Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 28. 7. 2020
Število objav: 8
Internet: 7
Tisk: 1
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 8
Inženirski dan: 0
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Povzetek

Naslov

Ifo: Razpoloženje v nemškem gospodarstvu julija boljše

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 7. 2020

Avtor

D. F. , STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ocenili precej bolje kot v prejšnjih mesecih, še posebej se je razpoloženje popravilo v trgovini na drobno. Še naprej
se izboljšuje tudi razpoloženje v gradbeništvu. Podjetja so bila bolj zadovoljna s trenutnimi razmerami, prav tako so
manj pesimistična glede prihodnosti, so sporočilo za javnost sklenili v Ifu....

Naslov

Razpoloženje v nemškem gospodarstvu julija boljše

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo v svetu; 27. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ocenili precej bolje kot v prejšnjih mesecih, še posebej se je razpoloženje popravilo v trgovini na drobno. Še naprej
se izboljšuje tudi razpoloženje v gradbeništvu. Podjetja so bila bolj zadovoljna s trenutnimi razmerami, prav tako so
manj pesimistična glede prihodnosti, so sporočilo za javnost sklenili v Ifu....

Naslov

Po rekordnem junijskem skoku se je razpoloženje med nemškimi direktorji izboljšalo tudi
julija

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 27. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...črto v odgovorih podjetij še vedno več negativnih kot pozitivnih odgovorov, pri čemer je bilo stanje najslabše v
predelovalni industriji, najboljše pa v gradbeništvu. Po rekordnem junijskem skoku se je razpoloženje med nemškimi
direktorji izboljšalo tudi julija Foto: Shutterstock...

Naslov

Črni oblaki nad evrskim gospodarstvom se redčijo

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 27. 7. 2020

Avtor

Albina Kenda

Teme

Gradbeništvo, graditev

...črto v odgovorih podjetij še vedno več negativnih kot pozitivnih odgovorov, pri čemer je bilo stanje najslabše v
predelovalni industriji, najboljše pa v gradbeništvu. ...

Naslov

Gospodarska klima se izboljšuje, a še vedno je nižja od dolgoletnega povprečja

Medij

Cekin.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 7. 2020

Avtor

M. M.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...bili tudi vplivi kazalnikov zaupanja v storitvenih dejavnostih, v trgovini (vsak po 0,7 odstotne točke), med potrošniki
(za 0,6 odstotne točke) ter v gradbeništvu (za 0,2 odstotne točke). Na letni ravni gospodarska klima nižja Glede na julij
2019 je bil kazalnik gospodarske klime v juliju 2020 za 24,3 odstotne...
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Tisk
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Internet
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Povzetek

Naslov

Razpis za dolgoročne in kratkoročne kredite

Medij

Gorenjski glas - Loški glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 3

Površina: 70 cm2

...odstotka. Pridobiti jih je mogoče za nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo, nakup stavbnega
zemljišča in njegovo komunalno opremo, nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov ter nakup opreme in
kmetijske mehanizacije. V okviru javnega razpisa je mogoče pridobiti največ sto tisoč evrov dolgoročnega...

Naslov

Svet EU se strinja: Vsi ukrepi morajo biti skladni s podnebnimi cilji

Medij

Ekodezela.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 7. 2020

Avtor

Andreja Šalamun

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zaveda, da bo prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo zahteval sodelovanje vseh relevantnih sektorjev,
predvsem transporta, kmetijstva, energetike in gradbeništva, pri tem pa bo bistvenega pomena zagotavljanje ustrezne
finančne podpore državam članicam za pravičen in solidaren prehod. Kot so dejali na okoljskem...

Naslov

Razpoloženje v nemškem gospodarstvu julija boljše

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ocenili precej bolje kot v prejšnjih mesecih, še posebej se je razpoloženje popravilo v trgovini na drobno. Še naprej
se izboljšuje tudi razpoloženje v gradbeništvu. Podjetja so bila bolj zadovoljna s trenutnimi razmerami, prav tako so
manj pesimistična glede prihodnosti, so sporočilo za javnost sklenili v Ifu....
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24ur.com
Država: Slovenija

27.07.2020
Ponedeljek, 17:12

Kazalo

https://www.24ur.com/novice/gospodarstvo/ifo-razpo...

1/3

Ifo: Razpoloženje v nemškem gospodarstvu
julija boljše
München, 27.07.2020, 10:46 | Posodobljeno pred 9 urami
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min

AVTOR

STA / D.F.

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

Razpoloženje v nemškem gospodarstvu se postopoma
izboljšuje. Indeks gospodarske klime, ki ga izračunava
münchenski inštitut za gospodarske raziskave Ifo, se je julija v
primerjavi z junijem zvišal za 4,2 točke, na 90,5 točke. Na
inštitutu so izpostavili, da gre že za tretjo zaporedno rast
indeksa. Prav tako zaznavajo, da je julijski indeks gospodarske
klime najvišji po letu 2018.
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24ur.com
Država: Slovenija

27.07.2020
Ponedeljek, 17:12

Kazalo

https://www.24ur.com/novice/gospodarstvo/ifo-razpo...

2/3

Podjetja so bolj zadovoljna s trenutnimi razmerami, prav tako so manj pesimistična glede
prihodnosti. FOTO: Shutterstock

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

Podjetja, ki jih je v raziskavo vključil Ifo, so znatno bolj zadovoljna s trenutnimi
razmerami, prav tako so previdno optimistični glede prihajajočih mesecev.
Indeks gospodarske klime se je opazno izboljšal v proizvodnji, so izpostavili v
Ifu. Proizvajalci v prihodnjih mesecih pričakujejo rast. Že julija se je zmogljivost
v proizvodnih obratih dvignila s 70,4 na 74,9 odstotka, a je to še vedno precej
pod dolgoletnim povprečjem, ki je pri 83,5 odstotka.
V storitvenem sektorju se je indeks gospodarske klime prav tako dvignil v
pozitivno območje, njihova pričakovanja pa so se popravila tudi za prihodnje
mesece. Razpoloženje se je okrepilo tudi v trgovini. Trgovci so trenutne
razmere in pričakovanja glede prihodnosti ocenili precej bolje kot v prejšnjih
mesecih, še posebej se je razpoloženje popravilo v trgovini na drobno.
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27.07.2020

24ur.com

Ponedeljek, 17:12

Država: Slovenija

Kazalo

3/3

https://www.24ur.com/novice/gospodarstvo/ifo-razpo...

Gospodarska klima tako "pozitivna" ni bila že vse od leta 2018.

FOTO: Ifo

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

Še naprej se izboljšuje tudi razpoloženje v gradbeništvu. Podjetja so bila bolj
zadovoljna s trenutnimi razmerami, prav tako so manj pesimistična glede
prihodnosti, so sporočilo za javnost sklenili v Ifu.
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Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

27.07.2020
Monday, 10:44
Ponedeljek,
10:44

Kazalo

https://www.sta.si/2790207/razpolozenje-v-nemskem-...

1/1

Razpoloženje v nemškem gospodarstvu julija
boljše
Razpoloženje v nemškem gospodarstvu se postopoma izboljšuje. Indeks gospodarske klime, ki ga izračunava
münchenski inštitut za gospodarske raziskave Ifo, se je julija v primerjavi z junijem zvišal za 4,2 točke na 90,5 točk. Na
inštitutu so izpostavili, da gre za že tretjo zaporedno rast indeksa.
Podjetja, ki jih je v raziskavo vključil Ifo, so znatno bolj zadovoljna s trenutnimi razmerami, prav tako so previdno
optimistični glede prihajajočih mesecev.
Indeks gospodarske klime se je opazno izboljšal v proizvodnji, so izpostavili v Ifu. Proizvajalci v prihodnjih mesecih
pričakujejo rast. Že julija se je zmogljivost v proizvodnih obratih dvignila s 70,4 na 74,9 odstotka, a je to še vedno precej
pod dolgoletnim povprečjem, ki je pri 83,5 odstotka.
V storitvenem sektorju se je indeks gospodarske klime prav tako dvignil v pozitivno območje, njihova pričakovanja pa so
se popravila tudi za prihodnje mesece. Razpoloženje se je okrepilo tudi v trgovini. Trgovci so trenutne razmere in
pričakovanja glede prihodnosti ocenili precej bolje kot v prejšnjih mesecih, še posebej se je razpoloženje popravilo v
trgovini na drobno.

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

Še naprej se izboljšuje tudi razpoloženje v gradbeništvu. Podjetja so bila bolj zadovoljna s trenutnimi razmerami, prav
tako so manj pesimistična glede prihodnosti, so sporočilo za javnost sklenili v Ifu.
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Finance.si
Država: Slovenija

27.07.2020
Ponedeljek

Kazalo

https://live.finance.si/8964301/Po-rekordnem-junij...

1/2

Po rekordnem junijskem skoku se je razpoloženje med
nemškimi direktorji izboljšalo tudi julija
22 min

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

V nemškem gospodarstvu je zaznati okrevanje korak za korakom, julija pa se
je razpoloženje med nemškimi direktorji izboljšalo že tretji mesec zapored,
ugotavljajo pri nemškem inštitutu Ifo. Tako se je vrednost indeksa
gospodarske klimo Ifo z junijskih 86,3 točke julija povzpela na 90,5 točke.
Kot navajajo pri inštitutu Ifo, so bili v nemških podjetih (v mesečni anketi jih
vključijo okoli devet tisoč) zlasti vidno bolj zadovoljni v oceni trenutnih
razmer, previdni optimizem pa so pokazali tudi v svojih pričakovanjih za
prihodnjih šest mesecev.

Pri Ifu so ločeno objavili še podatke o stanju posameznih panogah, ki pa niso
izraženi v indeksu, vezanem na izhodiščno leto, pač pa so izraženi v odstotnih
točkah in kažejo ravnotežje stanj iz anketnih odgovorov. Če v deležu vseh
odgovorov podjetij prevladujejo pozitivni odgovori, je to na grafu vidno v plus
vrednostih, če prevladujejo negativni odgovori, pa se to vidi v minus
vrednosti. Pri tem omenimo, da podjetja prosijo za oceno, ali je njihov
položaj boljša ali slabši kot prejšnji mesec, obenem pa jih vprašajo še, ali
bodo po njihovi oceni zanje razmere v prihodnjih šestih mesecih bolj ali manj
ugodne kot zdaj.
Kot je razvidno z grafa, so pozitivne vrednosti julija zaznali le v storitvenih
panogah, povsod drugod je bilo pod črto v odgovorih podjetij še vedno več
negativnih kot pozitivnih odgovorov, pri čemer je bilo stanje najslabše v
predelovalni industriji, najboljše pa v gradbeništvu.
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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!

Finance.si

Država: Slovenija

https://live.finance.si/8964301/Po-rekordnem-junij...

27.07.2020

Ponedeljek

Kazalo

2/2

Foto: Shutterstock

9

Finance.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

27.07.2020
Monday, 17:08
Ponedeljek,
17:08

Kazalo

https://www.finance.si/8964302/Crni-oblaki-nad-evr...

1/2

Črni oblaki nad evrskim gospodarstvom se
redčijo
Črni oblaki nad evrskim gospodarstvom se redčijo
Več iz teme.
Obveščaj me o novih člankih:
PMI dodaj
evrsko gospodarstvo dodaj
IHS Markit dodaj
PMI dodaj
Chris Williamson dodaj
Čas branja: 5 min
SHRANI 0
27.07.2020 17:07 Dopolnjeno: 27.07.2020 17:08
V juliju je zaznati okrevanje, saj se gospodarske aktivnosti na evrskem območju povečujejo, vendar pa v evrskih podjetjih
še vedno precej odpuščajo
avtor

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:
PMI > evrsko gospodarstvo > IHS Markit > PMI > Chris Williamson > Phil Smith >
Julija so se gospodarske aktivnosti v zasebnih evrskih podjetjih povečevale, in to po stopnji, ki je bila najvišja v zadnjih
dveh letih, razkrivajo zadnje anketne raziskave družbe IHS Markit. Po dolgem času se je tudi zgodilo, da so se aktivnosti
krepile tudi v predelovalnih, ne le storitvenih podjetjih. Ne gre pa spregledati, da podjetja kljub znamenjem okrevanja še
naprej, že peti mesec zapored odpuščajo, čeprav je odpuščanje julija manj intenzivno.
Julij je prinesel rast vrednosti glavnega indeksa nabavnih menedžerjev PMI" title="PMI">PMI: ta je prvič po februarju
vendar spet presegla vrednost 50 točk, ki je ločnica med rastjo in krčenjem, znašala je 54,8 točke, medtem ko je bila še
julija 48,5 točke.
Spomnimo: indekse PMI ekonomisti in gospodarstveniki najbolj skrbno opazujejo. Pri družbi IHS Markit jih izračunavajo
na podlagi rednih mesečnih anket, ki se za evrsko območje izvajajo na vzorcu okoli pet tisoč podjetij, zagotavljajo pa
dovolj verodostojno sliko o stanju v evrskem gospodarstvu, in to sprotno, medtem ko so statistični podatki objavljeni z
zamudo.
Julij je rast prinesel tudi v predelovalno industrijo
Že dolgo so znane ocene analitikov, da je bila predelovalna industrija na evrskem območju de facto že precej časa v
recesiji, saj je bilo krčenje aktivnosti v tem segmentu opaziti že od februarja 2019 (zadnjo rast aktivnosti je bilo zaznati v
januarju 2019, ko je indeks PMI za evrske predelovalne dejavnosti znašal 50,5 točke.
Zdaj pa prve ocene za julij kažejo, da se je po res dolgotrajnem konstantnem krčenju v evrski predelovalni industriji julija
zgodil prelom – indeks PMI za predelovalne dejavnosti se je prvič spet dvignil nad 50 točk (konkretno je dosegel 51,1
točke).
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Finance.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

27.07.2020
Monday, 17:08
Ponedeljek,
17:08

Kazalo

https://www.finance.si/8964302/Crni-oblaki-nad-evr...

2/2

Dodajmo, da je bilo sicer pred tem že junija zaznati izboljšanje v primerjavi s prejšnjimi meseci, vendar pa le v smislu, da
je bilo krčenje manj izrazito, rasti pa juniju še ni bilo zaznati. Pri tem dodajmo še nekaj: medtem ko je junij povečanje
aktivnosti prinesel le v francosko predelovalno industrijo, so julija o rasti poročali tudi iz največjega evrskega
gospodarstva, Nemčije.
V juliju so se torej aktivnosti v zasebnih podjetjih na evrskem območju krepile tako v predelovalnih kot storitvenih podjetij,
pri čemer je bila sicer rast izrazitejša v storitvenih. Na podlagi anketnih odgovorov glavni ekonomist pri IHS Markit Chris
Williamson ocenjuje: »V evrskem gospodarstvu bo v tretjem četrtletju predvidoma prišlo do krepkega okrevanja, potem
ko je evrski BDP v drugem četrtletju kolabiral. Vendar pa je še nekaj: medtem ko prvi podatki o proizvodnih obsegih
kažejo na možnost, da bo prišlo do okrevanja v obliki črke V [to je do hitrega okrevanje po zelo globokem padcu], pa je
nekatere druge kazalnike, kot sta nedokončana proizvodnja ali zaposlenost, razumeti kot svarilo, da se pričakovanja
morda ne bodo uresničila.«
Kot pravi Williamson, je ena od skrbi, da bo okrevanje po začetnem močnem zagonu oslabelo – obstaja bojazen, da
povpraševanje ne bo zadosti veliko, da bi lahko poganjalo okrevanje v trenutnem tempu. Povpraševanje bi se moralo
namreč tudi v prihodnjih mesecih še vedno izboljševati. Pri tem pa ne gre prezreti, da podjetja zmanjšujejo število
zaposlenih s tempom, povečana brezposelnost, nadaljnja potreba po fizičnem distanciranju ter slabše finančno stanje
podjetij pa utegnejo okrevanje ošibiti.
V Nemčiji veseli okrevanja, skrb zaradi trga dela
V podobnem duhu so pri IHS Markit stanje analizirali tudi za Nemčijo. Kot izhaja iz ankete med nemškimi podjetji, se je
stanje v juliju popravilo - povpraševanje se je povečalo, posledično so narasle tudi proizvodne aktivnosti v podjetjih. Kot
še navajajo, je za Nemčijo, ki je močno izvozno naravnana, spodbudno, da so številna podjetja julija poročala o krepitvi
prodaje blaga na tujem. Kot so navajali nabavniki v anketi, se je zlasti okrepilo povpraševanje po nemškem blagu iz
Kitajske, v splošnem pa je bila na tem področju pozitivna tudi slika iz Evrope. Izboljšanje je bilo zaznati tudi pri izvozu
storitev, vendar zgolj na ta način, da je bilo krčenje manjše kot prejšnje mesece (rasti še ni bilo).

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

Iz odgovorov nemških podjetij po navedbah IHS Markit še izhaja, da so v juliju prvič po letošnjem marcu spet zrasla nova
naročila, in to kar solidno. Najbolj pa so bili zadovoljni v predelovalni industriji, saj je bila julijska rast prva po dolgem času
(in najvišja v skoraj dveh letih in pol).
Podobno kot na celotnem evrskem območju pa tudi v Nemčiji skrb zbujajo razmere na trgu dela. Nemški trg dela je bil
dolgo časa robusten kot še nikoli, brezposelnost in zaposlenost pa rekordni. Zdaj pa se razmere slabšajo. »Naša glavna
skrb je trg dela, saj se še zmanjšuje število delovnih mest v celotnem gospodarstvu, zlasti intenzivni pa so rezi v
predelovalni industriji, kjer so julija še pospešeno odpuščali,« navaja Phil Smith, ki je pri IHS Markit pristojen za Nemčijo.
Po rekordnem junijskem skoku se je razpoloženje med nemškimi direktorji izboljšalo tudi julija
V nemškem gospodarstvu je zaznati okrevanje korak za korakom, julija pa se je razpoloženje med nemškimi direktorji
izboljšalo že tretji mesec zapored, ugotavljajo pri nemškem inštitutu Ifo. Tako se je vrednost indeksa gospodarske klime
Ifo z junijskih 86,3 točke julija povzpela na 90,5 točke. Kot navajajo pri inštitutu Ifo, so bili v nemških podjetjih (v mesečni
anketi jih vključijo okoli devet tisoč) zlasti vidno bolj zadovoljni v oceni trenutnih razmer, previdni optimizem pa so
pokazali tudi v svojih pričakovanjih za prihodnjih šest mesecev.
Pri Ifu so ločeno objavili še podatke o stanju v posameznih panogah, ki pa niso izraženi v indeksu, vezanem na
izhodiščno leto, temveč so izraženi v odstotnih točkah in kažejo ravnotežje stanj iz anketnih odgovorov. Če v deležu vseh
odgovorov podjetij prevladujejo pozitivni odgovori, je to na grafu vidno v plus vrednostih, če prevladujejo negativni
odgovori, pa se to vidi v minus vrednostih. Pri tem omenimo, da podjetja prosijo za oceno, ali je njihov položaj boljša ali
slabši kot prejšnji mesec, obenem pa jih vprašajo še, ali bodo po njihovi oceni zanje razmere v prihodnjih šestih mesecih
bolj ali manj ugodne kot zdaj.
Kot je razvidno iz grafa, so pozitivne vrednosti julija zaznali le v storitvenih panogah, povsod drugje je bilo pod črto v
odgovorih podjetij še vedno več negativnih kot pozitivnih odgovorov, pri čemer je bilo stanje najslabše v predelovalni
industriji, najboljše pa v gradbeništvu.
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Gospodarska klima se izboljšuje, a še
vedno je nižja od dolgoletnega povprečja
M.M. / 27.07.2020, 9:42

Gospodarska klima je bila julija 2020 na mesečni ravni za 5,6 odstotne točke
višja, na letni pa za 24,3 odstotne točke nižja kot julija 2019.
Gospodarska klima na mesečni ravni
višja
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila
v juliju 2020 (–18,0 odstotne točke) za 5,6
odstotne točke višja kot v juniju 2020 (–23,6
odstotne točke). Gospodarska klima se
Gospodarsko razpoloženje v
Sloveniji FOTO: Shutterstock

izboljšuje, še vedno pa je bila za 18,1
odstotne točke nižja od dolgoletnega
povprečja.

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

Na zvišanje vrednosti tega kazalnika na
mesečni ravni je najbolj vplival kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 3,3
odstotne točke). Pozitivni so bili tudi vplivi kazalnikov zaupanja v storitvenih
dejavnostih, v trgovini (vsak po 0,7 odstotne točke), med potrošniki (za 0,6 odstotne
točke) ter v gradbeništvu (za 0,2 odstotne točke).
Na letni ravni gospodarska klima nižja
Glede na julij 2019 je bil kazalnik gospodarske klime v juliju 2020 za 24,3 odstotne
točke nižji.
Vrednost tega kazalnika na letni ravni je najbolj nižal kazalnik zaupanja v storitvenih
dejavnostih (bil je nižji za 13,2 odstotne točke). Negativni so bili tudi vplivi kazalnikov
zaupanja med potrošniki (za 5,2 odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih (za 4,6
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odstotne točke), v gradbeništvu (za 0,8 odstotne točke) in v trgovini (za 0,5 odstotne
točke).

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

Vir vseh podatkov: statistični urad
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1/1

Površina: 70 cm2

Razpis za dolgoročne in kratkoročne kredite

-

Loka
V okviru Kreditne sheme, v katero svoja finančna sredstva združujejo občine Škofja Loka, Gorenja vas
Poljane, Železniki in Žiri ter Območna obrtno-podjetniška
zbornica Škofja Loka, Razvojna agencija Sora obvešča, da je
Škofja

-

odprt nov javni razpis za dolgoročne in kratkoročne kredite,
se dodeljujejo podjetjem in dopolnilnim dejavnostim na

ki

kmetijah iz teh občin.
razpisa

dodeljujejo

Dolgoročni krediti se v okviru javnega
obdobje do deset let, po obrestni

za

6-mesečni euribor + 2,5

odstotka. Pridobiti jih je monakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno
opremo, nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno
opremo, nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov
ter nakup opreme in kmetijske mehanizacije. V okviru javnega razpisa je mogoče pridobiti največ sto tisoč evrov dolgomeri

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

goče za

kredita. Prav tako so v okviru kreditne sheme na
voljo tudi sredstva za kratkoročne kredite, namenjene finan-

ročnega

ciranju tekočega poslovanja. Do petdeset tisoč evrov lahko
za obdobje do enega leta pridobite po obrestni meri
2,5 od-

stotka nominalno. Za podrobnejše informacije se obrnite na
Sora, Poljanska c. 2, Škofja Loka, tel. št.
04 50 60 220.

Razvojno agencijo
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Svet EU se strinja: Vsi ukrepi morajo biti skladni s
podnebnimi cilji

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

27 julija, 2020 Andreja Šalamun

Ministri, ki so se v torek in sredo preko videokonference udeležili neformalnega zasedanja Sveta EU za okolje,
so se strinjali, da ima osrednjo vlogo pri nadaljnjem razvoju evropski zeleni dogovor in ukrepi, ki jih ta
predvideva za prehod v trajnostno in bolj odporno družbo. Poudarili so, da je treba pri načrtovanju vseh
ukrepov zagotoviti, da so ti ukrepi skladni s podnebnimi cilji EU ter da spoštujejo načelo ne povzročanja
okoljske škode (»do no harm principle«). Izpostavili so, da bodo za doseganje ciljev evropskega zelenega
dogovora ter krepitve evropskega gospodarstva ključnega pomena javne in zasebne investicije v nizkoogljične
tehnologije, zelena delovna mesta in digitalne rešitve.

Zasedanja se je udeležil tudi slovenski okoljski minister Andrej Vizjak, ki je poudaril, da ima lahko razvoj in uporaba
digitalnih tehnologij pomembno vlogo pri prehodu v trajnostno gospodarstvo. Izpostavil je, da je izgradnja odporne
Evrope mogoča samo preko vključevanja okoljskega in podnebnega vidika v vse relevantne sektorje, hkrati pa je treba
zagotavljati tudi trajnostne naložbe, ki bodo prispevale k doseganju podnebne nevtralnosti EU. Prepričan je, da nam je
prav kriza, ki jo je povzročil koronavirus SARS-CoV-2, pokazala, kako pomembno je biti samozadosten, in sicer
zlasti pri ravnanju z odpadki. Prepričan je, da bi morali uporabiti akcijski načrt za pospeševanje trga z
visokokakovostnimi sekundarnimi surovinami.
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Digitalizacija omogoča boljšo sledljivost
Razvoj in uporaba digitalnih tehnologij ima lahko pomembno vlogo pri trajnostnemu prehodu EU, hkrati pa lahko
prispeva tudi k večji produktivnosti in konkurenčnosti evropskega gospodarstva, je poudaril Vizjak. Dodal je, da
poleg tega digitalizacija omogoča proizvajalcem in potrošnikom boljšo sledljivost celotnega procesa pri rabi virov in
surovin, kar lahko prispeva tudi h krepitvi zaupanja ter trajnostnim odločitvam potrošnikov glede posameznih
proizvodov in storitev.
Kot so povedali na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP), so sodelujoči ministri podprli načrtovane aktivnosti za
vzpostavitev evropskega podatkovnega centra v okviru Zelenega dogovora. »Pri tem je pomembno, da se tudi sicer
zagotovi zelenitev informacijsko komunikacijskega sektorja preko zagotavljanja njegove energijske in snovne
učinkovitosti,« so izpostavili.

Razpravljali o procesu sprejemanja podnebnega zakona

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

Ministri so razpravljali tudi o ukrepih na področju obvladovanja in blaženja podnebnih sprememb, in sicer predvsem o
procesu sprejemanja evropskega podnebnega zakona. »Slednji je eden od predvidenih ukrepov v okviru evropskega
zelenega dogovora, ki bo omogočil prehod v nizkoogljično in krožno gospodarstvo ter hkrati vlagateljem in
potrošnikom zagotovil stabilno okolje in nakazal jasno pot razvoja EU do leta 2050,« poudarjajo na slovenskem
okoljskem ministrstvu.
Vizjak se zaveda, da bo prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo zahteval sodelovanje vseh relevantnih sektorjev,
predvsem transporta, kmetijstva, energetike in gradbeništva, pri tem pa bo bistvenega pomena zagotavljanje ustrezne
finančne podpore državam članicam za pravičen in solidaren prehod.
Kot so dejali na okoljskem ministrstvu, je v luči mednarodnih podnebnih pogajanj ter zasedanja pogodbenic
konvencije o podnebnih spremembah prihodnje leto (COP26 UNFCCC) minister Vizjak poudaril pomen ohranitve
vodilne vloge EU na globalni ravni, za kar si bo Slovenija prizadevala tudi v vlogi predsedujoče Svetu EU v drugi
polovici prihodnjega leta.

Nazaj na kategorijo GOSPODARSTVO.
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Razpoloženje v nemškem gospodarstvu julija boljše
27.07.2020 11:16

München, 27. julija (STA) - Razpoloženje v nemškem gospodarstvu se postopoma
izboljšuje. Indeks gospodarske klime, ki ga izračunava münchenski inštitut za
gospodarske raziskave Ifo, se je julija v primerjavi z junijem zvišal za 4,2 točke na 90,5
točk. Na inštitutu so izpostavili, da gre za že tretjo zaporedno rast indeksa.
Podjetja, ki jih je v raziskavo vključil Ifo, so znatno bolj zadovoljna s trenutnimi razmerami, prav
tako so previdno optimistični glede prihajajočih mesecev.
Indeks gospodarske klime se je opazno izboljšal v proizvodnji, so izpostavili v Ifu. Proizvajalci
v prihodnjih mesecih pričakujejo rast. Že julija se je zmogljivost v proizvodnih obratih dvignila s
70,4 na 74,9 odstotka, a je to še vedno precej pod dolgoletnim povprečjem, ki je pri 83,5
odstotka.

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

V storitvenem sektorju se je indeks gospodarske klime prav tako dvignil v pozitivno območje,
njihova pričakovanja pa so se popravila tudi za prihodnje mesece. Razpoloženje se je okrepilo
tudi v trgovini. Trgovci so trenutne razmere in pričakovanja glede prihodnosti ocenili precej
bolje kot v prejšnjih mesecih, še posebej se je razpoloženje popravilo v trgovini na drobno.
Še naprej se izboljšuje tudi razpoloženje v gradbeništvu. Podjetja so bila bolj zadovoljna s
trenutnimi razmerami, prav tako so manj pesimistična glede prihodnosti, so sporočilo za
javnost sklenili v Ifu.
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