ki so ostali brez zaposlitve predvsem zaradi posledic krize
koronavirusa. V tem letu se je s tem razlogom na Območni službi Kranj
prijavilo 1245 oseb. Najbolj na udaru sta bila turizem in gostinstvo, še
vedno pa velja, da velika podjetja niso odpuščala in so se raje
posluževala interventnih ukrepov, kot je subvencioniranje čakanja na
delo. Večinoma pri velikih delodajalcih ne prihaja do odpuščanj zaradi
bojazni, da bodo podjetja kasneje imela težave pri vnovičnem iskanju
ustreznega kadra. Manjša podjetja so na drugi strani bolj pogosto
odpuščala iz poslovnih razlogov, a zdaj tudi že zaposlujejo nazaj.
Koliko odpuščanj je napovedanih v naslednjih mesecih? Nam grozi
podobna stopnja brezposelnosti kot v prejšnji krizi?
Na vrhuncu prejšnje krize leta 2013 je bilo na Gorenjskem brezposelnih
približno 9500 oseb, zdaj imamo okoli 6500 brezposelnih oseb. Do
konca leta sicer pričakujemo še nadaljnji porast brezposelnosti, vendar
pa najave množičnih odpuščanj v večjih podjetjih za zdaj nimamo.
Imamo nekaj najav za manjša odpuščanja do trideset oseb.
Kaj pa na drugi strani – koliko je trenutno na voljo prostih delovnih
mest?

Število objavljenih prostih delovnih mest trenutno narašča. Tu gre
predvsem za delodajalce v gostinstvu, ki so v krizi odpuščali in zdaj
zaposlujejo nazaj, nekateri pa tudi še dodatno zaposlujejo. Precej
povpraševanja po delavcih je pri prevoznikih blaga. Ob tem moram
opozoriti, da nekateri delodajalci, zlasti manjši, niti ne poznajo zakonske
obveznosti, da morajo prosto delovno mesto za nedoločen čas objaviti.
Objavo lahko zagotovijo v svojih prostorih, sredstvih javnega obveščanja
ali pa jo brezplačno zagotovijo preko Zavoda. Tega sedaj nekateri ne
počnejo, temveč enostavno kličejo odpuščene delavce nazaj na delo.
Seveda si želimo, da se brezposelne osebe čim prej spet zaposlijo,
vendar pa morajo tudi delodajalci upoštevati delovno-pravno
zakonodajo. Trenutno imamo sicer objavljenih 129 prostih delovnih mest,
v tem mesecu pa se je zaradi zaposlitve iz naših evidenc odjavilo 189 brezposelnih oseb. Tako lahko
ocenjujemo, da je trenutno na Gorenjskem na voljo dvakrat toliko delovnih mest, kot so jih delodajalci prijavili na
zavodu.
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Koliko gorenjskih podjetij pa je doslej izkoristilo subvencioniranje čakanja na delo?
Ta ukrep po odloku vlade izvaja Zavod RS za zaposlovanje za celotno Slovenijo, podatkov pa ne spremljamo
po regijah, ker vloge rešujejo naše območne službe naključno ne glede na sedež podjetja. Za celo državo lahko
povemo, da smo do sredine maja prejeli okoli 44.400 vlog delodajalcev za skoraj 260 tisoč zaposlenih. Rešili
smo 41.500 vlog, okoli 3500 je bilo odstopov delodajalcev od vlog, v glavnem zaradi podvojenosti. Negativno
rešenih vlog je bilo okoli 4100, kar precej jih je bilo zavrnjenih, ker delodajalci niso izpolnjevali pogojev, saj niso
imeli poravnanih vseh obveznosti do finančne uprave za zadnjih pet let. Med večjimi gorenjskimi delodajalci, ki
so prejeli nadomestila za plače zaradi čakanja na delo ali zaradi odsotnosti iz višje sile, lahko omenim LTH
Castings, Goodyear Dunlop Sava Tires, Merkur trgovino, SIJ Acroni ...
Zgornje številke kažejo, da ste morali v kratkem času rešiti zelo veliko število vlog …
Tako je. V tem obdobju smo morali zelo okrepiti zlasti zavodski kontaktni center, v katerem običajno dela enajst
sodelavcev, zdaj pa jih je v njem delalo več kot trideset. Telefonske linije so nam enostavno pregorevale, zato
nismo utegnili odgovoriti na vse klice. Za nas je bilo bolj pomembno, da smo izvajali ukrep čakanja na delo in
izdajali odločbe za primer brezposelnosti, kot da bi odgovarjali le na klice. V tem trenutku smo na naši območni
službi vsi prisotni na delu. Nekateri so zadolženi za interventne ukrepe, drugi del pa je zadolžen za naše redne
naloge. Sicer imamo zdaj spremenjen način dela, saj ne vabimo strank k nam, ampak z njimi kontaktiramo po
telefonu in na ta način opravljamo tudi zaposlitvene načrte.

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

Kdaj bo kranjski urad za delo spet odprt za stranke?
Ta trenutek v prvi vrsti stranke prosimo za potrpežljivost pri klicanju. Sicer skušamo odgovarjati na čim več
klicev, tudi vračamo jih, a klicev je za zdaj še vedno bistveno preveč. Če se le da, naj zato stranke raje
uporabljajo elektronske poti, če pa je klic na Zavod nujen, naj vztrajajo pri čakanju na prostega sodelavca ali
poskusijo poklicati večkrat. Veliko informacij, tako o prijavi v evidenco, finančnih spodbudah in tudi pomembnih
obvestilih, najdejo na naši spletni strani www.ess.gov.si. Stranke naj se prijavijo na našem portalu, enako velja
za delodajalce, saj nam s tem olajšajo delo ter poskrbijo tudi za naše in svoje zdravje. Tudi po ponovnem
odprtju naših uradov za delo še naprej priporočam, da z nami čim več kontaktirajo po elektronski poti. Za nujne
zadeve pa naj se stranka predhodno najavi, da ji določimo termin obiska na uradu. Okviren datum, ko bi samo
za prijavo in naročene stranke odprli vrata, je 1. junij.
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Drago Perc, direktor kranjske območne službe Zavoda RS za zaposlovanje

Nekateri že zaposlujejo nazaj
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Besedilo: Simon Šubic
Kategorija: Mainslider_za_GGedit / ponedeljek, 25. maj 2020 / 13:50

Število brezposelnih oseb se je na Gorenjskem v primerjavi z lanskim aprilom povečalo
za 37,3 odstotka, v Sloveniji za pol manj. Gorenjski delodajalci hitro odpuščajo, a tudi
hitro zaposlujejo nazaj, pravi Drago Perc, direktor Zavoda RS za zaposlovanje,
Območne enote Kranj.

»Skokovitemu
porastu
brezposelnosti se v
trenutni situaciji
lahko izognemo le
ob povečanju
potrošnje, ki bo

Kranj – Na Gorenjskem se je v času epidemije novega koronavirusa
število brezposelnih oseb povzpelo na 6228, kar je za 37,3 odstotka
več kot pred letom dni. V vsej Sloveniji se je medtem brezposelnost v
primerjavi z lanskim aprilom povečala za 19,2 odstotka. Za razlago,
zakaj obstaja tako velik razkorak med brezposelnostjo na
Gorenjskem in v ostalih regijah, smo zaprosili Draga Perca, direktorja
kranjske območne službe Zavoda RS za zaposlovanje.
Zakaj se je število brezposelnih med epidemijo covida-19 najbolj
povečalo ravno na Gorenjskem?
Ko pride kriza, se ta dejansko na Gorenjskem hitro pozna v obliki
brezposelnosti, ki se zviša precej bolj kot v ostalih delih Slovenije.
Moje osebno mnenje je, da so gorenjski delodajalci precej fleksibilni
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glede zaposlovanja, da hitro odpuščajo, a po koncu krize tudi precej
hitro zaposlujejo nazaj. Posledica tega je tudi dejstvo, da imamo
najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti v Sloveniji. Če je trg
delovne sile zelo fleksibilen, je pozitivno. Vsaj pri nas, na
Gorenjskem, je to dobro vidno.
Kateri delavci so do zdaj izgubljali zaposlitev – agencijski ali
redno zaposleni?
V tem letu je največ oseb izgubilo zaposlitev zaradi izteka pogodbe o
zaposlitvi za določen čas, in sicer 1545 oseb. Sledijo pa trajno
presežni delavci, ki so ostali brez zaposlitve predvsem zaradi
posledic krize koronavirusa. V tem letu se je s tem razlogom na
Območni službi Kranj prijavilo 1245 oseb. Najbolj na udaru sta bila
turizem in gostinstvo, še vedno pa velja, da velika podjetja niso
odpuščala in so se raje posluževala interventnih ukrepov, kot je
subvencioniranje čakanja na delo. Večinoma pri velikih delodajalcih
ne prihaja do odpuščanj zaradi bojazni, da bodo podjetja kasneje
imela težave pri vnovičnem iskanju ustreznega kadra. Manjša
podjetja so na drugi strani bolj pogosto odpuščala iz poslovnih
razlogov, a zdaj tudi že zaposlujejo nazaj.
Koliko odpuščanj je napovedanih v naslednjih mesecih? Nam
grozi podobna stopnja brezposelnosti kot v prejšnji krizi?
Na vrhuncu prejšnje krize leta 2013 je bilo na Gorenjskem
brezposelnih približno 9500 oseb, zdaj imamo okoli 6500
brezposelnih oseb. Do konca leta sicer pričakujemo še nadaljnji
porast brezposelnosti, vendar pa najave množičnih odpuščanj v
večjih podjetjih za zdaj nimamo. Imamo nekaj najav za manjša
odpuščanja do trideset oseb.
Kaj pa na drugi strani – koliko je trenutno na voljo prostih
delovnih mest?

Število objavljenih prostih delovnih mest trenutno narašča. Tu gre
predvsem za delodajalce v gostinstvu, ki so v krizi odpuščali in zdaj
zaposlujejo nazaj, nekateri pa tudi še dodatno zaposlujejo. Precej
povpraševanja po delavcih je pri prevoznikih blaga. Ob tem moram
opozoriti, da nekateri delodajalci, zlasti manjši, niti ne poznajo
zakonske obveznosti, da morajo prosto delovno mesto za nedoločen
čas objaviti. Objavo lahko zagotovijo v svojih prostorih, sredstvih
javnega obveščanja ali pa jo brezplačno zagotovijo preko Zavoda.
Tega sedaj nekateri ne počnejo, temveč enostavno kličejo odpuščene delavce nazaj na delo. Seveda si
želimo, da se brezposelne osebe čim prej spet zaposlijo, vendar pa morajo tudi delodajalci upoštevati
delovno-pravno zakonodajo. Trenutno imamo sicer objavljenih 129 prostih delovnih mest, v tem mesecu pa
se je zaradi zaposlitve iz naših evidenc odjavilo 189 brezposelnih oseb. Tako lahko ocenjujemo, da je
trenutno na Gorenjskem na voljo dvakrat toliko delovnih mest, kot so jih delodajalci prijavili na zavodu.
Koliko gorenjskih podjetij pa je doslej izkoristilo subvencioniranje čakanja na delo?
Ta ukrep po odloku vlade izvaja Zavod RS za zaposlovanje za celotno Slovenijo, podatkov pa ne
spremljamo po regijah, ker vloge rešujejo naše območne službe naključno ne glede na sedež podjetja. Za
celo državo lahko povemo, da smo do sredine maja prejeli okoli 44.400 vlog delodajalcev za skoraj 260
tisoč zaposlenih. Rešili smo 41.500 vlog, okoli 3500 je bilo odstopov delodajalcev od vlog, v glavnem zaradi
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podvojenosti. Negativno rešenih vlog je bilo okoli 4100, kar precej jih je bilo zavrnjenih, ker delodajalci niso
izpolnjevali pogojev, saj niso imeli poravnanih vseh obveznosti do finančne uprave za zadnjih pet let. Med
večjimi gorenjskimi delodajalci, ki so prejeli nadomestila za plače zaradi čakanja na delo ali zaradi
odsotnosti iz višje sile, lahko omenim LTH Castings, Goodyear Dunlop Sava Tires, Merkur trgovino, SIJ
Acroni ...
Zgornje številke kažejo, da ste morali v kratkem času rešiti zelo veliko število vlog …
Tako je. V tem obdobju smo morali zelo okrepiti zlasti zavodski kontaktni center, v katerem običajno dela
enajst sodelavcev, zdaj pa jih je v njem delalo več kot trideset. Telefonske linije so nam enostavno
pregorevale, zato nismo utegnili odgovoriti na vse klice. Za nas je bilo bolj pomembno, da smo izvajali ukrep
čakanja na delo in izdajali odločbe za primer brezposelnosti, kot da bi odgovarjali le na klice. V tem trenutku
smo na naši območni službi vsi prisotni na delu. Nekateri so zadolženi za interventne ukrepe, drugi del pa je
zadolžen za naše redne naloge. Sicer imamo zdaj spremenjen način dela, saj ne vabimo strank k nam,
ampak z njimi kontaktiramo po telefonu in na ta način opravljamo tudi zaposlitvene načrte.
Kdaj bo kranjski urad za delo spet odprt za stranke?
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Ta trenutek v prvi vrsti stranke prosimo za potrpežljivost pri klicanju. Sicer skušamo odgovarjati na čim več
klicev, tudi vračamo jih, a klicev je za zdaj še vedno bistveno preveč. Če se le da, naj zato stranke raje
uporabljajo elektronske poti, če pa je klic na Zavod nujen, naj vztrajajo pri čakanju na prostega sodelavca ali
poskusijo poklicati večkrat. Veliko informacij, tako o prijavi v evidenco, finančnih spodbudah in tudi
pomembnih obvestilih, najdejo na naši spletni strani www.ess.gov.si. Stranke naj se prijavijo na našem
portalu, enako velja za delodajalce, saj nam s tem olajšajo delo ter poskrbijo tudi za naše in svoje zdravje.
Tudi po ponovnem odprtju naših uradov za delo še naprej priporočam, da z nami čim več kontaktirajo po
elektronski poti. Za nujne zadeve pa naj se stranka predhodno najavi, da ji določimo termin obiska na
uradu. Okviren datum, ko bi samo za prijavo in naročene stranke odprli vrata, je 1. junij.

62

Preberi.si
Država: Slovenija

25.05.2020
Ponedeljek, 06:05

Kazalo

https://www.preberi.si/content/view/26300674-Prime...

1/1

Primeri inovacij in uspešne prakse: Razvoj tehnologij
postavlja nove paradigme
Večer

PONEDELJEK, 25. MAJ 2020 OB 05:25
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Dober občutek, kako razvojno in inovativno postaja gradbeništvo po svetu, lahko dobimo, če
pogledamo lestvico 100 najbolj inovativnih podjetij.
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Zdaj je čas za pogumno stimuliranje gospodarstva
25

, 2020

By jpd
in
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K

Globalna epidemija korona virusa je v začetni fazi svetovno gospodarstvo
prizadela kot ponudbeni šok. Zaradi zaprtja nekaterih kitajskih regij in upada
kitajske industrijske proizvodnje je posledično prišlo do prekinitev v globalnih
oskrbovalnih verigah. Če pri sestavljanju avtomobila, ki ima okrog 20,000
sestavnih delov, manjka samo eden, se lahko celotna proizvodnja Volkswagna
ali Renaulta zaustavi. Kar se je tudi zgodilo. Ko je virus okužil tudi Evropo in
ZDA in je bilo potrebno ljudi zapreti v karantene za skoraj dva meseca, se je
ponudbeni šok razširil še na zahodu. Takoj za tem, ko so ljudje ostali doma, ko
so nekateri izgubili službe, drugi pa bili poslani na čakanje, se je ta šok prelevil
v povpraševalnega.
Ključen problem je v povečanju negotovosti, ki začetni ponudbeni šok spremeni
v globok in trajni povpraševalni šok. V prvi fazi po epidemiji potrošniki zaradi
povečane negotovosti, povsem racionalno iz njihovega osebnega stališča,
zmanjšajo potrošnjo trajnih dobrin in naložb. Potrošniki iz previdnosti odložijo
nakupe denimo pralnih strojev in avtomobilov, preložijo investicije in ne gredo
na dopust. Ta velik padec povpraševanja pa izsuši denarne tokove podjetij in
sproži stečaje podjetij. V naslednji fazi močan porast brezposelnosti povzroči, da
dohodki iz dela močno upadejo, povpraševanje dodatno upade, kar negotovost
v celotnem gospodarstvu še dodatno poveča. Mehanizem povpraševalnega
šoka se tako razvije v začarano spiralo, ki zajame celotno gospodarstvo in ki
začetni šok še poglablja in podaljšuje.
Podatki o porabi električne energije kažejo, da je gospodarska aktivnost v
Sloveniji aprila upadla za četrtino. Podatki o prodani industrijski proizvodnji
kažejo, da je marca letos prodana proizvodnja investicijskih proizvodov upadla
za četrtino, prodaja trajnih potrošnih dobrin pa za desetino. Podatkov za april
še ni, vendar analogija s trendom porabe električne energije nakazuje na
podoben upad prodaje. Podobni so podatki za druge države, ki – prek
spremljanja prometa s plačilnimi karticami – kažejo na upad trošenja
potrošnikov v aprilu za okrog četrtino.
Gre za globalni upad povpraševanja, zato se ne moremo zanašati na to, da nas
bo reševal izvoz. Poleg tega izvoz predstavlja le dobro tretjino BDP, več kot 60%
BDP je domačega povpraševanja. Odgovor na to situacijo je samo eden, če se
želimo izogniti globoki in dolgi recesiji, in sicer da vsaka država zase spodbudi
domače povpraševanje. In če to naredijo vse države hkrati, se pozitivni učinki
prek trgovinskih tokov prenesejo tudi na ostale države. Torej edini izhod je, da
vsaka država zase pripravi velik povpraševalni stimulus in da upa, da bodo
tudi ostale države naredile enako.
Vlada se v dosedanjih ukrepih v okviru obeh protikoronskih zakonov s
problemom spodbujanja povpraševanja ni ukvarjala. Bolj nehote in delno se je
problema dotaknila s solidarnostnim dodatkom za upokojence in študente.
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Vendar pa gre za relativno majhen obseg (skupaj 137 mio evrov), pri čemer bo
vsaj polovica tega transferja privarčevana in bo le delno spodbujala domače
povpraševanje, saj vlada ni predvidela sankcioniranja neuporabe tega transferja.
Nekoliko v večji meri je ta problem povpraševalnega krča, pa še to zaradi
pritiska javnosti in strokovnih združenj, vlada naslovila šele v tretjem
protikoronskem paketu, ki še ni sprejet, in sicer z uvedbo (polovičnega)
turističnega vavčerja. Po mojih ocenah bo s temi ukrepi vlada lahko ublažila
padec BDP za okrog 1 odstotno točko.
Vendar je potreben bistveno večji stimulus paket, in sicer kot smo ga predstavili
prejšnji ponedeljek v okviru programa LMŠ. Pri čemer pa je potrebno
zasledovati dva cilja. Prvi cilj je kratkoročno spodbujanje domačega
povpraševanja, torej paket ukrepov, ki imajo takojšne učinke na povečanje
agregatnega povpraševanja. Drugi cilj pa je, da se že pri kratkoročnih ukrepih,
še bolj pa pri ukrepih s srednjeročnimi učinki zasleduje dolgoročne strateške
cilje, kot so zelena transformacija gospodarstva prek spodbujanja vlaganj v
zelene tehnologije, obnovljive vire energije in spodbujanja inovacij. Torej
oblikovanje ukrepov, ki bodo na daljši omogočili večjo konkurenčnost
slovenskega gospodarstva ob hkratnem zasledovanju stabilnega ter okoljsko in
socialno vzdržnega gospodarskega razvoja. To pomeni, da Slovenija sledi
konceptu zelenega prehoda in da izkorišča vsa sredstva, ki so in bodo na voljo v
okviru Evropskega zelenega dogovora.
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Slika 1: Ukrepi za spodbujanje povpraševanja (1. del)
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Glede kratkoročnega spodbujanja povpraševanja je potrebno ciljati dejavnosti,
ki so bile najbolj prizadete z zaprtjem gospodarstva. Na prvem mestu gre
predvsem za dejavnost gostinstva in turizma. Najbolj neposreden stimulativni
učinek ima tukaj turistični vavčer, denimo v višini 400 evrov, ki bi ga dobili vsi
državljani, in ki bi ga bilo mogoče uporabiti za nakup blaga in storitev,
povezanih s turizmom. Uporabe tega vavčerja nikakor ne bi smeli omejiti zgolj
na storitve nastanitve z zajtrkom, pač pa za vse gostinsko-nastanitvene storitve
ter tudi za ostale storitve povezane s turizmom, kot so vstopnice za kulturne
prireditve, muzeje, gledališča.
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Ker je prišlo do splošnega upada povpraševanja, bo potrebno tudi spodbujanje
splošnega povpraševanja, ki ni omejeno na posamezne dejavnosti. Doba rešitev
je začasna uvedba univerzalnega temeljnega oziroma državljanskega dohodka
(denimo v višini 100 evrov mesečno) z omejenim rokom veljavnosti in za
porabo v Sloveniji po podobnem mehanizmu kot pri turističnem vavčerju. Ta
državljanski dohodek bi se izplačeval le omejen čas, in sicer do začetka
okrevanja gospodarstva. Enomesečno izplačevanje tega dohodka bi pomenilo
200 mio evrov izdatka.
Tretji ukrep je pospešitev spodbujanja naložb gospodinjstev v energetsko
sanacijo stavb in prehod na obnovljive vire energije, kar bi bilo mogoče z več kot
polovičnim subvencioniranjem s strani države prek EKO sklada in s hkratno
kreditno linijo denimo SID banke. Potrebno je povečanje sredstev sklada in
kadrovsko-tehnična okrepitev z namenom hitrejše obravnave vlog. Počasnost
pri obravnavi vlog in prenizek delež subvencioniranja sta danes največji težavi
pri učinkovitosti sklada. Prek pospešitve teh naložb bi seveda stimulirali
domača majhna in srednja podjetja kot izvajalce in domače dobavitelje opreme
in materialov.
Četrti ukrep je pospešitev dinamike izvedbe javnih investicij v socialno
infrastrukturo, kot so šole, vrtci, bolnišnice, in energetske sanacije javnih stavb.
Vzporedno s tem je smiselna preusmeritev EU sredstev v soﬁnanciranje)
gradnje lokalnih infrastrukturnih in komunalnih projektov s hitrimi učinki v
letih 2020-2021. Potrebna je podobna odločitev vlade kot leta 2013, na podlagi
katere so lokalne komunalne in infrastrukturne investicije po petih letih krize
zagnale domačo gospodarsko rast. S temi ukrepi bi seveda najbolj pomagali
domačim podjetjem v gradbeništvu in dobaviteljem opreme in materialov.
Hkrati je treba nadgraditi program samooskrbe javnih ustanov (vrtcev, šol,
bolnišnic) z določitvijo več kot 50% deleža živil, ki jih morajo ustanove kupiti
pri lokalnih predelovalcih.
Seveda pa vlada ne sme pozabiti na pospešitev postopkov za izvedbo velikih
infrastrukturnih naložb (Drugi tir, Tretja razvojna os, avtocestni odseki) in
energetskih projektov (NEK2, HE Sava, HE Mura).
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Po mojih izračunih je ta paket ukrepov za spodbujanje domačega povpraševanja
vreden 1.78 milijarde evrov (3.9%). Če bi vlada optimalno izpeljala te ukrepe, bi
po mojih simulacijah lahko z njimi zmanjšala letošnji pričakovani upad BDP iz
7.5% na le 3%. Mnogi sicer ob na prvi pogled visoki vrednosti predlaganega
stimulus programa podvomijo v njegovo izvedljivost. Vendar je zadeva
bistveno bolj preprosta.
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Tabela: Izdatnost ukrepov za spodbujanje povpraševanja: Predlog vlade vs
predlog LMŠ (v mio €)

Vlada je velikost prvega protikoronskega paketa, s katerim je zagotovila
nadomestilo bruto plač zaposlenih na čakanju, ﬁnanciranje pokojninskih
prispevkov za delavce, ki delajo, temeljne dohodke za samozaposlene in kmete,
solidarnostne dodatke za upokojence in študente, ocenila na vrednost 3 milijard
evrov. Dejansko pa bodo proračun ﬁnanciranje teh ukrepov stalo manj kot 1.7
milijarde evrov. Za poroštveno shemo v drugem protikoronskem paketu je
vlada namenila 2 milijardi evrov poroštev, vendar je ta shema nedelujoča, pa
tudi sicer se bo le majhen del poroštev potencialno tudi unovčil (manj kot 300
mio evrov). Tretji protikoronski paket naj bi bil vreden največ okrog 500 mio
evrov, večinoma za turistični vavčer, delno pa za ﬁnanciranje skrajšanega
delovnega časa. Po zdaj znanih podatkih bi torej dosedanji ukrepi vlade stali
proračun okrog 2.5 milijard evrov.
Treba je vedeti, kakšen je potencial za ukrepanje vlade. Še prejšnja vlada se je
pred začetkom korona krize zadolžila za 1.5 milijard evrov, s čimer je pokrila
skoraj vse potrebe po proračunskem ﬁnanciranju v letu 2020. Po začetku krize
se je vlada zadolžila za 3.5 milijard evrov, pri čemer vlado plačilo obresti za ta
dodatni dolg stane letno le 22 mio evrov. Za drugo polovico leta vlada načrtuje
še dodatno zadolžitev v višini 2.5 milijard evrov. Vlada ima torej za okrog 6
milijard evrov oziroma za več kot 13.3% BDP manevrskega prostora za
ukrepanje.
Hkrati je treba vedeti, da so te zadolžitve že upoštevane v uradnih projekcijah
javnega dolga v Programu stabilnosti. V skladu s tem programom, naj bi se
slovenski javni dolg letos povečal iz 66.1% na več kot 82% BDP. Toda te
projekcije so narejene ob predpostavkah, da bo padec BDP letos znašal -8.1% in
da se bo proračun v jeseni zadolžil za dodatnih 2.5 milijard evrov. Vendar pa nič
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od tega ni potrebno. Če bi namreč vlada spodbudila gospodarsko rast z
zajetnim stimulus programom, kot ga predlagamo, bi BDP upadel za bistveno
manj (za le okrog 3%). Že samo zaradi tega dejstva bi bili učinki na javne
ﬁnance bistevno bolj ugodni, saj bi se po mojih simulacijah ob bolj pogumnem
spodbujanju povpraševanja javni dolg povečal za bistveno manj – na le 76.5%
BDP.
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Slika 2: Efektivno povečanje javnega dolga ob različnih scenarijih (v % BDP)

Vir: Program stabilnosti (April 2020), lastne simulacije.
Hkrati pa se vladi letos jeseni ne bi bilo potrebno zadolžiti za dodatnih 2.5
milijard evrov, pač pa le za pol milijarde evrov, kar bi še dodatno ublažilo
potencialno povečanje javnega dolga za okrog 4 odstotne točke. Drugače rečeno,
zaradi pozitivnega vpliva na BDP bi se ob bolj odločnem spodbujanju
domačega povpraševanja razmerje javni dolg / BDP povečalo manj kot v
primeru, če ostanemo zgolj pri ukrepih, ki jih je predlagala sedanja vlada. Pa še
potreba po dodatnem zadolževanju bi se zmanjšala.
Naj končam s tem, da sedanja vlada nikakor ne sme sedanje krize reševati na
neuspešen način, kot sta krizo iz leta 2009 »reševali« Pahorjeva in Janševa vlada.
Prva z zmanjšanjem javnih investicij, druga pa s splošnim zmanjšanjem javnih
izdatkov v okviru zloglasnega »Zujfa«. Janševa vlada je s tem »antistimulus«
programom Slovenijo ponovno za dve leti zapeljala v globoko recesijo. Iz
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recesije se je Slovenija takrat rešila šele s povečanjem lokalnih investicij v
komunalno infrastrukturo s pomočjo soﬁnanciranja z EU sredstvi. Lekcija
Janševe vlade iz tistega časa bi morala biti, da v času recesije, ko si zaradi
negotovosti potrošniki ne upajo in nočejo trošiti in ko zaradi tega podjetja ne
morejo investirati, mora vlada nadomestiti ta izpad agregatnega povpraševanja
s povečanimi javnimi investicijami in neposrednim spodbujanjem zasebnega
trošenja. Drugega izhoda iz recesije ni.
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Danes tudi ni nobenega izgovora, da je slovenska država ﬁnančno omejena in
da si zaradi visokih obrestnih mer ne more privoščiti povečanih javnih
izdatkov. Nasprotno, danes ima Slovenija zaradi obeh programov odkupovanja
sredstev s strani Evropske centralne banke (programa PSPP in PEPP) na voljo
za okrog 5.5 milijard evrov za ﬁnanciranje povečanih javnih izdatkov z
namenom boja proti pandemiji. Gre za sredstva, ki jih je ECB namenila, da
lahko Banka Slovenije odkupi slovenske državne obveznice. Lepa lastnost tega
programa je, da tega denarja slovenski državi (zelo verjetno) ne bo treba nikoli
vrniti, pač pa bo ob dospetju obveznic slovenski proračun te poplačal z izdajo
novih obveznic, ki jih bo na trgu spet kupila Banka Slovenije. De facto gre torej
za obveznice brez dospetja. Slovenski proračun efektivno plačuje le zelo nizke
obresti na ta dolg, pri čemer pa se te obresti na koncu letu vrnejo spet nazaj v
slovenski proračun v obliki plačila dobička Banke Slovenije.
Zelo poenostavljeno in grobo rečeno, ECB je državam članicam odobrila
brezobrestni kredit, ki ga nikoli ne bo treba vrniti. Pri čemer pa lahko ECB
kadarkoli te kredite neomejeno poveča.
Zdaj je torej čas za izdatno stimuliranje gospodarstva, z namenom, da se
gospodarska aktivnost čim manj zmanjša in da se brezposelnost čim manj
poveča. Čas je za pogumne ukrepe. Cincanje ali neustrezni ukrepi bodo namreč
poglobili in podaljšali recesijo, s tem pa imeli na dolgoročne javne ﬁnance
neprimerno slabše učinke, kot če bi vlada pravočasno in pogumno spodbudila
okrevanje domačega gospodarstva.
_______
* Izvorno objavljeno v Večer v soboto
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Primeri inovacij in uspešne prakse: Razvoj
tehnologij postavlja nove paradigme
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Dušan Waldhütter, 25.5.2020

Apis Cor s tiskanjem objektov na gradbišču zmanjšuje stroške gradnje za 40 odstotkov v primerjavi s

Apis Cor

tradicionalnimi metodami.

Dober občutek, kako razvojno in inovativno postaja gradbeništvo po svetu, lahko
dobimo, če pogledamo lestvico 100 najbolj inovativnih podjetij.
V svetu se gradbeništvo v povezavi z moderno arhitekturo zelo spreminja, tudi z
rešitvami, ki jih ponuja bionika. Energijska učinkovitost zgradb in bionska zelena
arhitektura sta pomembni za zagotavljanje harmonije med stavbami in naravnim
okoljem, za ohranjanje ekološkega ravnovesja in doseganje trajnostnega razvoja
stavb," pravi Janez Škrlec, dolgoletni član Sveta za znanost in tehnologijo RS in
ustanovitelj Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS. Če želimo dobiti občutek,
kako razvojno in inovativno postaja področje gradbeništva, si je treba pogledati
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gradbeniški izbor Top 100 najbolj inovativnih podjetij, svetuje Škrlec, saj ta že
danes močno vplivajo na vso gradbeno industrijo in njen napredek. "To so podjetja,
ki s 3D-tiskanjem, umetno inteligenco, blockchainom, IoT-om, robotskimi
gradbenimi sistemi in drugimi tehnološkimi rešitvami združujejo tehnologije in
konstrukcije za boljši jutri."
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Natisnjeno - zgrajeno

Nove tehnologije, novi materiali in novi gradbeni procesi bodo omogočali varno, hitro in

Osebni Arhiv

zanesljivo gradnjo, pravi Janez Škrlec.

Podjetje Apis Cor s 3D-tehnologijami tiska zgradbe, tudi domove. Zahvaljujoč tej
novi tehnologiji tiskanja na kraju samem lahko zmanjša stroške za 40 odstotkov v
primerjavi s tradicionalnimi metodami gradnje. Branch Technology na primer
združuje robotiko in 3D-tisk za gradbeništvo. S posnemanjem naravnih sistemov
(celično izdelavo) ustvarja trajnostne strukture v rekordnem času. Branch
Technology porabi čim manj materiala za učinkovito gradnjo z optimiziranimi
geometrijami, zahvaljujoč svojim specializiranim robotom in načinom 3D-tiskanja.
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Cazza ponuja storitve oblikovanja, gradbenega inženiringa, ko gre za vključitev
3D-tiskanja v gradbene projekte. To podjetje je sposobno obstoječe načrte
spremeniti v sheme za 3D-tiskanje in uporablja trajnostne materiale in po meri
izdelane robote za 3D-tiskanje.
VR-tehnologije kot podpora procesom

Z gradbeništvom so danes tesno povezana podjetja, ki ustvarjajo rešitve za
potopitvena okolja virtualne resničnosti (VR), ta pa arhitektom in gradbenim
strokovnjakom pomagajo pri ustvarjanju realističnih prizorov, ki jih je mogoče
uporabiti od načrtovanja do sledenja celotni gradnji, razlaga Škrlec, ki je tovrstno
tehnologijo v minulih letih velikokrat uspešno promoviral na številnih tehnoloških,
energetskih in nanotehnoloških dnevih, kjer so fakultete in inštituti predstavljali
nove tehnologije, nove tehnološke procese in inovacije. "Rešitve podjetja IrisVR
lahko uporabljajo denimo gradbeni strokovnjaki, arhitekti in inženirji, da strankam
in delovnim ekipam omogočijo pogled v prostor, preden se bo gradnja fizičnega
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sveta sploh začela. InsiteVR lahko pomaga gradbenim strokovnjakom, da se
izognejo dragim presenečenjem med gradnjo, tako, da z virtualnim načinom
razumevanja prostora predvidijo vse gradbene možnosti. CubicVR pa združuje
arhitekturo, inženiring in gradbeništvo z virtualno resničnostjo in gamifikacijo.
Omogoča komunikacijo s strankami, že preden se gradnja začne, in prinaša
pomemben prihranek časa in denarja, prav tako odpravlja napake v komunikaciji.
TheConstruct je posebna platforma za pregled oblikovanja, ki uporablja AR in VR
za ogled potenciala projekta na imerziven in intuitiven način."
Stroji, oprema in celovita tehnološka podpora

Orbcommm je vodilni svetovni ponudnik industrijskih komunikacijskih rešitev
internet of things (IoT) in machine to machine (M2M), ki na daljavo spremljajo in
nadzorujejo nepremična in mobilna sredstva. Omogočajo sledenje, spremljanje in
nadzor težke opreme za gradbena podjetja in s tem preprečujejo kraje,
zmanjšujejo stroške opreme in optimizirajo učinkovitost gradbenega sektorja.
AutoDesk Fusion Connect ponuja rešitev IoT, ki jo je mogoče uporabiti pri
72

Seniorji.info
Država: Slovenija

25.05.2020
Ponedeljek, 09:05

Kazalo

https://www.seniorji.info/primeri-inovacij-in-uspe...

4/4

gradbenih projektih, pri sledenju opremi in spremljanju podatkov o njej, projekt
SITESENSR pa pomaga podjetjem spoštovati predpise o hrupu in vibracijah.
Giatec Scientific ponuja rešitve IoT posebej za gradbeništvo. Te vključujejo tudi
pametne rešitve za testiranje betona, kamor spadajo brezžično spremljanje
lastnosti betona, natančna ocena stanja infrastrukture in trajnostni nadzor
kakovosti betona. Prav tako ponujajo korozijsko kartiranje.
Roboti na gradbišču in nad njim

Danes se na velikih gradbiščih uporabljajo tudi posebni droni. Kespry je gradbena
brezpilotna naprava za spremljanje napredka pri zemeljskih delih in za kartiranje
gradbišč. Ti droni so namenjeni tudi učinkovitemu zbiranju topografskih informacij,
za lažje sledenje napredku in boljše upravljanje virov ter so popolna rešitev za
gradbene strokovnjake. Construction Robotics gradi gradbene robote, priljubljen je
na primer SAM100, pravi zidarski robot, ki delavce razbremenjuje neprijetnih
gradbenih del pri postavljanju opeke. Gradbena mehanizacija prinaša v gradbeno
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industrijo zelo različne robote in avtomatizirane procese za varnejšo in
učinkovitejšo gradnjo. Unearth Labs denimo ustvarja različne vrste tehnologij za
učinkovitejšo in varnejšo gradnjo. Za ustvarjanje vseobsegajočih rešitev za
gradbene ekipe uporabljajo umetno inteligenco, drone, satelite, IoT in drugo.
Nadgrajena človeška moč

Na področje tehnološko naprednega gradbeništva vsekakor sodijo tudi rešitve
podjetja Ekso Bionics, ki je ustvarjalec nosljive robotske tehnologije in bionskih
oblek. Te omogočajo gibanje, dodatno moč in večjo varnost delavcem v gradbeni
industriji. Ta bionska tehnologija jim zagotavlja, da delo opravljajo brez bolečin, ki
so običajno povezane s fizičnim naporom, poleg tega jim pomaga, da se izognejo
poškodbam. "Sodobno gradbeništvo je torej povezano z novimi tehnologijami,
novimi materiali, novimi gradbenimi procesi, avtomatizacijo, robotizacijo in
iskanjem inovativnih gradbenih tehnik, ki bodo človeku omogočali varno, hitro in
zanesljivo gradnjo," povzame Janez Škrlec.
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Ifo: Razpoloženje v nemškem gospodarstvu se popravlja
25.05.2020 11:06

München, 25. maja (STA) - Razpoloženje v nemškem gospodarstvu se je maja izboljšalo,
potem ko se je aprila zaradi pandemije novega koronavirusa močno poslabšalo.
Kazalnik gospodarske klime, ki ga izračunava münchenski inštitut za gospodarske
raziskave Ifo, se je maja oblikoval pri 79,5 točke, kar je 5,3 točke več kot aprila.
Kot so ob tem zapisali pri Ifu, do popravka prihaja po katastrofalno slabem razpoloženju v
aprilu. Čeprav so podjetja v raziskavi znova trenutno stanje ocenila kot nekoliko slabše, pa so
se njihova pričakovanja za prihodnje mesece precej izboljšala.
Ocena trenutnih razmer se je na mesečni ravni znižala z 79,4 na 78,9 točke, pričakovanja za
prihodnjih šest mesecev pa zvišala z 69,4 na 80,1 točke.
"Vendar je mnogo podjetij še vedno pesimističnih glede njihovega poslovanja," je v sporočilu
za javnost zapisal predsednik Ifa Clemens Fuest in dodal, da postopno rahljanje ukrepov
zaradi pandemije novega koronavirusa ponuja žarek upanja.
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Razpoloženje se je sicer izboljšalo, a na račun boljših obetov za prihodnost. Industrijska
podjetja so medtem po pojasnilih Ifa še daleč od optimizma, saj se je ocena trenutnih razmer
izrazito poslabšala.
V storitveni dejavnosti se je razpoloženje izjemno popravilo od zgodovinsko slabega v aprilu,
predvsem zaradi boljših obetov za prihodnost, izboljšala se je tudi ocena trenutnega stanja. Na
splošno so podjetja v tem sektorju še vedno pesimistična.
Tudi v trgovini se je razpoloženje na račun rahljanja ukrepov zaradi koronavirusa močno
izboljšalo, podjetja so bolje ocenila tako trenutne razmere kot obete za prihodnjega pol leta.
Tudi v gradbeništvu se je razpoloženje pomembneje izboljšalo, in sicer prvič v sedmih
mesecih. Razlog za popravek navzgor so boljše ocene za prihodnjih šest mesecev.
Ifo raziskavo o razpoloženju v gospodarstvu vsak mesec opravi med približno 9000 podjetji.
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JAVNA RAZGRNITEV POBUDE IN ELABORATA
LOKACIJSKE PREVERITVE ZA INDIVIDUALNO
ODSTOPANJE OD PIP, KI DOLOČA MINIMALNO
VELIKOST GRADBENE PARCELE
25.05.2020

Jana G.

6

Objavljeno na spletu:
Kategorija

25.05.2020

Javna naznanila in razgrnitve

Rok / aktualno do:

09.06.2020 ob 23:59

Omogočene e-prijave na razpis

NE

Od 26.05.2020 do vključno 09.06.2020 bo potekala javna razgrnitev pobude in Elaborata lokacijske
preveritve za individualno odstopanje od PIP, ki določa minimalno velikost gradbene parcele.
Lokacijska preveritev se nanaša na del nepremičnine s parc. št. 565/1 k.o. Trojica, ki se po
Občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale nahaja v enoti urejanja prostora EUP ST-06.
V okviru javne razgrnitve ima javnost možnost dajanja pripomb in predlogov, pisno na naslov: Občina
Domžale, Oddelek za urejanje prostora, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, z oznako »Javna razgrnitev,
lokacijska preveritev_pripomba« ali na elektronski naslov: vlozisce@domzale.si, pri čemer se
pod »zadeva« navede: »Javna razgrnitev, lokacijska preveritev_pripomba«.
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Dokumenti, priloge
0 Javno naznanilo

1 Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve

2_Elaborat lokacijske preveritve
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Poslovne tendence, Slovenija, maj 2020

Izboljšanje zaupanja v predelovalnih dejavnostih in trgovini
Zaupanje se je izboljšalo v predelovalnih dejavnostih in trgovini, medtem ko v gradbeništvu še zmeraj pada. V storitvenih dejavnostih je bil kazalnik zaupanja enak kot
prejšnji mesec.
25.5.2020 | končni podatki

DELI OBJAVO:

Barbara Čertanec, Branka Savičić Krstevski
Povpraševanje po podatkih

Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih višji
Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila maja 2020 za 12 odstotnih točk višja kot aprila 2020. Glede na maj 2019 je bila nižja za 30 odstotnih točk,
za 27 odstotnih točk je bila nižja od dolgoletnega povprečja.
Najbolj je na zvišanje kazalnika zaupanja vplivalo zvišanje kazalnika pričakovana proizvodnja (za 40 odstotnih točk). Na zvišanje kazalnika je vplival tudi kazalnik zaloge
končnih izdelkov (za 7 odstotnih točk), medtem ko se je kazalnik skupna naročila znižal (za 10 odstotnih točk).
Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno maja višji
Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila maja 2020 za 6 odstotnih točk višja kot aprila 2020 in za 48 odstotnih točk nižja kot maja 2019 in 35 odstotnih točk
nižja od dolgoletnega povprečja.
Vrednosti kazalnikov stanj so se znižale, najizraziteje poslovni položaj (za 22 odstotnih točk). Med kazalniki pričakovanj pa sta se zvišala kazalnik pričakovana prodaja in
pričakovana skupna nabava (za 29 oz. 12 odstotnih točk). To so verjetno bile posledica rahljanja ukrepov in postopnega odprtja trgovin tudi v preostalih trgovinskih
dejavnostih.
Padanje kazalnika zaupanja v gradbeništvu se nadaljuje
Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila maja 2020 za 2 odstotni točki nižja kot aprila 2020 in za 41 odstotnih točk nižja kot maja 2019, hkrati pa za 16 odstotnih
točk nižja od dolgoletnega povprečja.
Večina kazalnikov stanj in pričakovanj se je na mesečni ravni poslabšala, izboljšali so se le kazalniki pričakovana naročila (za 27 odstotnih točk), poslovno stanje (za 15
odstotnih točk) ter pričakovane cene (za 3 odstotne točke).
Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih enak kot aprila
Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila maja 2020 enaka kot aprila 2020, hkrati pa za 57 odstotnih točk nižja kot v maju 2019 ter za 50 odstotnih točk
nižja od dolgoletnega povprečja.
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Vsi kazalniki stanj so se znižali in vsi kazalniki pričakovanj so se zvišali. Kazalniki stanj (poslovni položaj, povpraševanje in zaposlovanje) so maja 2020 dosegli najnižje
vrednosti v celotnem opazovanem obdobju, to je od aprila 2002. Kazalniki pričakovanj so najnižje vrednosti dosegli prejšnji mesec, v maju pa so se vsi izboljšali. Tudi v
storitvenih dejavnostih je prišlo do rahljanja ukrepov, ki veljajo za omejitev epidemije koronavirusa in s tem do optimističnih pričakovanj glede povpraševanja, zaposlovanja
in prodajnih cen.

Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, maj 2020

Vir: SURS

METODOLOŠKO OPOZORILO
Zaradi ukrepov, ki veljajo na območju Republike Slovenije za omejitev epidemije koronavirusa (COVID-19), se SURS sooča s težavami pri zbiranju, preverjanju in obdelavi
podatkov. SURS je sicer tudi v teh razmerah zavezan k pravočasnemu objavljanju podatkov.

76

Stat.si
Država: Slovenija

25.05.2020
Ponedeljek, 11:33

Kazalo

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8847

2/2

Podatki temeljijo na vprašalniku za statistično raziskovanje Poslovne tendence, v katerem je med 1. in 15. majem 2020 poročalo 87 % podjetij. Glede na povprečno stopnjo
odgovora lani 2019 je to bilo 4 odstotne točke manj (91 %).
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Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.
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Gospodarska klima, Slovenija, maj 2020

Po globokem aprilskem padcu klima v maju višja
V maju 2020 je bila gospodarska klima na mesečni ravni višja za 6,5 odstotne točke, na letni pa nižja za 40,8 odstotne točke.
25.5.2020 | končni podatki

DELI OBJAVO:

Barbara Čertanec, Žiga Jevnikar, Branka Savičić Krstevski
Povpraševanje po podatkih

Gospodarsko razpoloženje na mesečni ravni višje
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v maju 2020 (-33,1 odstotne točke) za 6,5 odstotne točke višja kot v aprilu 2020 (-39,6 odstotne točke). Njegova vrednost je
bila 33,2 odstotne točke pod dolgoletnim povprečjem.
Na zvišanje kazalnika gospodarske klime na mesečni ravni so vplivali skoraj vsi kazalniki: kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 4,9 odstotne točke), kazalnik
zaupanja med potrošniki (za 1,1 odstotne točke), kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,3 odstotne točke) in v storitvenih dejavnostih (za 0,2 odstotne točke).
Kazalnik zaupanja v gradbeništvu je imel negativen vpliv (za 0,1 odstotne točke).
Gospodarsko razpoloženje na letni ravni zopet občutno nižje
Glede na maj 2019 je bil kazalnik gospodarske klime v maju 2020 za 40,8 odstotne točke nižji.
Na znižanje vrednosti tega kazalnika na letni ravni so vplivali vsi kazalniki zaupanja: v storitvenih dejavnostih (za 17,2 odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih (za 11,9
odstotne točke), kazalnik zaupanja med potrošniki (ta je bil nižji za 7,3 odstotne točke), kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 2,4 odstotne točke) in v gradbeništvu (za
2,0 odstotne točke).
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Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–maj 2020

Vir: SURS

Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, maj 2020
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Vir: SURS

METODOLOŠKO OPOZORILO
Zaradi ukrepov, ki veljajo na območju Republike Slovenije za omejitev epidemije koronavirusa (COVID-19), se SURS sooča s težavami pri zbiranju, preverjanju in obdelavi
podatkov. SURS je sicer tudi v teh razmerah zavezan k pravočasnemu objavljanju podatkov.
Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
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Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.
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FOTO: Sprehodi okoli državnega zbora z
lončnicami v rokah

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

25.05.2020 17:50

FOTO: Inštitut 8.marec/Facebook

Nevladni organizaciji Inštitut 8. marec in Balkan River Defence sta prek spletnega
družbenega omrežja Facebook posameznike pozvali, naj s sprehodom okoli DZ z
lončnicami v rokah danes izrazijo nestrinjanje z omejevanjem dela nevladnikov.
“Ne želimo, da so lončnice edini kos narave, ki nam ostane po
privatizaciji,”sporočajo odločevalcem.
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“Vlada gre kot buldožer, ne posluša ne peticij, ne pozivov, ne 11.000 elektronskih
sporočil, ne 10.000 ljudi na ulicah,” je poudaril Rok Rozman iz Balkan River Defence.
Začelo se je z gradbeno zakonodajo v okviru novele prvega protikoronskega paketa,
nadaljevalo z zakonom o ohranjanju narave, podobno pa vlada snuje tudi v primeru
zakona, ki naj bi v luči pospešitve gradbeništva po epidemiji novega koronavirusa v
tretjem sklopu protikoronske zakonodaje zagnal strateško pomembne projekte.
Po besedah Rozmana je očitno, da okoljski minister Andrej Vizjak “in druščina to
delajo le zato, da si napolnijo žepe”. To bogatenje pa gre na račun
davkoplačevalskega denarja in predvsem narave, je še prepričan.
Direktor Centra nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS) Goran Forbici je poudaril,
da skuša vlada za dve leti ukiniti ves nadzor nad odločitvami pri izdaji gradbenega
dovoljenja. “Komu je to v interesu, je kristalno jasno – investitorjem, katerih
projekti bi lahko dobili negativno mnenje zavoda za varstvo narave, zavoda za
gozdove in drugih pristojnih institucij, ter investitorjem, katerih projekti so nemara
nezakoniti in bi sodišče lahko gradbena dovoljenja razveljavilo,” je dejal.
Zavrnil je vladne navedbe, da naravovarstveniki neupravičeno ustavljajo

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

infrastrukturne projekte in zlorabljajo privilegij, da lahko sodelujejo kot stranka v
postopku. “Hidroelektrarno Mokrice je ustavilo sodišče, Volovjo reber prav tako,” je
spomnil.
“Razumem, da je minister jezen, ker mu sedem let ni uspelo spraviti skupaj
dokumentacije, s katero bi lahko dobil gradbeno dovoljenje, a to je njegova težava
in težava njegovega takratnega delodajalca, ne tistih, ki so opozarjali na nepopolno
dokumentacijo in nepravilno, ne dovolj dobro in nezakonito pripravljen projekt,” je
še izpostavil Forbici. Vizjak je bil pred nastopom ministrskega položaja v družbi
Hidroelektrarne na spodnji Savi odgovoren za projekt mokriške hidroelektrarne.
Po vloženih predlogih amandmajev bi sicer lahko v skladu z zakonom o ohranjanju
narave status upravičenca do sodelovanja v upravnih in sodnih postopkih obdržalo
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okoli 80 odstotkov doslej do tega upravičenih nevladnih organizacij. A to ne velja
tudi za zakonodajo, ki se uveljavlja za velike infrastrukturne projekte, je izpostavil
Forbici.
Pri teh projektih bi denimo za las izpadle vse tri nevladne organizacije, ki so
sodelovale v postopku za hidroelektrarno Mokrice – ribiška zveza je imela na
občnem zboru v preteklih dveh letih 46 oz. 49 prisotnih članov (pogoj je 50), zavod
Lutra pa je imel dva zaposlena (pogoj so trije). “Minister je vedel, zakaj je postavil
mejo točno tam, kjer jo je postavil,” je prepričan Forbici.
Nika Kovač iz Inštituta 8. marec je pojasnila, da se v njihovem inštitutu doslej niso
posvečali okoljskim temam, a so v času epidemije novega koronavirusa zaznali
številne stiske ljudi, ki so uteho našli prav v naravi. “Ta zakon to naravo jemlje, jo
razprodaja in jo bo izmaličil,” je poudarila. Z vidika socialne države je “nedopustno,
da bi ljudje ostali še brez tega”.
Današnja akcija sicer poteka tako, da si posameznik izbere 15-minutni termin med
11.30 in 16.30, v katerem se s svojo lončnico v rokah sprehaja okoli državnega
zbora. Na Facebooku so pobudniki opozorili ljudi, naj držijo varnostno razdaljo, z
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vnaprejšnjo prijavo pa naj bi zagotovili male skupine “sprehajalcev”.
Ljudi so pozvali tudi, naj podpišejo spletno peticijo, ki poslance poziva k zavrnitvi
spornih določil tretjega protikoronskega paketa. Spletna peticija se približuje 6000
podpisom.
VIR: Lokalec.si
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Doktrina šoka po slovensko
Kaj hočete zdaj od nas, politiki, kapitalisti, policisti in vojaki? Vitomil Zupan: Komedija človeškega tkiva,
1980

Anton Komat
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V knjigi Doktrina šoka (2007) je Naomi Klein sijajno opisala delovanje neoliberalne dogme, ki temelji na »kapitalizmu katastrofe«, kjer
pride najbolj do izraza »nevidna roka trga«, bazilisk, ki ubije vse, kar vidi. Jezik baziliska je poln laži in sprenevedanj: kapitalizem je
tržno gospodarstvo, imperializem je globalizacija, kraja denarja so naložbe, bilančne poneverbe so kreativne bilance, korupciji pravijo
lobiranje, prodaji podjetij pod ceno iskanje strateškega partnerja, prodaji vnaprej dogovorjenemu kupcu za mastne provizije pravijo
dokapitalizacija, totalitarizem oblasti je pragmatičnost, zaton demokracije je politični realizem, revščina je posledica neprilagojenosti,
suženjstvo delavcev je ﬂeksibilnost človeškega kapitala, ob bombardiranju ubiti so kolateralna škoda, upornikom proti zločinom
kapitala pravijo teroristi, mučenje ljudi je psihološki pritisk, diktatura bankirjev je tehnična vlada, kraja skupnih dobrin je liberalizacija
trga. Kapitalizem katastrofe je serija orkestriranih napadov na javno sfero v času katastrofe s ciljem, da družbeno bogastvo preide v
zasebne roke. Sedaj se to dogaja med dirigirano zdravstveno koronakrizo. Čudovita priložnost, sijajna prilika, edinstvena možnost, le
treba se je odločno odzvati ter vsiliti nagle in nepovratne poteze, dokler so ljudje še ustrahovani, zmedeni in neorganizirani. Taki se
odpovedo rečem, ki so se jih pred katastrofo, pred šokom, oklepali. V demokraciji tega ne moreš storiti, ni šans, ker imaš takoj tisoče
ljudi na ulici. Če pa demokracijo začasno zamrzneš, kot so s pomočjo koronavirusa zamrznili družbo, potem kolektivni šok postane
idealna priložnost za radikalni socialni in ekonomski inženiring. Ko se bodo ljudje po katastroﬁ prebudili, ko bodo odprli oči, popili kavo
in prišli k sebi, se bodo znašli v povsem drugačnem svetu. To ne bo več svet, v katerem so padli v šok. Medtem ko so bili v šoku, so
jim svet spremenili, njih pa prepustili grozljivemu spoznanju, da je bila stopnja terorja proporcionalna višini proﬁta. Toda takrat bo
prepozno, kajti demokracija je že zamrznjena za nedoločen čas. Tudi Naomi Klein je te dni na portalu Intercept objavila članek, v
katerem opozarja, da se oblikuje »pandemijska doktrina šoka«.
Vanjo sodi marsikaj, od high-tech distopije, umetne inteligence, brezstične tehnologije in popolne sledljivosti posameznikom do
robotizacije in avtomatizacije, odprave gotovine z uvedbo brezgotovinskega poslovanja in, ne pozabimo, obveznega cepljenja s
cepivi, katerih sestava bo tako in tako poslovna skrivnost. Z novo evgeniko je pot do odprave človeka odprta. Preostalo prepuščam
vaši fantaziji. Recimo zloglasno čipiranje. Mimogrede, kakšna je razlika med pametnim telefonom, ki ga nosite v roki, in vgrajenim
čipom, ki ga nosite v telesu? Kateri je bolj praktičen in za koga?
Jajce presenečenja
Sedanja vlada je takoj poprijela sijajno priložnost. Neoliberalni sen je spajdašila z virusom in kaj je lahko bolj »ustvarjalnega« za
zagon deregulacije, ki prinaša privatizacijo družbenega premoženja in politične oblasti. Med drugimi se je »v borbi proti virusu« znašla
tudi demontaža zaščitne okoljske zakonodaje. V novi protikoronski paket ukrepov je vlada skrila »jajce presenečenja«, anihilacijo
velike večine okoljevarstvenih organizacij v Sloveniji. Namenoma ne govorim o NVO, kajti člane nevladnih organizacij so plačani
spletni troli (po pričevanju: 20 evrov, sendvič in sok Pingo), ki so spletna verzija mitingašev Slobodana Miloševiča (elektrika, sendvič
in voda) kar počez razglasili za: ideološke utopiste, blokarje, kavčarje, salonske levičarje, kaviar socialiste, lenuhe in delomrzneže,
komunajzarje, anarhiste in ekoteroriste, za katere je edina rešitev, da vzamejo v roke lopate in gredo delat. Kaj neki, svetovalci vlade
ne znajo povedati, kakor tudi ne znajo pojasniti, od kod naenkrat tako povpraševanje po delavcih, ki znajo vihteti lopate. Toda pustimo
ob strani zvodniško organizirano prostitucijo v razprodaji Slovenije, kjer se morajo v ogroženih krajih »ljudje skrivati pred zvermi«. in
se malce posvetimo nosilcem silovitega razvoja, od katerega bo še naše potomce bolela glava. Recimo sedanjemu okoljskemu
ministru Andreju Vizjaku, ki je postal znamenit po spremembi gradbene zakonodaje, ki je bila prešvercana skozi drugi sveženj
protikoronskega zakona. Ta zakonska »vakcina« je v verižni reakciji povzročila spremembo zakona o ohranjanju narave, s katero so
se izjemno zaostrili pogoji za sodelovanje »virulentnih« NVO (ki delujejo v javnem interesu) v upravnih postopkih. Kajti NVO so tisti
»pandemični družbeni virus«, ki zavira »svobodni trg kapitala« pri njegovem lomastenju po slovenski naravi.
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