Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 30. 5. 2020
Število objav: 71
Internet: 63
Tisk: 8
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 20
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 2
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 53
Inženirski dan: 0
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Naslov

V prvem četrtletju 2,3-odstotni padec BDP

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zmanjšale za 6,3 odstotka. Na zmanjšanje bruto investicij v osnovna sredstva je vplivalo zmanjšanje investiranja v
večino osnovnih sredstev, razen v gradbeništvu, kjer so se v letni primerjavi povečale za 3,8 odstotka. Med
investicijami v osnovna sredstva so se povečale investicije v proizvode intelektualne lastnine,...

Naslov

Zelena luč DZ zakonu za zagon investicij po epidemiji

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

STA , N. P.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...upravnih sporov zoper upravne akte. Cilj je, da se začnejo investicije čim prej izvajati, saj bodo zaradi velikih
multiplikativnih učin kov, ki jih ima gradbeništvo na celotno gospodarstvo, prispevale k okrevanju gospodarstva, ki ga
letos po napovedih čaka znaten padec. PREBERI ŠE Vlada s protikoronskimi ukrepi odprla...

Naslov

Korošci še en korak bližje začetku gradnje tretje razvojne osi

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

N. P.

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...Aljažem Verhovnikom in Andrejem Grobelnikom. Na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) so v okviru protikriznih
ukrepov predlagali nekatere spremembe gradbene zakonodaje v smislu učin kovitejše gradnje. Eden izmed teh
ukrepov je tudi ta, da se lahko prične graditi na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja, torej ni treba...

Naslov

V prvem četrtletju 2,3-odstoten padec BDP

Medij

Slovenskenovice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zmanjšale za 6,3 odstotka. Na zmanjšanje bruto investicij v osnovna sredstva je vplivalo zmanjšanje investiranja v
večino osnovnih sredstev, razen v gradbeništvu, kjer so se v letni primerjavi povečale za 3,8 odstotka. Med
investicijami v osnovna sredstva so se povečale investicije v proizvode intelektualne lastnine,...

Naslov

DZ potrdil tretji paket ukrepov, turistični boni za vse

Medij

Slovenskenovice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

Ma. M.

Teme

Gradbeni zakon

...institucionalnega varstva in pomoči družini na domu. S ciljem pospešiti investicije se v tretjem protikoronskem zakonu
podaljšujejo ukrepi na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje
nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali...

2

Internet
Zaporedna št.
6

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
7

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
8

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
9

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
10

Povzetek

Naslov

BDP v prvem četrtletju padel za 2,3 odstotka

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

M. Z.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zmanjšale za 6,3 odstotka. Na zmanjšanje bruto investicij v osnovna sredstva je vplivalo zmanjšanje investiranja v
večino osnovnih sredstev, razen v gradbeništvu, kjer so se v letni primerjavi povečale za 3,8 odstotka. Med
investicijami v osnovna sredstva so se povečale investicije v proizvode intelektualne lastnine,...

Naslov

Vlada: Presoja ustavnosti členov, ki zaostrujejo pogoje NVO-jem, ni utemeljena

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

La. Da.

Teme

Gradbeni zakon

...dovoljenja še niso nezakonita oz. to ne pomeni, da je za okolje nastala škoda, so poudarili. 100.d člen posega v
projekte, ki so bili z uveljavitvijo gradbenega zakona leta 2018 v fazi pridobivanja okoljevarstvenega soglasja. Za vse te
projekte predlog omogoča, da avtomatsko preidejo v integralni postopek pridobivanja...

Naslov

Uradno: Tako hude so posledice epidemije na naše gospodarstvo

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

STA , D. J.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zmanjšale za 6,3 odstotka. Na zmanjšanje bruto investicij v osnovna sredstva je vplivalo zmanjšanje investiranja v
večino osnovnih sredstev, razen v gradbeništvu, kjer so se v letni primerjavi povečale za 3,8 odstotka. Med
investicijami v osnovna sredstva so se povečale investicije v proizvode intelektualne lastnine,...

Naslov

Zelena luč zakonu za zagon investicij

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

STA , I. H.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...upravnih sporov zoper upravne akte. Cilj je, da se začnejo investicije čim prej izvajati, saj bodo zaradi velikih
multiplikativnih učinkov, ki jih ima gradbeništvo na celotno gospodarstvo, prispevale k okrevanju gospodarstva, ki ga
letos po napovedih čaka znaten padec. Nekatere vloge na MOP že deset let Državna...

Naslov

Zelena luč za tretji paket ukrepov, potrjeni tudi turistični boni

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

STA , I. H.

Teme

Gradbeni zakon

...institucionalnega varstva in pomoči družini na domu. S ciljem pospešiti investicije se v tretjem protikoronskem zakonu
podaljšujejo ukrepi na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje
nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali...
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Naslov

Na območju izolskega Arga bo zrasel ribiški muzej

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kultura; 29. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbena parcela

...Občina od DUTB namerava poleg tega odkupiti zemljišče v Livadah v izmeri 1279 kvadratnih metrov, ki skupaj s
sosednjim zemljiščem v lasti občine sestavlja gradbeno parcelo, na katerih bo po manjši spremembi prostorskega akta
mogoče umestiti stanovanjski objekt za neprofitna stanovanja. Z DUTB je bil sklenjen dogovor, da nepremičnino...

Naslov

V prvem četrtletju 2,3-odstoten padec BDP

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 29. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zmanjšale za 6,3 odstotka. Na zmanjšanje bruto investicij v osnovna sredstva je vplivalo zmanjšanje investiranja v
večino osnovnih sredstev, razen v gradbeništvu, kjer so se v letni primerjavi povečale za 3,8 odstotka. Med
investicijami v osnovna sredstva so se povečale investicije v proizvode intelektualne lastnine,...

Naslov

V prvem četrtletju 2,3-odstoten padec BDP (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 29. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zmanjšale za 6,3 odstotka. Na zmanjšanje bruto investicij v osnovna sredstva je vplivalo zmanjšanje investiranja v
večino osnovnih sredstev, razen v gradbeništvu, kjer so se v letni primerjavi povečale za 3,8 odstotka. Med
investicijami v osnovna sredstva so se povečale investicije v proizvode intelektualne lastnine,...

Naslov

Umar: Koronavirus in ukrepi vplivali na zmanjšanje gospodarske aktivnosti v prvem četrtletju

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 29. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dejavnosti, na katere so omejitve in zaščitni ukrepi vplivali še posebej izrazito, kot so osebne storitve in igralništvo. V
predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu pa je bila zaradi višje aktivnosti v prvih dveh mesecih, dodana vrednost v prvi
četrtini leta še medletno višja, pri čemer podatki za marec že kažejo opaznejši...

Naslov

DZ prižgal zeleno luč zakonu za zagon investicij po epidemiji

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Državni zbor; 29. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...upravnih sporov zoper upravne akte. Cilj je, da se začnejo investicije čim prej izvajati, saj bodo zaradi velikih
multiplikativnih učinkov, ki jih ima gradbeništvo na celotno gospodarstvo, prispevale k okrevanju gospodarstva, ki ga
letos po napovedih čaka znaten padec. Državna sekretarka na ministrstvu za okolje...
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Naslov

Gradbeni sindikati pozdravljajo predlog zakona za zagon investicij po epidemiji

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 29. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...infrastrukturnih podjetjih, delavcem pa boljši socialni položaj, menijo sindikati, ki delujejo v gradbeništvu. Želijo pa si,
da bi uživanje dodatnih pravic čim prej omogočili vsem zaposlenim v panogi. Sindikati so bili do nelojalne konkurence v
gradbeništvu vedno kritični, zato so s predlogom interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi...

Naslov

GZS: Država z večjim trošenjem ublažila padec BDP

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 29. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...lastnine sta ublažili padec, ki je bil posledica manjših nakupov strojev in opreme. Znotraj sektorjev se je dodana
vrednost nekoliko presenetljivo povečala v gradbeništvu, in sicer zaradi rasti stanovanjske gradnje, ter v predelovalnih
dejavnostih. Slednje je bilo posledica zamika med izdajo faktur, ki je še potekala v drugi...

Naslov

Za vlado pobuda za oceno ustavnosti delov prvega protikoronskega zakona ni utemeljena

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 29. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...Focus, Društvo za preučevanje rib Slovenije in Lutra - inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 100.d člen posega v
projekte, ki so bili z uveljavitvijo gradbenega zakona leta 2018 v fazi pridobivanja okoljevarstvenega soglasja. Za vse te
projekte predlog omogoča, da avtomatsko preidejo v integralni postopek pridobivanja...

Naslov

Obseg BDP v prvem četrtletju padel za 2,3 odstotka (zbirno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 29. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zmanjšala za 6,4 odstotka, bruto investicije v osnovna sredstva za 6,3 odstotka. Na to je vplivalo zmanjšanje
investiranja v večino osnovnih sredstev, razen v gradbeništvu, kjer so se povečale za 3,8 odstotka. Investicije v
proizvode intelektualne lastnine so se povečale za 1,7 odstotka. Rast dodane vrednosti v dejavnostih...

Naslov

DZ potrdil tretji paket ukrepov, turistični boni za vse

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Državni zbor; 29. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...institucionalnega varstva in pomoči družini na domu. S ciljem pospešiti investicije se v tretjem protikoronskem zakonu
podaljšujejo ukrepi na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje
nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali...
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Naslov

DZ potrdil tretji paket protikoronskih ukrepov (zbirno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Državni zbor; 29. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...institucionalnega varstva in pomoči družini na domu. S ciljem pospešiti investicije se v tretjem protikoronskem zakonu
podaljšujejo ukrepi na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje
nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali...

Naslov

Vlada spravila pod streho tretji protikoronski paket ukrepov

Medij

Metropolitan.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 30. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...institucionalnega varstva in pomoči družini na domu. S ciljem pospešiti investicije se v tretjem protikoronskem zakonu
podaljšujejo ukrepi na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje
nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali...

Naslov

V prvem čertletju se je BDP znižal za 2,3 odstotka, potrošnja gospodinjstev je padla za 6,4
odstotka

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 29. 5. 2020

Avtor

STA , M. R.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zmanjšale za 6,3 odstotka. Na zmanjšanje bruto investicij v osnovna sredstva je vplivalo zmanjšanje investiranja v
večino osnovnih sredstev, razen v gradbeništvu, kjer so se v letni primerjavi povečale za 3,8 odstotka. Med
investicijami v osnovna sredstva so se povečale investicije v proizvode intelektualne lastnine,...

Naslov

Epidemija novega koronavirusa na trg dela še ni imela večjega vpliva

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 29. 5. 2020

Avtor

Tanja Fajnik Milakovič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kažejo včeraj objavljeni podatki državnega statističnega urada. Zaposlenost je v začetku leta tudi še naraščala.
Največ novozaposlenih oseb je bilo v gradbeništvu, zdravstvu in socialnem varstvu. Upad števila zaposlenih pa so
zaznali v kmetijstvu, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih in predelovalnih dejavnostih....

Naslov

Slovenski proračun s 699,3 milijona evrov primanjkljaja

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zmanjšale za 6,3 odstotka. Na zmanjšanje bruto investicij v osnovna sredstva je vplivalo zmanjšanje investiranja v
večino osnovnih sredstev, razen v gradbeništvu, kjer so se v letni primerjavi povečale za 3,8 odstotka. Med
investicijami v osnovna sredstva so se povečale investicije v proizvode intelektualne lastnine,...
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Naslov

DZ potrdil tretji paket ukrepov, turistični boni za vse

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...institucionalnega varstva in pomoči družini na domu. S ciljem pospešiti investicije se v tretjem protikoronskem zakonu
podaljšujejo ukrepi na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje
nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali...

Naslov

Mokrice kot cilj, spremembe zakona kot sredstvo

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 5. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeni zakon

...spremembe zakona kot sredstvo Vse kaže, da je HE Mokrice tisti vzvod, zaradi katerega so na ministrstvu za okolje
v drugem protikoronskem paketu spremenili gradbeno zakonodajo, včeraj pa so spremembe podaljšali do leta 2021.
Naključje ali ne – izpolnjevanje novih pogojev za las zgrešijo vsi trije stranski udeleženci v postopku...

Naslov

Umar: Protikoronski ukrepi zdesetkali gospodarsko rast v prvem četrtletju

Medij

Hudo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

A. P.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dejavnosti, na katere so omejitve in zaščitni ukrepi vplivali še posebej izrazito, kot so osebne storitve in igralništvo. V
predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu pa je bila zaradi višje aktivnosti v prvih dveh mesecih, dodana vrednost v prvi
četrtini leta še medletno višja, pri čemer podatki za marec že kažejo opaznejši...

Naslov

BDP PADEL ZA 2,3 ODSTOTKA: Ublažila sta ga zlasti potrošnja države in koledarski vpliv

Medij

Regionalobala.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

T. Ž.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zmanjšala za 6,4 odstotka, bruto investicije v osnovna sredstva za 6,3 odstotka. Na to je vplivalo zmanjšanje
investiranja v večino osnovnih sredstev, razen v gradbeništvu, kjer so se povečale za 3,8 odstotka. Investicije v
proizvode intelektualne lastnine so se povečale za 1,7 odstotka. Rast dodane vrednosti v dejavnostih...

Naslov

Slovenski BDP v prvem četrtletju upadel za 3,4 odstotka

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 29. 5. 2020

Avtor

Jure Ugovšek, Jure Ugovšek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...6,3 odstotka. Na zmanjšanje bruto investicij v osnovna sredstva je vplivalo zmanjšanje investiranja v večino osnovnih
sredstev. Izjema so investicije v gradbeništvo, ki so se glede na isto četrtletje leta 2019 povečale za 3,8 odstotka,
stanovanjska gradnja za kar desetino. Nestanovanjska gradnja je zrasla za približno...
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Naslov

Slovenski BDP v prvem četrtletju upadel za 3,4 odstotka

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 29. 5. 2020

Avtor

Jure Ugovšek, Albina Kenda

Teme

Gradbeništvo, graditev

...6,3 odstotka. Na zmanjšanje bruto investicij v osnovna sredstva je vplivalo zmanjšanje investiranja v večino osnovnih
sredstev. Izjema so investicije v gradbeništvo, ki so se glede na isto četrtletje 2019 povečale za 3,8 odstotka,
stanovanjska gradnja za kar desetino. Nestanovanjska gradnja je zrasla za približno odstotek...

Naslov

DZ potrdil zakon za zagon investicij po epidemiji

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...upravnih sporov zoper upravne akte. Cilj je, da se začnejo investicije čim prej izvajati, saj bodo zaradi velikih
multiplikativnih učinkov, ki jih ima gradbeništvo na celotno gospodarstvo, prispevale k okrevanju gospodarstva. V delu
opozicije, predvsem SD in Levici, so bili do zakona kritični, ker naj bi bil lahko...

Naslov

Državni zbor potrdil tretji paket ukrepov, turistični boni za vse

Medij

Maribor24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

Uredništvo

Teme

Gradbeni zakon

...institucionalnega varstva in pomoči družini na domu. S ciljem pospešiti investicije se v tretjem protikoronskem zakonu
podaljšujejo ukrepi na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje
nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali...

Naslov

V prvem četrtletju 2,3-odstoten padec BDP

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zmanjšale za 6,3 odstotka. Na zmanjšanje bruto investicij v osnovna sredstva je vplivalo zmanjšanje investiranja v
večino osnovnih sredstev, razen v gradbeništvu, kjer so se v letni primerjavi povečale za 3,8 odstotka. Med
investicijami v osnovna sredstva so se povečale investicije v proizvode intelektualne lastnine,...

Naslov

DZ prižgal zeleno luč zakonu za zagon investicij po epidemiji

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...upravnih sporov zoper upravne akte. Cilj je, da se začnejo investicije čim prej izvajati, saj bodo zaradi velikih
multiplikativnih učinkov, ki jih ima gradbeništvo na celotno gospodarstvo, prispevale k okrevanju gospodarstva, ki ga
letos po napovedih čaka znaten padec. Državna sekretarka na ministrstvu za okolje...

8

Tisk
Zaporedna št.
36

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
37

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
38

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
39

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
40

Povzetek

Naslov

Izkoreniniti socialni damping v gradbeništvu

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo; 30. 5. 2020

Avtor

Janez Tomažič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 15

Površina: 574 cm2

...Izkoreniniti socialni damping v gradbeništvu Proti brezposelnosti Socialni damping tujih gradbenih podjetij združil
delodajalce in sindikate Ljubljana - V javnem naročanju na področju gradbeništva nastajajo tektonski premiki. Naročnik
bo lahko izločil tiste ponudnike, ki imajo...

Naslov

Do konca marca 2,3-odstoten padec BDP

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 30. 5. 2020

Avtor

Miha Jenko

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 3

Površina: 557 cm2

...IKT-dejavnostih, presenetila pa jih je tudi rast v predelovalnih dejavnostih (gre za zamik med izdajo faktur, kjer se
nižja tekoča proizvodnja še ni odrazila) in gradbeništvu. In še to: na GZS v celotnem letu pričakujejo padec BDP za pet
do sedem odstotkov, preseneča pa jih blag vzpon v predelovalnih dejavnostih. Največji padec...

Naslov

Trg dela se je še držal

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

V žarišču; 30. 5. 2020

Avtor

Tanja Fajnik Milakovič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 2

Površina: 321 cm2

...kažejo včeraj objavljeni podatki državnega statističnega urada. Zaposlenost je v začetku leta tudi še naraščala.
Največ novozaposlenih oseb je bilo v gradbeništvu, zdravstvu in socialnem varstvu. Upad števila zaposlenih pa so
zaznali v kmetijstvu, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih in predelovalnih dejavnostih....

Naslov

Mokrice kot cilj, spremembe zakona kot sredstvo

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

V ospredju; 30. 5. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 3

Površina: 602 cm2

...spremembe zakona kot sredstvo Vse kaže, daje HE Mokrice tisti vzvod, zaradi katerega so na ministrstvu za okolje v
drugem protikoronskem paketu spremenili gradbeno zakonodajo, včeraj pa so spremembe podaljšali do leta 2021.
Naključje ali ne - izpolnjevanje novih pogojev za las zgrešijo vsi trije stranski udeleženci v postopku...

Naslov

V prvem četrtletju 2,3-odstoten padec BDP

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zmanjšale za 6,3 odstotka. Na zmanjšanje bruto investicij v osnovna sredstva je vplivalo zmanjšanje investiranja v
večino osnovnih sredstev, razen v gradbeništvu, kjer so se v letni primerjavi povečale za 3,8 odstotka. Med
investicijami v osnovna sredstva so se povečale investicije v proizvode intelektualne lastnine,...
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Naslov

V prvem četrtletju 2,3-odstoten padec BDP

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zmanjšale za 6,3 odstotka. Na zmanjšanje bruto investicij v osnovna sredstva je vplivalo zmanjšanje investiranja v
večino osnovnih sredstev, razen v gradbeništvu, kjer so se v letni primerjavi povečale za 3,8 odstotka. Med
investicijami v osnovna sredstva so se povečale investicije v proizvode intelektualne lastnine,...

Naslov

DZ potrdil tretji paket ukrepov, turistični boni za vse

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

Ma. M.

Teme

Gradbeni zakon

...institucionalnega varstva in pomoči družini na domu. S ciljem pospešiti investicije se v tretjem protikoronskem zakonu
podaljšujejo ukrepi na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje
nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali...

Naslov

Zelena luč zakonu za zagon investicij

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

STA , I. H.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...upravnih sporov zoper upravne akte. Cilj je, da se začnejo investicije čim prej izvajati, saj bodo zaradi velikih
multiplikativnih učinkov, ki jih ima gradbeništvo na celotno gospodarstvo, prispevale k okrevanju gospodarstva, ki ga
letos po napovedih čaka znaten padec. Nekatere vloge na MOP že deset letDržavna sekretarka...

Naslov

O izjemah in pravilih

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 30. 5. 2020

Avtor

Vesna Humar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 2

Površina: 169 cm2

...-v m Humar šBOHk Podjetniki, ki so se zbrali v pobudi Rešimo Goriško, so si med seboj zelo različni. Delajo v
različnih branžah: turizmu, gostinstvu, gradbeništvu, trgovini, industriji, storitvenih dejavnostih. Nekatere so
epidemiološki ukrepi povsem zatrli. Igralnice in igralni saloni, na primer, so po dveh mesecih...

Naslov

Minister, kdaj? "Če ne bo pritožb, prva lopata septembra"

Medij

Večer - V soboto, Slovenija

Rubrika, Datum

V soboto; 30. 5. 2020

Avtor

Tomaž Ranc, Uroš Esih

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 6

Površina: 3.028 cm
2

...povezovanju - od Avstrije do navezave na cesto Ai Šentilj-Koper ter Bele krajine in Hrvaške. Čimprejšnji začetek
pomeni dodaten zagon slovenskemu gospodarstvu. Gradbeništvo ima velike multiplikativne učinke na celotno
gospodarstvo, zato sem že ob prevzemu mandata poudaril pomen novih investicij in zagon tistih investicij,...
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Naslov

Še več istega tokrat ne bo dovolj

Medij

Dnevnik - Dnevnikov objektiv, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 5. 2020

Avtor

Vojko Flegar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 1.793 cm
2

...panoge niso enako prizadete: letalska ali klavnična industrija, na primer, imata z upoštevanjem fizičnega
distanciranja in drugih pravil večje težave kot gradbeništvo ali informacijskotehnološka industrija. Drugič, zagon otežuje
neskladje med ponudbo in povpraševanjem, tako domačim kot tujim, kajti za bolj ali manj vse...

Naslov

OBETA SE OBNOVA SEDMIH ODSEKOV CEST

Medij

Oko, Slovenija

Rubrika, Datum

Šport; 29. 5. 2020

Avtor

Jernej Šulc

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 5

Površina: 252 cm2

...iz naslova tako imenovanega 23. člena ZFO-1 za leto 2020. Po Zakonu o javnem naročanju je bil za izvajalca del
izbran najugodnejši ponudnik, in sicer gradbeništvo in storitve Blaž Švelc, s. p., iz Zidanega Mosta, ki je dal skupno
ponudbo z NIVIG, d. o. o. Po besedah župana Petra Mišje izbrani izvajalec del v Podčetrtku...

Naslov

Bruto domači proizvod v 1. četrtletju 2020 nižji za 2,3 odstotka

Medij

Stat.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zmanjšale za 6,3 %. Na zmanjšanje bruto investicij v osnovna sredstva je vplivalo zmanjšanje investiranja v večino
osnovnih sredstev (razen investicij v gradbeništvu, ki so se celo povečale; glede na isto četrtletje leta 2019 so se
povečale za 3,8 %). Med investicijami v osnovna sredstva so se povečale tudi investicije...

Naslov

V prvem četrtletju 2,3-odstoten padec BDP

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zmanjšale za 6,3 odstotka. Na zmanjšanje bruto investicij v osnovna sredstva je vplivalo zmanjšanje investiranja v
večino osnovnih sredstev, razen v gradbeništvu, kjer so se v letni primerjavi povečale za 3,8 odstotka. Med
investicijami v osnovna sredstva so se povečale investicije v proizvode intelektualne lastnine,...

Naslov

BDP v prvem četrtletju padel za 2,3 odstotka

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...pa je vplival predvsem upad slednjega. Zaposlenost je v začetku letošnjega leta še naraščala. Največ
novozaposlenih oseb v prvem četrtletju je bilo v gradbeništvu, zdravstvu in socialnem varstvu. Foto: Radio Koper Bruto
domači proizvod (BDP), popravljen za vpliv sezone in števila delovnih dni, se je v letošnjem...
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Naslov

Srečanje ministra mag. Vizjaka z Mladinsko iniciativo za 3. razvojno os: »Naredili bomo
vse, da bodo postopki učinkoviti«

Medij

Sds.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...Minister mag. Andrej Vizjak se je sestal s predstavniki Mladinske iniciative za 3. razvojno os na temo gradbene
zakonodaje, s poudarkom na 3. razvojni osi. Uvodoma je minister mag. Vizjak spomnil, da je tudi primer Tretje
razvojne osi botroval, da »smo na MOP v okviru protikriznih...

Naslov

V prvem četrtletju 2,3-odstoten padec BDP | Slovenske novice

Medij

Zadnjenovice.info, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...se zmanjšale za 6,3 odstotka. Na zmanjšanje bruto investicij v osnovna sredstva je vplivalo zmanjšanje investiranja v
večino osnovnih sredstev, razen v gradbeništvu, kjer so se v letni primerjavi povečale za 3,8 odstotka. Med
investicijami v osnovna sredstva so se povečale investicije v proizvode intelektualne lastnine,...

Naslov

Občina bo pridobila zemljišča ob morju in v Livadah

Medij

Si24.news, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela

...terjatev bank (DUTB) odkupiti zemljišče v Livadah ob ulici Zvonimira Miloša v izmeri 1.279 m2. Skupaj s sosednjim
zemljiščem, ki je že v lasti Občine tvorita gradbeno parcelo, na katerih bo po manjši spremembi prostorskega akta
možno umestiti stanovanjski objekt za neprofitna stanovanja. Z DUTB je bil sklenjen dogovor, da nepremičnino...

Naslov

Minister Vizjak: “Želimo, da se 3. razvojna os prične čim prej graditi”

Medij

Koroskenovice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

Uredništvo

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...Minister mag. Andrej Vizjak se je sestal s predstavniki Mladinske iniciative za 3. razvojno os na temo gradbene
zakonodaje, s poudarkom na 3. razvojni osi. Srečanja z ministrom sta se včeraj udeležila predstavnika Aljaž Verhovnik
in Andrej Grobelnik. Uvodoma je minister mag....

Naslov

Maja slovenska gospodarska klima boljša

Medij

Mineral-revija.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

Unknown

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)....
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Naslov

V prvem čertletju se je BDP znižal za 2,3 odstotka, potrošnja gospodinjstev je padla za 6,4
odstotka

Medij

Seniorji.info, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zmanjšale za 6,3 odstotka. Na zmanjšanje bruto investicij v osnovna sredstva je vplivalo zmanjšanje investiranja v
večino osnovnih sredstev, razen v gradbeništvu, kjer so se v letni primerjavi povečale za 3,8 odstotka. Med
investicijami v osnovna sredstva so se povečale investicije v proizvode intelektualne lastnine,...

Naslov

Slovenski proračun s 699,3 milijona evrov primanjkljaja

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zmanjšale za 6,3 odstotka. Na zmanjšanje bruto investicij v osnovna sredstva je vplivalo zmanjšanje investiranja v
večino osnovnih sredstev, razen v gradbeništvu, kjer so se v letni primerjavi povečale za 3,8 odstotka. Med
investicijami v osnovna sredstva so se povečale investicije v proizvode intelektualne lastnine,...

Naslov

BDP v prvem četrtletju padel za 2,3 odstotka

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...pa je vplival predvsem upad slednjega. Zaposlenost je v začetku letošnjega leta še naraščala. Največ
novozaposlenih oseb v prvem četrtletju je bilo v gradbeništvu, zdravstvu in socialnem varstvu. Foto: Radio Koper Bruto
domači proizvod (BDP), popravljen za vpliv sezone in števila delovnih dni, se je v letošnjem...

Naslov

Srečanje ministra mag. Vizjaka z Mladinsko iniciativo za 3. razvojno os: »Naredili...

Medij

Celjskiglasnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...Minister mag. Andrej Vizjak se je sestal s predstavniki Mladinske iniciative za 3. razvojno os na temo gradbene
zakonodaje, s poudarkom na 3. razvojni osi. Uvodoma je minister mag. Vizjak spomnil, da je tudi primer Tretje
razvojne osi botroval, da »smo na MOP v okviru protikriznih...

Naslov

Proč s socialnim dampingom: Gradbeništvo po epidemiji novega koronavirusa

Medij

ZSSS.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...višja brezposelnost, je še toliko boljo pomembno, kot opozarjajo sindikati, da so v gradbene projekte v Sloveniji
vključeni domači izvajalci. Slovensko gradbeništvo se namreč sooča z nelojalno konkurenco, in sicer tako na trgu
gradbenih storitev kot tudi na trgu dela. Pri tem ima prste vmes tudi država. Ta pri infrastrukturnih...
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Naslov

Gradbeni sindikati pozdravljajo predlog zakona za zagon investicij po epidemiji

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...infrastrukturnih podjetjih, delavcem pa boljši socialni položaj, menijo sindikati, ki delujejo v gradbeništvu. Želijo pa si,
da bi uživanje dodatnih pravic čim prej omogočili vsem zaposlenim v panogi. Sindikati so bili do nelojalne konkurence v
gradbeništvu vedno kritični, zato so s predlogom interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi...

Naslov

BDP PADEL ZA 2,3 ODSTOTKA: Ublažila sta ga zlasti potrošnja države in koledarski vpliv

Medij

Regionalgoriska.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

T. Ž.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zmanjšala za 6,4 odstotka, bruto investicije v osnovna sredstva za 6,3 odstotka. Na to je vplivalo zmanjšanje
investiranja v večino osnovnih sredstev, razen v gradbeništvu, kjer so se povečale za 3,8 odstotka. Investicije v
proizvode intelektualne lastnine so se povečale za 1,7 odstotka. Rast dodane vrednosti v dejavnostih...

Naslov

Umar: Koronavirus in ukrepi vplivali na zmanjšanje gospodarske aktivnosti v prvem četrtletju

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dejavnosti, na katere so omejitve in zaščitni ukrepi vplivali še posebej izrazito, kot so osebne storitve in igralništvo. V
predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu pa je bila zaradi višje aktivnosti v prvih dveh mesecih, dodana vrednost v prvi
četrtini leta še medletno višja, pri čemer podatki za marec že kažejo opaznejši...

Naslov

DZ prižgal zeleno luč zakonu za zagon investicij po epidemiji

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...institucionalnega varstva in pomoči družini na domu. S ciljem pospešiti investicije se v tretjem protikoronskem zakonu
podaljšujejo ukrepi na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje
nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali...

Naslov

DZ prižgal zeleno luč zakonu za zagon investicij po epidemiji

Medij

Krog.sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...upravnih sporov zoper upravne akte. Cilj je, da se začnejo investicije čim prej izvajati, saj bodo zaradi velikih
multiplikativnih učinkov, ki jih ima gradbeništvo na celotno gospodarstvo, prispevale k okrevanju gospodarstva, ki ga
letos po napovedih čaka znaten padec. Državna sekretarka na ministrstvu za okolje...
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Naslov

GZS: Država z večjim trošenjem ublažila padec BDP

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...lastnine sta ublažili padec, ki je bil posledica manjših nakupov strojev in opreme. Znotraj sektorjev se je dodana
vrednost nekoliko presenetljivo povečala v gradbeništvu, in sicer zaradi rasti stanovanjske gradnje, ter v predelovalnih
dejavnostih. Slednje je bilo posledica zamika med izdajo faktur, ki je še potekala v drugi...

Naslov

Maja slovenska gospodarska klima boljša

Medij

Mineral-revija.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

Unknown

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)....

Naslov

DZ prižgal zeleno luč zakonu za zagon investicij po epidemiji

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...upravnih sporov zoper upravne akte. Cilj je, da se začnejo investicije čim prej izvajati, saj bodo zaradi velikih
multiplikativnih učinkov, ki jih ima gradbeništvo na celotno gospodarstvo, prispevale k okrevanju gospodarstva, ki ga
letos po napovedih čaka znaten padec. Državna sekretarka na ministrstvu za okolje...

Naslov

Mokrice kot cilj, spremembe zakona kot sredstvo

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 30. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...spremembe zakona kot sredstvo Vse kaže, da je HE Mokrice tisti vzvod, zaradi katerega so na ministrstvu za okolje
v drugem protikoronskem paketu spremenili gradbeno zakonodajo, včeraj pa so spremembe podaljšali do leta 2021.
Naključje ali ne – izpolnjevanje novih pogojev za las zgrešijo vsi trije stranski udeleženci v postopku...

Naslov

DZ potrdil tretji paket ukrepov, turistični boni za vse

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

Ma. M.

Teme

Gradbeni zakon

...institucionalnega varstva in pomoči družini na domu. S ciljem pospešiti investicije se v tretjem protikoronskem zakonu
podaljšujejo ukrepi na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje
nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali...
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Naslov

Mokrice kot cilj, spremembe zakona kot sredstvo

Medij

Preberi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...Vse kaže, da je HE Mokrice tisti vzvod, zaradi katerega so na ministrstvu za okolje v drugem protikoronskem paketu
spremenili gradbeno zakonodajo, včeraj pa so spremembe podaljšali do leta 2021. Naključje ali ne – izpolnjevanje
novih pogojev za......
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V prvem četrtletju 2,3-odstotni padec BDP
Ljubljana, 29.05.2020, 11:20 | Posodobljeno pred 4 urami
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min

AVTOR

STA

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

Slovenija je to četrtletje, na koncu katerega je izbruhnila
epidemija koronavirusa, zabeležila manjše domače in tuje
povpraševanje, kar je pomenilo 2,3-odstotni upad BDP.
Cene življenjskih potrebščin so se maja znova znižale, k
temu pa so največ prispevali cenejši naftni derivati.
Medtem so se cene na mesečni ravni zvišale, inflacija je
bila 0,9-odstotna, k njej pa so največ prispevale višje cene
svežega sadja.

Bruto domači proizvod (BDP) je bil v prvem četrtletju letos za 2,3
odstotka manjši kot v enakem obdobju lani. Slovenija je to četrtletje, na
koncu katerega je izbruhnila epidemija koronavirusa, zabeležila manjše
domače in tuje povpraševanje. Na upad BDP je imel upad domačega
povpraševanja večji vpliv, je sporočil statistični urad.
BDP, popravljen za vpliv sezone in števila delovnih dni, se je v letošnjem
prvem četrtletju v primerjavi z zadnjim lanskim četrtletjem znižal za 4,5
odstotka, v primerjavi s prvim trimesečjem lani pa za 3,4 odstotka.
Domače trošenje se je v prvem četrtletju zmanjšalo za 3,1 odstotka, na
kar sta vplivala tako končno trošenje, ki se je zmanjšalo za enak
odstotek, kot bruto investicije, ki so se zmanjšale za 3,3 odstotka. V
okviru končnega trošenja pa se je povečala potrošnja države, in sicer za
5,8 odstotka.
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Končna potrošnja gospodinjstev se je v prvem četrtletju zmanjšala za
6,4 odstotka, bruto investicije v osnovna sredstva pa so se zmanjšale za
6,3 odstotka.
Na zmanjšanje bruto investicij v osnovna sredstva je vplivalo
zmanjšanje investiranja v večino osnovnih sredstev, razen v
gradbeništvu, kjer so se v letni primerjavi povečale za 3,8 odstotka. Med
investicijami v osnovna sredstva so se povečale investicije v proizvode
intelektualne lastnine, za 1,7 odstotka.
Povečale so se tudi zaloge. Kot so ocenili statistiki, so k rasti BDP
prispevale 0,5 odstotne točke in so tako blažile padec celotnih bruto
investicij in domače potrošnje.
Izvoz se je v prvem četrtletju leta v primerjavi z enakim lanskim
četrtletjem zmanjšal za 1,6 odstotka, kar je prvič v zadnjih 10 letih, z
izjemo drugega četrtletja 2012, ko se je zmanjšal za 0,1 odstotka.
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Uvoz se je zmanjšal za 2,5 odstotka, zaradi tega razmerja je bil vpliv
zunanje trgovinskega presežka na rast BDP pozitiven. K rasti BDP je
tokrat prispeval 0,5 odstotne točke.
Zaposlenost je v začetku leta še naraščala. Skupna zaposlenost je v
prvem četrtletju znašala 1.041.617 oseb, kar je za odstotek več kot v
prvem četrtletju lani. Največ novozaposlenih oseb je bilo v gradbeništvu,
zdravstvu in socialnem varstvu. Upad zaposlenosti pa so zaznali v
kmetijstvu, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih in predelovalnih
dejavnostih.
Cene življenjskih potrebščin so se znižale
V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin maja znova znižale, na
letni ravni je bila deflacija tako kot aprila 1,2-odstotna, k njej pa so
največ prispevali cenejši naftni derivati. Medtem so se cene na mesečni
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ravni zvišale, inflacija je bila 0,9-odstotna, k njej pa so največ prispevale
višje cene svežega sadja.
Maja se je blago na letni ravni pocenilo za 2,9 odstotka - trajno blago za
2,3 odstotka, poltrajno blago za 2,9 odstotka in blago dnevne porabe za
3,1 odstotka, medtem ko so se storitve podražile za dva odstotka, je
danes objavil statistični urad.
K letni deflaciji so največ, 1,4 odstotne točke, prispevali cenejši naftni
derivati - tekoča goriva so se pocenila za 32,4 odstotka, goriva in
maziva za osebna vozila za 23,9 odstotka, bencin za 25,5 odstotka in
dizelsko gorivo za 22,5 odstotka.
Sledila so cenejša obleka in obutev, ki so k deflaciji prispevala 0,3
odstotne točke. Obleka in obutev sta bila na letni ravni cenejša za 4,2
odstotka.
Po drugi strani so deflacijo najbolj nižale višje cene hrane, ki so k skupni
letni rasti dodale 0,8 odstotne točke. Hrana se je v enem letu podražila
za 5,4 odstotka - sveže sadje se je podražilo za 23,4 odstotka, meso pa
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za 10,6 odstotka.
Medtem so k mesečni inflaciji največ, 0,4 odstotne točke, prispevale
višje cene svežega sadja, ki se je podražilo za 32,8 odstotka. 0,3
odstotne točke so prispevale višje cene blaga in storitev iz skupine
rekreacija in kultura (+2,7 odstotka), po 0,1 odstotne točke vsaka pa
še dražja obleka in obutev (+1,1 odstotka), druge storitve v zvezi z
osebnimi vozili (+5,9 odstotka) in vse druge majske podražitve.
Mesečno inflacijo so po drugi strani za 0,1 odstotne točke znižali cenejši
naftni derivati - tekoča goriva so se pocenila za 6,7 odstotka, goriva in
maziva pa za 0,8 odstotka.
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Maja je bila povprečna 12-mesečna rast cen 1,2-odstotna, potem ko je
bila lani maja 1,7-odstotna. Maja lani je bila sicer letna inflacija 1,4odstotna.
Merjeno s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin je bila
maja 1,4-odstotna deflacija (maja lani 1,6-odstotna inflacija), povprečna
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12-mesečna rast cen pa je bila 1,3-odstotna (maja lani 1,8-odstotna).
Mesečna rast cen je bila 0,7-odstotna.

20

24ur.com
Država: Slovenija

29.05.2020
Petek, 21:40

Kazalo

https://www.24ur.com/novice/korona/zelena-luc-dz-z...

1/2

Zelena luč DZ zakonu za zagon investicij po
epidemiji
Ljubljana , 29.05.2020, 21:02 | Posodobljeno pred dvema urama
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min

AVTOR

N.P. / STA

DZ je na izredni seji s 53 glasovi za in 14 proti sprejel zakon, s
katerim bo vlada določila nabor pomembnih investicij ter
zagotovila, da čim prej stečejo in pomagajo zagnati
gospodarstvo. V delu opozicije, predvsem SD in Levici, so bili
do zakona kritični, ker naj bi bil lahko škodljiv za okolje in
vsebinsko prazen.

Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon

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

gospodarstva po epidemiji covida-19 predvideva, da bo vlada sprejela
seznam pomembnih investicij, ki bodo imele prednostno obravnavo pri
pristojnih organih, tudi v primeru upravnih sporov zoper upravne akte.
Cilj je, da se začnejo investicije čim prej izvajati, saj bodo zaradi velikih
multiplikativnih učinkov, ki jih ima gradbeništvo na celotno
gospodarstvo, prispevale k okrevanju gospodarstva, ki ga letos po napovedih
čaka znaten padec.
Državna sekretarka na ministrstvu za okolje in prostor Metka Gorišek je
danes poudarila, da je glavni cilj odprava birokratskih omejitev, saj je analiza
ministrstva pokazala, da so nekatere vloge pri njih že blizu deset let.
"Največji problem je bil pri okoljevarstvenih soglasjih in pa tudi pri integralnih
dovoljenjih, vsekakor tudi pri gradbenih dovoljenjih, pa tudi pri državnih
prostorskih načrtih," je nanizala.
Zakon ministrstvu za okolje in prostor nalaga imenovanje koordinacijske
skupine, ki bo usklajevala in pospeševala postopke pridobivanja dovoljenj, in
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sicer tako, da bo skrbela za sočasno pridobivanje soglasij za posamezne
investicije in preprečevala njihovo podvajanje.
Skupina bo investicije glede na stopnjo pripravljenosti in zagotovitev virov
ﬁnanciranja razvrstila v tri prioritetne liste.
Na prvi listi bodo projekti, za katere je mogoče gradbeno dovoljenje dobiti do
konca leta 2020, na drugi pa tisti, za katere je mogoče gradbeno dovoljenje
dobiti do konca leta 2021. Projekti na teh dveh listah bodo morali biti vredni
vsaj pet milijonov evrov. Na tretji listi bodo medtem projekti, ki jih bo treba
umestiti v strateške dokumente posameznih ministrstev in ki zahtevajo
pripravo državnega prostorskega načrta. Njihova vrednost bo morala biti vsaj
25 milijonov evrov.
Zakon narekuje še, da se mora pri javnih naročilih upoštevati smernice
Evropske komisije o udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih
naročil EU. Po teh smernicah na javne razpise ni treba vabiti ponudnikov iz
tretjih držav, ki niso podpisnice sporazumov z EU, ki določajo recipročnost
glede upoštevanja okoljskih, delavskih in drugih standardov. S tem naj bi
preprečili, da bi na razpisih sodelovala podjetja, ki bi zaradi nižjih standardov
lahko nastopala z dampinškimi cenami. Izvajalci in podizvajalci del bodo
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morali glede na dopolnilo, sprejeto na matičnem odboru, tudi spoštovati
veljavne kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti.
V koaliciji so zakon sprejeli z odprtimi rokami, saj naj bi ugodno vplival na
zagon gospodarstva in posledično na življenjski standard v državi. Iz njihovih
vrst je bilo slišati, da bi lahko zajel za okoli 500 milijonov evrov investicij z
najrazličnejših področij.
V opoziciji so bili pričakovano bolj zadržani. V LMŠ so poizkusili z
dopolnilom, po katerem bi se prednostno obravnavali tudi projekti, za katere
je država zagotovila poroštva v zakonu o izvrševanju proračuna za leti 2020
in 2021, torej drugi tir, tretja razvojna os in stanovanjska problematika
mladih, a neuspešno. Najostrejši so bili sicer v SD in Levici. V SD so
opozorili, da gre za rokohitrske rešitve, ki nas lahko na dolgi rok pahnejo v
kolesje nasedlih, okolju in ljudem škodljivih investicij, v Levici pa, da je zakon
vsebinsko prazen, kriteriji za projekte pa ohlapni.
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Korošci še en korak bližje začetku gradnje
tretje razvojne osi
Slovenj Gradec, 29.05.2020, 16:03 | Posodobljeno pred 7 urami
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
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Začetek gradnje tretje razvojne osi na severnem delu je korak
bližje. Na odločitev o priznanju sposobnosti prijavljenim
izvajalcem za dela pri Gaberkah namreč ni bilo pritožb, tako
da bo Dars lahko interesente povabil k oddaji ponudb. Če ne
bo zapletov, bi se lahko dela začela septembra. Drugače pa je
pri iskanju izvajalca del na južnem delu osi.

Dars izvajalce prvih del na tretji razvojni osi izbira v dvofaznem postopku. V
prvi fazi ugotavlja sposobnost prijaviteljev, ki se prijavijo za sodelovanje. Tisti,
ki jim Dars sposobnost sodelovanja prizna, lahko nato v drugi fazi oddajo
ponudbe s ceno. Ločena razpisa za izbiro izvajalcev prvih del tako na
severnem kot na južnem delu tretje razvojne osi sta bila objavljena konec
julija lani, pri obeh pa so bile v prvi fazi vložene pritožbe na odločitev Darsa v
zvezi s priznanjem sposobnosti ponudnikom, kar je izbiro precej podaljšalo.
Dars je dodatne odločitve glede priznanja sposobnosti objavil sredi maja
letos in v primeru iskanja izvajalca del na lokaciji priključka Gaberke, na
odseku hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec, pritožb ni bilo.
"To pomeni, da bo lahko naročnik del, Dars, že v prihodnjem tednu nadaljeval
z drugo fazo omejenega postopka, v kateri bo ponudnike, katerim je bila
priznana sposobnost za sodelovanje, povabil k oddaji ponudb," so navedli na
Darsu. Po prejemu in pregledu ponudb bo Dars izbral najugodnejšega
ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo za izvedbo del. "Če ne bo pritožb po
izboru ponudnika, bi predvidoma v septembru, ko bi z njim sklenili pogodbo,
že stekla dela," so še napovedali pri Darsu.
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Za dela na lokaciji priključka Gaberke je Dars sposobnost sodelovanja
priznal izvajalcem petih od skupno šestih oddanih prijav, izpadel je le
Kostmann. V igri ostajajo prijava družb I.CO.P, CVP, Nivo eko in Prohaus,
prijava Strabaga, prijava družbe Garnol, ki jo je ta oddala skupaj s
podjetjema Markomark Nival in Hering, prijava Pomgrada in Gorenjske
gradbene družbe ter prijava družb Kolektor CPG, novomeške CGP in
celjskega Voca.
Za dela na odseku hitre ceste Novo mesto-Osredek na južnem delu tretje
razvojne osi pa je bil za oba predvidena sklopa del na zadnjo odločitev Darsa
vložen zahtevek za revizijo. Vlagatelja zahtevka za revizijo sta v skupnem
nastopu skopska družba Granit AD in sarajevski Euro Asfalt, ki jima z
odločitvijo 13. maja letos Dars ni priznal sposobnosti za sodelovanje v obeh
razpisanih sklopih. Rok za odločitev o zahtevku za revizijo je osem delovnih
dni od prejema popolnega zahtevka, so v zvezi s tem pojasnili na Darsu.
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Iz Darsa so danes sporočili tudi, da se po preklicu epidemije novega
koronavirusa ponovno odpira informacijska pisarna za severni del tretje
razvojne osi, ki deluje v prostori Mestne občine Velenje. Pisarna bo ponovno
pričela z delom v sredo, 3. junija, ob 13. uri, v njej pa lahko zainteresirani
občani osebno pridobivajo informacije v zvezi s projektom.
Mladinska iniciativa na sestanku z okoljskim ministrom
Danes se je okoljski minister Andrej Vizjak sestal z predstavnikoma
Mladinske iniciative za 3. razvojno os, Aljažem Verhovnikom in Andrejem
Grobelnikom. Na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) so v okviru
protikriznih ukrepov predlagali nekatere spremembe gradbene zakonodaje v
smislu učinkovitejše gradnje. Eden izmed teh ukrepov je tudi ta, da se lahko
prične graditi na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja, torej ni treba
čakati na pravnomočnost. Minister je ob tem izrazil željo, da se tretja
razvojna os prične čim prej graditi po fazah v skladu s pridobljenimi
dokončnimi gradbenimi dovoljenji.
Predlog iniciative je bil, da se postopki gradnje večje infrastrukture izvajajo
tako, da se v prvi fazi, ko poteka umeščanje objektov v prostor, v postopek
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lahko vključuje širša zainteresirana javnost, ki poda predloge, do katerih se
mora stroka in načrtovalec infrastrukture opredeliti. V naslednjih, izvedbenih
fazah, kot so npr. odkupi nepremičnin, projektiranje, gradbeno dovoljenje, pa
predlagajo, da se v postopek lahko vključujejo samo tiste stranke, ki so
neposredno vključene v gradnjo oziroma so neposredno prizadete. Tudi oni
so poudarili upoštevanje najvišjih strokovnih standardov varovanja okolja ob
razumevanju, kako pomembna je gradnja infrastrukture za decentralizacijo.
Georgi Bangiev, direktor Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na
MOP, pa je z namenom jasnejše predstavitve učinkovanja ukrepov za
učinkovitejše gradnje predstavil shemo, iz katere izhaja, da so na primer
javnosti, civilne iniciative in lastniki še vedno vključeni. Postopki namreč
ostajajo nespremenjeni oziroma takšni kot so bili doslej. Kot je v izjavi
poudaril minister mag. Vizjak, je še vedno "vsak posameznik v fazi postopka
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poklican, da poda svoje mnenje."
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V prvem četrtletju 2,3-odstotni upad BDP
Objavljeno 29. maj 2020 11.07 | Posodobljeno 29. maj 2020 11.22 | Piše: STA
Ključne besede:

BDP

gospodarska aktivnost
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Končna potrošnja gospodinjstev se je v prvem četrtletju
zmanjšala za 6,4 odstotka.

Simbolična fotografija. FOTO: Guliver, Getty Images
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storitev omogoča

Bruto domači proizvod (BDP) je bil v prvem četrtletju letos 2,3 odstotka manjši kot v istem obdobju lani. BDP, popravljen za vpliv sezone in števila delovnih
dni, se je medtem v primerjavi z zadnjim lanskim četrtletjem zmanjšal za 4,5 odstotka, v primerjavi s prvim trimesečjem lani pa za 3,4 odstotka, je sporočil
statistični urad.
Domače trošenje se je v prvem četrtletju zmanjšalo za 3,1 odstotka, na kar sta vplivala tako končno trošenje, ki se je zmanjšalo za enak odstotek, kot bruto
investicije, ki so se zmanjšale za 3,3 odstotka. V okviru končnega trošenja pa se je povečala potrošnja države, in sicer za 5,8 odstotka.
Končna potrošnja gospodinjstev se je v prvem četrtletju zmanjšala za 6,4 odstotka, bruto investicije v osnovna sredstva pa za 6,3 odstotka.
Na zmanjšanje bruto investicij v osnovna sredstva je vplivalo zmanjšanje investiranja v večino osnovnih sredstev, razen v gradbeništvu, kjer so se v letni
primerjavi povečale za 3,8 odstotka. Med investicijami v osnovna sredstva so se povečale investicije v proizvode intelektualne lastnine, za 1,7 odstotka.
Povečale so se tudi zaloge. Kot so ocenili statistiki, so k rasti BDP prispevale 0,5 odstotne točke in so tako blažile upad celotnih bruto investicij in domače
potrošnje.
Izvoz se je v prvem četrtletju leta v primerjavi z istim lanskim četrtletjem zmanjšal za 1,6 odstotka, kar je prvič v zadnjih 10 letih, z izjemo drugega četrtletja
2012, ko se je zmanjšal za 0,1 odstotka.
Uvoz se je zmanjšal za 2,5 odstotka. Zaradi tega razmerja je bil vpliv zunanje trgovinskega presežka na rast BDP pozitiven. K rasti BDP je tokrat prispeval
0,5 odstotne točke.
Zaposlenost je v začetku leta še naraščala. Skupna zaposlenost je v prvem četrtletju znašala 1,041.617 oseb, kar je za odstotek več kot v prvem četrtletju
lani. Največ novozaposlenih oseb je bilo v gradbeništvu, zdravstvu in socialnem varstvu. Upad zaposlenosti pa so zaznali v kmetijstvu, drugih raznovrstnih
poslovnih dejavnostih in predelovalnih dejavnostih.
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DZ potrdil tretji paket ukrepov, turistični boni za
vse
Objavljeno 29. maj 2020 22.09 | Posodobljeno 29. maj 2020 23.21 | Piše: Ma. M.
Ključne besede:

državni zbor

koronaukrepi

koronavirus
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Državni zbor je potrdil tretji paket protikoronskih ukrepov,
tokrat vrednih milijardo evrov.

Državni zbor je potrdil tretji paket ukrepov. FOTO: Uroš Hočevar
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storitev omogoča

Ključni cilj je ohranitev delovnih mest, s tem ko bo država povrnila del nadomestila plače za delavce, ki jim bodo odredili skrajšani delovni čas ali pa napotili na čakanje
na delo doma. Turistični panogi bo dodatno pomagala z izdajo bonov vsem prebivalcem Slovenije.

Kot najbolj izpostavljen ukrep zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida 19 je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti Janez Cigler Kralj predstavil subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. Koristil ga bo lahko vsak delodajalec, ki vsaj 10 odstotkom zaposlenih ne bo
mogel zagotavljati 90 odstotkov dela. Država bo za vsakega takšnega delavca subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko, ukrep pa bo
veljal od 1. junija do 31. decembra.
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Podaljšano subvencioniranje za čakanje na delo
Z namenom ohranitve čim več delovnih mest se za mesec dni podaljšuje tudi subvencioniranje nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. V
nasprotju s prvotnimi načrti vlade bodo do tega ukrepa tudi še v juniju z redkimi izjemami upravičeni vsi delodajalci in ne le tisti iz panoge turizma in gostinstva.

Janez Cigler Kralj
@jciglerkralj

Okoli milijarde € pomoči gospodarstvu, trgu dela in prebivalcem
je aktivirano. Iskrena hvala vsem sodelujočim pri pripravi,
obravnavi in sprejemu izhodne strategije! Gremo naprej. #PKP3

36 9:49 PM - May 29, 2020
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See Janez Cigler Kralj's other Tweets

Vlada je tretji protikoronski zakon pripravljala predvsem z mislijo na panogo turizma in gostinstva, ki je med najbolj prizadetimi zaradi epidemije. Pomagati ji namerava
tako, da bo država vsem prebivalcem Slovenije izdala bone, ki jih bo mogoče koristiti za plačilo nočitve oziroma nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji,
od hotelov do planinskih domov ali kampov. Veljali bodo do konca leta.
Turistične bone bodo prejele osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca 2020, in sicer rojene do vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajše pa v
višini 50 evrov. Računajo, da bo ukrep prinesel multiplikativni učinek.
Turistični boni so bili na današnji izredni seji poslancem tudi najbolj zanimivi. Nekaterim se je zdela njihova višina prenizka, drugi bi omogočili koriščenje tudi za druge
storitve, ne le za nočitev z zajtrkom, tretji bi izplačali njihovo vrednost v denarju. Državni zbor je vse te predloge zavrnil, sprejel je le dopolnilo koalicije, da v primeru
plačila z bonom cena turistične storitve ne sme biti višja kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi. Opazili so namreč, da so nekateri turistični ponudniki začeli
višati cene še pred uveljavitvijo zakona, kar je na dopoldanski novinarski konferenci obsodil tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Pomoč žičničarjem, prevoznikom in kmetom
Zakon prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji. Med njimi so državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za
podjetja kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom. Približno 125 milijonov evrov je predvidenih za zdravstvo, ker v času epidemije ni moglo izvajati velikega
dela storitev.
Do kriznega dodatka, ki ga je za različne skupine državljanov uvedel prvi protikoronski zakon, bodo zdaj upravičeni tudi vpoklicani pripadniki civilne zaščite ter
prostovoljni gasilci, gorski reševalci in jamarji. Novi upravičenci so tudi zasebni izvajalci institucionalnega varstva in pomoči družini na domu.
S ciljem pospešiti investicije se v tretjem protikoronskem zakonu podaljšujejo ukrepi na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo
pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati z utemeljitvijo, da pomeni vojno napoved
naravi, a jim ni uspelo.

Vrednotnice za športne prireditve
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Organizatorji športnih prireditev, ki teh zaradi epidemije niso mogli izvesti, bodo lahko imetnikom vstopnice izdali vrednotnico v enaki vrednosti.
Vlada namerava po tem zakonu tudi pregledati neposredne tuje naložbe, ali morda ne predstavljajo grožnje varnosti oziroma javnemu redu. Pregled naj bi se izvajal
med letošnjim oktobrom in sredino leta 2023.
Državni zbor je zakon, ki je po besedah ministra za delo zamišljen kot izhodna strategija za preprečitev hujših posledic epidemije in kot pomoč gospodarstvu, da se bo
lahko čim prej zagnalo v polni meri, potrdil z 51 glasovi za in osmimi proti. Podporo so mu odrekli poslanci Levice, v LMŠ, SAB in SD pa so se glasovanja tako kot pri
prvih dveh protikoronskih zakonih vzdržali.

Podprite zgodbe, ki štejejo
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Slovenske novice so že več kot dve desetletji najbolj priljubljen časnik na Slovenskem. Podprite naše delo tudi na spletu in si zagotovite neomejen dostop do
vseh vsebin na našem portalu že za 0,99 € na mesec. To je manj kot stane ena skodelica jutranje kave. Naša zaveza velja: ostajamo v službi malega človeka!
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BDP v prvem četrtletju padel za 2,3 odstotka
Državni proračun v prvih štirih mesecih izkazal skoraj 700 milijonov evrov primanjkljaja
M. Z.| 29. maj 2020 ob 11:21
MMC RTV SLO, STA

Zaposlenost je v začetku letošnjega leta še naraščala. Največ novozaposlenih oseb v prvem četrtletju je bilo v gradbeništvu, zdravstvu in socialnem varst…

BDP je bil v prvem četrtletju letos za 2,3 % manjši kot v enakem obdobju lani. Slovenija je to četrtletje, na koncu katerega je
izbruhnila epidemija, zabeležila manjše tuje in domače povpraševanje, na upad BDP-ja pa je vplival predvsem upad slednjega.
Bruto domači proizvod (BDP), popravljen za vpliv sezone in števila delovnih dni, se je v letošnjem prvem četrtletju v primerjavi z zadnjim lanskim
četrtletjem znižal za 4,5 odstotka, v primerjavi s prvim trimesečjem lani pa za 3,4 odstotka. Domače trošenje se je v prvem četrtletju
zmanjšalo za 3,1 odstotka, na kar sta vplivala tako končno trošenje, ki se je zmanjšalo za enak odstotek, kot bruto investicije,
ki so se zmanjšale za 3,3 odstotka. V okviru končnega trošenja pa se je povečala potrošnja države, in sicer za 5,8 odstotka. Končna potrošnja
gospodinjstev se je v prvem četrtletju zmanjšala za 6,4 odstotka, bruto investicije v osnovna sredstva pa so se zmanjšale za 6,3 odstotka.
Na zmanjšanje bruto investicij v osnovna sredstva je vplivalo zmanjšanje investiranja v večino osnovnih sredstev, razen v gradbeništvu, kjer so se
v letni primerjavi povečale za 3,8 odstotka. Med investicijami v osnovna sredstva so se povečale investicije v proizvode intelektualne
lastnine, za 1,7 odstotka. Povečale so se tudi zaloge. Kot so ocenili statistiki, so k rasti BDP-ja prispevale 0,5 odstotne točke in so tako blažile
padec celotnih bruto investicij in domače potrošnje.
Izvoz se je v prvem četrtletju leta v primerjavi z enakim lanskim četrtletjem zmanjšal za 1,6 odstotka, kar je prvič v zadnjih 10 letih, z izjemo
drugega četrtletja 2012, ko se je zmanjšal za 0,1 odstotka. Uvoz se je zmanjšal za 2,5 odstotka, zaradi tega razmerja je bil vpliv zunanje
trgovinskega presežka na rast BDP pozitiven. K rasti BDP-ja je tokrat prispeval 0,5 odstotne točke.

V prvem četrtletju še brez vpliva epidemije na trg dela
Zaposlenost je v začetku leta še naraščala. Skupna zaposlenost je v prvem četrtletju znašala 1.041.617 oseb, kar je za odstotek več kot v prvem
četrtletju lani. Največ novozaposlenih oseb je bilo v gradbeništvu, zdravstvu in socialnem varstvu. Upad zaposlenosti pa so zaznali v kmetijstvu,
drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih in predelovalnih dejavnostih.
Stopnja anketne brezposelnosti je v prvem četrtletju znašala 4,6 odstotka, kar je 0,3 odstotne točke manj kot v enakem obdobju lani, kažejo
podatki državnega statističnega urada. Stopnja brezposelnosti je bila z 11,5 odstotka najvišja med mladimi v starostni skupini od 15 do 24 let in
se je v primerjavi z enakim obdobjem lani zvišala za 1,6 odstotne točke. Eden izmen razlogov za visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi bi
lahko bilo znižanje števila zaposlenih prek študentskega servisa; takih je bilo 23.000, kar je za 6,3 odstotka manj kot v istem obdobju lani.
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Najnižjo stopnjo anketne brezposelnosti, 3,6-odstotno, so imele osebe v starostni skupini od 55 do 64 let. Glede na prvo lansko četrtletje se je ta
znižala za 0,8 odstotne točke. Število anketno brezposelnih je v prvem četrtletju doseglo 47.000, kar je za 5,7 odstotka manj kot v enakem
obdobju lani. Delež brezposelnih moških je bil 49 odstotkov, žensk pa 51 odstotkov.
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Statistiki v zadnjih letih opažajo trend zmanjševanja števila zaposlenih za določen čas in povečanja števila zaposlenih za nedoločen čas. Foto: BoBo

Glede na trajanje iskanja dela so s 35 odstotki prevladovali brezposelni, ki so iskali delo od enega do pet mesecev. Takšnih, ki so iskali delo manj
kot mesec dni, je bilo dva odstotka.
Število delovno aktivnega prebivalstva se je v prvem četrtletju v medletni primerjavi povečalo za 0,4 odstotka na 982.000. Delovno
aktivne je sestavljalo 88 odstotkov zaposlenih, 11 odstotkov samozaposlenih ter odstotek pomagajočih družinskih članov. Glede na
enako obdobjelani se je število samozaposlenih znižalo za 11,6 odstotka, število zaposlenih pa zvišalo za 2,7 odstotka.
Statistiki v zadnjih letih opažajo trend zmanjševanja števila zaposlenih za določen čas in povečanja števila zaposlenih za nedoločen čas. V prvem
letošnjem četrtletju je bilo takih za določen čas 108.000, za nedoločen čas pa 751.000. Število prvih se je v medletni primerjavi zmanjšalo za 7,4
odstotka, drugih pa povečalo za 4,4 odstotka.
Statistični urad je v anketi o aktivnem in neaktivnem prebivalstvu delovno aktivne, ki v tednu pred anketiranjem niso delali – takih je bilo v prvem
četrtletju 125.000 – tudi vprašal, zakaj niso opravljali svojega dela. V največji meri je bil razlog dopust (štirje odstotki),
sledila jebolniška odsotnost (3,5 odstotka) ter čakanje na delo (1,7 odstotka).

Cenejši bencin in dražja hrana
Ob padcu BDP-ja so se v Sloveniji v maju znova znižale tudi cene življenjskih potrebščin – na letni ravni je bila deflacija tako kot aprila 1,2odstotna, k njej pa so največ prispevali cenejši naftni derivati. Medtem so se cene na mesečni ravni zvišale, inflacija je bila 0,9-odstotna, k njej
pa so največ prispevale višje cene svežega sadja.
Maja se je tako na letni ravni pocenilo blago za 2,9 odstotka, medtem ko so se storitve podražile za dva odstotka, je danes objavil statistični
urad. K letni deflaciji so največ, 1,4 odstotne točke, prispevali cenejši naftni derivati, 0,3 odstotne točke pa so prispevala cenejša obleka in
obutev. Po drugi strani so k rasti najbolj, 0,8 odstotne točke, prispevale višje cene hrane.
Medtem so k mesečni inflaciji 0,4 odstotne točke prispevale višje cene svežega sadja, 0,3 odstotne točke višje cene blaga in storitev iz skupine
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K letni deflaciji so največ prispevali cenejši naftni derivati. Foto: BoBo

rekreacija in kultura, po 0,1 odstotne točke vsak pa še dražja obleka in obutev, druge storitve v zvezi z osebnimi vozili in vse druge majske
podražitve. Maja je bila povprečna 12-mesečna rast cen 1,2-odstotna, potem ko je bila lani maja 1,7-odstotna. Maja lani je bila sicer letna
inflacija 1,4-odstotna.

Skoraj 700 milijonov evrov primanjkljaja
Kot je sporočilo finančno ministrstvo, je državni proračun v prvih štirih mesecih letos izkazal 699,3 milijona evrov primanjkljaja. Prihodki v višini
3,03 milijarde evrov so bili v primerjavi z enakim lanskim obdobjem nižji za 9,7 odstotka, predvsem zaradi zniževanja davčnih prihodkov,
odhodki pa so se povečali za 10,9 odstotka na 3,73 milijarde evrov.
Prilivi od davkov so med januarjem in aprilom skupaj dosegli 2,5 milijarde evrov in bili za 13 odstotkov nižji kot v enakem obdobju lani.
Dohodnina v višini 398,8 milijona evrov je bila nižja za 22,4 odstotka, davek od dohodka pravnih oseb je bil nižji za 32,6 odstotka in je znašal
250,6 milijona evrov, DDV pa je bil nižji za 10,9 odstotka in je znašal 1,1 milijarde evrov. Prihodki od pobranih trošarin so znašali 410,6 milijona
evrov in so bili za 13,3 odstotka nižji kot leto prej.
Med tekočimi odhodki so se obveznosti za plačilo plač in prispevkov v prvem štirimesečju leta zvišale za 6,9 odstotka na 458,7 milijona evrov. Za
slabih 20 odstotkov so bili višji izdatki za blago in storitve, v okviru tekočih transferjev pa je bilo za transferje posameznikom in gospodinjstvom
namenjeno 11,3 odstotka več sredstev (551,7 milijona evrov). Drugi tekoči domači transferji so bili višji za 25,9 odstotka in so skupaj znašali 1,1
milijarde evrov.
Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo sestavljajo vse štiri javne blagajne, je v prvih štirih mesecih zabeležila približno 5,96 milijarde
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Na primanjkljaj je najbolj vplival upad davčnih prihodkov. Foto: Pixabay
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evrov prihodkov in 6,76 milijarde evrov odhodkov.
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Vlada: Presoja ustavnosti členov, ki zaostrujejo pogoje NVO-jem, ni utemeljena

Po mnenju vlade nevladniki niso izkazali nastanka škode v primeru izvrševanja
La. Da.| 29. maj 2020 ob 20 43
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Foto: BoBo

Vlada je na dopisni seji sprejela mnenje, da pobuda za oceno ustavnosti členov, ki v prvem protikoronskem zakonu
zaostrujejo pogoje za vključevanje okoljevarstvenih organizacij v postopke, ni utemeljena.

Vlada meni, da pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 100.d člena ter členov 100.e, 100.f in 100.g prvega protikoronskega zakona ni
utemeljena. Po mnenju vlade pobudnice za oceno ustavnosti niso izkazale nastanka škode v primeru, da se sprejeti ukrepi še naprej
izvršujejo, so po dopisni seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.
"V upravnih postopkih še vedno lahko sodelujejo nevladne organizacije in vse druge stranke, ki jih ukrepi zadevajo. Če pobudnice niso
zmožne poenotiti svojih stališč in skupaj nastopati v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, to še ne pomeni, da je izdano gradbeno
dovoljenje nezakonito ali da bodo nastale težko popravljive posledice za okolje," so zapisali.
Upravni postopki po mnenju vlade "ne bi smeli biti poligon za uresničevanje parcialnih interesov posameznih nevladnih organizacij". Prav
tako se nevladne organizacije ne vključijo v izdajo vseh gradbenih dovoljenj, pa zato ta gradbena dovoljenja še niso nezakonita oz. to ne
pomeni, da je za okolje nastala škoda, so poudarili.

Ustavno sporni členi prvega protikoronskega svežnja
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100.d člen posega v projekte, ki so bili z uveljavitvijo gradbenega zakona leta 2018 v fazi pridobivanja okoljevarstvenega soglasja. Za vse
te projekte predlog omogoča, da avtomatsko preidejo v integralni postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. 100.e člen omogoča
začetek gradnje projektov še pred pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja, na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja. 100.f člen
dviguje zahteve za sodelovanje nevladnih organizacij, ki imajo status, da delujejo v javnem interesu, v postopku za izdajo gradbenega
dovoljenja na najmanj 50 aktivnih članov za društva, najmanj tri zaposlene s sedmo stopnjo izobrazbe za zavode oz. najmanj 10.000
evrov premoženja za ustanove. Vsi pogoji morajo biti izpolnjeni tudi za dve leti nazaj. 100.g člen pa enake pogoje uvaja še za nevladne
organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje uresničuje pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave.
Nevladne organizacije imajo še vedno možnost uveljavitve pravnega varstva, njihova pravna sredstva pa se bodo prednostno obravnavala,
zagotavlja vlada. Dodajajo še, da iz Aarhuške konvencije ne izhaja, da mora imeti dostop do pravnega varstva vsaka nevladna organizacija,
temveč zgolj tista, ki zastopa vključeno javnost.
Ustavno sodišče je pobudo nevladnih organizacij za oceno ustavnosti zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije novega
koronavirusa in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo imelo že na dnevnem redu četrtkove seje. Pobudo so vložili Društvo
za sonaraven razvoj Focus, Društvo za preučevanje rib Slovenije in Lutra – inštitut za ohranjanje naravne dediščine.
Vlada je na dopisni seji prejšnji teden s 15. majem preklicala epidemijo, kar pomeni, da se veljavnost ukrepov, zoper katere je vložena
predmetna pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti, z 31. majem izteka. S tem so pobudnice po njeni oceni izgubile pravni interes za
vložitev pobude za oceno ustavnosti omenjenih delov zakona, saj bo ureditev, ki posega v njihov pravni položaj, prenehala veljati.
A hkrati vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvideva, da se ukrepi od 100.b do 100.h člena prvega protikoronskega zakona
podaljšajo do 31. decembra 2021. Gre torej za vse člene, ki so sporni za pobudnike ustavne presoje.
ocena ustavnosti

vlada

dopisna seja

NVO
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Uradno: Tako hude so
posledice epidemije na
naše gospodarstvo
STA, D. J.
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ANŽE PETKO VŠEK Odprtje teras barov in lokalov po spr

ostitvenih ukrepov zaradi covid-19.
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Bruto domači proizvod (BDP) je bil v prvem
četrtletju letos za 2,3 odstotka manjši kot v
enakem obdobju lani.
Slovenija je to četrtletje, na koncu katerega je izbruhnila
epidemija koronavirusa, zabeležila manjše domače in
tuje povpraševanje. Na upad BDP je imel upad
domačega povpraševanja večji vpliv, je sporočil
statistični urad.
BDP, popravljen za vpliv sezone in števila delovnih dni,
se je v letošnjem prvem četrtletju v primerjavi z zadnjim
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lanskim četrtletjem znižal za 4,5 odstotka, v primerjavi s
prvim trimesečjem lani pa za 3,4 odstotka.
Domače trošenje se je v prvem četrtletju zmanjšalo za
3,1 odstotka, na kar sta vplivala tako končno trošenje, ki
se je zmanjšalo za enak odstotek, kot bruto investicije, ki
so se zmanjšale za 3,3 odstotka. V okviru končnega
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trošenja pa se je povečala potrošnja države, in sicer za
5,8 odstotka.
Končna potrošnja gospodinjstev se je v prvem četrtletju
zmanjšala za 6,4 odstotka, bruto investicije v osnovna
sredstva pa so se zmanjšale za 6,3 odstotka.
Na zmanjšanje bruto investicij v osnovna sredstva je
vplivalo zmanjšanje investiranja v večino osnovnih
sredstev, razen v gradbeništvu, kjer so se v letni
primerjavi povečale za 3,8 odstotka. Med investicijami v
osnovna sredstva so se povečale investicije v proizvode
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intelektualne lastnine, za 1,7 odstotka.
Povečale so se tudi zaloge. Kot so ocenili statistiki, so k
rasti BDP prispevale 0,5 odstotne točke in so tako
blažile padec celotnih bruto investicij in domače
potrošnje.
Izvoz se je v prvem četrtletju leta v primerjavi z enakim
lanskim četrtletjem zmanjšal za 1,6 odstotka, kar je prvič
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v zadnjih 10 letih, z izjemo drugega četrtletja 2012, ko se
je zmanjšal za 0,1 odstotka.
Uvoz se je zmanjšal za 2,5 odstotka, zaradi tega
razmerja je bil vpliv zunanje trgovinskega presežka na
rast BDP pozitiven. K rasti BDP je tokrat prispeval 0,5
odstotne točke.
Zaposlenost je v začetku leta še naraščala. Skupna
zaposlenost je v prvem četrtletju znašala 1.041.617
oseb, kar je za odstotek več kot v prvem četrtletju lani.
Največ novozaposlenih oseb je bilo v gradbeništvu,
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zdravstvu in socialnem varstvu. Upad zaposlenosti pa so
zaznali v kmetijstvu, drugih raznovrstnih poslovnih
dejavnostih in predelovalnih dejavnostih.
V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin maja
,medtem znova znižale, na letni ravni je bila deflacija
tako kot aprila 1,2-odstotna, k njej pa so največ
prispevali cenejši naftni derivati. Medtem so se cene na
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mesečni ravni zvišale, inflacija je bila 0,9-odstotna, k njej
pa so največ prispevale višje cene svežega sadja.
Maja se je tako na letni ravni pocenilo blago, za 2,9
odstotka, medtem ko so se storitve podražile za dva
odstotka, je danes objavil statistični urad. K letni deflaciji
so največ, 1,4 odstotne točke, prispevali cenejši naftni
derivati, 0,3 odstotne točke pa so prispevala cenejša
obleka in obutev. Po drugi strani so k rasti najbolj, 0,8
odstotne točke, prispevale višje cene hrane.
Medtem so k mesečni inflaciji so 0,4 odstotne točke
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prispevale višje cene svežega sadja, 0,3 odstotne točke
višje cene blaga in storitev iz skupine rekreacija in
kultura, po 0,1 odstotne točke vsak pa še dražja obleka
in obutev, druge storitve v zvezi z osebnimi vozili in vse
druge majske podražitve.
Maja je bila povprečna 12-mesečna rast cen 1,2odstotna, potem ko je bila lani maja 1,7-odstotna. Maja
lani je bila sicer letna inflacija 1,4-odstotna.
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Zelena luč zakonu za zagon investicij
AVTOR

STA, I. H.
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SHUTTERSTOCK

Vlada bo določila nabor pomembnih investicij, ki bodo imele
prednostno obravnavo.
Državni zbor je danes na izredni seji s 53 glasovi za in 14 proti sprejel zakon, s
katerim bo vlada določila nabor pomembnih investicij ter zagotovila, da čim prej
stečejo in pomagajo zagnati gospodarstvo. V delu opozicije, predvsem SD in Levici,
so bili do zakona kritični, ker naj bi bil lahko škodljiv za okolje in vsebinsko prazen.
Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon
gospodarstva po epidemiji covida-19 predvideva, da bo vlada sprejela seznam
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pomembnih investicij, ki bodo imele prednostno obravnavo pri pristojnih organih, tudi
v primeru upravnih sporov zoper upravne akte.

Cilj je, da se začnejo investicije čim prej izvajati, saj bodo zaradi velikih
multiplikativnih učinkov, ki jih ima gradbeništvo na celotno gospodarstvo, prispevale
k okrevanju gospodarstva, ki ga letos po napovedih čaka znaten padec.

Nekatere vloge na MOP že deset let
Državna sekretarka na ministrstvu za okolje in prostor Metka Gorišek je danes poudarila,
da je glavni cilj odprava birokratskih omejitev, saj je analiza ministrstva pokazala, da
so nekatere vloge pri njih že blizu deset let. "Največji problem je bil pri okoljevarstvenih soglasjih in pa tudi pri
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integralnih dovoljenjih, vsekakor tudi pri gradbenih dovoljenjih, pa tudi pri državnih prostorskih načrtih,"

je nanizala.

Zakon ministrstvu za okolje in prostor nalaga imenovanje koordinacijske skupine, ki
bo usklajevala in pospeševala postopke pridobivanja dovoljenj, in sicer tako, da bo
skrbela za sočasno pridobivanje soglasij za posamezne investicije in preprečevala
njihovo podvajanje.
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SAŠA DESPOT

Skupina bo investicije glede na stopnjo pripravljenosti in zagotovitev virov
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ﬁnanciranja razvrstila v tri prioritetne liste.

Prednost bodo imeli večji projekti
Na prvi listi bodo projekti, za katere je mogoče gradbeno dovoljenje dobiti do konca
leta 2020, na drugi pa tisti, za katere je mogoče gradbeno dovoljenje dobiti do konca
leta 2021. Projekti na teh dveh listah bodo morali biti vredni vsaj pet milijonov evrov.
Na tretji listi bodo medtem projekti, ki jih bo treba umestiti v strateške dokumente
posameznih ministrstev in ki zahtevajo pripravo državnega prostorskega načrta.
Njihova vrednost bo morala biti vsaj 25 milijonov evrov.
Zakon narekuje še, da se mora pri javnih naročilih upoštevati smernice Evropske
komisije o udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU. Po
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teh smernicah na javne razpise ni treba vabiti ponudnikov iz tretjih držav, ki niso
podpisnice sporazumov z EU, ki določajo recipročnost glede upoštevanja okoljskih,
delavskih in drugih standardov. S tem naj bi preprečili, da bi na razpisih sodelovala
podjetja, ki bi zaradi nižjih standardov lahko nastopala z dampinškimi cenami.

Zajeli naj bi za 500 milijonov investicij
Izvajalci in podizvajalci del bodo morali glede na dopolnilo, sprejeto na matičnem
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odboru, tudi spoštovati veljavne kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti.

ANŽE PETKO VŠEK

V koaliciji so zakon sprejeli z odprtimi rokami, saj naj bi ugodno vplival na zagon
gospodarstva in posledično na življenjski standard v državi. Iz njihovih vrst je bilo
slišati, da bi lahko zajel za okoli 500 milijonov evrov investicij z najrazličnejših
področij.
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V opoziciji so bili pričakovano bolj zadržani. V LMŠ so poizkusili z dopolnilom, po
katerem bi se prednostno obravnavali tudi projekti, za katere je država zagotovila
poroštva v zakonu o izvrševanju proračuna za leti 2020 in 2021, torej drugi tir, tretja
razvojna os in stanovanjska problematika mladih, a neuspešno.

Najostrejši so bili sicer v SD in Levici. V SD so opozorili, da gre za rokohitrske
rešitve, ki nas lahko na dolgi rok pahnejo v kolesje nasedlih, okolju in ljudem
škodljivih investicij, v Levici pa, da je zakon vsebinsko prazen, kriteriji za projekte pa
ohlapni.
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Zelena luč za tretji paket ukrepov, potrjeni
tudi turistični boni
AVTOR

STA, I. H.
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PIXABAY

Državni zbor je potrdil tretji paket protikoronskih ukrepov, tokrat
vrednih milijardo evrov.
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Ključni cilj je ohranitev delovnih mest, s tem ko bo država povrnila del nadomestila
plače za delavce, ki jim bodo odredili skrajšani delovni čas ali pa napotili na čakanje
na delo doma. Turistični panogi bo dodatno pomagala z izdajo bonov vsem
prebivalcem Slovenije.

Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa
Kot najbolj izpostavljen ukrep zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic epidemije covida-19 je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti Janez Cigler Kralj predstavil subvencioniranje skrajšanega delovnega časa.

Za skrajšan delovni čas od 112 do 448 evrov
Koristil ga bo lahko vsak delodajalec, ki vsaj 10 odstotkom zaposlenih ne bo
mogel zagotavljati 90 odstotkov dela. Država bo za vsakega takšnega delavca
subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko, ukrep pa bo
veljal od 1. junija do 31. decembra.

Čakanje na delo za vse, ne le v turizmu
Z namenom ohranitve čim več delovnih mest se za mesec dni podaljšuje tudi
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subvencioniranje nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. V
nasprotju s prvotnimi načrti vlade bodo do tega ukrepa tudi še v juniju z redkimi
izjemami upravičeni vsi delodajalci in ne le tisti iz panoge turizma in gostinstva.
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To na ministrstvu pravijo o bonih za dopust v Sloveniji
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"Vlada je prisluhnila številnim pozivom iz gospodarstva,"

je o tej spremembi dejal Cigler Kralj in izrazil

pričakovanje, da se bo na ta način rešilo številne stiske tistih panog, ki se po epidemiji
še ne morejo zagnati. Tako kot doslej bodo do subvencioniranja čakanja na delo
upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi
epidemije upadli za več kot 10 odstotkov.

Boni za nočitev oz. nočitev z zajtrkom
Vlada je tretji protikoronski zakon pripravljala predvsem z mislijo na panogo turizma in
gostinstva, ki je med najbolj prizadetimi zaradi epidemije. Pomagati ji namerava tako,
da bo država vsem prebivalcem Slovenije izdala bone, ki jih bo mogoče koristiti za
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plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji, od hotelov
do planinskih domov ali kampov. Veljali bodo do konca leta.

Kaj so nam povedali o turističnih bonih in kaj piše v zakonu
Turistične bone bodo prejele osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan
13. marca 2020, in sicer rojene do vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajše pa v
višini 50 evrov. "Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek," je povedal minister.
Pričakovati namreč je, da bodo prejemniki bonov v izbranem počitniškem kraju poleg
nočitve koristili še druge storitve.
Turistični boni so bili na današnji izredni seji poslancem tudi najbolj zanimivi.
Nekaterim se je zdela njihova višina prenizka, drugi bi omogočili koriščenje tudi za
druge storitve, ne le za nočitev z zajtrkom, tretji bi izplačali njihovo vrednost v denarju.

Cena turistične storitve se ne sme spremeniti
DZ je vse te predloge zavrnil, sprejel je le dopolnilo koalicije, da v primeru plačila z
bonom cena turistične storitve ne sme biti višja kot v primeru plačila z drugimi
plačilnimi sredstvi. Opazili so namreč, da so nekateri turistični ponudniki začeli višati
cene še pred uveljavitvijo zakona, kar je na dopoldanski novinarski konferenci obsodil
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

52

Zurnal24.si
Država: Slovenija

29.05.2020
Petek, 22:28

Kazalo

https://www.zurnal24.si/slovenija/zelena-luc-za-tr...

5/6

GOV.SI

Tako boste lahko unovčili bone svojih sorodnikov
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Zakon prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu
gospodarstva po epidemiji. Med njimi so državne pomoči v obliki nepovratnih in
povratnih sredstev za podjetja, kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom.
Približno 125 milijonov evrov je predvidenih za zdravstvo, ker v času epidemije ni
moglo izvajati velikega dela storitev.

Krizni dodatek za določene skupine
Do kriznega dodatka, ki ga je za različne skupine državljanov uvedel prvi
protikoronski zakon, bodo zdaj upravičeni tudi vpoklicani pripadniki civilne zaščite ter
prostovoljni gasilci, gorski reševalci in jamarji. Novi upravičenci so tudi zasebni
izvajalci institucionalnega varstva in pomoči družini na domu.
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S ciljem pospešiti investicije se v tretjem protikoronskem zakonu podaljšujejo ukrepi
na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za
sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji
so poskušali ta člen črtati z utemeljitvijo, da pomeni vojno napoved naravi, a jim ni
uspelo.

Za odpovedane športne dogodke vrednotnica
Organizatorji športnih prireditev, ki teh zaradi epidemije niso mogli izvesti, bodo lahko
imetnikom vstopnice izdali vrednotnico v enaki vrednosti.
Vlada namerava po tem zakonu tudi pregledati neposredne tuje naložbe, ali morda ne
predstavljajo grožnje varnosti oz. javnemu redu. Pregled naj bi se izvajal med
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letošnjim oktobrom in sredino leta 2023.

DZ je zakon, ki je po besedah ministra za delo zamišljen kot izhodna strategija za
preprečitev hujših posledic epidemije in kot pomoč gospodarstvu, da se bo lahko čim
prej zagnalo v polni meri, potrdil z 51 glasovi za in osmimi proti.

SD se je glasovanja vzdržal
Podporo so mu odrekli poslanci Levice, v LMŠ, SAB in SD pa so se glasovanja tako
kot pri prvih dveh protikoronskih zakonih vzdržali.
dezurni@zurnal24.si
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Na območju izolskega Arga bo zrasel ribiški
muzej
Občina Izola bo prek Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) od družbe Argolina odkupila stavbna zemljišča
nekdanje tovarne Argo v skupni izmeri slabih 3600 kvadratnih metrov in zanje namenila 20.000 evrov. Na tem območju
občina v prihodnjih letih načrtuje izgradnjo interaktivnega muzeja ribiške industrije Slovenije, ki bo večfunkcijski objekt.
Objekt naj bi deloval kot hiša eksperimentov za ribištvo, biodiverziteto in naravo Slovenije z elementi klasičnega muzeja,
ribiškega oz. morskega doma in centra odličnosti za inovativnost in usposabljanje ter promocijo za marikulturo in
akvakulturo, so sporočili z občine po četrtkovi seji občinskega sveta, na kateri so sprejeli rebalansa občinskega
proračuna. V sklopu proračuna je predviden tudi omenjeni nakup zemljišč in sredstva zanj.
Občina ocenjuje vrednost interaktivnega muzeja ribiške industrije na dobre štiri milijone evrov in pričakuje sofinanciranje
Evropske unije v višini 70 odstotkov vrednosti projekta med letoma 2022 in 2024. Poleg sredstev za nakup zemljišča bo
občina z rebalansom v letošnjem letu namenila še nekaj sredstev za začetek priprave projektne dokumentacije za muzej.
Gre za sredstva, ki jih je občina že pridobila iz programa LAS Istre.
Občina od DUTB namerava poleg tega odkupiti zemljišče v Livadah v izmeri 1279 kvadratnih metrov, ki skupaj s
sosednjim zemljiščem v lasti občine sestavlja gradbeno parcelo, na katerih bo po manjši spremembi prostorskega akta
mogoče umestiti stanovanjski objekt za neprofitna stanovanja. Z DUTB je bil sklenjen dogovor, da nepremičnino proda
občini po ceni 100.000 evrov.
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Na četrtkovi seji so občinski svetniki poleg rebalansa letošnjega proračuna, ki predvideva skupno zmanjšanje prihodkov
za dobrih 455.000 evrov, med drugim sprejeli tudi predlog sklepa o določitvi vrednosti zemljišč v občini Izola za potrebe
občine. S sprejemom odloka o porabi sredstev proračunske rezerve za financiranje izdatkov v zvezi z epidemijo covida19 se v primeru potrebe omogoča možnost črpanja do 254.625 evrov. Prav tako so svetniki podali pozitivno predhodno
mnenje k imenovanju Romine Zajc Mejak za direktorico doma upokojencev Izola.
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V prvem četrtletju 2,3-odstoten padec BDP
Bruto domači proizvod (BDP) je bil v prvem četrtletju letos za 2,3 odstotka manjši kot v enakem obdobju lani. Slovenija je
to četrtletje, na koncu katerega je izbruhnila epidemija koronavirusa, zabeležila manjše domače in tuje povpraševanje.
Na upad BDP je imel upad domačega povpraševanja večji vpliv, je sporočil statistični urad.
BDP, popravljen za vpliv sezone in števila delovnih dni, se je v letošnjem prvem četrtletju v primerjavi z zadnjim lanskim
četrtletjem znižal za 4,5 odstotka, v primerjavi s prvim trimesečjem lani pa za 3,4 odstotka.
Domače trošenje se je v prvem četrtletju zmanjšalo za 3,1 odstotka, na kar sta vplivala tako končno trošenje, ki se je
zmanjšalo za enak odstotek, kot bruto investicije, ki so se zmanjšale za 3,3 odstotka. V okviru končnega trošenja pa se je
povečala potrošnja države, in sicer za 5,8 odstotka.
Končna potrošnja gospodinjstev se je v prvem četrtletju zmanjšala za 6,4 odstotka, bruto investicije v osnovna sredstva
pa so se zmanjšale za 6,3 odstotka.
Na zmanjšanje bruto investicij v osnovna sredstva je vplivalo zmanjšanje investiranja v večino osnovnih sredstev, razen v
gradbeništvu, kjer so se v letni primerjavi povečale za 3,8 odstotka. Med investicijami v osnovna sredstva so se povečale
investicije v proizvode intelektualne lastnine, za 1,7 odstotka.
Povečale so se tudi zaloge. Kot so ocenili statistiki, so k rasti BDP prispevale 0,5 odstotne točke in so tako blažile padec
celotnih bruto investicij in domače potrošnje.
Izvoz se je v prvem četrtletju leta v primerjavi z enakim lanskim četrtletjem zmanjšal za 1,6 odstotka, kar je prvič v zadnjih
10 letih, z izjemo drugega četrtletja 2012, ko se je zmanjšal za 0,1 odstotka.
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Uvoz se je zmanjšal za 2,5 odstotka, zaradi tega razmerja je bil vpliv zunanje trgovinskega presežka na rast BDP
pozitiven. K rasti BDP je tokrat prispeval 0,5 odstotne točke.
Zaposlenost je v začetku leta še naraščala. Skupna zaposlenost je v prvem četrtletju znašala 1.041.617 oseb, kar je za
odstotek več kot v prvem četrtletju lani. Največ novozaposlenih oseb je bilo v gradbeništvu, zdravstvu in socialnem
varstvu. Upad zaposlenosti pa so zaznali v kmetijstvu, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih in predelovalnih
dejavnostih.
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V prvem četrtletju 2,3-odstoten padec BDP
(dopolnjeno)
Bruto domači proizvod (BDP) je bil v prvem četrtletju letos za 2,3 odstotka manjši kot v enakem obdobju lani. Slovenija je
to četrtletje, na koncu katerega je izbruhnila epidemija koronavirusa, zabeležila manjše domače in tuje povpraševanje.
Na upad BDP je imel upad domačega povpraševanja večji vpliv, je sporočil statistični urad.
BDP, popravljen za vpliv sezone in števila delovnih dni, se je v letošnjem prvem četrtletju v primerjavi z zadnjim lanskim
četrtletjem znižal za 4,5 odstotka, v primerjavi s prvim trimesečjem lani pa za 3,4 odstotka.
Domače trošenje se je v prvem četrtletju zmanjšalo za 3,1 odstotka, na kar sta vplivala tako končno trošenje, ki se je
zmanjšalo za enak odstotek, kot bruto investicije, ki so se zmanjšale za 3,3 odstotka. V okviru končnega trošenja pa se je
povečala potrošnja države, in sicer za 5,8 odstotka.
Končna potrošnja gospodinjstev se je v prvem četrtletju zmanjšala za 6,4 odstotka, bruto investicije v osnovna sredstva
pa so se zmanjšale za 6,3 odstotka.
Na zmanjšanje bruto investicij v osnovna sredstva je vplivalo zmanjšanje investiranja v večino osnovnih sredstev, razen v
gradbeništvu, kjer so se v letni primerjavi povečale za 3,8 odstotka. Med investicijami v osnovna sredstva so se povečale
investicije v proizvode intelektualne lastnine, za 1,7 odstotka.
Povečale so se tudi zaloge. Kot so ocenili statistiki, so k rasti BDP prispevale 0,5 odstotne točke in so tako blažile padec
celotnih bruto investicij in domače potrošnje.
Izvoz se je v prvem četrtletju leta v primerjavi z enakim lanskim četrtletjem zmanjšal za 1,6 odstotka, kar je prvič v zadnjih
10 letih, z izjemo drugega četrtletja 2012, ko se je zmanjšal za 0,1 odstotka.
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Uvoz se je zmanjšal za 2,5 odstotka, zaradi tega razmerja je bil vpliv zunanjetrgovinskega presežka na rast BDP
pozitiven. K rasti BDP je tokrat prispeval 0,5 odstotne točke.
Zaposlenost je v začetku leta še naraščala. Skupna zaposlenost je v prvem četrtletju znašala 1.041.617 oseb, kar je za
odstotek več kot v prvem četrtletju lani. Največ novozaposlenih oseb je bilo v gradbeništvu, zdravstvu in socialnem
varstvu. Upad zaposlenosti pa so zaznali v kmetijstvu, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih in predelovalnih
dejavnostih.
Gospodarstvo je zaradi nižje rasti tujega povpraševanja ob visoki negotovosti v mednarodnem okolju, predvsem na račun
trgovinskih napetosti med ZDA in Kitajsko, pa tudi zaradi brexita, začelo izgubljati zagon sredi lanskega leta. Ohlajanje v
zadnjem lanskem četrtletju je bilo predvsem posledica zmanjšanja investicij in umiritve mednarodne menjave.
Prvo letošnje četrtletje je zaznamoval izbruh novega koronavirusa na Kitajskem, ki se je nato razširil po Aziji, v Evropi
sprva v sosednji Italiji. Slovenija se je z epidemijo soočila sredi marca, zato ta v BDP v prvem četrtletju še ni pomembneje
zarezala. To pa se bo zagotovo zgodilo z BDP v drugem letošnjem četrtletju, saj je država zelo okrnjeno delovala dve
tretjini tega četrtletja.
V območju z evrom se je BDP v prvem letošnjem trimesečju po zadnjih podatkih evropskega statističnega urada Eurostat
v primerjavi z zadnjim lanskim skrčil za 3,8 odstotka, medletno pa za 3,2 odstotka.
Napovedi za Slovenijo za letos so tako globoko v minusu. Trenutne napovedi domačih in mednarodnih ustanov za
letošnje gibanje slovenskega BDP napovedujejo padec gospodarske aktivnosti v višini od 5,5 odstotka do 16 odstotkov.
Največ ustanov napoveduje padec okoli sedem oz. osem odstotkov.
Drastičen padec obsega BDP bodo blažili ukrepi, ki jih je za zajezitev posledic in zagon gospodarstva sprejela tako
država kot EU. Podatki o stanju v drugem letošnjem četrtletju naj bi bili znani konec avgusta.
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Umar: Koronavirus in ukrepi vplivali na
zmanjšanje gospodarske aktivnosti v prvem
četrtletju
Realni BDP se je v prvem četrtletju medletno zmanjšal za 2,3 odstotka. K temu je ob ukrepih za zajezitev širjenja
koronavirusa največ prispeval upad v trgovini, prometu in gostinstvu, opazno je upadla potrošnja gospodinjstev, so
povzeli v Umarju. Podatke bodo upoštevali pri pripravi posodobljene napovedi gospodarskih gibanj, predvidoma v juniju.
Medletni padec je sledil šestletnemu obdobju pozitivnih rasti, močno pa je upadla tudi tekoča, četrtletna rast bruto
domačega proizvoda (BDP). "V drugem četrtletju pričakujemo še močnejše zmanjšanje gospodarske aktivnosti, kar
upoštevajoč zadnje napovedi za trgovinske partnerice, nakazuje na velik padec aktivnosti v letošnjem letu," je ocenila
direktorica Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) Maja Bednaš.
K padcu dodane vrednosti v prvem letošnjem četrtletju so zaradi močno skrčene dejavnosti v času trajanja zaščitnih
ukrepov od sredine marca največ prispevale storitvene dejavnosti, še zlasti gostinstvo, trgovina in promet ter različne
storitvene dejavnosti, na katere so omejitve in zaščitni ukrepi vplivali še posebej izrazito, kot so osebne storitve in
igralništvo.
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V predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu pa je bila zaradi višje aktivnosti v prvih dveh mesecih, dodana vrednost v prvi
četrtini leta še medletno višja, pri čemer podatki za marec že kažejo opaznejši upad. Med predelovalnimi dejavnostmi so
največji upad zabeležile dejavnosti, povezane z avtomobilsko industrijo, proizvodnjo električnih naprav in vmesnih
proizvodov, razmeroma skromen pa je bil upad v prehrambeni in farmacevtski industriji, so ugotovili v Umarju.
Na strani domače potrošnje je k padcu BDP v prvem četrtletju močno prispevala tudi potrošnja gospodinjstev. K njenemu
upadu so prispevali ukrepi za zajezitev širjenja epidemije in povečanje negotovosti. Slednje je pretehtalo sicer še ugodne
podatke o rasti zaposlenosti in rasti plač, ki so posledica ugodne gospodarske situacije do začetka krize, povezane s
koronavirusom.
"Razmere so se na trgu dela začele slabšati v drugi polovici marca, ko se je začelo povečevati število registrirano
brezposelnih, ki je bilo v drugi polovici maja medletno že za približno petino višje. Rast števila brezposelnih se je v
zadnjih tednih ustavila, njihovo ponovno povečevanje pa pričakujemo po izteku ukrepov prvega protikoronskega paketa,"
je razmere na trgu dela pospremila Bednaševa.
V prvem četrtletju so se znižale tudi investicije v osnovna sredstva. To je bila predvsem posledica nižjih investicij v
opremo in stroje, ki so bile zaradi umirjanja aktivnosti v mednarodnem okolju nižje že v zadnjem lanskem četrtletju. Letos
so se še dodatno znižale zaradi zaostrenih razmer v mednarodnem okolju in težav podjetij pri transportu. Gradbene
investicije so v začetku leta še rasle.
Padec svetovne trgovine in mednarodne omejitve so vplivale tako na padec izvoza kot uvoza. Prispevek salda menjave s
tujino k rasti BDP je bil pozitiven v višini 0,5 odstotne točke. Končna državna potrošnja je bila edina komponenta BDP, ki
se je v kriznih razmerah okrepila.
Gospodarska pričakovanja podjetij in potrošnikov v Sloveniji in v EU so se začela zmanjševati že marca, aprila pa so
strmoglavila na najnižje vrednosti v zgodovini. Maja se je razpoloženje sicer nekoliko izboljšalo, kar je verjetno povezano
s sproščanjem omejitvenih ukrepov, vendar še vedno ostaja precej pod ravnjo pred globalno razširitvijo koronavirusa, so
spomnili v Umarju.
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DZ prižgal zeleno luč zakonu za zagon investicij
po epidemiji
DZ je danes na izredni seji s 53 glasovi za in 14 proti sprejel zakon, s katerim bo vlada določila nabor pomembnih
investicij ter zagotovila, da čim prej stečejo in pomagajo zagnati gospodarstvo. V delu opozicije, predvsem SD in Levici,
so bili do zakona kritični, ker naj bi bil lahko škodljiv za okolje in vsebinsko prazen.
Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covida-19
predvideva, da bo vlada sprejela seznam pomembnih investicij, ki bodo imele prednostno obravnavo pri pristojnih
organih, tudi v primeru upravnih sporov zoper upravne akte.
Cilj je, da se začnejo investicije čim prej izvajati, saj bodo zaradi velikih multiplikativnih učinkov, ki jih ima gradbeništvo na
celotno gospodarstvo, prispevale k okrevanju gospodarstva, ki ga letos po napovedih čaka znaten padec.
Državna sekretarka na ministrstvu za okolje in prostor Metka Gorišek je danes poudarila, da je glavni cilj odprava
birokratskih omejitev, saj je analiza ministrstva pokazala, da so nekatere vloge pri njih že blizu deset let. "Največji
problem je bil pri okoljevarstvenih soglasjih in pa tudi pri integralnih dovoljenjih, vsekakor tudi pri gradbenih dovoljenjih,
pa tudi pri državnih prostorskih načrtih," je nanizala.
Zakon ministrstvu za okolje in prostor nalaga imenovanje koordinacijske skupine, ki bo usklajevala in pospeševala
postopke pridobivanja dovoljenj, in sicer tako, da bo skrbela za sočasno pridobivanje soglasij za posamezne investicije in
preprečevala njihovo podvajanje.
Skupina bo investicije glede na stopnjo pripravljenosti in zagotovitev virov financiranja razvrstila v tri prioritetne liste.

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

Na prvi listi bodo projekti, za katere je mogoče gradbeno dovoljenje dobiti do konca leta 2020, na drugi pa tisti, za katere
je mogoče gradbeno dovoljenje dobiti do konca leta 2021. Projekti na teh dveh listah bodo morali biti vredni vsaj pet
milijonov evrov. Na tretji listi bodo medtem projekti, ki jih bo treba umestiti v strateške dokumente posameznih ministrstev
in ki zahtevajo pripravo državnega prostorskega načrta. Njihova vrednost bo morala biti vsaj 25 milijonov evrov.
Zakon narekuje še, da se mora pri javnih naročilih upoštevati smernice Evropske komisije o udeležbi ponudnikov in blaga
tretje države na trgu javnih naročil EU. Po teh smernicah na javne razpise ni treba vabiti ponudnikov iz tretjih držav, ki
niso podpisnice sporazumov z EU, ki določajo recipročnost glede upoštevanja okoljskih, delavskih in drugih standardov.
S tem naj bi preprečili, da bi na razpisih sodelovala podjetja, ki bi zaradi nižjih standardov lahko nastopala z dampinškimi
cenami.
Izvajalci in podizvajalci del bodo morali glede na dopolnilo, sprejeto na matičnem odboru, tudi spoštovati veljavne
kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti.
V koaliciji so zakon sprejeli z odprtimi rokami, saj naj bi ugodno vplival na zagon gospodarstva in posledično na življenjski
standard v državi. Iz njihovih vrst je bilo slišati, da bi lahko zajel za okoli 500 milijonov evrov investicij z najrazličnejših
področij.
V opoziciji so bili pričakovano bolj zadržani. V LMŠ so poizkusili z dopolnilom, po katerem bi se prednostno obravnavali
tudi projekti, za katere je država zagotovila poroštva v zakonu o izvrševanju proračuna za leti 2020 in 2021, torej drugi tir,
tretja razvojna os in stanovanjska problematika mladih, a neuspešno.
Najostrejši so bili sicer v SD in Levici. V SD so opozorili, da gre za rokohitrske rešitve, ki nas lahko na dolgi rok pahnejo v
kolesje nasedlih, okolju in ljudem škodljivih investicij, v Levici pa, da je zakon vsebinsko prazen, kriteriji za projekte pa
ohlapni.
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Gradbeni sindikati pozdravljajo predlog zakona
za zagon investicij po epidemiji
Predlog zakona za zagon investicij po epidemiji je dobrodošel, saj slovenskim gradbenim podjetjem prinaša večje
možnosti za sodelovanje pri domačih infrastrukturnih podjetjih, delavcem pa boljši socialni položaj, menijo sindikati, ki
delujejo v gradbeništvu. Želijo pa si, da bi uživanje dodatnih pravic čim prej omogočili vsem zaposlenim v panogi.
Sindikati so bili do nelojalne konkurence v gradbeništvu vedno kritični, zato so s predlogom interventnega zakona za
odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covida-19, ki je v DZ v obravnavi po
nujnem postopku, zelo zadovoljni, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejal sekretar Sindikata delavcev
gradbenih dejavnosti Oskar Komac.
Predlog, ki ga je v četrtek potrdil odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, namreč predvideva, da bi se pri javnih
naročilih upoštevalo smernice Evropske komisije o udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU.
Po teh smernicah na javne razpise ni treba vabiti ponudnikov iz tretjih držav, ki niso podpisnice sporazumov z EU, ki
določajo recipročnost glede upoštevanja okoljskih, delavskih in drugih standardov. S tem bi preprečili, da bi na razpisih
sodelovala podjetja, ki bi zaradi nižjih standardov lahko nastopala z dampinškimi cenami.
"Tuja podjetja pogosto niso zavezana določenim socialnim standardom, kar napotene delavce postavlja v slabši položaj,
poleg tega pa njihovo sodelovanje pomeni odliv davkov, prispevkov in delovnih mest iz Slovenije v tujino," je izpostavil
Komac.

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

Z vidika preprečevanja socialnega dampinga sindikati posebej pozdravljajo na odboru sprejeto dopolnilo k predlogu
zakona, ki določa, da so v postopkih javnega naročanja za pomembne investicije vsi gradbeni izvajalci in podizvajalci v
dejavnosti gradbeništva zavezani k spoštovanju vsakokrat veljavne kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti.
Kot je spomnil predsednik konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek, bi bili tako pri delih v sklopu
pomembnih investicij k spoštovanju minimalnih standardov zavezani vsi delodajalci in ne le tisti, ki so člani Gospodarske
zbornice Slovenije ali Združenja delodajalcev Slovenije. "To je velik korak k preprečitvi socialnega dampinga," je
prepričan.
Si pa sindikati želijo čimprejšnjo razširitev veljavnosti kolektivne pogodbe, da bodo dodatnih pravic deležni vsi delavci v
gradbeništvu in ne le tisti, ki so zaposleni pri podpisnikih kolektivne pogodbe ali tistih, ki bodo sodelovali pri pomembnih
investicijah z vladnega seznama.
Počivavšek je še poudaril, da je gradbeništvo v vseh dosedanjih krizah igralo zelo pomembno vlogo, zato jo bo
najverjetneje tudi v trenutnem obdobju. Delovanje te panoge je po njegovih besedah pomembno za vso državo.
Predsednik cestnega gospodarstva Slovenije pri Konfederaciji Pergam Anton Turk pa je spomnil, da gradbinci skrbijo tudi
za razvoj javne prometne infrastrukture, kar je ključno z vidika zagotavljanja učinkovite mobilnosti.
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GZS: Država z večjim trošenjem ublažila padec
BDP
Slovenski bruto domači proizvod (BDP) se je v prvem četrtletju medletno skrčil za 2,3 odstotka, kar je bilo manj od
pričakovanj GZS v višini treh odstotkov. K ublažitvi padca je prispevalo več dejavnikov, med njimi večje, 5,8-odstotno
trošenje države. To je bila največja rast trošenja države v 12 letih, so zapisali v GZS.
Kot je navedel glavni ekonomist Gospodarske zbornice Slovenija (GZS) Bojan Ivanc, so k ublažitvi padca poleg večjega
trošenja države prispevali še pozitiven prispevek menjave s tujino, povečanje zalog, ki je bilo posledica večjega uvoza
surovin in polizdelkov zaradi pričakovane otežkočene dobave blaga v prihodnjih mesecih in interventnega povečanja
državnih zalog, ter koledarski učinek, saj je več delovnih dni v prvem letošnjem četrtletju ublažilo padec kar za 1,1
odstotno točko.
Rast v stanovanjski gradnji in proizvodih intelektualne lastnine sta ublažili padec, ki je bil posledica manjših nakupov
strojev in opreme. Znotraj sektorjev se je dodana vrednost nekoliko presenetljivo povečala v gradbeništvu, in sicer zaradi
rasti stanovanjske gradnje, ter v predelovalnih dejavnostih. Slednje je bilo posledica zamika med izdajo faktur, ki je še
potekala v drugi polovici marca, in aktualno ravnjo proizvodnje, ki je bila v drugi polovici marca nižja za 10 do 12
odstotkov.
Rast dodane vrednosti v dejavnostih informacijsko-komunikacijske tehnologije je bila po njegovem pričakovana, zaradi
povečanega povpraševanja po teh storitvah zaradi migracij delovne sile, ki je izvajala delo od doma.

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

Primerjava BDP po sezonsko prilagojenih podatkih kaže, da je bil padec Slovenije, ki je znašal 3,4 odstotka na medletni
ravni, višji kot v območju evra, kjer je bil 3,2-odstoten. Padec je bil nižji kot v državah z velikim pomenom turizma,
medtem ko so bile med višegrajskimi državami razlike velike. Na Poljskem in Madžarskem je bila rast 1,6 oz.
dveodstotna, na Češkem in Slovaškem pa padec 2,2- oz. 4,1-odstoten.
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Za vlado pobuda za oceno ustavnosti delov
prvega protikoronskega zakona ni utemeljena
Vlada je na današnji dopisni seji sprejela mnenje, da pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 100.d člena ter
členov 100.e, 100.f in 100.g prvega protikoronskega zakona ni utemeljena. Podobno kot v primeru pobude za začasno
zadržanje izvrševanja teh delov zakona meni, da pobudnice niso izkazale nastanka škode v primeru izvrševanja.
Vlada med drugim ugotavlja, da pobudnice niso izkazale nastanka škode v primeru, da se sprejeti ukrepi še naprej
izvršujejo, so po dopisni seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.
"V upravnih postopkih še vedno lahko sodelujejo nevladne organizacije in vse druge stranke, ki jih ukrepi zadevajo. Če
pobudnice niso zmožne poenotiti svojih stališč in skupaj nastopati v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, to še ne
pomeni, da je izdano gradbeno dovoljenje nezakonito ali da bodo nastale težko popravljive posledice za okolje," so
zapisali.
Upravni postopki po mnenju vlade "ne bi smeli biti poligon za uresničevanje parcialnih interesov posameznih nevladnih
organizacij". Prav tako se nevladne organizacije ne vključijo v izdajo vseh gradbenih dovoljenj, pa zato ta gradbena
dovoljenja še niso nezakonita oz. to ne pomeni, da je za okolje nastala škoda, so poudarili.
Nevladne organizacije imajo še vedno možnost uveljavitve pravnega varstva, njihova pravna sredstva pa se bodo
prednostno obravnavala, zagotavlja vlada. Dodaja še, da iz Aarhuške konvencije ne izhaja, da mora imeti dostop do
pravnega varstva vsaka nevladna organizacija, temveč zgolj tista, ki zastopa vključeno javnost.

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

Ustavno sodišče je sicer pobudo nevladnih organizacij za oceno ustavnosti zakona o interventnih ukrepih za zajezitev
epidemije novega koronavirusa in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo imelo že na dnevnem redu
četrtkove seje. Pobudo so vložili Društvo za sonaraven razvoj Focus, Društvo za preučevanje rib Slovenije in Lutra inštitut za ohranjanje naravne dediščine.
100.d člen posega v projekte, ki so bili z uveljavitvijo gradbenega zakona leta 2018 v fazi pridobivanja okoljevarstvenega
soglasja. Za vse te projekte predlog omogoča, da avtomatsko preidejo v integralni postopek pridobivanja gradbenega
dovoljenja. 100.e člen omogoča začetek gradnje projektov še pred pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja, na podlagi
dokončnega gradbenega dovoljenja.
100.f člen dviguje zahteve za sodelovanje nevladnih organizacij, ki imajo status, da delujejo v javnem interesu, v
postopku za izdajo gradbenega dovoljenja na najmanj 50 aktivnih članov za društva, najmanj tri zaposlene s sedmo
stopnjo izobrazbe za zavode oz. najmanj 10.000 evrov premoženja za ustanove. Vsi pogoji morajo biti izpolnjeni tudi za
dve leti nazaj. 100.g člen pa enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje uresničuje
pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave.
Vlada je na dopisni seji prejšnji teden s 15. majem preklicala epidemijo, kar pomeni, da se veljavnost ukrepov, zoper
katere je vložena predmetna pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti, z 31. majem izteka. S tem so pobudnice po njeni
oceni izgubile pravni interes za vložitev pobude za oceno ustavnosti omenjenih delov zakona, saj bo ureditev, ki posega
v njihov pravni položaj, prenehala veljati.
A hkrati vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvideva, da se ukrepi od 100.b do 100.h člena prvega
protikoronskega zakona podaljšajo do 31. decembra 2021. Gre torej za vse člene, ki so sporni za pobudnike ustavne
presoje.
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Obseg BDP v prvem četrtletju padel za 2,3
odstotka (zbirno)
BDP je bil v prvem četrtletju letos za 2,3 odstotka manjši kot v enakem obdobju lani. Slovenija je to četrtletje, na koncu
katerega je izbruhnila epidemija koronavirusa, zabeležila manjše domače povpraševanje z večjim vplivom na padec BDP
ter manjše tuje povpraševanje. Padec BDP sta blažila predvsem potrošnja države in koledarski vpliv.
Bruto domači proizvod (BDP), popravljen za vpliv sezone in števila delovnih dni, se je po podatkih statističnega urada v
prvem četrtletju v primerjavi z zadnjim lanskim četrtletjem znižal za 4,5 odstotka, v primerjavi s prvim trimesečjem lani pa
za 3,4 odstotka.
Domače trošenje se je zmanjšalo za 3,1 odstotka, na kar sta vplivala končno trošenje, ki se je zmanjšalo za enak
odstotek, in bruto investicije, ki so se zmanjšale za 3,3 odstotka. Za 5,8 odstotka pa se je povečala potrošnja države. To
je bila največja rast trošenja države v 12 letih, so zapisali v GZS.
Kot so dodali, so k ublažitvi padca BDP poleg tega prispevali še pozitiven prispevek menjave s tujino, povečanje zalog, te
so k rasti prispevale 0,5 odstotne točke, ki je bilo posledica večjega uvoza surovin in polizdelkov zaradi pričakovane
otežkočene dobave in interventnega povečanja državnih zalog, ter koledarski učinek, saj je več delovnih dni v prvem
letošnjem četrtletju ublažilo padec za 1,1 odstotno točko.
Končna potrošnja gospodinjstev se je zmanjšala za 6,4 odstotka, bruto investicije v osnovna sredstva za 6,3 odstotka. Na
to je vplivalo zmanjšanje investiranja v večino osnovnih sredstev, razen v gradbeništvu, kjer so se povečale za 3,8
odstotka. Investicije v proizvode intelektualne lastnine so se povečale za 1,7 odstotka.

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

Rast dodane vrednosti v dejavnostih informacijsko-komunikacijske tehnologije je bila po ocenah GZS pričakovana, in
sicer zaradi povečanega povpraševanja po teh storitvah zaradi migracij delovne sile, ki je izvajala delo od doma.
K padcu dodane vrednosti pa so zaradi močno skrčene dejavnosti v času trajanja zaščitnih ukrepov od sredine marca po
navedbah Umarja največ prispevale storitvene dejavnosti, še zlasti gostinstvo, trgovina in promet ter različne storitvene
dejavnosti, na katere so omejitve in zaščitni ukrepi vplivali še posebej izrazito, kot so osebne storitve in igralništvo.
Izvoz se je v prvem četrtletju leta zmanjšal za 1,6 odstotka, kar je prvič v zadnjih 10 letih, z izjemo drugega četrtletja
2012, ko se je zmanjšal za 0,1 odstotka. Uvoz se je zmanjšal za 2,5 odstotka, zaradi tega razmerja je bil vpliv
zunanjetrgovinskega presežka na rast BDP pozitiven. K rasti BDP je prispeval 0,5 odstotne točke.
Zaposlenost je v začetku leta še naraščala. Skupna zaposlenost je v prvem četrtletju znašala 1.041.617 oseb, kar je za
odstotek več kot v prvem četrtletju lani. Največ novozaposlenih oseb je bilo v gradbeništvu, zdravstvu in socialnem
varstvu. Upad zaposlenosti pa so zaznali v kmetijstvu, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih in predelovalnih
dejavnostih.
Razmere so se na trgu dela začele slabšati v drugi polovici marca, ko se je začelo povečevati število registrirano
brezposelnih, ki je bilo v drugi polovici maja medletno že za približno petino višje. Rast števila brezposelnih se je v
zadnjih tednih ustavila, njihovo ponovno povečevanje pa v Umarju pričakujejo po izteku ukrepov prvega protikoronskega
paketa.
Gospodarstvo je zaradi nižje rasti tujega povpraševanja ob visoki negotovosti v mednarodnem okolju začelo izgubljati
zagon sredi lanskega leta. Ohlajanje v zadnjem lanskem četrtletju je bilo predvsem posledica zmanjšanja investicij in
umiritve mednarodne menjave. V prvem četrtletju je medletni padec sledil šestletnemu obdobju pozitivnih rasti.
V drugem četrtletju se pričakuje močnejši padec, kar upoštevajoč zadnje napovedi za trgovinske partnerice nakazuje na
velik padec aktivnosti v celotnem letu, so navedli v Umarju in napovedali, da bodo podatke upoštevali pri pripravi
posodobljene napovedi gospodarskih gibanj, predvidoma v juniju. Drastičen padec obsega BDP bodo blažili ukrepi,
podatki za drugo četrtletje naj bi bili znani konec avgusta.
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Za nekatere pa kriza pomeni tudi priložnost. Vsaj začasno bo povpraševanje po farmacevtskih proizvodih in medicinskih
pripomočkih zelo izrazito. Čeprav je omejevanje socialnih stikov močan omejitveni dejavnik za številne tradicionalne
storitve, na drugi strani pospešuje digitalizacijo gospodarstva in krepi razvoj tehnološko zahtevnejših storitev in njihov
izvozni potencial, so ocenili v Banki Slovenije.
Statistični urad je objavil tudi majske podatke o cenah življenjskih potrebščin. Te so se maja znova znižale, na letni ravni
je bila deflacija tako kot aprila 1,2-odstotna, k njej pa so največ prispevali cenejši naftni derivati. Medtem so se cene na
mesečni ravni zvišale, inflacija je bila 0,9-odstotna, k njej pa so največ prispevale višje cene svežega sadja.

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

Ob tem so v Banki Slovenije opozorili na manjšo zanesljivost podatkov v času izjemnih okoliščin. Odsotnost trga in
onemogočen terenski popis cen namreč povzročata težave pri zbiranju podatkov, ki za nekatere dejavnosti sploh niso na
voljo. Prav tako se je v izjemnih okoliščinah bistveno spremenila struktura potrošnje, so navedli ter podobno opozorili za
podatke o BDP. Zaradi izrednih razmer so podatkovni viri manj zanesljivi kot običajno, kar predstavlja tveganje za
morebitne večje revizije, so pojasnili.
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DZ potrdil tretji paket ukrepov, turistični boni za
vse
DZ je potrdil tretji paket protikoronskih ukrepov, tokrat vrednih milijardo evrov. Ključni cilj je ohranitev delovnih mest, s
tem ko bo država povrnila del nadomestila plače za delavce, ki jim bodo odredili skrajšani delovni čas ali pa napotili na
čakanje na delo doma. Turistični panogi bo dodatno pomagala z izdajo bonov vsem prebivalcem Slovenije.
Kot najbolj izpostavljen ukrep zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19 je
minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj predstavil subvencioniranje skrajšanega
delovnega časa.
Koristil ga bo lahko vsak delodajalec, ki vsaj 10 odstotkom zaposlenih ne bo mogel zagotavljati 90 odstotkov dela. Država
bo za vsakega takšnega delavca subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko, ukrep pa bo
veljal od 1. junija do 31. decembra.
Z namenom ohranitve čim več delovnih mest se za mesec dni podaljšuje tudi subvencioniranje nadomestila plače
delavcem na začasnem čakanju na delo. V nasprotju s prvotnimi načrti vlade bodo do tega ukrepa tudi še v juniju z
redkimi izjemami upravičeni vsi delodajalci in ne le tisti iz panoge turizma in gostinstva.
"Vlada je prisluhnila številnim pozivom iz gospodarstva," je o tej spremembi dejal Cigler Kralj in izrazil pričakovanje, da se
bo na ta način rešilo številne stiske tistih panog, ki se po epidemiji še ne morejo zagnati. Tako kot doslej bodo do
subvencioniranja čakanja na delo upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi
epidemije upadli za več kot 10 odstotkov.

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

Vlada je tretji protikoronski zakon pripravljala predvsem z mislijo na panogo turizma in gostinstva, ki je med najbolj
prizadetimi zaradi epidemije. Pomagati ji namerava tako, da bo država vsem prebivalcem Slovenije izdala bone, ki jih bo
mogoče koristiti za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji, od hotelov do planinskih
domov ali kampov. Veljali bodo do konca leta.
Turistične bone bodo prejele osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca 2020, in sicer rojene do vključno
leta 2002 v višini 200 evrov, mlajše pa v višini 50 evrov. "Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni
učinek," je povedal minister. Pričakovati namreč je, da bodo prejemniki bonov v izbranem počitniškem kraju poleg nočitve
koristili še druge storitve.
Turistični boni so bili na današnji izredni seji poslancem tudi najbolj zanimivi. Nekaterim se je zdela njihova višina
prenizka, drugi bi omogočili koriščenje tudi za druge storitve, ne le za nočitev z zajtrkom, tretji bi izplačali njihovo vrednost
v denarju.
DZ je vse te predloge zavrnil, sprejel je le dopolnilo koalicije, da v primeru plačila z bonom cena turistične storitve ne sme
biti višja kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi. Opazili so namreč, da so nekateri turistični ponudniki začeli
višati cene še pred uveljavitvijo zakona, kar je na dopoldanski novinarski konferenci obsodil tudi gospodarski minister
Zdravko Počivalšek.
Zakon prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji. Med njimi so državne
pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja, kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom.
Približno 125 milijonov evrov je predvidenih za zdravstvo, ker v času epidemije ni moglo izvajati velikega dela storitev.
Do kriznega dodatka, ki ga je za različne skupine državljanov uvedel prvi protikoronski zakon, bodo zdaj upravičeni tudi
vpoklicani pripadniki civilne zaščite ter prostovoljni gasilci, gorski reševalci in jamarji. Novi upravičenci so tudi zasebni
izvajalci institucionalnega varstva in pomoči družini na domu.
S ciljem pospešiti investicije se v tretjem protikoronskem zakonu podaljšujejo ukrepi na področju gradbene zakonodaje, s
katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih
dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati z utemeljitvijo, da pomeni vojno napoved naravi, a jim ni uspelo.
Organizatorji športnih prireditev, ki teh zaradi epidemije niso mogli izvesti, bodo lahko imetnikom vstopnice izdali
vrednotnico v enaki vrednosti.
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Vlada namerava po tem zakonu tudi pregledati neposredne tuje naložbe, ali morda ne predstavljajo grožnje varnosti oz.
javnemu redu. Pregled naj bi se izvajal med letošnjim oktobrom in sredino leta 2023.

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

DZ je zakon, ki je po besedah ministra za delo zamišljen kot izhodna strategija za preprečitev hujših posledic epidemije in
kot pomoč gospodarstvu, da se bo lahko čim prej zagnalo v polni meri, potrdil z 51 glasovi za in osmimi proti. Podporo so
mu odrekli poslanci Levice, v LMŠ, SAB in SD pa so se glasovanja tako kot pri prvih dveh protikoronskih zakonih
vzdržali.
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DZ potrdil tretji paket protikoronskih ukrepov
(zbirno)
DZ je potrdil tretji paket protikoronskih ukrepov, tokrat vrednih milijardo evrov. Ključni cilj je ohranitev čim več delovnih
mest, turistični panogi bo država dodatno pomagala z izdajo vrednostnih bonov vsem prebivalcem Slovenije. K zagonu
gospodarstva po epidemiji naj bi prispevala tudi odprava ovir pri izvedbi pomembnih investicij.
Kot najbolj izpostavljen ukrep zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19 je
minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj predstavil subvencioniranje skrajšanega
delovnega časa.
Koristil ga bo lahko vsak delodajalec, ki vsaj 10 odstotkom zaposlenih ne bo mogel zagotavljati 90 odstotkov dela. Država
bo za vsakega takšnega delavca subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko, ukrep pa bo
veljal od 1. junija do 31. decembra.
Z namenom ohranitve čim več delovnih mest se za mesec dni podaljšuje tudi subvencioniranje nadomestila plače
delavcem na začasnem čakanju na delo. V nasprotju s prvotnimi načrti vlade bodo do tega ukrepa tudi še v juniju z
redkimi izjemami upravičeni vsi delodajalci in ne le tisti iz panoge turizma in gostinstva.
"Vlada je prisluhnila številnim pozivom iz gospodarstva," je o tej spremembi dejal Cigler Kralj in izrazil pričakovanje, da se
bo na ta način rešilo številne stiske tistih panog, ki se po epidemiji še ne morejo zagnati. Tako kot doslej bodo do
subvencioniranja čakanja na delo upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi
epidemije upadli za več kot 10 odstotkov.

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

Vlada je tretji protikoronski zakon pripravljala predvsem z mislijo na panogo turizma in gostinstva, ki je med najbolj
prizadetimi zaradi epidemije. Pomagati ji namerava tako, da bo država vsem prebivalcem Slovenije izdala bone, ki jih bo
mogoče koristiti za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji, od hotelov do planinskih
domov ali kampov. Veljali bodo do konca leta.
Turistične bone bodo prejele osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca 2020, in sicer rojene do vključno
leta 2002 v višini 200 evrov, mlajše pa v višini 50 evrov. "Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni
učinek," je povedal minister. Pričakovati namreč je, da bodo prejemniki bonov v izbranem počitniškem kraju poleg nočitve
koristili še druge storitve.
Turistični boni so bili na današnji izredni seji poslancem tudi najbolj zanimivi. Nekaterim se je zdela njihova višina
prenizka, drugi bi omogočili koriščenje tudi za druge storitve, ne le za nočitev z zajtrkom, tretji bi izplačali njihovo vrednost
v denarju. Številni so opozarjali, da je mnogo slovenskih hotelov pravzaprav v tuji lasti.
DZ je vse te predloge zavrnil, sprejel je le dopolnilo koalicije, da v primeru plačila z bonom cena turistične storitve ne sme
biti višja kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi. Opazili so namreč, da so nekateri turistični ponudniki začeli
višati cene še pred uveljavitvijo zakona, kar je na dopoldanski novinarski konferenci obsodil tudi gospodarski minister
Zdravko Počivalšek.
Zakon prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji. Med njimi so državne
pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja, kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom.
Približno 125 milijonov evrov je predvidenih za zdravstvo, ker v času epidemije ni moglo izvajati velikega dela storitev.
Do kriznega dodatka, ki ga je za različne skupine državljanov uvedel prvi protikoronski zakon, bodo zdaj upravičeni tudi
vpoklicani pripadniki civilne zaščite ter prostovoljni gasilci, gorski reševalci in jamarji. Novi upravičenci so tudi zasebni
izvajalci institucionalnega varstva in pomoči družini na domu.
S ciljem pospešiti investicije se v tretjem protikoronskem zakonu podaljšujejo ukrepi na področju gradbene zakonodaje, s
katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih
dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati z utemeljitvijo, da pomeni vojno napoved naravi, a jim ni uspelo.
Organizatorji športnih prireditev, ki teh zaradi epidemije niso mogli izvesti, bodo lahko imetnikom vstopnice izdali
vrednotnico v enaki vrednosti.
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Vlada namerava po tem zakonu tudi pregledati neposredne tuje naložbe, ali morda ne predstavljajo grožnje varnosti oz.
javnemu redu. Pregled naj bi se izvajal med letošnjim oktobrom in sredino leta 2023.
DZ je zakon, ki je po besedah ministra za delo zamišljen kot izhodna strategija za preprečitev hujših posledic epidemije in
kot pomoč gospodarstvu, da se bo lahko čim prej zagnalo v polni meri, potrdil z 51 glasovi za in osmimi proti. Podporo so
mu odrekli poslanci Levice, v LMŠ, SAB in SD pa so se glasovanja tako kot pri prvih dveh protikoronskih zakonih
vzdržali.
DZ je potrdil tudi zakon o poroštvu Slovenije v instrumentu Sure, v katerem bo članicam EU na voljo 100 milijard evrov
posojil za zaščito trga dela zaradi pandemije novega koronavirusa. Slovenija naj bi si s tega naslova obetala za 900
milijonov evrov kreditov. Največ pomislekov opozicije je bilo vezanih na dejstvo, da mehanizem predvideva nepovratna
sredstva, ki se bodo štela v javni dolg, v koaliciji pa so poudarjali, da bodo posojila dana pod najbolj ugodnimi možnimi
pogoji.

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

Poleg tega so poslanci prižgali še zeleno luč interventnemu zakonu za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za
zagon gospodarstva po epidemiji covida-19, s katerim bo vlada določila nabor pomembnih investicij ter zagotovila, da čim
prej stečejo in pomagajo zagnati gospodarstvo. Koalicija ga je pozdravila z odprtimi rokami, v opoziciji pa je bilo slišati
tudi kritike, največ iz vrst SD in Levice, ker naj bi bil lahko škodljiv za okolje in vsebinsko prazen.
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Vlada spravila pod streho tretji protikoronski paket ukrepov
30. 5. 2020, 00:40 | Aktualno | Vir: STA

STA/Nebojša Tejić

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

DZ je potrdil tretji paket protikoronskih ukrepov, tokrat vrednih milijardo evrov. Ključni cilj je ohranitev čim več
delovnih mest, turistični panogi bo država dodatno pomagala z izdajo vrednostnih bonov vsem prebivalcem
Slovenije. K zagonu gospodarstva po epidemiji naj bi prispevala tudi odprava ovir pri izvedbi pomembnih investicij.

Kot najbolj izpostavljen ukrep zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19 je minister za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj predstavil subvencioniranje skrajšanega delovnega časa.
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Koristil ga bo lahko vsak delodajalec, ki vsaj 10 odstotkom zaposlenih ne bo mogel zagotavljati 90
odstotkov dela. Država bo za vsakega takšnega delavca subvencionirala nadomestilo plače v
obsegu od pet do 20 ur tedensko, ukrep pa bo veljal od 1. junija do 31. decembra.

Z namenom ohranitve čim več delovnih mest se za mesec dni podaljšuje tudi subvencioniranje nadomestila plače delavcem na
začasnem čakanju na delo. V nasprotju s prvotnimi načrti vlade bodo do tega ukrepa tudi še v juniju z redkimi izjemami upravičeni
vsi delodajalci in ne le tisti iz panoge turizma in gostinstva.
OGLAŠEVANJE

"Vlada je prisluhnila številnim pozivom iz gospodarstva," je o tej spremembi dejal Cigler Kralj in izrazil pričakovanje, da se bo na ta
način rešilo številne stiske tistih panog, ki se po epidemiji še ne morejo zagnati. Tako kot doslej bodo do subvencioniranja čakanja
na delo upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 odstotkov.

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

Vlada je tretji protikoronski zakon pripravljala predvsem z mislijo na panogo turizma in gostinstva, ki je med najbolj prizadetimi
zaradi epidemije. Pomagati ji namerava tako, da bo država vsem prebivalcem Slovenije izdala bone, ki jih bo mogoče koristiti za
plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji, od hotelov do planinskih domov ali kampov. Veljali bodo
do konca leta.

Turistične bone bodo prejele osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca 2020, in sicer rojene do vključno leta 2002
v višini 200 evrov, mlajše pa v višini 50 evrov. "Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek," je povedal
minister. Pričakovati namreč je, da bodo prejemniki bonov v izbranem počitniškem kraju poleg nočitve koristili še druge storitve.
Turistični boni so bili na današnji izredni seji poslancem tudi najbolj zanimivi. Nekaterim se je zdela njihova višina prenizka, drugi bi
omogočili koriščenje tudi za druge storitve, ne le za nočitev z zajtrkom, tretji bi izplačali njihovo vrednost v denarju. Številni so
opozarjali, da je mnogo slovenskih hotelov pravzaprav v tuji lasti.
DZ je vse te predloge zavrnil, sprejel je le dopolnilo koalicije, da v primeru plačila z bonom cena turistične storitve ne sme biti višja
kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi. Opazili so namreč, da so nekateri turistični ponudniki začeli višati cene še pred
uveljavitvijo zakona, kar je na dopoldanski novinarski konferenci obsodil tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Zakon prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji. Med njimi so državne pomoči v obliki
nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja, kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom. Približno 125 milijonov evrov je
predvidenih za zdravstvo, ker v času epidemije ni moglo izvajati velikega dela storitev.
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Do kriznega dodatka, ki ga je za različne skupine državljanov uvedel prvi protikoronski zakon, bodo zdaj upravičeni tudi vpoklicani
pripadniki civilne zaščite ter prostovoljni gasilci, gorski reševalci in jamarji. Novi upravičenci so tudi zasebni izvajalci
institucionalnega varstva in pomoči družini na domu.

S ciljem pospešiti investicije se v tretjem protikoronskem zakonu podaljšujejo ukrepi na področju
gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje nevladnih
organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati z
utemeljitvijo, da pomeni vojno napoved naravi, a jim ni uspelo.

Organizatorji športnih prireditev, ki teh zaradi epidemije niso mogli izvesti, bodo lahko imetnikom vstopnice izdali vrednotnico v
enaki vrednosti.
Vlada namerava po tem zakonu tudi pregledati neposredne tuje naložbe, ali morda ne predstavljajo grožnje varnosti oz. javnemu
redu. Pregled naj bi se izvajal med letošnjim oktobrom in sredino leta 2023.
DZ je zakon, ki je po besedah ministra za delo zamišljen kot izhodna strategija za preprečitev hujših posledic epidemije in kot
pomoč gospodarstvu, da se bo lahko čim prej zagnalo v polni meri, potrdil z 51 glasovi za in osmimi proti. Podporo so mu odrekli
poslanci Levice, v LMŠ, SAB in SD pa so se glasovanja tako kot pri prvih dveh protikoronskih zakonih vzdržali.

DZ je potrdil tudi zakon o poroštvu Slovenije v instrumentu Sure, v katerem bo članicam EU na voljo 100 milijard evrov posojil za
zaščito trga dela zaradi pandemije novega koronavirusa. Slovenija naj bi si s tega naslova obetala za 900 milijonov evrov kreditov.
Največ pomislekov opozicije je bilo vezanih na dejstvo, da mehanizem predvideva nepovratna sredstva, ki se bodo štela v javni
dolg, v koaliciji pa so poudarjali, da bodo posojila dana pod najbolj ugodnimi možnimi pogoji.

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

Poleg tega so poslanci prižgali še zeleno luč interventnemu zakonu za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon
gospodarstva po epidemiji covida-19, s katerim bo vlada določila nabor pomembnih investicij ter zagotovila, da čim prej stečejo in
pomagajo zagnati gospodarstvo. Koalicija ga je pozdravila z odprtimi rokami, v opoziciji pa je bilo slišati tudi kritike, največ iz vrst
SD in Levice, ker naj bi bil lahko škodljiv za okolje in vsebinsko prazen.
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V prvem čertletju
se je BDP znižal za
2,3 odstotka,
potrošnja
gospodinjstev je
padla za 6,4
odstotka
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Bruto domači proizvod (BDP) je bil v prvem
četrtletju letos za 2,3 odstotka manjši kot v
enakem obdobju lani. Slovenija je to
četrtletje, na koncu katerega je izbruhnila
epidemija koronavirusa, zabeležila manjše
domače in tuje povpraševanje. Na upad BDP
je imel upad domačega povpraševanja večji
vpliv, je sporočil statistični urad.

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

BDP, popravljen za vpliv sezone in števila delovnih dni, se
je v letošnjem prvem četrtletju v primerjavi z zadnjim
lanskim četrtletjem znižal za 4,5 odstotka, v primerjavi s
prvim trimesečjem lani pa za 3,4 odstotka.

Domače trošenje se je v prvem četrtletju zmanjšalo za 3,1
odstotka, na kar sta vplivala tako končno trošenje, ki se je
zmanjšalo za enak odstotek, kot bruto investicije, ki so se
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zmanjšale za 3,3 odstotka. V okviru končnega trošenja pa
se je povečala potrošnja države, in sicer za 5,8 odstotka.
Končna potrošnja gospodinjstev se je v prvem četrtletju
zmanjšala za 6,4 odstotka, bruto investicije v osnovna
sredstva pa so se zmanjšale za 6,3 odstotka.
Na zmanjšanje bruto investicij v osnovna sredstva je
vplivalo zmanjšanje investiranja v večino osnovnih
sredstev, razen v gradbeništvu, kjer so se v letni primerjavi
povečale za 3,8 odstotka. Med investicijami v osnovna
sredstva so se povečale investicije v proizvode
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

intelektualne lastnine, za 1,7 odstotka.
Povečale so se tudi zaloge. Kot so ocenili statistiki, so k
rasti BDP prispevale 0,5 odstotne točke in so tako blažile
padec celotnih bruto investicij in domače potrošnje.
Izvoz se je v prvem četrtletju leta v primerjavi z enakim
lanskim četrtletjem zmanjšal za 1,6 odstotka, kar je prvič v
zadnjih 10 letih, z izjemo drugega četrtletja 2012, ko se je
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zmanjšal za 0,1 odstotka.
Uvoz se je zmanjšal za 2,5 odstotka, zaradi tega razmerja
je bil vpliv zunanje trgovinskega presežka na rast BDP
pozitiven. K rasti BDP je tokrat prispeval 0,5 odstotne
točke.
Zaposlenost je v začetku leta še naraščala. Skupna
zaposlenost je v prvem četrtletju znašala 1.041.617 oseb,
kar je za odstotek več kot v prvem četrtletju lani. Največ
novozaposlenih oseb je bilo v gradbeništvu, zdravstvu in
socialnem varstvu. Upad zaposlenosti pa so zaznali v
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

kmetijstvu, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih in
predelovalnih dejavnostih.
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Epidemija novega koronavirusa
na trg dela še ni imela večjega
vpliva

Posledice koronakrize se bodo v največjem obsegu pokazale v drugem četrtletju. SAŠO BIZJAK

Tanja Fajnik Milakovič
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Drugo četrtletje letošnjega leta ne bo niti približno tako dobro.
Napovedujeta se občutnejši padec BDP in naraščanje števila
brezposelnih.
Slovenski trg dela je bil v prvih treh mesecih letošnjega leta v dobri kondiciji. Epidemija
novega koronavirusa nanj še ni imela večjega vpliva. Stopnja anketne brezposelnosti je znašala
4,6 odstotka, kar je 0,3 odstotne točke manj kot v istem obdobju lani, kažejo včeraj objavljeni
podatki državnega statističnega urada. Zaposlenost je v začetku leta tudi še naraščala. Največ
novozaposlenih oseb je bilo v gradbeništvu, zdravstvu in socialnem varstvu. Upad števila
zaposlenih pa so zaznali v kmetijstvu, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih in
predelovalnih dejavnostih.

Med brezposelnimi je bilo največ mladih v starostni skupini od 15 do 24 let. Eden izmen
razlogov za visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi bi lahko bilo znižanje števila
zaposlenih prek študentskega servisa, ocenjujejo na statističnem uradu. Najmanj brezposelnih
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

pa je bilo v starostni skupini od 55 do 64 let.

Proračun v velikem minusu
Državni proračun je v prvih štirih mesecih letos izkazal 699,3 milijona evrov primanjkljaja. Prihodki v
višini 3,03 milijarde evrov so bili v primerjavi z istim lanskim obdobjem nižji za 9,7 odstotka,
predvsem zaradi zniževanja davčnih prihodkov, odhodki pa so se povečali za 10,9 odstotka na 3,73
milijarde evrov. (sta)

V prvem četrtletju letošnjega leta smo imeli tudi še izjemno visoko število delovno aktivnega
prebivalstva. Delovno aktivnih je bilo 982.000 prebivalcev. Večina ali 88 odstotkov je bilo
zaposlenih, enajst odstotkov samozaposlenih, odstotek je bilo pomagajočih družinskih članov.
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Gospodarstvo je zaradi nižje rasti tujega povpraševanja ob veliki negotovosti v mednarodnem
okolju, predvsem na račun trgovinskih napetosti med ZDA in Kitajsko, pa tudi zaradi brexita,
začelo izgubljati zagon že sredi lanskega leta. Ohlajanje v zadnjem lanskem četrtletju je bilo
predvsem posledica zmanjšanja investicij in umiritve mednarodne menjave. Prvo letošnje
četrtletje pa je že zaznamoval izbruh novega koronavirusa na Kitajskem, ki se je nato razširil po
Aziji in v Evropi, sprva v sosednji Italiji.
Slovenija se je z epidemijo soočila sredi marca, zato ta v BDP v prvem četrtletju še ni
pomembneje zarezala. BDP, popravljen za vpliv sezone in števila delovnih dni, se je tako v
letošnjem prvem četrtletju v primerjavi z zadnjim lanskim četrtletjem znižal za 4,5 odstotka, v
primerjavi s prvim trimesečjem lani pa za 3,4 odstotka. Večji padec BDP se pričakuje v drugem
letošnjem četrtletju, saj je država zelo okrnjeno delovala dve tretjini tega četrtletja.
Napovedi za Slovenijo za letos so tako globoko v minusu. Trenutne napovedi domačih in
mednarodnih ustanov za letošnje gibanje slovenskega BDP napovedujejo padec gospodarske
aktivnosti v višini od 5,5 odstotka do 16 odstotkov. Največ ustanov napoveduje padec okoli
sedem do osem odstotkov. Drastičen padec obsega BDP bodo blažili ukrepi, ki jih je za
zajezitev posledic in zagon gospodarstva sprejela tako država kot EU. Podatki o stanju v

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

drugem letošnjem četrtletju naj bi bili znani konec avgusta.
V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin maja znova znižale, na letni ravni je bila deflacija
tako kot aprila 1,2-odstotna, k njej pa so največ prispevali cenejši naftni derivati. Medtem so se
cene na mesečni ravni zvišale, inflacija je bila 0,9-odstotna, k njej pa so največ prispevale višje
cene svežega sadja.
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Slovenski proračun s 699,3
milijona evrov primanjkljaja
Državni proračun je v prvih štirih mesecih letos izkazal 699,3 milijona
evrov primanjkljaja. Prihodki v višini 3,03 milijarde evrov so bili v
primerjavi z enakim lanskim obdobje nižji za 9,7 odstotka, predvsem
zaradi zniževanja davčnih prihodkov, odhodki pa so se povečali za
10,9 odstotka na 3,73 milijarde evrov.

Vse objave
Fotografija je simbolična. (Foto: Tomaž Skale)

Kot je danes sporočilo finančno
ministrstvo, so prilivi od davkov med
januarjem in aprilom skupaj dosegli 2,5
milijarde evrov in bili za 13 odstotkov
nižji kot v enakem obdobju lani.
Dohodnina v višini 398,8 milijona evrov
je bila nižja za 22,4 odstotka, davek od
dohodka pravnih oseb je bil nižji za 32,6
odstotka in je znašal 250,6 milijona
evrov, DDV pa je bil nižji za 10,9
odstotka in je znašal 1,1 milijarde evrov.
Prihodki od pobranih trošarin so znašali
410,6 milijona evrov in so bili za 13,3
odstotka nižji kot leto prej.
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Med tekočimi odhodki so se obveznosti
za plačilo plač in prispevkov v prvem
štirimesečju leta zvišale za 6,9 odstotka
NAJNOVEJŠE
8 min

21 min

34 min

46 min
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51 min

na 458,7 milijona evrov. Za slabih 20
odstotkov so bili višji izdatki za blago in

Pahor DZ za
ustavnega
sodnika predlaga
Andraža Terška in
Barbaro Zobec

storitve, v okviru tekočih transferov pa je

Twitter skril
Trumpov tvit, ker
»poveličuje
nasilje«

evrov). Drugi tekoči domači transferi so

#video O
aktualnem
dogajanju v zvezi
z novim
koronavirusom
Včeraj brez novih
okužb in smrti
zaradi novega
koronavirusa
Mavec predčasno
s čela
Premogovnika
Velenje, začasni
direktor Janez
Rošer
Vse objave

bilo za transfere posameznikom in
gospodinjstvom namenjeno 11,3
odstotka več sredstev (551,7 milijona
bili višji za 25,9 odstotka in so skupaj
znašali 1,1 milijarde evrov.
Konsolidirana bilanca javnega
financiranja, ki jo sestavljajo vse štiri
javne blagajne, je v prvih štirih mesecih
zabeležila približno 5,96 milijarde evrov
prihodkov in 6,76 milijarde evrov
odhodkov.

V prvem četrtletju 2,3odstoten padec BDP
Bruto domači proizvod (BDP) je bil v
prvem četrtletju letos za 2,3 odstotka
manjši kot v enakem obdobju lani.
Slovenija je to četrtletje, na koncu
katerega je izbruhnila epidemija
koronavirusa, zabeležila manjše domače
in tuje povpraševanje. Na upad BDP je
imel upad domačega povpraševanja
večji vpliv. BDP, popravljen za vpliv
sezone in števila delovnih dni, se je v
letošnjem prvem četrtletju v primerjavi z
zadnjim lanskim četrtletjem znižal za 4,5
odstotka, v primerjavi s prvim
trimesečjem lani pa za 3,4 odstotka.
Domače trošenje se je v prvem četrtletju
zmanjšalo za 3,1 odstotka, na kar sta
vplivala tako končno trošenje, ki se je
zmanjšalo za enak odstotek, kot bruto
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investicije, ki so se zmanjšale za 3,3
odstotka. V okviru končnega trošenja pa
se je povečala potrošnja države, in sicer
NAJNOVEJŠE
8 min

21 min

34 min

46 min
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51 min

za 5,8 odstotka. Končna potrošnja
gospodinjstev se je v prvem četrtletju

Pahor DZ za
ustavnega
sodnika predlaga
Andraža Terška in
Barbaro Zobec

zmanjšala za 6,4 odstotka, bruto

Twitter skril
Trumpov tvit, ker
»poveličuje
nasilje«

Na zmanjšanje bruto investicij v osnovna

#video O
aktualnem
dogajanju v zvezi
z novim
koronavirusom
Včeraj brez novih
okužb in smrti
zaradi novega
koronavirusa
Mavec predčasno
s čela
Premogovnika
Velenje, začasni
direktor Janez
Rošer

investicije v osnovna sredstva pa so se
zmanjšale za 6,3 odstotka.

sredstva je vplivalo zmanjšanje
investiranja v večino osnovnih sredstev,
razen v gradbeništvu, kjer so se v letni
primerjavi povečale za 3,8 odstotka. Med
investicijami v osnovna sredstva so se
povečale investicije v proizvode
intelektualne lastnine, za 1,7 odstotka.
Povečale so se tudi zaloge. Kot so
ocenili statistiki, so k rasti BDP
prispevale 0,5 odstotne točke in so tako
blažile padec celotnih bruto investicij in
domače potrošnje.
Izvoz se je v prvem četrtletju leta v
primerjavi z enakim lanskim četrtletjem

Vse objave

zmanjšal za 1,6 odstotka, kar je prvič v
zadnjih 10 letih, z izjemo drugega
četrtletja 2012, ko se je zmanjšal za 0,1
odstotka. Uvoz se je zmanjšal za 2,5
odstotka, zaradi tega razmerja je bil vpliv
zunanje trgovinskega presežka na rast
BDP pozitiven. K rasti BDP je tokrat
prispeval 0,5 odstotne točke.
Zaposlenost je v začetku leta še
naraščala. Skupna zaposlenost je v
prvem četrtletju znašala 1.041.617 oseb,
kar je za odstotek več kot v prvem
četrtletju lani. Največ novozaposlenih
oseb je bilo v gradbeništvu, zdravstvu in
socialnem varstvu. Upad zaposlenosti pa
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so zaznali v kmetijstvu, drugih
raznovrstnih poslovnih dejavnostih in
predelovalnih dejavnostih.
NAJNOVEJŠE
8 min

21 min

34 min

46 min
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Tudi maja de acija na
letni ravni
V Sloveniji so se cene življenjskih
potrebščin maja znova znižale, na letni

Twitter skril
Trumpov tvit, ker
»poveličuje
nasilje«

ravni je bila deflacija tako kot aprila 1,2-

#video O
aktualnem
dogajanju v zvezi
z novim
koronavirusom

cene na mesečni ravni zvišale, inflacija

Včeraj brez novih
okužb in smrti
zaradi novega
koronavirusa

blago, za 2,9 odstotka, medtem ko so se

Mavec predčasno
s čela
Premogovnika
Velenje, začasni
direktor Janez
Rošer

deflaciji so največ, 1,4 odstotne točke,

Vse objave

odstotna, k njej pa so največ prispevali
cenejši naftni derivati. Medtem so se
je bila 0,9-odstotna, k njej pa so največ
prispevale višje cene svežega sadja.
Maja se je tako na letni ravni pocenilo
storitve podražile za dva odstotka, je
danes objavil statistični urad. K letni
prispevali cenejši naftni derivati, 0,3
odstotne točke pa so prispevala cenejša
obleka in obutev. Po drugi strani so k
rasti najbolj, 0,8 odstotne točke,
prispevale višje cene hrane.
Medtem so k mesečni inflaciji so 0,4
odstotne točke prispevale višje cene
svežega sadja, 0,3 odstotne točke višje
cene blaga in storitev iz skupine
rekreacija in kultura, po 0,1 odstotne
točke vsak pa še dražja obleka in obutev,
druge storitve v zvezi z osebnimi vozili in
vse druge majske podražitve.
Maja je bila povprečna 12-mesečna rast
cen 1,2-odstotna, potem ko je bila lani
maja 1,7-odstotna. Maja lani je bila sicer
letna inflacija 1,4-odstotna.
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NAJNOVEJŠE
4 min

Kako
kriminalizirati
petkove kolesarje

52 min

Federer najbolje
plačan športnik
na svetu

1 ura

DZ potrdil tretji
paket ukrepov,
turistični boni za
vse

1 ura

Pariški Louvre bo
vrata znova odprl
6. julija

2 uri

Bruselj: Pri
slovenskih
turističnih bonih
ne gre za državno
pomoč
Vse objave

DZ potrdil tretji paket ukrepov,
turistični boni za vse
DZ je potrdil tretji paket protikoronskih ukrepov, tokrat vrednih milijardo
evrov. Ključni cilj je ohranitev delovnih mest, s tem ko bo država povrnila
del nadomestila plače za delavce, ki jim bodo odredili skrajšani delovni čas
ali pa napotili na čakanje na delo doma. Turistični panogi bo dodatno
pomagala z izdajo bonov vsem prebivalcem Slovenije.

(Foto: Luka Cjuha)

Kot najbolj izpostavljen ukrep zakona o
interventnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic epidemije covida-19 je minister za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti
Janez Cigler Kralj predstavil subvencioniranje
skrajšanega delovnega časa.
Koristil ga bo lahko vsak delodajalec, ki vsaj 10
odstotkom zaposlenih ne bo mogel zagotavljati
90 odstotkov dela. Država bo za vsakega
takšnega delavca subvencionirala nadomestilo
plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko, ukrep
pa bo veljal od 1. junija do 31. decembra.
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Podaljšanje
subvencioniranja
nadomestila plače delavcem
na začasnem čakanju na
delo
Z namenom ohranitve čim več delovnih mest se
za mesec dni podaljšuje tudi subvencioniranje
nadomestila plače delavcem na začasnem
čakanju na delo. V nasprotju s prvotnimi načrti
vlade bodo do tega ukrepa tudi še v juniju z
redkimi izjemami upravičeni vsi delodajalci in ne
le tisti iz panoge turizma in gostinstva.
»Vlada je prisluhnila številnim pozivom iz
gospodarstva,2 je o tej spremembi dejal Cigler
Kralj in izrazil pričakovanje, da se bo na ta način
rešilo številne stiske tistih panog, ki se po
epidemiji še ne morejo zagnati. Tako kot doslej
bodo do subvencioniranja čakanja na delo
upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi
oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije

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

upadli za več kot 10 odstotkov.

DZ glede bonov sprejel le
dopolnilo koalicije
Vlada je tretji protikoronski zakon pripravljala
predvsem z mislijo na panogo turizma in
gostinstva, ki je med najbolj prizadetimi zaradi
epidemije. Pomagati ji namerava tako, da bo
država vsem prebivalcem Slovenije izdala bone,
ki jih bo mogoče koristiti za plačilo nočitve oz.
nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v
Sloveniji, od hotelov do planinskih domov ali
kampov. Veljali bodo do konca leta.
Turistične bone bodo prejele osebe s stalnim
prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca 2020,
in sicer rojene do vključno leta 2002 v višini 200
evrov, mlajše pa v višini 50 evrov. »Vlada
računa, da bo ta vloženi denar prinesel
multiplikativni učinek,« je povedal minister.

85

29.05.2020

Dnevnik.si

Petek, 22:20

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042930682/slovenija/dz-pot...

3/4

Pričakovati namreč je, da bodo prejemniki bonov
v izbranem počitniškem kraju poleg nočitve
koristili še druge storitve.
Turistični boni so bili na današnji izredni seji
poslancem tudi najbolj zanimivi. Nekaterim se je
zdela njihova višina prenizka, drugi bi omogočili
koriščenje tudi za druge storitve, ne le za nočitev
z zajtrkom, tretji bi izplačali njihovo vrednost v
denarju.
DZ je vse te predloge zavrnil, sprejel je le
dopolnilo koalicije, da v primeru plačila z bonom
cena turistične storitve ne sme biti višja kot v
primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi.
Opazili so namreč, da so nekateri turistični
ponudniki začeli višati cene še pred uveljavitvijo
zakona, kar je na dopoldanski novinarski
konferenci obsodil tudi gospodarski minister
Zdravko Počivalšek.
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Zakon prinaša še druge
ukrepe
Zakon prinaša še druge ukrepe za pomoč pri
vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji.
Med njimi so državne pomoči v obliki
nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja, kot
tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom.
Približno 125 milijonov evrov je predvidenih za
zdravstvo, ker v času epidemije ni moglo izvajati
velikega dela storitev.
Do kriznega dodatka, ki ga je za različne skupine
državljanov uvedel prvi protikoronski zakon,
bodo zdaj upravičeni tudi vpoklicani pripadniki
civilne zaščite ter prostovoljni gasilci, gorski
reševalci in jamarji. Novi upravičenci so tudi
zasebni izvajalci institucionalnega varstva in
pomoči družini na domu.
S ciljem pospešiti investicije se v tretjem
protikoronskem zakonu podaljšujejo ukrepi na
področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v
začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje
nevladnih organizacij pri postopkih izdaje
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gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta
člen črtati z utemeljitvijo, da pomeni vojno
napoved naravi, a jim ni uspelo.
Organizatorji športnih prireditev, ki teh zaradi
epidemije niso mogli izvesti, bodo lahko
imetnikom vstopnice izdali vrednotnico v enaki
vrednosti.
Vlada namerava po tem zakonu tudi pregledati
neposredne tuje naložbe, ali morda ne
predstavljajo grožnje varnosti oz. javnemu redu.
Pregled naj bi se izvajal med letošnjim oktobrom
in sredino leta 2023.
DZ je zakon, ki je po besedah ministra za delo
zamišljen kot izhodna strategija za preprečitev
hujših posledic epidemije in kot pomoč
gospodarstvu, da se bo lahko čim prej zagnalo v
polni meri, potrdil z 51 glasovi za in osmimi proti.
Podporo so mu odrekli poslanci Levice, v LMŠ,
SAB in SD pa so se glasovanja tako kot pri prvih
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dveh protikoronskih zakonih vzdržali.
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Umar: Protikoronski ukrepi zdesetkali gospodarsko rast v prvem
četrtletju
Save
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AKTUALNO
A. P., STA

Hudo.com

29. Maj 2020

Realni BDP se je v prvem četrtletju medletno zmanjšal za 2,3 odstotka.
K temu je ob ukrepih za zajezitev širjenja koronavirusa največ
prispeval upad v trgovini, prometu in gostinstvu, opazno je upadla
potrošnja gospodinjstev, so povzeli v Umarju. Podatke bodo upoštevali
pri pripravi posodobljene napovedi gospodarskih gibanj, predvidoma v
juniju.
3
Medletni padec je sledil šestletnemu obdobju pozitivnih rasti, močno pa je upadla tudi tekoča, četrtletna
rast bruto domačega proizvoda (BDP). “V drugem četrtletju pričakujemo še močnejše zmanjšanje
gospodarske aktivnosti, kar upoštevajoč zadnje napovedi za trgovinske partnerice, nakazuje na velik padec
aktivnosti v letošnjem letu,” je ocenila direktorica Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar)
Maja Bednaš.
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K padcu dodane vrednosti v prvem letošnjem četrtletju so zaradi močno skrčene dejavnosti v času trajanja
zaščitnih ukrepov od sredine marca največ prispevale storitvene dejavnosti, še zlasti gostinstvo, trgovina in
promet ter različne storitvene dejavnosti, na katere so omejitve in zaščitni ukrepi vplivali še posebej
izrazito, kot so osebne storitve in igralništvo.
V predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu pa je bila zaradi višje aktivnosti v prvih dveh mesecih, dodana
vrednost v prvi četrtini leta še medletno višja, pri čemer podatki za marec že kažejo opaznejši upad. Med
predelovalnimi dejavnostmi so največji upad zabeležile dejavnosti, povezane z avtomobilsko industrijo,
proizvodnjo električnih naprav in vmesnih proizvodov, razmeroma skromen pa je bil upad v prehrambeni
in farmacevtski industriji, so ugotovili v Umarju.
Na strani domače potrošnje je k padcu BDP v prvem četrtletju močno prispevala tudi potrošnja
gospodinjstev. K njenemu upadu so prispevali ukrepi za zajezitev širjenja epidemije in povečanje
negotovosti. Slednje je pretehtalo sicer še ugodne podatke o rasti zaposlenosti in rasti plač, ki so posledica
ugodne gospodarske situacije do začetka krize, povezane s koronavirusom.
“Razmere so se na trgu dela začele slabšati v drugi polovici marca, ko se je začelo povečevati število
registrirano brezposelnih, ki je bilo v drugi polovici maja medletno že za približno petino višje. Rast števila
brezposelnih se je v zadnjih tednih ustavila, njihovo ponovno povečevanje pa pričakujemo po izteku
ukrepov prvega protikoronskega paketa,” je razmere na trgu dela pospremila Bednaševa.
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V prvem četrtletju so se znižale tudi investicije v osnovna sredstva. To je bila predvsem posledica nižjih
investicij v opremo in stroje, ki so bile zaradi umirjanja aktivnosti v mednarodnem okolju nižje že v
zadnjem lanskem četrtletju. Letos so se še dodatno znižale zaradi zaostrenih razmer v mednarodnem okolju
in težav podjetij pri transportu. Gradbene investicije so v začetku leta še rasle.
Padec svetovne trgovine in mednarodne omejitve so vplivale tako na padec izvoza kot uvoza. Prispevek
salda menjave s tujino k rasti BDP je bil pozitiven v višini 0,5 odstotne točke. Končna državna potrošnja je
bila edina komponenta BDP, ki se je v kriznih razmerah okrepila.
Gospodarska pričakovanja podjetij in potrošnikov v Sloveniji in v EU so se začela zmanjševati že marca,
aprila pa so strmoglavila na najnižje vrednosti v zgodovini. Maja se je razpoloženje sicer nekoliko
izboljšalo, kar je verjetno povezano s sproščanjem omejitvenih ukrepov, vendar še vedno ostaja precej pod
ravnjo pred globalno razširitvijo koronavirusa, so spomnili v Umarju.
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BDP PADEL ZA 2,3 ODSTOTKA: Ublažila sta ga zlasti potrošnja
države in koledarski vpliv
Slovenija
T.Ž. - Uredništvo/STA - Foto: Pexels, Unsplash, Pixabay - 29.05.2020 ob 17:58
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BDP je bil v prvem četrtletju letos za 2,3 odstotka manjši kot v enakem obdobju lani. Slovenija je to četrtletje, na koncu
katerega je izbruhnila epidemija koronavirusa, zabeležila manjše domače povpraševanje z večjim vplivom na padec BDP
ter manjše tuje povpraševanje. Padec BDP sta blažila predvsem potrošnja države in koledarski vpliv.
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Bruto domači proizvod (BDP), popravljen za vpliv sezone in števila delovnih dni, se je po podatkih statističnega urada v
prvem četrtletju v primerjavi z zadnjim lanskim četrtletjem znižal za 4,5 odstotka, v primerjavi s prvim trimesečjem lani
pa za 3,4 odstotka. Domače trošenje se je zmanjšalo za 3,1 odstotka, na kar sta vplivala končno trošenje, ki se je
zmanjšalo za enak odstotek, in bruto investicije, ki so se zmanjšale za 3,3 odstotka. Za 5,8 odstotka pa se je povečala
potrošnja države. To je bila največja rast trošenja države v 12 letih, so zapisali v GZS.
Kot so dodali, so k ublažitvi padca BDP poleg tega prispevali še pozitiven prispevek menjave s tujino, povečanje
zalog, te so k rasti prispevale 0,5 odstotne točke, ki je bilo posledica večjega uvoza surovin in polizdelkov zaradi
pričakovane otežkočene dobave in interventnega povečanja državnih zalog, ter koledarski učinek, saj je več delovnih dni
v prvem letošnjem četrtletju ublažilo padec za 1,1 odstotno točko.
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Zgodovinsko zmanšanje izvoza
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Končna potrošnja gospodinjstev se je zmanjšala za 6,4 odstotka, bruto investicije v osnovna sredstva za 6,3 odstotka.
Na to je vplivalo zmanjšanje investiranja v večino osnovnih sredstev, razen v gradbeništvu, kjer so se povečale za 3,8
odstotka. Investicije v proizvode intelektualne lastnine so se povečale za 1,7 odstotka. Rast dodane vrednosti v
dejavnostih informacijsko-komunikacijske tehnologije je bila po ocenah GZS pričakovana, in sicer zaradi
povečanega povpraševanja po teh storitvah zaradi migracij delovne sile, ki je izvajala delo od doma.
K padcu dodane vrednosti pa so zaradi močno skrčene dejavnosti v času trajanja zaščitnih ukrepov od sredine marca po
navedbah Umarja največ prispevale storitvene dejavnosti, še zlasti gostinstvo, trgovina in promet ter
različne storitvene dejavnosti, na katere so omejitve in zaščitni ukrepi vplivali še posebej izrazito, kot so osebne
storitve in igralništvo. Izvoz se je v prvem četrtletju leta zmanjšal za 1,6 odstotka, kar je prvič v zadnjih 10 letih, z
izjemo drugega četrtletja 2012, ko se je zmanjšal za 0,1 odstotka. Uvoz se je zmanjšal za 2,5 odstotka, zaradi tega
razmerja je bil vpliv zunanjetrgovinskega presežka na rast BDP pozitiven. K rasti BDP je prispeval 0,5 odstotne točke.
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Ponovna rast brezposelnosti pričakovana po izteku ukrepov prvega paketa

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

Zaposlenost je v začetku leta še naraščala. Skupna zaposlenost je v prvem četrtletju znašala 1.041.617 oseb, kar je za
odstotek več kot v prvem četrtletju lani. Največ novozaposlenih oseb je bilo v gradbeništvu, zdravstvu in socialnem
varstvu. Upad zaposlenosti pa so zaznali v kmetijstvu, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih in predelovalnih
dejavnostih.

Razmere so se na trgu dela začele slabšati v drugi polovici marca, ko se je začelo povečevati število registrirano
brezposelnih, ki je bilo v drugi polovici maja medletno že za približno petino višje. Rast števila brezposelnih se je v
zadnjih tednih ustavila, njihovo ponovno povečevanje pa v Umarju pričakujejo po izteku ukrepov prvega
protikoronskega paketa.
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Banka Slovenije: Za najnovejše podatke o BDP in inﬂaciji tveganje večje revizije
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Podatki o padcu BDP v prvem četrtletju in majski deﬂaciji, ki ju je danes objavil statistični urad, po mnenju Banke
Slovenije prinašajo izzive njunega merjenja v izjemnih okoliščinah. Zaradi izrednih razmer so podatkovni viri manj
zanesljivi kot običajno, kar predstavlja tveganje za morebitne večje revizije, so navedli.

V drugi polovici marca je bilo poslovanje v številnih dejavnostih omejeno ali v celoti ustavljeno, pri čemer so omejitveni
ukrepi najmočneje prizadeli storitveni sektor. "To se je že odrazilo v medletnem padcu gospodarske aktivnosti. V Banki
Slovenije ugotavljamo, da je za posamezne dejavnosti že jasno, da bo njihovo okrevanje dolgotrajno," so poudarili.
Zaradi poslabšanih razmer na trgu dela in njihove previdnosti potrošnja gospodinjstev pada, še zlasti povpraševanje
po nenujnih dobrinah. Če bo okrevanje trga dela zaradi negotovosti podjetij počasno, bo daljše tudi obdobje šibkega
povpraševanja, so menili.
Za nekatere pa kriza pomeni tudi priložnost. "Vsaj začasno bo povpraševanje po farmacevtskih proizvodih in
medicinskih pripomočkih zelo izrazito. Čeprav je omejevanje socialnih stikov močan omejitveni dejavnik za številne
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tradicionalne storitve, po drugi strani pospešuje digitalizacijo gospodarstva in krepi razvoj tehnološko zahtevnejših
storitev in njihov izvozni potencial," so ocenili.
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Koronakriza bo Sloveniji prinesla tudi priložnosti
"Nove priložnosti za Slovenijo lahko predstavlja tudi morebitno krajšanje proizvodnih verig evropskih podjetij, ki bodo
proizvodnjo prenesle iz Azije nazaj v Evropo z namenom zagotavljanja varnejšega dostopa do vmesnih proizvodov. To bi
lahko povečalo pritoke neposrednih tujih naložb in prispevalo k izboljševanju razmer na trgu dela. Priložnost za
spodbujanje investicij ponuja tudi evropski zeleni dogovor, ki bi ob primerni podpori države lahko prispeval k okoljsko
bolj vzdržnem gospodarstvu," so izpostavili.
K majski deﬂaciji so bistveno pripomogle nižje cene energentov. "Opozarjamo na manjšo zanesljivost podatkov o rasti
cen življenjskih potrebščin v času izjemnih okoliščin koronavirusa. Odsotnost trga in onemogočen terenski popis cen
namreč povzročata težave pri zbiranju podatkov, ki za nekatere dejavnosti sploh niso na voljo. Prav tako se je v izjemnih
okoliščinah bistveno spremenila struktura potrošnje," so opozorili.
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Zaradi pandemije težave pri terenskem popisu cen
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V času epidemije in ukrepov za preprečevanje širjenja virusa so se pojavljale težave pri zbiranju, preverjanju in obdelavi
podatkov o potrošniških cenah proizvodov in storitev. "Odsotnost trga in onemogočen terenski popis cen sta povzročila
težave, statistični uradi pa manjkajoče podatke nadomeščajo v skladu s priporočili evropskega statističnega urada
Eurostat," so pojasnili.
To pa po njihovih navedbah pomeni manjšo zanesljivost posameznih cenovnih indeksov. Poleg tega se je v obdobju
izvajanja ukrepov z vsebinskega vidika pojavila še težava s spremenjeno strukturo potrošnje, pri čemer so uteži v skupni
košarici ostale nespremenjene in odražajo lanske vzorce potrošnje gospodinjstev, so še povedali v centralni banki.
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GZS: Država z večjim trošenjem ublažila padec BDP

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

Slovenski bruto domači proizvod (BDP) se je v prvem četrtletju medletno skrčil za 2,3 odstotka, kar je bilo manj od
pričakovanj GZS v višini treh odstotkov. K ublažitvi padca je prispevalo več dejavnikov, med njimi večje, 5,8-odstotno
trošenje države. To je bila največja rast trošenja države v 12 letih, so zapisali v GZS.
Kot je navedel glavni ekonomist Gospodarske zbornice Slovenija (GZS) Bojan Ivanc, so k ublažitvi padca poleg večjega
trošenja države prispevali še pozitiven prispevek menjave s tujino, povečanje zalog, ki je bilo posledica večjega uvoza
surovin in polizdelkov zaradi pričakovane otežkočene dobave blaga v prihodnjih mesecih in interventnega povečanja
državnih zalog, ter koledarski učinek, saj je več delovnih dni v prvem letošnjem četrtletju ublažilo padec kar za 1,1
odstotno točko.

Preberi več iz teme:

banka slovenije

BDP

deﬂacija

gospodarstvo

gzs

inﬂacija

koronakriza

Deli novico:
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Slovenski BDP v prvem četrtletju upadel
za 3,4 odstotka
Čas branja: 4 min

1
29.05.2020 10:31 Dopolnjeno: 29.05.2020 11:22

Padec BDP je največji po letu 2012, celotni BDP
pa je v primerjavi s prejšnjim rekordnim
četrtletjem upadel za pol milijarde evrov

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

JURE UGOVŠEK
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Več iz teme:
BDP >

eurostat >

EU-27 >

Slovenski BDP je v prvem letošnjem četrtletju prilagojeno
za vpliv sezone upadel za 3,4 odstotka, brez izločenega
vpliva sezone pa za 2,3 odstotka, je danes objavil državni
statistični urad. Desezioniran upad BDP je tako največji od
zadnjega četrtletja leta 2012. Slovenski BDP je v prvem
četrtletju znašal 11,7 milijarde evrov, s čimer je padel na
raven tretjega četrtletja leta 2018 (prilagojeno za vpliv

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

sezone). Ocenjena gospodarska aktivnost je tako za
približno pol milijarde evrov manjša kot v zadnjem lanskem
četrtletju, ko je bila najvišja doslej.
Na četrtletni ravni je slovenski BDP upadel za 4,5 odstotka.

Potrošnja gospodinjstev nižja za 6,4
odstotka
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Domače trošenje se je v prvem četrtletju 2020 zmanjšalo za
3,1 odstotka, na kar sta vplivali obe komponenti domačega
trošenja: tako končno trošenje, ki se je zmanjšalo za enak
odstotek, kot tudi bruto investicije, ki so se zmanjšale za 3,3
odstotka.
Končna potrošnja gospodinjstev (ta je poleg investicij v
osnovna sredstva najpomembnejša komponenta domačega
trošenja) se je v prvem četrtletju 2020 zmanjšala za 6,4
odstotka, bruto investicije v osnovna sredstva pa so se
zmanjšale za 6,3 odstotka. Na zmanjšanje bruto investicij v
osnovna sredstva je vplivalo zmanjšanje investiranja v
večino osnovnih sredstev. Izjema so investicije v

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

gradbeništvo, ki so se glede na isto četrtletje leta 2019
povečale za 3,8 odstotka, stanovanjska gradnja za kar
desetino. Nestanovanjska gradnja je zrasla za približno
odstotek in pol.
Med investicijami v osnovna sredstva so se povečale tudi
investicije v proizvode intelektualne lastnine, ki so se
povečale za 1,7 odstotka, a to nima velikega vpliva na rast.
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Brez rasti državne potrošnje in zalog bi bil padec
opazno večji
Znatno je padec ublažila tudi državna potrošnja. Ta se je
medletno okrepila za 5,8 odstotka, prispevek k rasti BDP pa
je znašal 1,1 odstotne točke, kar je izenačen rekord z leta
2008. Državna poraba je bila najvišja doslej.

Prav tako bi bil padec BDP še večji, če ne bi prispevek zalog
za 0,5 odstotne točke oblažil padec celotnih bruto investicij
in domače potrošnje.

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

Zmanjšanje zunanjega povpraševanja
Izvoz se je v prvem četrtletju leta 2020 v primerjavi z istim
četrtletjem 2019 zmanjšal za 1,6 odstotka, kar je prvič v
zadnjih 10 letih (z izjemo 2. četrtletja 2012, ko se je
zmanjšal za 0,1 odstotka). Uvoz se je zmanjšal za 2,5
odstotka, zaradi tega razmerja je bil vpliv zunanje
trgovinskega presežka na rast BDP pozitiven. K rasti BDP je
tokrat prispeval 0,5 odstotne točke.
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Zaposlenost je v začetku leta 2020 še
naraščala
Skupna zaposlenost je v prvem četrtletju 2020
znašala 1.041.617 oseb, kar je za 1,0 odstotka
več ali za 9.890 oseb več kot v prvem četrtletju
2019. Največ novozaposlenih oseb so državni
statistiki zabeležili v gradbeništvu, zdravstvu in
socialnem varstvu. V nekaterih dejavnostih so
zabeležili upad zaposlenosti; ta je bil največji v
kmetijstvu, drugih raznovrstnih poslovnih
dejavnostih in predelovalnih dejavnostih.

Peti največji upad v EU

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

(grafika) Večina članic EU je v prvem
četrtletju zaznala gospodarski upad – in
največji ni bil v Italiji

In kako velik je slovenski gospodarski upad v primerjavi z
drugimi članicami? Da bi to lahko primerjali, moramo
upoštevati sezonsko prilagojen podatek, ki kaže skrčenje
BDP v 1. četrtletju glede na prejšnje.
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V tem kontekstu je relevanten podatek, da se je slovenski
BDP v 1. četrtletju glede na prejšnje skrčil za 4,5 odstotka.
Tak upad pa je peti največji v celotni EU, po
podatkih Eurostata (ki sicer še niso na voljo za vse
članice), so večje krčenje gospodarskih aktivnosti kot v
Sloveniji zaznali v Franciji (-5,8 odstotka), na Slovaškem
(-5,4 odstotka), v Španiji (-5,2 odstotka) ter v Italiji (-4,7
odstotka). Slovenski upad je bil večji od evrskega povprečja
(-3,8 odstotka) ter večji od povprečja EU-27 (-3,3
odstotka).

Šibka rast že v zadnjem lanskem četrtletju

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

Znaki šibkosti slovenskega gospodarstva je bilo prepoznati
iz statističnih podatkov minulih četrtletij. V zadnjem
lanskem četrtletju je BDP na medletni ravni zrasel za 1,7
odstotka, kar je bila najskromnejša rast v šestih letih.
Ključni razlogi za skromnejšo rast v zadnjem lanskem
trimesečju so bili naslednji:
Blaga rast porabe netrajnih dobrin gospodinjstev (0,3
odstotka, kar je najmanj v zadnjih treh letih), znotraj te
kategorije so izdatki za izdelke dnevne rabe celo upadli.
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Naložbe v osnovna sredstva so se krepko zmanjšale, in
sicer za kar 4,5 odstotka. Pri upadu so v ospredju
vlaganja v transportno opremo (upad za 15 odstotkov)
ter nestanovanjske stavbe (upad za pet odstotkov), manj
pa je tudi investicij v stroje in opremo.
Državni statistiki so namerili dvoodstotni upad porabe
države. Na statističnem uradu so to pred meseci
pripisovali manjši vmesni porabi, država naj bi bila bolj
preudarna pri naročanju materiala in storitev.
Upad bi bil še večji brez prispevka zalog k rasti v višini
0,9 odstotne točke. Brez učinka te komponente, ki
dolgoročno nima vloge pri gospodarski rasti, bi rast

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

znašala zgolj 0,8 odstotka.

Več iz teme:
BDP >

eurostat >

EU-27 >
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Slovenski BDP v prvem četrtletju upadel
za 3,4 odstotka
Čas branja: 4 min
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Brez znatne rasti potrošnje države in učinka zalog
bi bil upad opazno večji

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

JURE UGOVŠEK , ALBINA KENDA
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Romana Korenič >

ZRS >

Zavod Republike... >

EU-27 >

Slovenski BDP je v prvem letošnjem četrtletju, prilagojeno
za vpliv sezone, upadel za 3,4 odstotka, brez izločenega
vpliva sezone pa za 2,3 odstotka, je danes objavil državni
statistični urad. Desezonirani upad BDP je tako največji od
zadnjega četrtletja 2012. Slovenski BDP je v prvem
četrtletju znašal 11,7 milijarde evrov, s čimer je upadel na

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

raven tretjega četrtletja 2018 (prilagojeno za vpliv sezone).
Ocenjena gospodarska aktivnost je tako za približno pol
milijarde evrov manjša kot v zadnjem lanskem četrtletju, ko
je bila največja doslej. To je v veliki meri posledica
epidemije, ki je bila v sloveniji razglašena 12. marca,
negativne posledice širnjenja koronavirusa v državi pa so
nekatere panoge občutile že pred tem.
Na četrtletni ravni je slovenski BDP upadel za 4,5 odstotka.
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Potrošnja gospodinjstev manjša za 6,4
odstotka
Domače trošenje se je v prvem četrtletju 2020 zmanjšalo za
3,1 odstotka, na kar sta vplivali obe komponenti domače
porabe: tako končno trošenje, ki se je zmanjšalo za enak
odstotek, kot tudi bruto investicije, ki so se skrčile za 3,3
odstotka.
Končna potrošnja gospodinjstev (ta je poleg investicij v
osnovna sredstva najpomembnejša komponenta domačega
trošenja) se je v prvem četrtletju 2020 zmanjšala za 6,4
odstotka. Manjše je bilo povpraševanje po trajnih dobrinah
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

(medletni upad je znašal kar 15,4 odstotka), kot so pohištvo,
avtomobili (približno 20-odstotni upad), motorna kolesa
(40-odstotni upad) ...
Velik je tudi upad bruto investicij podjetij v osnovna
sredstva, in sicer 6,3 odstotka. Na zmanjšanje bruto
investicij v osnovna sredstva je vplivalo zmanjšanje
investiranja v večino osnovnih sredstev. Izjema so
investicije v gradbeništvo, ki so se glede na isto četrtletje
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2019 povečale za 3,8 odstotka, stanovanjska gradnja za kar
desetino. Nestanovanjska gradnja je zrasla za približno
odstotek in pol.
Med investicijami v osnovna sredstva so se povečale tudi
investicije v proizvode intelektualne lastnine, ki so se
povečale za 1,7 odstotka, a to nima velikega vpliva na rast.

Brez rasti državne potrošnje in zalog bi bil
upad opazno večji
Znatno je upad ublažila tudi državna potrošnja. Ta se je
medletno okrepila za 5,8 odstotka, prispevek k rasti BDP pa
je znašal 1,1 odstotne točke, kar je izenačen rekord iz leta
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

2008. Državna poraba je bila največja doslej. Na katerih
segmentih je v zadnjih treh mesecih državna poraba
poskočila? »Podrobnejše podatke z izdatki države objavimo
konec prihodnjega meseca, za zdaj pa lahko razkrijemo, da
opažamo večjo potrošnjo porabe materiala in storitev.
Opazna je rast porabe za zdravstvo,« pojasni Romana
Korenič s Sursa. Kot pove, v tovrstno porabno niso
vključeni nakupi zavoda za blagovne rezerve.
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Prav tako bi bil upad BDP še večji, če ne bi prispevek zalog
za 0,5 odstotne točke ublažil krčenja celotnih bruto
investicij in domače potrošnje. »Povečale so se predvsem
zaloge surovin in materiala, zaloge nedokončanih
proizvodov pa so nekoliko manjše,« pove Romana Korenič.

Zmanjšanje zunanjega povpraševanja
Izvoz se je v prvem četrtletju leta 2020 v primerjavi z istim
četrtletjem 2019 zmanjšal za 1,6 odstotka, kar je prvič v
zadnjih 10 letih (z izjemo drugega četrtletja 2012, ko je bil
manjši za 0,1 odstotka). Uvoz se je skrčil za 2,5 odstotka,
zaradi tega razmerja je bil vpliv zunanjetrgovinskega
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

presežka na rast BDP pozitiven. K rasti BDP je tokrat
prispeval 0,5 odstotne točke.

Zaposlenost je v začetku leta 2020 še
naraščala
Skupna zaposlenost je v prvem četrtletju 2020
znašala 1.041.617 oseb, kar je za 1,0 odstotka
oziroma za 9.890 oseb več kot v prvem
četrtletju 2019. Največ novozaposlenih oseb
so državni statistiki našteli v gradbeništvu,
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zdravstvu in socialnem varstvu. V nekaterih
dejavnostih so zabeležili upad zaposlenosti; ta
je bil največji v kmetijstvu, drugih raznovrstnih
poslovnih dejavnostih in predelovalnih
dejavnostih.

Peti največji upad v EU

Preberite tudi
(grafika) Večina članic EU je v prvem
četrtletju zaznala gospodarski upad – in
največji ni bil v Italiji

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

In kako velik je slovenski gospodarski upad v primerjavi z
drugimi članicami? Da bi to lahko primerjali, moramo
upoštevati sezonsko prilagojen podatek, ki kaže skrčenje
BDP v prvem četrtletju glede na prejšnje.
V tem kontekstu je pomemben podatek, da se je slovenski
BDP v prvem četrtletju glede na prejšnje skrčil za 4,5
odstotka. Tak upad pa je peti največji v celotni EU, po
podatkih Eurostata (ki sicer še niso na voljo za vse
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članice), so večje krčenje gospodarskih aktivnosti kot v
Sloveniji zaznali v Franciji (–5,8 odstotka), na Slovaškem (–
5,4 odstotka), v Španiji (–5,2 odstotka) ter v Italiji (–4,7
odstotka). Slovenski upad je bil večji od evrskega povprečja
(–3,8 odstotka) ter večji od povprečja EU-27 (–3,3
odstotka).

Šibka rast že v zadnjem lanskem četrtletju
Znamenja šibkosti slovenskega gospodarstva je bilo
prepoznati iz statističnih podatkov minulih četrtletij. V
zadnjem lanskem četrtletju je BDP na medletni ravni zrasel
za 1,7 odstotka, kar je bila najskromnejša rast v šestih letih.

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

Ključni razlogi za skromnejšo rast v zadnjem lanskem
trimesečju so bili:
Blaga rast porabe netrajnih dobrin gospodinjstev (0,3
odstotka, kar je najmanj v zadnjih treh letih), znotraj te
kategorije so izdatki za izdelke dnevne rabe celo upadli.
Naložbe v osnovna sredstva so se krepko zmanjšale, in
sicer za kar 4,5 odstotka. Pri upadu so v ospredju
vlaganja v transportno opremo (upad za 15 odstotkov)
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ter nestanovanjske stavbe (upad za pet odstotkov), manj
je bilo tudi investicij v stroje in opremo.
Državni statistiki so namerili dvoodstotni upad porabe
države. Na statističnem uradu so to pred meseci
pripisovali manjši vmesni porabi, država naj bi bila bolj
preudarna pri naročanju materiala in storitev.
Upad bi bil še večji brez prispevka zalog k rasti v višini
0,9 odstotne točke. Brez učinka te komponente, ki
dolgoročno nima vloge pri gospodarski rasti, bi rast
znašala zgolj 0,8 odstotka.

Kakšna sta bila prva dva meseca?
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Kot pove Romana Korenič z oddelka za nacionalne račune
na Sursu, je bilo v prvih dveh letošnjih mesecih, torej pred
epidemijo, v predelovalni industriji zaznati rast, a je bila ta
zaradi pretrganih dobavnih verig že nekoliko načeta. Pri
gospodinjstvih pa so pred epidemijo državni statistiki
opazili rast porabe za hrano ter nekatere trajne dobrine.

Več iz teme:
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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!

eurostat >

Romana Korenič >
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DZ potrdil zakon za zagon investicij po epidemiji
5 min

DZ je danes na izredni seji s 53 glasovi za in 14 proti sprejel zakon, s
katerim bo vlada določila nabor pomembnih investicij ter zagotovila, da
čim prej stečejo in pomagajo zagnati gospodarstvo.
Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za
zagon gospodarstva predvideva, da bo vlada sprejela seznam pomembnih
investicij, ki bodo imele prednostno obravnavo pri pristojnih organih, tudi
v primeru upravnih sporov zoper upravne akte.
Cilj je, da se začnejo investicije čim prej izvajati, saj bodo zaradi velikih
multiplikativnih učinkov, ki jih ima gradbeništvo na celotno gospodarstvo,
prispevale k okrevanju gospodarstva. V delu opozicije, predvsem SD in
Levici, so bili do zakona kritični, ker naj bi bil lahko škodljiv za okolje in
vsebinsko prazen.

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

Na prvi listi so predvideni projekti, za katere je mogoče gradbeno
dovoljenje dobiti do konca leta 2020, na drugi pa tisti, za katere je mogoče
gradbeno dovoljenje dobiti do konca leta 2021. Projekti na teh dveh listah
bodo morali biti vredni vsaj pet milijonov evrov. Na tretji listi bodo
medtem projekti, ki jih bo treba umestiti v strateške dokumente
posameznih ministrstev in ki zahtevajo pripravo državnega prostorskega
načrta. Njihova vrednost bo morala biti vsaj 25 milijonov evrov. (STA)

115

29.05.2020

Maribor24.si

Petek, 22:13

Država: Slovenija

Kazalo

https://maribor24.si/gospodarstvo/drzavni-zbor-pot...

1/2

Državni zbor potrdil tretji paket ukrepov, turistični boni za vse
UREDNIŠTVO • 2 uri

NAZADNJE POSODOBLJENO: 2 uri

Državni zbor je potrdil tretji paket protikoronskih ukrepov, tokrat vrednih milijardo evrov. Ključni cilj je ohranitev delovnih mest, s
tem ko bo država povrnila del nadomestila plače za delavce, ki jim bodo odredili skrajšani delovni čas ali pa napotili na čakanje
na delo doma. Turistični panogi bo dodatno pomagala z izdajo bonov vsem prebivalcem Slovenije.

Kot najbolj izpostavljen ukrep zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19 je minister za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj predstavil subvencioniranje skrajšanega delovnega časa.

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

Koristil ga bo lahko vsak delodajalec, ki vsaj 10 odstotkom zaposlenih ne bo mogel zagotavljati 90 odstotkov dela. Država bo za vsakega takšnega
delavca subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko, ukrep pa bo veljal od 1. junija do 31. decembra.
Z namenom ohranitve čim več delovnih mest se za mesec dni podaljšuje tudi subvencioniranje nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju
na delo. V nasprotju s prvotnimi načrti vlade bodo do tega ukrepa tudi še v juniju z redkimi izjemami upravičeni vsi delodajalci in ne le tisti iz panoge
turizma in gostinstva.
“Vlada je prisluhnila številnim pozivom iz gospodarstva,” je o tej spremembi dejal Cigler Kralj in izrazil pričakovanje, da se bo na ta način rešilo
številne stiske tistih panog, ki se po epidemiji še ne morejo zagnati. Tako kot doslej bodo do subvencioniranja čakanja na delo upravičeni tisti
delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 odstotkov.

Turizem in gospodarstvo najbolj prizadeti panogi
Vlada je tretji protikoronski zakon pripravljala predvsem z mislijo na panogo turizma in gostinstva, ki je med najbolj prizadetimi zaradi epidemije.
Pomagati ji namerava tako, da bo država vsem prebivalcem Slovenije izdala bone, ki jih bo mogoče koristiti za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom
v nastanitvenih objektih v Sloveniji, od hotelov do planinskih domov ali kampov. Veljali bodo do konca leta.
Turistične bone bodo prejele osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca 2020, in sicer rojene do vključno leta 2002 v višini 200
evrov, mlajše pa v višini 50 evrov. “Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek,” je povedal minister. Pričakovati namreč je,
da bodo prejemniki bonov v izbranem počitniškem kraju poleg nočitve koristili še druge storitve.

Višanje cen storitev ne sme priti v poštev
Turistični boni so bili na današnji izredni seji poslancem tudi najbolj zanimivi. Nekaterim se je zdela njihova višina prenizka, drugi bi omogočili
koriščenje tudi za druge storitve, ne le za nočitev z zajtrkom, tretji bi izplačali njihovo vrednost v denarju.
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DZ je vse te predloge zavrnil, sprejel je le dopolnilo koalicije, da v primeru plačila z bonom cena turistične storitve ne sme biti višja kot v primeru
plačila z drugimi plačilnimi sredstvi. Opazili so namreč, da so nekateri turistični ponudniki začeli višati cene še pred uveljavitvijo zakona, kar je na
dopoldanski novinarski konferenci obsodil tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek.
Zakon prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji. Med njimi so državne pomoči v obliki nepovratnih in
povratnih sredstev za podjetja, kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom. Približno 125 milijonov evrov je predvidenih za zdravstvo, ker v
času epidemije ni moglo izvajati velikega dela storitev.

Več upravičencev do kriznega dodatka
Do kriznega dodatka, ki ga je za različne skupine državljanov uvedel prvi protikoronski zakon, bodo zdaj upravičeni tudi vpoklicani pripadniki civilne
zaščite ter prostovoljni gasilci, gorski reševalci in jamarji. Novi upravičenci so tudi zasebni izvajalci institucionalnega varstva in pomoči družini na
domu.
S ciljem pospešiti investicije se v tretjem protikoronskem zakonu podaljšujejo ukrepi na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku
maja zaostrilo pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati z
utemeljitvijo, da pomeni vojno napoved naravi, a jim ni uspelo.
Organizatorji športnih prireditev, ki teh zaradi epidemije niso mogli izvesti, bodo lahko imetnikom vstopnice izdali vrednotnico v enaki vrednosti.
Vlada namerava po tem zakonu tudi pregledati neposredne tuje naložbe, ali morda ne predstavljajo grožnje varnosti oz. javnemu redu. Pregled naj
bi se izvajal med letošnjim oktobrom in sredino leta 2023.

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

DZ je zakon, ki je po besedah ministra za delo zamišljen kot izhodna strategija za preprečitev hujših posledic epidemije in kot pomoč gospodarstvu,
da se bo lahko čim prej zagnalo v polni meri, potrdil z 51 glasovi za in osmimi proti. Podporo so mu odrekli poslanci Levice, v LMŠ, SAB in SD pa
so se glasovanja tako kot pri prvih dveh protikoronskih zakonih vzdržali.
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V prvem četrtletju 2,3-odstoten padec BDP
STA

Slovenija

29. 05. 2020, 10.54

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

Bruto domači proizvod (BDP) je bil v prvem četrtletju letos za 2,3 odstotka manjši kot v enakem
obdobju lani. BDP, popravljen za vpliv sezone in števila delovnih dni, se je medtem v primerjavi z
zadnjim lanskim četrtletjem znižal za 4,5 odstotka, v primerjavi s prvim trimesečjem lani pa za 3,4
odstotka, je sporočil statistični urad.

Foto: pixabay.com

LJUBLJANA > BDP, popravljen za vpliv sezone in števila delovnih dni, se je v letošnjem prvem četrtletju
v primerjavi z zadnjim lanskim četrtletjem znižal za 4,5 odstotka, v primerjavi s prvim trimesečjem lani pa
za 3,4 odstotka.
Domače trošenje se je v prvem četrtletju zmanjšalo za 3,1 odstotka, na kar sta vplivala tako končno
trošenje, ki se je zmanjšalo za enak odstotek, kot bruto investicije, ki so se zmanjšale za 3,3 odstotka. V
okviru končnega trošenja pa se je povečala potrošnja države, in sicer za 5,8 odstotka.
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V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin maja znova znižale, na letni ravni je bila
deflacija tako kot aprila 1,2-odstotna, k njej pa so največ prispevali cenejši naftni
derivati. Medtem so se cene na mesečni ravni zvišale, inflacija je bila 0,9-odstotna, k
njej pa so največ prispevale višje cene svežega sadja. Maja se je tako na letni ravni
pocenilo blago, za 2,9 odstotka, medtem ko so se storitve podražile za dva odstotka,
je danes objavil statistični urad. K letni deflaciji so največ, 1,4 odstotne točke,
prispevali cenejši naftni derivati, 0,3 odstotne točke pa so prispevala cenejša obleka
in obutev. Po drugi strani so k rasti najbolj, 0,8 odstotne točke, prispevale višje cene
hrane. Medtem so k mesečni inflaciji so 0,4 odstotne točke prispevale višje cene
svežega sadja, 0,3 odstotne točke višje cene blaga in storitev iz skupine rekreacija in
kultura, po 0,1 odstotne točke vsak pa še dražja obleka in obutev, druge storitve v
zvezi z osebnimi vozili in vse druge majske podražitve.

Končna potrošnja gospodinjstev se je v prvem četrtletju zmanjšala za 6,4 odstotka, bruto investicije v
osnovna sredstva pa so se zmanjšale za 6,3 odstotka.
Na zmanjšanje bruto investicij v osnovna sredstva je vplivalo zmanjšanje investiranja v večino osnovnih
sredstev, razen v gradbeništvu, kjer so se v letni primerjavi povečale za 3,8 odstotka. Med investicijami v
osnovna sredstva so se povečale investicije v proizvode intelektualne lastnine, za 1,7 odstotka.
Povečale so se tudi zaloge. Kot so ocenili statistiki, so k rasti BDP prispevale 0,5 odstotne točke in so
tako blažile padec celotnih bruto investicij in domače potrošnje.

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

Izvoz se je v prvem četrtletju leta v primerjavi z enakim lanskim četrtletjem zmanjšal za 1,6 odstotka, kar
je prvič v zadnjih 10 letih, z izjemo drugega četrtletja 2012, ko se je zmanjšal za 0,1 odstotka.
Uvoz se je zmanjšal za 2,5 odstotka, zaradi tega razmerja je bil vpliv zunanje trgovinskega presežka na
rast BDP pozitiven. K rasti BDP je tokrat prispeval 0,5 odstotne točke.
Zaposlenost je v začetku leta še naraščala. Skupna zaposlenost je v prvem četrtletju znašala 1.041.617
oseb, kar je za odstotek več kot v prvem četrtletju lani. Največ novozaposlenih oseb je bilo v
gradbeništvu, zdravstvu in socialnem varstvu. Upad zaposlenosti pa so zaznali v kmetijstvu, drugih
raznovrstnih poslovnih dejavnostih in predelovalnih dejavnostih.
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DZ prižgal zeleno luč zakonu za zagon investicij po
epidemiji
STA

Slovenija

29. 05. 2020, 20.47 , posodobljeno: 29. 05. 2020, 22.09

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

DZ je potrdil tretji paket protikoronskih ukrepov, tokrat vrednih milijardo evrov. Ključni cilj je ohranitev
delovnih mest, s tem ko bo država povrnila del nadomestila plače za delavce, ki jim bodo odredili skrajšani
delovni čas ali pa napotili na čakanje na delo doma. Turistični panogi bo dodatno pomagala z izdajo bonov
vsem prebivalcem Slovenije.

Foto: Matija Sušnik/DZ

LJUBLJANA > Kot najbolj izpostavljen ukrep zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic
epidemije covida-19 je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler
Kralj predstavil subvencioniranje skrajšanega delovnega časa.
Koristil ga bo lahko vsak delodajalec, ki vsaj 10 odstotkom zaposlenih ne bo mogel zagotavljati 90 odstotkov
dela. Država bo za vsakega takšnega delavca subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur
tedensko, ukrep pa bo veljal od 1. junija do 31. decembra.
Z namenom ohranitve čim več delovnih mest se za mesec dni podaljšuje tudi subvencioniranje nadomestila plače
delavcem na začasnem čakanju na delo. V nasprotju s prvotnimi načrti vlade bodo do tega ukrepa tudi še v juniju
z redkimi izjemami upravičeni vsi delodajalci in ne le tisti iz panoge turizma in gostinstva.
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Boni za vse prebivalce
“Vlada je prisluhnila številnim pozivom iz gospodarstva,” je o tej spremembi dejal Cigler Kralj in izrazil
pričakovanje, da se bo na ta način rešilo številne stiske tistih panog, ki se po epidemiji še ne morejo zagnati. Tako
kot doslej bodo do subvencioniranja čakanja na delo upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni
prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 odstotkov.
Vlada je tretji protikoronski zakon pripravljala predvsem z mislijo na panogo turizma in gostinstva, ki je med
najbolj prizadetimi zaradi epidemije. Pomagati ji namerava tako, da bo država vsem prebivalcem Slovenije izdala
bone, ki jih bo mogoče koristiti za plačilo nočitve oziroma nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v
Sloveniji, od hotelov do planinskih domov ali kampov. Veljali bodo do konca leta.
Turistične bone bodo prejele osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca 2020, in sicer rojene do
vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajše pa v višini 50 evrov. “Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel
multiplikativni učinek,” je povedal minister. Pričakovati namreč je, da bodo prejemniki bonov v izbranem
počitniškem kraju poleg nočitve koristili še druge storitve.
Turistični boni so bili na današnji izredni seji poslancem tudi najbolj zanimivi. Nekaterim se je zdela njihova
višina prenizka, drugi bi omogočili koriščenje tudi za druge storitve, ne le za nočitev z zajtrkom, tretji bi izplačali
njihovo vrednost v denarju.
DZ je vse te predloge zavrnil, sprejel je le dopolnilo koalicije, da v primeru plačila z bonom cena turistične
storitve ne sme biti višja kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi. Opazili so namreč, da so nekateri
turistični ponudniki začeli višati cene še pred uveljavitvijo zakona, kar je na dopoldanski novinarski konferenci
obsodil tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Približno 125 milijonov evrov je predvidenih za zdravstvo

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

Zakon prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji. Med njimi so državne
pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja, kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in
kmetom. Približno 125 milijonov evrov je predvidenih za zdravstvo, ker v času epidemije ni moglo izvajati
velikega dela storitev.
Do kriznega dodatka, ki ga je za različne skupine državljanov uvedel prvi protikoronski zakon, bodo zdaj
upravičeni tudi vpoklicani pripadniki civilne zaščite ter prostovoljni gasilci, gorski reševalci in jamarji. Novi
upravičenci so tudi zasebni izvajalci institucionalnega varstva in pomoči družini na domu.
S ciljem pospešiti investicije se v tretjem protikoronskem zakonu podaljšujejo ukrepi na področju gradbene
zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih
izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati z utemeljitvijo, da pomeni vojno napoved
naravi, a jim ni uspelo.
Organizatorji športnih prireditev, ki teh zaradi epidemije niso mogli izvesti, bodo lahko imetnikom vstopnice
izdali vrednotnico v enaki vrednosti.
Vlada namerava po tem zakonu tudi pregledati neposredne tuje naložbe, ali morda ne predstavljajo grožnje
varnosti oziroma javnemu redu. Pregled naj bi se izvajal med letošnjim oktobrom in sredino leta 2023.
DZ je zakon, ki je po besedah ministra za delo zamišljen kot izhodna strategija za preprečitev hujših posledic
epidemije in kot pomoč gospodarstvu, da se bo lahko čim prej zagnalo v polni meri, potrdil z 51 glasovi za in
osmimi proti. Podporo so mu odrekli poslanci Levice, v LMŠ, SAB in SD pa so se glasovanja tako kot pri prvih
dveh protikoronskih zakonih vzdržali.
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Površina: 574 cm2
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To sta s skupnimi

delavci za preprosta dela pri
nizkih gradnjah, zidarji, izvajalci
suhomontažne gradnje ter štuka-

povprečno

kot

nik

■

■

Kaj

V

okviru tretjega paketa pomoči

Ali Kitajci

uvajamo

za blaženje

posledic

epidemije

ponudnikov

ležbi

ko-

blaga

in

države na trgu javnih naročil EU.
teh smernicah na javne razpise
(nad pet milijonov evrov) ni treba
ponudnikov

in drugih

standardov.

bi

da

glede

delavskih

bi presodelo-

S tem

razpisih

na

turška in kitajska podjetja, ki

zaradi

nižjih

standardov

Dodatno

bodo

izvajalci

morali

upoštevati

podizvajalci

lahko

cenami.

nastopala z dampinškimi

in

veljavno

kolektivno pogodbo.

■ Koliko

ljudi bo

delalo na

projektu

drugega

tira?

■

Podjetja,

problem?

Na

tujim

konkurenčna

plačne

Sloveniji,

v

in

niso

ponudnikom,

z delavci, ki jih

ki projekt izvedejo

čas gradnje

predvidenih 13.000 delovnih mest
v šestih letih.

Ali

■

se da pogodbe

za nazaj

razveljaviti?

Ne.
je

Pogodba za predor Karavanke

podpisana,

Cengiz

je

uveden

v

delo. Kljub vsemu pa glavnih del
še ni začel in jih po poročanju STA
ne bo vsaj še en mesec. Delalo bo
100 delavcev,

približno

ki pa zaradi

izbruha koronavirusa ne morejo v
državo. Ni jasno, kaj se bo zgodilo z
za glavna

povedala:

spoštujejo

standarde

druge

na

dela na drugem

tiru. V nedavnem intervjuju za Delo
je ekonomistka dr. Sandra Damijan

Zakaj je socialni

ki

tiru je za

drugem

razpisom

damping

v kontejnerjih

gradbišču.

sporazumov z

okoljskih,

izjemoma. Za zaposlene

uredijo kampus

držav,

ki določajo recipročnost

prečili,
bi

iz tretjih

niso podpisnice

upoštevanja

Turki zaposluje-

tretje

Po

vabiti

in

v zakonodajo?

ronavirusa v zakonodajo uvajamo
smernice evropske komisije o ude-

vala

P. Damijan.

kadre?

Ne, razen

EU,

za-

Jože

jo lokalne

ki

za

Tomažič

Janez

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

na drugi strani
zaposlovalo.

gradbeništvo

združil delodajalce in sindikate

»Smiselno in strateško je

tudi ponoviti razpis za drugi tir, tokrat z odprtim postopkom z bistveno bolj učinkovitim in z natančnim
protokolom vodenja

projekta.«

pripeljejo. Tak primer je, denimo,
na Pelješac na Hrvaškem. Če

most
delajo

tuja

podjetja,

ostane

za domača,

manj

ki so

poslov

zato

v re-

cesiji lahko prisiljena krčiti zaposlenost.

■ Kakšne

so multiplikacije
v gradbeništvu?

V

tipičnem

ki

ga izvaja domače podjetje, gre

od
■
je

Koliko

brezposelnih

ne inpute, preostalih

v Sloveniji?

denco

brezposelnih

na

javilo

22.267

oseb

je v

evi-

novo

pri-

oziroma

123

se

več kot v primerljivem
obdobju lani. Prijave na zavodu so
odstotkov

nega

povečale

zaradi

457,2

traj-

prenehanja potreb po delu; v

dveh mesecih se je prijavilo
trajno

presežnih

delavcev,

8057
kar

je

odstotka več kot v istem ob-

dobju lani.

73

milijonov

evrov pa se razdeli med domače su-

in aprila letos

skokovito

milijonov evrov vrednega

100

Največ odpuščenih je

bjekte,

in sicer

27 milijonov

evrov

za neto plače, 28 milijonov evrov
presežek
za poslovni
in 18 milijonov evrov

za

davke.

gradbiščih

v Sloveniji

bodo

Kmalu

začela

veljati

nova

pravila.

Jože

Foto

Suhadolnik

projektu,

posla 27 milijonov evrov za uvože-

Marca

se

gradbenem

Na

Če pa posel

dobi tuje podjetje, ki pripelje svojo mehanizacijo in zaposluje svoje

AA
kSindikalisti

Franc

Nider

;
Anton
so

Turk

(z

predstavili

gradbenih delavcev

desne),

Jakob Počivavšek,

novosti v zakonodaji,

izboljšal. Foto

Jože

s

Oskar

katerimi

Komac
se

bo

in

status

Suhadolnik

delavce, v Sloveniji pa plačuje zgolj
neobhodne stroške storitev (ele-

ktrika

in

komunalne storitve)

gradbenega

materiala,

od

posla

ter

v

vrednosti sto milijonov evrov osta-
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Do konca marca 2,3-odstoten padec BDP
Zmanjšujeta se domače in

Gospodarska gibanja

tuje povpraševanje , povečuje se poraba države

-

Ljubljana

mači

Slovenski bruto do-

proizvod

četrtletju, ko smo sredi

marca že

sticij

odstotne

bruto

potrošnje,

domače

in

tako
inve-

in so

točke

celotnih

padec

koča proizvodnja

sedem

trtim četrtletjem 2019

pravijo na Sursu.

blag

bil

gospodarstva

je vplivalo

šano domače

in tuje povpraševa-

nje,

padec

blažili

pa so

ski učinek, zaloge,
pozitivni

in

Miha

zmanj-

poraba

trgovinski

države

Jenko

ključujejo

vpliv

koledarja,

skrčil bolj, za 3,4

BDP

se

je

odstotka.

Iz-

se je tokrat

voz

prvič po letu 2012
in sicer za 1,6 odstotka.

zmanjšal,
Še bolj

se je zmanjšal

odstotka,

je

zato

uvoz,

saldo

za

2,5

blagovne

menjave pozitivno vplival na BDP,
v višini 0,5 odstotne točke, so poja-

snili na Sursu.
Domača potrošnja je bila manjša

šnja

kot

odstotke.

potrošnih

stotkov.
znižale

Tudi

za

znižala

upad

v večini
najbolj pa so

skupin,
in

Potro-

prisoten

bil

zmanjšali izdatki

tomobilov,

je

se

odstotkov,

šest

je

izdatkov

se

tri

gospodinjstev

več

za

kot

več

za

sicer

za nakup avza kar

bruto

dobrih

20

naložbe so

šest

odse

odstotkov,

upad investiranja pa je bil v večiskupin,

ni

izjema

investicije, ki so
Najbolj izrazito

ložbe

v

se

so

le

gradbene

celo povečale.

so se povečale

stanovanjsko

gradnjo

na-

(za

deset odstotkov).
Po
tudi

drugi strani pa so se povečale
zaloge; k rasti

BDP

»Zmanjšanje

ak-

ravni

(-2,3

odstotka) je bilo,

so prispe-

sodeč

od

po

upad

prvih

pričako-

naših

vanj,

da

temu

je pripomogel tudi koledar-

bo

saj

učinek,

ski

trtletje letos
prvo

triodstoten.

je imelo prvo

večje

število

četrtletje

lani.

bil

upad

je

naslova

aktivnosti

nižji

Gospodarske

K

če-

dni

kot

iz

tega

gospodarske

za dobro odstotno
glavni
ekonomist

pravi

točko,«

Samo

zbornice

Slovenije

(GZS) Bojan Ivanc.

Največje presenečenje je zanj sirast

šestodstotna

državne

Tako

visoka

bila najvišja

je

skrčil od

Maja

še

ekonomska kazalnika,

drugem

vidika

sektorske

4,6 odstotka
trg

dodane vrednosti

senetila
lovalnih
med

pre-

jih je tudi rast v prededejavnostih (gre za zamik

epidemije

na

še ni
Novi podatki bodo

zaznati.

za nove

napovedi

ma-

letos,

za začetek junija napo-

veduje tudi Banka Slovenije.
•

BDP je bil v prvem
četrtletju za 2,3 odstotka
nižji

kot v istem obdobju

lani.
•

Izvoz se je prvič po letu

2012 zmanjšal,
nižji

razdelitve

so na GZS priča-

faktur, kjer

nižja kot v istem

v prvem trimesečju

eno od njih

četrtle-

pa

izdajo

dela

celo

lani. Vpliva

kroekonomske

prvem

kovali rast v IKT-dejavnostih,

smo

zabeležili 1,2-odstotno letno deflacijo, in o anketni brezposelnosti v
prvem četrtletju letos. Ta je bila s

tju letos.«
Z

in sicer po-

o gibanju cen maja, ko

datke

bilo

rast tega agregata

v

raz-

Nastava

v. d. vodi Tomaž Smrekar, je
objavil še dva pomembna makro-

rast potrošnje države znašala le 0,7
Visoko

vladni

Bojana

kot

2008.
Za primerjavo, v
zadnjih desetih letih je povprečna

pričakujemo

nedavni

po

direktorja

rešitvi

četrtletju

odstotka.

spet deflacija

Surs, ki ga

pomembna podlaga

rast porabe
po

pričakujejo

12 do 15 odstotkov.

porabe

večinoma posledica dodatne
dodelitve sredstev države v sektor
javnih služb ter nakupa zaščitne
države

padec

»Skoraj

je

opreme.

do

v predelovalnih dejav-

vzpon

obdobju

lovita rast trošenja države.

letu

pet

za

v drugem četrtletju, ko se bo po
njihovi napovedi BDP medletno

gospodarske
medletni

na

podatkih, nižje

saldo.

desezoniranih podatkih, ki iz-

Po

Ivanc: Presenečenje je rast
porabe države

BDP

odstotkov, preseneča pa jih

nostih. Največji

tivnosti

koledar-

padec

pričakujejo

sečju povečala tudi poraba države,

pa je

ni odrazila) in

In še to: na GZS v celotnem

za 5,8

je v prvem trime-

odstotka

pa se

še

gradbeništvu.

razglasili epidemijo, upadel za
2,3 odstotka, v primerjavi s čenižji za 4,5 odstotka, je izračunal
statistični urad (Surs). Na upad
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0,5

vale

blažile

(BDP) je v prvem

•

je tudi uvoz.

Maja smo imeli
stotno

1,2-odletno deflacijo, že

drugi mesec zapored.

se nižja te-
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Skoraj sestodstotna

rast

državne porabe

je večinoma posledica

dodatne dodelitve sredstev

države v sektor

javnih služb ter nakupa

zaščitne

opreme.

Gospodarska rast usiha
BDP,

sprememba

v odstotkih

glede

na

isto četrtletje

prejšnjega

leta

_

4

3,3

12,5■ ■ i
2,4

!
m

1. četrtletje
2019

DELO

1
2.

četrtletje
2019

'

3.

četrtletje
2019

'

4.

četrtletje
2019

'

1. četrtletje

'

2020

Vir: Surs
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STATISTIKA

Trg dela se je še držal
Drugo četrtletje letošnjega leta ne bo niti

Tanja Fajnik Milakovič

približno tako dobro. Napovedujeta se

občutnejši padec BDP in naraščanje števila
brezposelnih
prvih treh mesecih letošnje-

število delovno aktivnega prebivalstva. Delovno aktivnih je bilo

leta v dobri kondiciji. Epidemija novega koronavirusa nanj

982.000 prebivalcev. Večina ali 88
odstotkov je bilo zaposlenih, enajst

drugem letošnjem četrtletju, saj je

še ni imela večjega vpliva. Stopnja
anketne brezposelnosti je znaša-

odstotkov samozaposlenih, odsto-

tretjini tega četrtletja.

Slovenski

dela je bil v

trg

ga

la 4,6 odstotka, kar je 0,3 odstotne
točke manj kot v istem obdobju

3,4

odstot-

se pričakuje

v

država zelo okrnjeno delovala dve

tek je bilo pomagajočih družinskih
članov.

BDP

Napovedi za Slovenijo za letos so

tako globoko v minusu.

Trenutne

Gospodarstvo je zaradi nižje rasti

napovedi domačih in mednarodnih

lani, kažejo včeraj objavljeni podat-

tujega povpraševanja ob veliki ne-

ustanov za letošnje gibanje sloven-

ki državnega statističnega urada.

gotovosti

v mednarodnem okolju,

skega BDP napovedujejo padec go-

Zaposlenost je v začetku leta tudi še

predvsem na račun

naraščala. Največ novozaposlenih

napetosti med ZDA in Kitajsko, pa

oseb

je

bilo v gradbeništvu, zdra-

tudi zaradi brexita, začelo izgubljati
že sredi lanskega leta. Ohlaja-

zagon

5,5

Največ

napoveduje padec

okoli

ukrepi, ki jih je za zajezitev posledic

dne

Med brezposelnimi
starostni

je

bilo

največ

skupini od

15

pa

investicij

je že zaznamoval izbruh novega

koronavirusa na Kitajskem, ki se
je nato razširil po Aziji in v Evropi,
sprva

mladimi bi lahko bilo znižanje števila zaposlenih prek študentskega

zato

ocenjujejo

na statističnem

Najmanj brezposelnih pa je

bilo v starostni skupini od
let.

55

do 64

tudi

še

v sosednji Italiji. Slovenija se

je z epidemijo soočila sredi marca,
ta v BDP

izjemno

leta

visoko

v prvem četrtletju še

ni pomembneje

zarezala. BDP,

po-

in zagon gospodarstva sprejela

država kot

EU.

Podatki o

tako

stanju

v

drugem letošnjem četrtletju naj bi

bili

znani

konec avgusta.

V Sloveniji so

se cene

življenj-

skih potrebščin maja znova znižale,
na letni ravni je bila deflacija tako
kot aprila 1,2-odstotna, k njej

pa so

največ prispevali cenejši naftni deri-

pravljen za vpliv sezone in števila

vati. Medtem so se cene na mesečni

delovnih dni, se

tako v letošnjem

ravni zvišale, inflacija je bila 0,9-od-

četrtletju v primerjavi z za-

stotna, k njej pa so največ prispevale

prvem

V prvem četrtletju letošnjega

in umiritve mednaro-

menjave. Prvo letošnje četrtletje

do 24 let. Eden
za
visoko stopnjo brezposelnosti med
izmen razlogov

smo imeli

odstotkov.

bilo predvsem posledica zmanjša-

valnih dejavnostih.

uradu.

ustanov

16

nje v zadnjem lanskem četrtletju je

pa so

nja

servisa,

odstotka do

zaznali v

Upad

varstvu.

poslovnih dejavnostih in predelo-

mladih v

spodarske aktivnosti v višini od

drugih raznovrstnih

števila zaposlenih
kmetijstvu,

trgovinskih

sedem do osem odstotkov. Drastičen padec obsega BDP bodo blažili

in socialnem

vstvu

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

trimesečjem lani pa za

ka. Večji padec

je

dnjim lanskim četrtletjem znižal za
4,5

odstotka, v

višje cene svežega sadja.

primerjavi s prvim

Proračun v velikem minusu
Državni proračun je v prvih štirih mesecih letos izkazal 699,3 milijona
evrov primanjkljaja. Prihodki v višini 3,03 milijarde evrov so bili v primerjavi z istim

lanskim obdobjem

nižji za 9,7

odstotka, predvsem zaradi

zniževanja davčnih prihodkov, odhodki pa so se povečali za

ka na

3,73

milijarde

evrov,

10,9

odstot-

(sta)

Posledice koronakrize se bodo v

največjem obsegu pokazale
četrtletju.

Foto:

v drugem

Sašo BIZJAK
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GOSPODARSTVO

/

INVESTICIJ

ZAGON

Mokrice kot cilj, spremembe zakona kot sredstvo
Vse kaže, daje HE Mokrice

ga soglasja oziroma gradbenega dovoljenja. Naključje ali ne
novih pogojev nenadoma ne izpolnjuje več

-

tisti vzvod, zaradi katerega

zakon

kot

določal

pogoj

število zaposlenih

prečno

pov-

v nekaj-

so na ministrstvu za okolje

nobeden

v drugem protikoronskem

žencev v postopku izdaje okoljevar-

letnem obdobju, bi ga Lutra izpolnjevala. »Tako pa smo onemogočeni za naslednji dve leti,« je dejala

stvenega soglasja za hidroelektrarno

Adamičeva.

od

treh

stranskih

paketu spremenili gradbe-

(HE)

no zakonodajo, včeraj pa

Lutra: biolog premalo

so spremembe podaljšali

Spomnimo:

ki

do leta 2021. Naključje ali

-

Mokrice.

želijo

nevladne

zastopati

organizacije,
interes,

javni

imeti najmanj 50 ak-

morajo odslej

izpolnjevanje novih

udele-

Ribiška zveza: član premalo
zdi se, da nekdo hoče nas,

»Ja,

tega postopka,«
generalni sekretar

tudi

strinja

se

zo-

izločiti iz

prneže,

tivnih članov, ki plačujejo članari-

Ribiške

pogojev za las zgrešijo vsi

no,

če gre za društva. Zavodi morajo imeti več kot dve leti vsaj tri za-

čič.

trije stranski udeleženci v

poslene s strokovno izobrazbo sed-

ničili Mokrice. Pa tudi HE na srednji Savi in na Muri.« Zvezo sestavlja

postopku za H E Mokrice.

me

ne

stopnje,
evrov

10.000

/ Anja Hreščak

tega

če

poslanci

so

membna zakona,

s

ponaj bi

katerima

slovensko

spodbudili

dva

sprejeli

gospodarstvo.

Prvi je interventni zakon

za

odpravo

bo

-

pa
vsaj
Zakon

ustanove

-

premoženja.

bo

ne

sodišče
Sinoči
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bi

ustavno

preprečilo

deloval

zato

morajo

vati

izpolnjevanje

retroaktivno,

dokazo-

organizacije

dve leti nazaj.

V

teh

pogojev

za

postopku pridobi-

vanja okoljevarstvenega soglasja za

zveze

Slovenije

Mili-

Igor

to, da bi čim prej ures-

za

»Vse

64 članic, to so posamezne ribiške
družine. Vse skupaj imajo resda več
kot 12.000 članov - ribičev, toda
formalnopravno ima
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Površina: 602 cm2

Okoljevarstveniki so na včerajšnjih protestih v Ljubljani naredili »špalir za naravo« iz 200
sprejemu pomembnega človeka, pač pa nadpomembne narave,« so sporočili. O

Jaka

metrov transparentov.

»Ni

namenjen

Gasar

Ključne državne investicije

£
*-

hidroelektrarna Mokrice

in črpalna HE na Dravi

*- skladišče za nizko in srednje
radioaktivne odpadke
*- razširitev avtoceste Koseze-Kozarje
*■ srminska vpadnica

*-

rfl?® id
*-

nadgradnja železnice Zidani Most-Celje,
nadgradnja vozišča Pragersko in
železniškega predora Karavanke

*■

NUK 2

#-

zapori Bizovik

*■

gradnja najemnih stanovanj

tretji pas na primorski in

(Maribor

štajerski vpadnici v Ljubljano

Podutik,

*■ tretja razvojna os

O

-

Novo Pobrežje,

Jesihov štradon

...)

*- priključek Dragomer
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NAJNOVEJŠE
11 min

#video O
aktualnem
dogajanju v zvezi
z novim
koronavirusom

23 min

Včeraj brez novih
okužb in smrti
zaradi novega
koronavirusa

28 min

Mavec predčasno
s čela
Premogovnika
Velenje, začasni
direktor Janez
Rošer

40 min

53 min

Slovenski
proračun s 699,3
milijona evrov
primanjkljaja
V Krškem 58letnica enemu
varnostniku
grozila, v drugega
vrgla predmet

Slovenski proračun s 699,3
milijona evrov primanjkljaja
Državni proračun je v prvih štirih mesecih letos izkazal 699,3 milijona
evrov primanjkljaja. Prihodki v višini 3,03 milijarde evrov so bili v
primerjavi z enakim lanskim obdobje nižji za 9,7 odstotka, predvsem
zaradi zniževanja davčnih prihodkov, odhodki pa so se povečali za
10,9 odstotka na 3,73 milijarde evrov.

Fotografija je simbolična. (Foto: Tomaž Skale)

Kot je danes sporočilo finančno
ministrstvo, so prilivi od davkov med
januarjem in aprilom skupaj dosegli 2,5
milijarde evrov in bili za 13 odstotkov
nižji kot v enakem obdobju lani.
Dohodnina v višini 398,8 milijona evrov
je bila nižja za 22,4 odstotka, davek od
dohodka pravnih oseb je bil nižji za 32,6

Vse objave

odstotka in je znašal 250,6 milijona
evrov, DDV pa je bil nižji za 10,9
odstotka in je znašal 1,1 milijarde evrov.
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Prihodki od pobranih trošarin so znašali
410,6 milijona evrov in so bili za 13,3
odstotka nižji kot leto prej.
Med tekočimi odhodki so se obveznosti
za plačilo plač in prispevkov v prvem
štirimesečju leta zvišale za 6,9 odstotka
na 458,7 milijona evrov. Za slabih 20
odstotkov so bili višji izdatki za blago in
storitve, v okviru tekočih transferov pa je
bilo za transfere posameznikom in
gospodinjstvom namenjeno 11,3
odstotka več sredstev (551,7 milijona
evrov). Drugi tekoči domači transferi so
bili višji za 25,9 odstotka in so skupaj
znašali 1,1 milijarde evrov.
Konsolidirana bilanca javnega
financiranja, ki jo sestavljajo vse štiri
javne blagajne, je v prvih štirih mesecih
zabeležila približno 5,96 milijarde evrov
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

prihodkov in 6,76 milijarde evrov
odhodkov.

V prvem četrtletju 2,3odstoten padec BDP
Bruto domači proizvod (BDP) je bil v
prvem četrtletju letos za 2,3 odstotka
manjši kot v enakem obdobju lani.
Slovenija je to četrtletje, na koncu
katerega je izbruhnila epidemija
koronavirusa, zabeležila manjše domače
in tuje povpraševanje. Na upad BDP je
imel upad domačega povpraševanja
večji vpliv. BDP, popravljen za vpliv
sezone in števila delovnih dni, se je v
letošnjem prvem četrtletju v primerjavi z
zadnjim lanskim četrtletjem znižal za 4,5
odstotka, v primerjavi s prvim
trimesečjem lani pa za 3,4 odstotka.
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Domače trošenje se je v prvem četrtletju
zmanjšalo za 3,1 odstotka, na kar sta
vplivala tako končno trošenje, ki se je
zmanjšalo za enak odstotek, kot bruto
investicije, ki so se zmanjšale za 3,3
odstotka. V okviru končnega trošenja pa
se je povečala potrošnja države, in sicer
za 5,8 odstotka. Končna potrošnja
gospodinjstev se je v prvem četrtletju
zmanjšala za 6,4 odstotka, bruto
investicije v osnovna sredstva pa so se
zmanjšale za 6,3 odstotka.
Na zmanjšanje bruto investicij v osnovna
sredstva je vplivalo zmanjšanje
investiranja v večino osnovnih sredstev,
razen v gradbeništvu, kjer so se v letni
primerjavi povečale za 3,8 odstotka. Med
investicijami v osnovna sredstva so se
povečale investicije v proizvode

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

intelektualne lastnine, za 1,7 odstotka.
Povečale so se tudi zaloge. Kot so
ocenili statistiki, so k rasti BDP
prispevale 0,5 odstotne točke in so tako
blažile padec celotnih bruto investicij in
domače potrošnje.
Izvoz se je v prvem četrtletju leta v
primerjavi z enakim lanskim četrtletjem
zmanjšal za 1,6 odstotka, kar je prvič v
zadnjih 10 letih, z izjemo drugega
četrtletja 2012, ko se je zmanjšal za 0,1
odstotka. Uvoz se je zmanjšal za 2,5
odstotka, zaradi tega razmerja je bil vpliv
zunanje trgovinskega presežka na rast
BDP pozitiven. K rasti BDP je tokrat
prispeval 0,5 odstotne točke.
Zaposlenost je v začetku leta še
naraščala. Skupna zaposlenost je v
prvem četrtletju znašala 1.041.617 oseb,
kar je za odstotek več kot v prvem
četrtletju lani. Največ novozaposlenih
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oseb je bilo v gradbeništvu, zdravstvu in
socialnem varstvu. Upad zaposlenosti pa
so zaznali v kmetijstvu, drugih
raznovrstnih poslovnih dejavnostih in
predelovalnih dejavnostih.

Tudi maja de acija na
letni ravni
V Sloveniji so se cene življenjskih
potrebščin maja znova znižale, na letni
ravni je bila deflacija tako kot aprila 1,2odstotna, k njej pa so največ prispevali
cenejši naftni derivati. Medtem so se
cene na mesečni ravni zvišale, inflacija
je bila 0,9-odstotna, k njej pa so največ
prispevale višje cene svežega sadja.
Maja se je tako na letni ravni pocenilo
blago, za 2,9 odstotka, medtem ko so se
storitve podražile za dva odstotka, je

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

danes objavil statistični urad. K letni
deflaciji so največ, 1,4 odstotne točke,
prispevali cenejši naftni derivati, 0,3
odstotne točke pa so prispevala cenejša
obleka in obutev. Po drugi strani so k
rasti najbolj, 0,8 odstotne točke,
prispevale višje cene hrane.
Medtem so k mesečni inflaciji so 0,4
odstotne točke prispevale višje cene
svežega sadja, 0,3 odstotne točke višje
cene blaga in storitev iz skupine
rekreacija in kultura, po 0,1 odstotne
točke vsak pa še dražja obleka in obutev,
druge storitve v zvezi z osebnimi vozili in
vse druge majske podražitve.
Maja je bila povprečna 12-mesečna rast
cen 1,2-odstotna, potem ko je bila lani
maja 1,7-odstotna. Maja lani je bila sicer
letna inflacija 1,4-odstotna.
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V prvem četrtletju 2,3-odstotni upad BDP
Objavljeno 29. maj 2020 11.07 | Posodobljeno 29. maj 2020 11.22 | Piše: STA
Ključne besede:

BDP

gospodarska aktivnost
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Končna potrošnja gospodinjstev se je v prvem četrtletju
zmanjšala za 6,4 odstotka.

Simbolična fotografija. FOTO: Guliver, Getty Images
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Kaj berejo drug
Ta član
3

Dobiče
1

Takšn
3

Razkri
1
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storitev omogoča

Bruto domači proizvod (BDP) je bil v prvem četrtletju letos 2,3 odstotka manjši kot v istem obdobju lani. BDP, popravljen za vpliv sezone in števila delovnih
dni, se je medtem v primerjavi z zadnjim lanskim četrtletjem zmanjšal za 4,5 odstotka, v primerjavi s prvim trimesečjem lani pa za 3,4 odstotka, je sporočil
statistični urad.
Domače trošenje se je v prvem četrtletju zmanjšalo za 3,1 odstotka, na kar sta vplivala tako končno trošenje, ki se je zmanjšalo za enak odstotek, kot bruto
investicije, ki so se zmanjšale za 3,3 odstotka. V okviru končnega trošenja pa se je povečala potrošnja države, in sicer za 5,8 odstotka.
Končna potrošnja gospodinjstev se je v prvem četrtletju zmanjšala za 6,4 odstotka, bruto investicije v osnovna sredstva pa za 6,3 odstotka.
Na zmanjšanje bruto investicij v osnovna sredstva je vplivalo zmanjšanje investiranja v večino osnovnih sredstev, razen v gradbeništvu, kjer so se v letni
primerjavi povečale za 3,8 odstotka. Med investicijami v osnovna sredstva so se povečale investicije v proizvode intelektualne lastnine, za 1,7 odstotka.
Povečale so se tudi zaloge. Kot so ocenili statistiki, so k rasti BDP prispevale 0,5 odstotne točke in so tako blažile upad celotnih bruto investicij in domače
potrošnje.
Izvoz se je v prvem četrtletju leta v primerjavi z istim lanskim četrtletjem zmanjšal za 1,6 odstotka, kar je prvič v zadnjih 10 letih, z izjemo drugega četrtletja
2012, ko se je zmanjšal za 0,1 odstotka.
Uvoz se je zmanjšal za 2,5 odstotka. Zaradi tega razmerja je bil vpliv zunanje trgovinskega presežka na rast BDP pozitiven. K rasti BDP je tokrat prispeval
0,5 odstotne točke.
Zaposlenost je v začetku leta še naraščala. Skupna zaposlenost je v prvem četrtletju znašala 1,041.617 oseb, kar je za odstotek več kot v prvem četrtletju
lani. Največ novozaposlenih oseb je bilo v gradbeništvu, zdravstvu in socialnem varstvu. Upad zaposlenosti pa so zaznali v kmetijstvu, drugih raznovrstnih
poslovnih dejavnostih in predelovalnih dejavnostih.
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DZ potrdil tretji paket ukrepov, turistični boni za
vse
Objavljeno 29. maj 2020 22.09 | Posodobljeno 29. maj 2020 23.21 | Piše: Ma. M.
Ključne besede:

državni zbor

koronaukrepi

koronavirus
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Državni zbor je potrdil tretji paket protikoronskih ukrepov,
tokrat vrednih milijardo evrov.

Državni zbor je potrdil tretji paket ukrepov. FOTO: Uroš Hočevar
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storitev omogoča
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Ključni cilj je ohranitev delovnih mest, s tem ko bo država povrnila del nadomestila plače za delavce, ki jim bodo odredili skrajšani delovni čas ali pa napotili na čakanje
na delo doma. Turistični panogi bo dodatno pomagala z izdajo bonov vsem prebivalcem Slovenije.

Kot najbolj izpostavljen ukrep zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida 19 je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti Janez Cigler Kralj predstavil subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. Koristil ga bo lahko vsak delodajalec, ki vsaj 10 odstotkom zaposlenih ne bo
mogel zagotavljati 90 odstotkov dela. Država bo za vsakega takšnega delavca subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko, ukrep pa bo
veljal od 1. junija do 31. decembra.

Podaljšano subvencioniranje za čakanje na delo
Z namenom ohranitve čim več delovnih mest se za mesec dni podaljšuje tudi subvencioniranje nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. V
nasprotju s prvotnimi načrti vlade bodo do tega ukrepa tudi še v juniju z redkimi izjemami upravičeni vsi delodajalci in ne le tisti iz panoge turizma in gostinstva.

Janez Cigler Kralj
@jciglerkralj

Okoli milijarde € pomoči gospodarstvu, trgu dela in prebivalcem
je aktivirano. Iskrena hvala vsem sodelujočim pri pripravi,
obravnavi in sprejemu izhodne strategije! Gremo naprej. #PKP3
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38 9:49 PM - May 29, 2020
See Janez Cigler Kralj's other Tweets

Vlada je tretji protikoronski zakon pripravljala predvsem z mislijo na panogo turizma in gostinstva, ki je med najbolj prizadetimi zaradi epidemije. Pomagati ji namerava
tako, da bo država vsem prebivalcem Slovenije izdala bone, ki jih bo mogoče koristiti za plačilo nočitve oziroma nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji,
od hotelov do planinskih domov ali kampov. Veljali bodo do konca leta.
Turistične bone bodo prejele osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca 2020, in sicer rojene do vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajše pa v
višini 50 evrov. Računajo, da bo ukrep prinesel multiplikativni učinek.
Turistični boni so bili na današnji izredni seji poslancem tudi najbolj zanimivi. Nekaterim se je zdela njihova višina prenizka, drugi bi omogočili koriščenje tudi za druge
storitve, ne le za nočitev z zajtrkom, tretji bi izplačali njihovo vrednost v denarju. Državni zbor je vse te predloge zavrnil, sprejel je le dopolnilo koalicije, da v primeru
plačila z bonom cena turistične storitve ne sme biti višja kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi. Opazili so namreč, da so nekateri turistični ponudniki začeli
višati cene še pred uveljavitvijo zakona, kar je na dopoldanski novinarski konferenci obsodil tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Pomoč žičničarjem, prevoznikom in kmetom
Zakon prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji. Med njimi so državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za
podjetja kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom. Približno 125 milijonov evrov je predvidenih za zdravstvo, ker v času epidemije ni moglo izvajati velikega
dela storitev.
Do kriznega dodatka, ki ga je za različne skupine državljanov uvedel prvi protikoronski zakon, bodo zdaj upravičeni tudi vpoklicani pripadniki civilne zaščite ter
prostovoljni gasilci, gorski reševalci in jamarji. Novi upravičenci so tudi zasebni izvajalci institucionalnega varstva in pomoči družini na domu.
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S ciljem pospešiti investicije se v tretjem protikoronskem zakonu podaljšujejo ukrepi na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo
pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati z utemeljitvijo, da pomeni vojno napoved
naravi, a jim ni uspelo.

Vrednotnice za športne prireditve
Organizatorji športnih prireditev, ki teh zaradi epidemije niso mogli izvesti, bodo lahko imetnikom vstopnice izdali vrednotnico v enaki vrednosti.
Vlada namerava po tem zakonu tudi pregledati neposredne tuje naložbe, ali morda ne predstavljajo grožnje varnosti oziroma javnemu redu. Pregled naj bi se izvajal
med letošnjim oktobrom in sredino leta 2023.
Državni zbor je zakon, ki je po besedah ministra za delo zamišljen kot izhodna strategija za preprečitev hujših posledic epidemije in kot pomoč gospodarstvu, da se bo
lahko čim prej zagnalo v polni meri, potrdil z 51 glasovi za in osmimi proti. Podporo so mu odrekli poslanci Levice, v LMŠ, SAB in SD pa so se glasovanja tako kot pri
prvih dveh protikoronskih zakonih vzdržali.

Podprite zgodbe, ki štejejo
Slovenske novice so že več kot dve desetletji najbolj priljubljen časnik na Slovenskem. Podprite naše delo tudi na spletu in si zagotovite neomejen dostop do
vseh vsebin na našem portalu že za 0,99 € na mesec. To je manj kot stane ena skodelica jutranje kave. Naša zaveza velja: ostajamo v službi malega človeka!
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Zelena luč zakonu za zagon investicij
AVTOR

STA, I. H.
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SHUTTERSTOCK

Vlada bo določila nabor pomembnih investicij, ki bodo imele
prednostno obravnavo.
Državni zbor je danes na izredni seji s 53 glasovi za in 14 proti sprejel zakon, s
katerim bo vlada določila nabor pomembnih investicij ter zagotovila, da čim prej
stečejo in pomagajo zagnati gospodarstvo. V delu opozicije, predvsem SD in Levici,
so bili do zakona kritični, ker naj bi bil lahko škodljiv za okolje in vsebinsko prazen.
Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon
gospodarstva po epidemiji covida-19 predvideva, da bo vlada sprejela seznam
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pomembnih investicij, ki bodo imele prednostno obravnavo pri pristojnih organih, tudi
v primeru upravnih sporov zoper upravne akte.

Cilj je, da se začnejo investicije čim prej izvajati, saj bodo zaradi velikih
multiplikativnih učinkov, ki jih ima gradbeništvo na celotno gospodarstvo, prispevale
k okrevanju gospodarstva, ki ga letos po napovedih čaka znaten padec.

Nekatere vloge na MOP že deset let
Državna sekretarka na ministrstvu za okolje in prostor Metka Gorišek je danes poudarila,
da je glavni cilj odprava birokratskih omejitev, saj je analiza ministrstva pokazala, da
so nekatere vloge pri njih že blizu deset let. "Največji problem je bil pri okoljevarstvenih soglasjih in pa tudi pri
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integralnih dovoljenjih, vsekakor tudi pri gradbenih dovoljenjih, pa tudi pri državnih prostorskih načrtih,"

je nanizala.

Zakon ministrstvu za okolje in prostor nalaga imenovanje koordinacijske skupine, ki
bo usklajevala in pospeševala postopke pridobivanja dovoljenj, in sicer tako, da bo
skrbela za sočasno pridobivanje soglasij za posamezne investicije in preprečevala
njihovo podvajanje.
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SAŠA DESPOT

Skupina bo investicije glede na stopnjo pripravljenosti in zagotovitev virov
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ﬁnanciranja razvrstila v tri prioritetne liste.

Prednost bodo imeli večji projekti
Na prvi listi bodo projekti, za katere je mogoče gradbeno dovoljenje dobiti do konca
leta 2020, na drugi pa tisti, za katere je mogoče gradbeno dovoljenje dobiti do konca
leta 2021. Projekti na teh dveh listah bodo morali biti vredni vsaj pet milijonov evrov.
Na tretji listi bodo medtem projekti, ki jih bo treba umestiti v strateške dokumente
posameznih ministrstev in ki zahtevajo pripravo državnega prostorskega načrta.
Njihova vrednost bo morala biti vsaj 25 milijonov evrov.
Zakon narekuje še, da se mora pri javnih naročilih upoštevati smernice Evropske
komisije o udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU. Po
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teh smernicah na javne razpise ni treba vabiti ponudnikov iz tretjih držav, ki niso
podpisnice sporazumov z EU, ki določajo recipročnost glede upoštevanja okoljskih,
delavskih in drugih standardov. S tem naj bi preprečili, da bi na razpisih sodelovala
podjetja, ki bi zaradi nižjih standardov lahko nastopala z dampinškimi cenami.

Zajeli naj bi za 500 milijonov investicij
Izvajalci in podizvajalci del bodo morali glede na dopolnilo, sprejeto na matičnem
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odboru, tudi spoštovati veljavne kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti.

ANŽE PETKO VŠEK

V koaliciji so zakon sprejeli z odprtimi rokami, saj naj bi ugodno vplival na zagon
gospodarstva in posledično na življenjski standard v državi. Iz njihovih vrst je bilo
slišati, da bi lahko zajel za okoli 500 milijonov evrov investicij z najrazličnejših
področij.
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V opoziciji so bili pričakovano bolj zadržani. V LMŠ so poizkusili z dopolnilom, po
katerem bi se prednostno obravnavali tudi projekti, za katere je država zagotovila
poroštva v zakonu o izvrševanju proračuna za leti 2020 in 2021, torej drugi tir, tretja
razvojna os in stanovanjska problematika mladih, a neuspešno.

Najostrejši so bili sicer v SD in Levici. V SD so opozorili, da gre za rokohitrske
rešitve, ki nas lahko na dolgi rok pahnejo v kolesje nasedlih, okolju in ljudem
škodljivih investicij, v Levici pa, da je zakon vsebinsko prazen, kriteriji za projekte pa
ohlapni.
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Jernej Vrtovec

Minister, kdaj?
“Če ne bo pritožb,
prva lopata septembra”
Minister za
infrastrukturo, ki
zase pravi, da je zelo
tečen, zagotavlja, da

bo ta vlada naredila
vse za skrajšanje
postopkov pri gradnji
tretje osi in da denar
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Tudi prejšnja

ministra sta zagotavljala pod-

koncu v imenu
države podpisal protokol s časovnico izgradnje, ta je medtem že padla, saj bi se del med

poro tretji

osi. Gašperšič

Gradcem moral začeti
pa prve lopate še ni.

Velenjem in Slovenj
graditi konec leta

je na

2019,

vljam, da bo ta vlada naredila vse, da bi se ti
postopki administrativno skrajšali. Ta trasa
je

bila razdeljena na več faz, postopkov, za-

gotavljam pa, da Dars projektira tudi ostale

dele

proti

da se

stvari

premikajo.

teden kličem osebno predsednika

Bratuškova je sprejela poroštveni zakon, se
konfrontirala s finančnim ministrom Ber-

Darsa,

toncljem, ki ni želel podpisati, kot je dejal

gre

"bianco menic" glede financiranja, meseci

severu,
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čite, daje konstrukcija zaprta?
"Poroštveni zakon je sprejet za dva odseka,

katerem od sodelavcev."
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se ni nič

je bil na operativnem sestanku pri

stojim za tem, da je treba finance zagotoviti.
Ko

močnih regionalnih gospodarskih središč in
čezmejnem povezovanju - od Avstrije do nave-

sme končati, ker

zave na cesto Ai Šentilj-Koper ter Bele krajine

nelov, kjer je to potrebno in to zahteva teren

in Hrvaške. Čimprejšnji začetek pomeni dodaten zagon slovenskemu gospodarstvu. Gradbeništvo ima velike multiplikativne učinke na

in povsod najde poti za ljudi. Obenem gradi
hitro železnico (Koralm), ki bo Celovec ča-

celotno gospodarstvo, zato sem že ob prevzemu mandata poudaril pomen novih investicij

Kdaj ji bomo sledili pri železnicah in koliko
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...
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2018

se je govorilo, da bi čisto blizu meje na

Koroškem v Sinči vasi ohranila večjo pretovorno postajo, ki bi vplivala na gospodartorej tudi na
slovensko. Koridorji so vendar skupni prostvo v polmeru 70 kilometrov,

jekti.
"Tretja os se ne more nikjer končati, ker gre
za skupne gospodarske in ekonomske pro-

store,

vse pogovore bomo

obnovili,

te logistične tekme Slovenija ne
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ni eko-
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štajerski del od Zidanega Mostu do Celja se

Kdo to trdi, lahko to javno poveste?
"'Ne, ne želim izpostavljati ljudi, ampak sem
vesel, da je politika tukaj enotna, leva in
desna, in tretjo razvojno os vidi zlasti v luči

posodablja, posodablja se tudi del Maribor-

lažjega in bolj kakovostnega življenja ljudi na

je velik,

Koroškem

ciran tudi z evropskimi sredstvi, v načrtu je
izdelava projekta predora Pekel. Slovenija ima

nomsko

mi sicer govori, da

Av-

lepe in urejene ceste, nešteto tu-

jektov v Sloveniji, gre predvsem za kakovost
nost. Mnogo ljudi
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

omenjate sever ali jug, tretja os se ne

Tretja os ima poseben pomen v povezovanju

to

upravičeno."

in v

Beli krajini."

no

Mariboru bomo dobili novo, sodobželezniško postajo in ta proga, druga faza

od

Pesnice

-Šentilj. V

proti Šentilju,

bo posodobljena.

Torej tudi z zadolževanjem, če bo to potreb-

izreden logistični potencial, ker se

no?

železnic v primerjavi z
mi državami v zadnjih

za tretjo os bo, ker ta vlada razume, kaj

"Denar

skladen regionalni razvoj. Obstoječa
infrastruktura ne zagotavlja ne razvoja ne primerne kakovosti bivanja za prebivalce omepomeni

vost bivanja, se mi

30,

40

letih zausta-

vil, je čas za resen premislek zaradi zelenega

dogovora in povečanje

vlaganj. S Slovenski-

nam prinese

aktivnost ter boljšo kakozdi upravičeno."

cijskem skladu za strateške naložbe. Železnice

odprli diskusijo o tako imenovanem investiso zagotovo strateškega pomena

Greva

je razvoj

drugimi evropski-

mi železnicami se pripravlja vizija razvoja, z
nekaterimi gospodarskimi združenji pa smo

njenih krajev. Zadolževanje, ki
večjo gospodarsko

To

večstomilijonski projekt, ki je finan-

nazaj k tempu

-

je lahko to, da je grad-

beno dovoljenje izdano za samo en odsek
pod pritiskom, da se čim prej začne, in ne za

celotno traso skupaj, kavelj, ki lahko

povzro-

či težave? Lahko zdaj pričakujeva, da bodo
za vsak odsek pritožbe "jovo na novo”. Kako

in potrebu-

jejo posodobitve, ne samo štajerski del,

tudi

gorenjska proga, ki bo deležna obnove v velikem odseku, pravkar se zaključuje javno

naročilo. Prijavili sta se dve podjetji in smo
v zaključni fazi tega javnega naročila. Pred

to preprečiti?

nami sta predor Karavanke in obnova železniškega predora Karavanke, pretekli teden

"Vlada je ustanovila posebno skupino za de-

pa

birokratizacijo in verjamem, da bomo na ta

naročil,

način

prišli do bolj

smotrnega umeščanja

v

prostor, da se bodo pritožbeni roki skrajšali

in

se dvignile ravni

zahtevnosti, kdo se lahko

sem

družbi DRI,
da sodeluje

družbi za
pri pripravi

investicije,

pobude za

umestitev nadgradnje železniških povezav
regionalnih prog proti Grosuplju, Kamniku
in

Vrhniki."

pritožuje na dovoljenja ali postopke. Zagota-
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ampak tudi od drugih resorjev, zlasti mini-

Kako okoličane privabiti, da bi se v Ljubljano vozili z vlaki, javnimi prevoznimi sredstvi, saj danes, ko se po avtocesti približaš

strstva za okolje

in umeščanja v

in prostor,

prostor."

Ljubljani, naletiš na zamašek, ki para živce.

Ali zagovarjate širitev
pas na

vpadnicah

vozil?

-

avtoceste na

tretji

ne bo to privabilo še več

v prostor v državi veliko in da bo vse prišlo na

"Rešitev za primestna območja je nadgraditev železniške proge proti Kamniku, Grosuda naredimo novo progo med Brezovico
Vrhniko in na določenih mestih z dvotir-

Maribor si kot drugo največje slovensko mesto zasluži priložnost, da ima boljšo
infrastrukturo in tudi pri južni obvoznici je,
takoj ko dobimo vsa soglasja, treba iti s pro-

nostjo vzpostavimo taktne vlake, ki vozijo na

jektom naprej. Glede Letališča Edvarda Rusja-

vrsto.

plju,
in

15

minut. S tem

bi se tudi vpadnice razbreme-

na je upravljalec DRL Drugega

nile. V 25 letih je rast števila prebivalcev v občinah okoli Ljubljane več kot 20-odstotna. To
nam narekuje dvoje
javnega
in

da

- da

gremo v

začne

saj

posodobitev

zlasti železnic,

potniškega prometa,

prvi korak je narejen,

korak

Drugi

pa

izvedbe trajne rešitve do 31. decembra 2020.
smo na začetku projekta in v okviru

predhodnega postopka je bil pripravljen poziv

sem DRI naročil,

nadgradnjo, umeščanje,

julija 2019 se je

sklenila pogodba o izvedbi naročila za izvajanje storitev letališča, pogodba je sklenjena do
Trenutno

idejne za-

zainteresirane

za vse

da smo z Darsom
začeli umeščati tretji pas iz Domžal proti Ljubljani in nazaj, začetek gradnje lahko pričakujemo konec leta 2021 ali v začetku leta 2022.
snove.

je,

pravne

in fizične osebe
za izvedbo

za oddajo vloge zainteresiranosti

javno-zasebnega partnerstva za dolgoročno
delovanje letališča. Nezavezujočo
v roku

Odstavni pas se bo spremenil v nov vozni pas,
s tem, da se uredijo odstavne niše. Skupaj s
taktnimi vlaki bi to pomenilo manjše zamaške pred Ljubljano. To, kar doživljajo Štajerci,

oddali

trije promotorji, a

ponudbo so
interesentov

in njihovih vlog ta trenutek ne moremo razkriti. Nadaljujemo vse aktivnosti, pripravljajo se test javno-zasebnega partnerstva,
upravičenosti

študija

ter osnutek koncesijskega akta.

ko se pripeljejo do Krtine in čakajo do Ljubljane še eno uro, je nečloveško, to smo dolžni

Sicer pa je letališče in prostor okoli letališča
za Maribor izjemna logistična priložnost, saj

urediti za ljudi, ki plačujejo

je

pa

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

Ampak to je vse ena vlada?
"Drži, verjamem pa, da je težav z umestitvami

s tem povečujemo

cestnino.

varnost in manj

Hkrati
obre-

križišče številnih

poti,

blizu

imamo

velika

mesta, Ljubljano, Zagreb, Budimpešto, Gradec,

menjujemo okolje."

Dunaj."

Kako pa bomo Štajerce prepričali, naj gredo
na vlak, če ta vozi predolgo?

Ampak ta hip so zaradi koronakrize težave
še z ljubljanskim letališčem. Nekateri prevozniki se k sreči vračajo in upati je na oživitev prometa. A v Mariboru ni še nikomur

"Iz Štajerske na način, da bomo imeli iz Maribora sodobno železniško povezavo. Zavedam
pa

se, da vlak nikoli ne bo

resna alternativa

ne bo

cestnemu

prevozu, če

tako

kot stroškovno."
bomo imeli?

konkurenčen

-

ga

kljub veliko besedam in večnemu zavedanju
potenciala. Poglejte, kako so pred korona-

časovno

In kdaj

uspelo letališča zagnati, kot se spodobi,

"Glede na posodobitve, ki se dogajajo v tem
delu, bi lahko v uri in 29 minutah prišli že

krizo cveteli Gradec, Zagreb, Trst, Treviso ...
Kaj bi bilo treba storiti?
"Razvijalo se bo lahko vzporedno z neko novo

decembra letos ali januarja prihodnje leto.
Vožnja 50 minut, kar so bile optimistične na-

pomembno dejavnostjo, glede na pomemb-

povedi iz preteklosti, pa bo takrat, ko bomo

Je tudi blizu avtoceste, za poudarek
tališču se razvija državni prostorski

zgradili nove povezave, ki

bodo preseka-

no strateško lego dajem priložnost logistiki.
cargo

le-

načrt za

le ovinke na celotni trasi. O tem se z DRI že
tudi Slovenke železnice imajo

podaljšanje steze, da bi lahko pristajala večja

pogovarjamo,

tovorna letala. Vidim priložnosti. Večkrat

načrte že

pogovarjamo

narejene."

stitorje.

Kakšen je potencial Maribora kot logističnega središča?

nika

"Maribor

javnost

je eno najpomembnejših logističnih

mest v Sloveniji

..."

se
z DRI, kako pripeljati tuje inve-

Letališka dejavnost

je ta hip zagotovo

v krizi, tudi Fraport in Letališče Jožeta Pučjo

čutita.

S

koronakrizo je letališka de-

upadla po vsej Evropi,

zračni prostor

bil zaprt; s tem, kako zagnati ta segment,
se še ukvarjamo tudi na ravni Evropske komisije. Se pa zavedam pomembnosti dobre

je

-

... ampak ima svoje težave pred nosom
recimo mariborsko letališče brez prometa.

povezljivosti Slovenije s svetom.

Gre

pred-

Kako daleč ste z iskanjem novega upravljavca in kdaj se bo začela gradnja mariborske

vsem za gospodarske priložnosti,

južne obvoznice? Državni prostorski načrt

sedeža v državi, kjer potrebuješ prestopanje
med leti, da prideš v večje evropske, kaj šele

bi moral biti sprejet že do konca lanskega
leta. V Mariboru pričakujejo, da boste letos
začeli vsaj izgradnjo krožišča na Kardeljevi
kot priključka na bodočo obvoznico.
"Glede obvoznice sem govoril z županom
senovičem,

trenutno

ni nič odvisno od

Ar-

nas,

saj nobena

resna multinacionalka ne bo imela regijskega

svetovne prestolnice."

Kakšno vlogo lahko imajo pri velikih projektih gradnje infrastrukture zelena javna
naročila? Da se glede na naše naravne vire
ne gradi le z betonom in asfaltom, ampak
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tudi surovino, ki je imamo v izobilju doma,
to je lesom, iz česar so na primer protihru-

"Ravno zaradi tega, ker se je pretovor v zadnjem
letu in pol zmanjšal, je treba narediti premi-

in podobno v Avstriji in še kje?
"V luči porabe obnovljivih virov je zagotovo

slek o

o tem treba opraviti temeljit razmislek, ne
nazadnje je v Avstriji, Nemčiji ta način pro-

tudi Luka

tihrupnih ograj zelo razvit in ne vidim ra-

letih.

zloga, zakaj ne bi bil tudi v Sloveniji. Je tudi

sodelovanju pri razvoju bo

lepše, in če dobimo enak učinek pri lesu kot

ledne države. Tukaj samozadostnost odpade,
moramo biti odprti. Poleg tega potrebujemo

pne ograje

betonu

pri

in plastiki,

se bom kot

minister

zagotovo zavzel za les. Slovenija je z gozdom
bogata država, veliko lesa se izvozi, zakaj ga
ne bi sami uporabili v zelenem smislu in tudi

v smislu dodatnega zagona tega dela industrije,

mi zdi

to se

zalednih držav, da dobimo

integraciji

še

učinkovitejši model sodelovanja. Je pa res, da

občuti ohlajanje, ki se je v sve-

Koper

tovnem gospodarstvu dogajalo v zadnjih dveh
Verjamem,

da bo

še

dodatno zrasla, a k
treba pritegniti za-

drugi tir zaradi dotrajanosti obstoječega. Logi-

stični partnerji potrebujejo zanesljivo povezavo
in podrobno spremljajo stanje naše infrastrukture. V času, ko v svetu prevladuje 'just in time'
dostava, si preprosto ne morejo privoščiti zasto-

pametno."

jev v dobaviteljski verigi. Tudi to je pomemben

Kako

pa

je s financiranjem drugega tira. Za

zdaj nobena evropska sredstva, ki do bila

del konkurenčnosti Luke

Koper

in Slovenije

kot

logističnega centra."

dodeljena projektu, niso ogrožena?
evropskih sredstev ni ogroženo,
tako ne črpanje sredstev, dodeljenih od
Evropske investicijske banke. Zagotovila so, ni
pa podpisanih pogodb. Evropska sredstva niso

Prejšnja vlada se je odločila za samozado-

prav

"Ne.

stnost

bila in ne smejo biti ogrožena. Evropska sredstva za ta projekt potrebujemo, želim si, da ta

manj

projekt ni samo slovenski, ampak da je regij-

zaledno državo.

ski.

samo Slovenci, ampak vrsta zalednih držav."

države glejmo kot na partnerje. Te države so
nujno potrebne za drugi tir in za razvoj Luke

Najbolj izpostavljena zaledna država je Ma-

Koper."

Črpanje

Ne nazadnje drugega tira ne potrebujemo

džarska.
džarsko?
SDS

Boste poskusili v projekt
So

vrniti

od predsednika vlade Janše in

zave med največjo koalicijsko stranko

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

in madžarskim predsednikom vlade Viktorjem
Orbanom?
"Ne le Madžarsko, v ta projekt in v razvoj Luke
Koper bi bilo treba spodbuditi tudi druge zaleČeška,

in v

celoti izkoristiti evropska

nepovra-

tna sredstva ter pritegniti
Na

k projektu kakšno
Madžare in druge zaledne

Ma-

pritiski v tej smeri glede na tesne pove-

dne države, kot so Slovaška,

in se odločila, da bo drugi tir financiran s proračunskimi sredstvi.
"Javne finance bomo skušali obremeniti čim

Poljska, tudi

Koliko se bo na koncu podražil drugi tir
zaradi želene večje vključitve slovenskih
gradbenikov? Ekonomist Jože P. Damjan
meni, da je z vidika makroekonomskih
učinkov za državo bolje, da izbere domače
gradbince, četudi bo zaradi tega cena na

koncu višja.
"Odvisno,

Se

strinjate z njim?

za koliko višja. Nisem

pa za

to, da

pride do raznih, vsem dobro znanih dogo-

Ukrajina."
Izkazujejo interes za

vorov med

sodelovanje v pro-

cena.

jektu?

naše

trenutek posebne-

"Ta
ga

interesa

ni. Sem pa

sam zainteresiran,

da

bi države sodelovale
pri

tem projektu. Za-

Sem

gradbinci o tem, kakšna naj bo
za tekmovanje na trgu. Ne

gre

za

gradbince, govorimo o regijskem pro-

jektu, v katerega morajo biti vključeni grad-

binci drugih evropskih držav v sodelovanju
z našimi gradbinci. Je pa treba ceno gotovo
omejiti, da ne bo poletela v nebo. Verjamem,
da v skladu s smernicami Evropske komisi-

ledne države so dobrodošle tudi v Luki

dražje

Koper.

gradbinci pri gradbenih poslih naj ne preti-

Pretovora

v

je enako delo pri nas ne bo za 30 odstotkov

kot v sosednjih državah. Slovenski

luki samo za Slovenijo bo mnogo premalo.

ravajo, kljub temu, da so časi težki."

Potrebujemo Madžar-

zdaj predvidenih 1150 milijonov evrov?

sko,

ško

Češko
pa

Slova-

in

tudi Avstrijo.

Pri tem ne čutim nobenih pritiskov. Kot

Koliko dražji bo na koncu drugi tir od za
' To

je

stvar

meni znanih podatkih
lahko preprosto limitirajo

2TDK. Po

imajo popis del, ceno

in zberejo ponudbe.

Cena pa

je odvisna tudi od

posledic krize na ceno materialov. Če bodo gra-

minister za

infrastrukturo sem dolžan zagotoviti primerno infrastrukturo za tuje vlaga-

dila regijska podjetja, bo več denarja ostalo na
območju EU, na ta način pa bomo dosegli večji

telje, s tem zmanjšamo tveganja in povečamo

multiplikativni učinek, ki ga gradbeništvo daje."

pretovor v Luki Koper."

Začetek gradnje druge cevi karavanškega
Zadnje številke kažejo, da pretovor v Luki
Koper

ne narašča več tako strmo, kot

je do

pred nekaj leti. Je gradnja drugega tira eko-

nomsko še vedno upravičena?
najnovejše študije?

Kaj

kažejo

predora, ld ga gradi turško podjetje Cengiz,
se je zamaknil zaradi koronakrize. Kdaj bodo
Turki lahko začeli delo?

"Ravno primer na Karavankah me je utrdil v
tem, da sem naredil prav, da smo v interven-
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govo-

venije je enotnost vodstva naše stranke, vseh

rijo o vzajemnosti pri izvajanju gradbenih del.
V tem primeru smo videli, kako s težavo pri-

ministrov in poslanske skupine, pa delavnost,
umirjenost in sredinskost, ki jo skozi svoje de-

hajajo delavci iz neevropskih držav v Slovenijo,

lovanje tudi izkazujemo."

poleg tega pa ne vemo, kaj bo sledilo naslednje
leto, ko bi se morala začeti gradnja drugega tira.

Imate bogate izkušnje na področju

tni

zakon vključili evropske smernice, ki

komuni-

do drugega vala epidemije, ne bi mogli
dobiti delavcev zunaj EU. Glede turških delavcev na Karavankah si želim, da čim prej začnejo

ciranja. Kako pa kot minister in sodelavec

delo, seveda v skladu z navodili NIJZ. Koronakriza je gotovo podaljšala izgradnjo druge cevi,

vi, sicer s 35 leti najmlajši minister, težav z
mediji očitno nimate?

želim pa si, da ne bi bilo večjih zamud. Zato apeliram na Dars, da vse postopke v nadaljevanju
izvaja čim hitreje. Želim si, da zmanjšamo zaostanek za Avstrijci."

"A vidite, kako je lahko vlada tudi različna,
učinkovita in enotna. V tej vladi res cenim,

Če pride

ocenjujete komuniciranje šefa vlade? Se vam

zdi primerna njegova večna vojna z mediji,

da imamo ministri svobodno voljo, vsak
ima glede komuniciranja svoj

svoji volilni bazi ali svojim potencialnim volivcem. Sam pripadam mlajši generaciji po-

Kako udobno se počutite v krizni vladi, ki
ji dominira izkušen politik, vsak petek pa

litikov,

proti vladi množično kolesarijo protestniki?

je

"V vladi se počutim odlično. Vidim, da med
vsemi ministri vlada zaupanje, tudi s predse-

Sem

dnikom vlade. Zlasti pa je ta vlada učinkovita.
V kratkem času smo sprejeli vrsto pomemb-

nih odločitev

za preprečitev širjenja korona-

virusa in za blaženje gospodarskih posledic.
Namesto

100

dni

nistrstvih sem

miru za

prvi

ekipiranje po mi-

dan začel

reševati

zasto-

pa

stil, prilagojen

sem najmlajši minister v vladi, zato

moj fokus usmerjen

naprej,

v prihodnost.

dveh majhnih otrok, ki imata pred
seboj še vse življenje, zato si želim, da bi
živela v državi, ki zna poskrbeti za svoje državljane, kar pomeni, da je varna in svobodna
oče

država. Pa gospodarsko napredna, s kvalitetnim šolstvom in zdravstvom, dobro infrastrukturo in dobrimi
na zapise

plačami.

Ne

oziram se

svojih kolegov, usmerjen sem na

je prevoznikov na mejnih prehodih, da smo

svoj

fokus, na cilje,

ki

sem si jih kot minister

uredili konvoje

te vlade sam zadal

in

so zapisani

in omogočili preskrbo

sose-

dnjih držav z nujnim in pokvarljivim blagom.
Ta

vlada

počutim

v koalicij-

ski pogodbi."

je resnično učinkovita, zato se v njej

udobno

in

z veseljem v njej delam.

Imamo kaj pokazati in

Pa

ne gre tukaj tudi za vrednote? Nogome-

tna ekipa vedno brca na en gol, se dogovori,

le dejanja štejejo."

da ne bo delala prekrškov ali da ne bo zmerpri

jala publike. Skratka, da bo igrala fer in za

Kje so razlogi?

isti cilj. Vi ste del iste ekipe, vas ravnanje
predsednika vlade nikoli ne zmoti?

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

javnomnenjski podpori.

Kako živ je spomin na znamenito izjavo
Marka Štrovsa iz leta 2008: "Janša nas reže
kot salamo?”
"Nihče

Nove Slovenije ne reže,

Nova Slovenija

je samostojna stranka, ki se zdaj znotraj vlade
krepi. To je za nas, mlajšo generacijo, ki vodi
stranko, posebna izkušnja. Vsi trije ministri
smo se s svojim delom dokazali,

ta izkušnja pa

nas bo še dodatno okrepila, da Nova Slovenija
še močnejša

postane

Se

2008, ko je stranka po

iz leta
koncu prve Janševe

vlade izpadla iz parlamenta?
"Ne, ker vem, da bo Nova Slovenija na naslednjih volitvah dobila še večjo politično moč,
kot jo ima zdaj. Ker smo v vladi učinkoviti,

ki

jo

nekdo

ima.

Vse

pa

ima

da ne žalimo,
da ne pozivamo k smrti in ubojem, in da smo
spoštljivi drug do drugega. Če bi bil jaz v
vojni z mediji, potem z vama ne bi imel tega
intervjuja. Medije,
nujno

s katerimi delam 14 let,
sredstvo politike za obve-

ščenost ljudi o našem delu. Z mnogimi med
imam odlične in pozitivne izkušnje.

vami

Nisem pristaš vojne, ampak dialoga.

Z mno-

mediji se moja osebna stališča nikoli
ne bodo skladala, si pa želim, da so ljudje o
gimi

mojem

delu obveščeni kar se da dobro.”

spon

Razburjale so tudi strankarske depeše, po-

bojite tudi, da si bo za vse dobre stvari,

venijo iritira? Se strinjate z vsebino depeš,
kljub temu da niste sodelovali pri nastaja-

zaupanja

vredni

in osvobojeni

različni

ter usmerjeni v prihodnost."

Se ne

municiranju,

svoje meje pri komuniciranju,

jemljem kot

politična sila."

bojite ponovitve scenarija

ne

'Lahko imam svoje mnenje, spoštujem pa
drugega. Spoštujem svobodo pri ko-

mnenje

ki jih bo vlada izpeljala, zasluge pripel predsednik vlade, napake in težave pa bo porazdelil med koalicijske partnerje?
' To je odvisno od nas, kako bomo zasluge za
svoje dobro delo predstavili medijem. Mislim,
da bomo znali svojo učinkovitost ljudem tudi
dobro predstaviti. Učinkovitost je zasluga celotne vlade, parcialni interesi posameznih
strank

morajo

stavljeni nazaj.

biti v koalicijskih vladah poBistvena za rezultat Nove Slo-

slane v imenu države.

nju

Vas to

kot

Novo

Slo-

vsebine?

"Glede depeše o pravosodju se v določenih segmentih strinjam z vsebino, zlasti kar se tiče
bančne kriminalitete, ki sem jo tudi
kot poslanec. Verjemite, v
tej državi bomo morali kriminal obsoditi, da
damo jasen signal, da se kriminal ne splača.
pregona

sami preiskoval

Zlasti ko govorimo o bančnem kriminalu, ker
smo bančno luknjo v višini pet milijard evrov
zakrpali davkoplačevalci. Zardi tega se s kole-
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Anžetom Logarjem strinjam, da je opozoril na problem delovanja ne le pravosodja,
ampak tudi drugih organov pregona."

letališče so, a

Partnerske

jih ta hip še

zaledne države

ne moremo

so za drugi tir

Vodstvo vaše stranke je mlado.

razkriti,

in razvoj Luke

tudi južna

Koper nujne

gom

A

vendarle,

je v vodstvu stranke kaj obžalovanja, da je
bila kot predsednica zamenjana Ljudmila

Novak, ki je že dlje časa najbolj priljubljen
obraz stranke? Od nje je slišati tudi največ
kritik na račun delovanja SDS in njenega
predsednika. Bi stranka z njo na čelu potegnila višje?
tični

proces,

delujemo kar

dmila Novak je

ki

kjer spoštujemo

Novi Sloveniji,

"V

jo

16

poznam

gospa,

let.

demokra-

se da enotno.

ki jo

Cenim

cenim
jo

Lju-

kot osebo,

tudi kot poli-

tičarko, bila je ključna oseba,

da se je Nova
vrnila v državni zbor s
generacije, ki zdaj vodi stranko.

Slovenija leta
pomočjo

iste

2012

ekipa, vsak pa ima svoje mnenje. Kot demokrat spoštujem mnenje Ljudmile Novak. A
pri ključnih odločitvah znamo strniti vrste in
delovati enotno. Menjava vodstva stranke, ki
Smo

se je zgodila pred dvema letoma,
vočasna, da se je mlado vodstvo

je bila pra-

stranke lahko

neobremenjeno in s polnim zagonom podalo
na volitve, kjer smo dosegli dober rezultat. Na

račun tega rezultata imamo danes vlado."
novih rednih volitev sta še dve leti.

Do

obvoznica bo

prišla na vrsto

Da ne bo zamaškov

proti Ljubljani, krepimo
pobudo za umestitev

nadgradnje železnice
proti Grosuplju,

Kamniku in Vrhniki,
umeščamo tretji

avtocestni pas iz
Domžal
Vse ima svoje meje pri

komuniciranju, da ne

žalimo, da

ne pozivamo

k ubojem in da smo
spoštljivi drug do
drugega

V

zadnjih tednih je bilo aktualno vprašanje
rekonstrukcije vlade. Bi bilo po aferah z za-

ščitno

opremo,

kjer je bil politično najbolj

ranjen gospodarski minister in predsednik
SMC

Zdravko Počivalšek, za vlado lažje, če bi
in še koga?
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šla naprej brez njega

dni, ko smo prevzeli vlado, smo gledali skrb vzbujajoče obraze ministrov in strokovnega osebja, kako bomo prebrodili krizo.
"Tiste

Danes

se zdi,

da te krize sploh

ni

bilo. Takrat

bila situacija sila zapletena. Glede odgovornosti posameznikov pa je tako, da vsak
odgovarja za svoja dejanja. Če je kdo naredil
je

karkoli nezakonitega,

imamo

tukaj

organe

da podajo svoje
mnenje. Ne nazadnje smo za to podprli tudi
delovanje preiskovalne komisije, da preveri
pregona

in druge

organe,

same postopke pri nabavi zaščitne opreme.”

verjamete,

Pa

ki

da bo preiskovalna komisija,
stranke, učinkovito

jo vodijo koalicijske

preiskala nabavne posle vlade?
"Verjamem. V preiskovalni komisiji sodelujejo
vse parlamentarne stranke,

ske.

ne samo koalicij-

preiskovalna komisija se ne ozira
na politično barvo, ampak na to, kaj je prav
Resna

in kaj ne. In ta koalicija je sposobna delati to,
kar je prav."
boste unovčili turistični bon?
vsako leto bomo del dopusta preživeli
tudi v Sloveniji, zato nam bo bon prišel zelo
prav, a izbiro lokacije prepuščam ženi. Del doŽe veste, kje
"Kot

pusta pa bomo preživeli tudi na Hrvaškem."

Interesenti za
mariborsko
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''v

Jernej

bo

Vrtovec:
za

30

"Verjamem,

gradbinci
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pretiravajo,

Jernej

Vrtovec:
da med

predsednikom

"V

vladi

vsemi
vlade.

se

pa

enako

kot

pri

temu

počutim

ta

da

časi

zaupanje,

vlada

i

nas

ne

državah.

poslih
so

odlično.

vlada
je

pri

delo

v sosednjih

gradbenih

kljub

ministri

Zlasti

da

dražje

odstotkov

Slovenski

naj

ne

težki."

Vidim,
tudi

s

učinkovita.”

I

>1
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KREVANJE

O

GOSPODARSTVA PO

dolgotrajen in zapleten proces,
ponovnih

v

UMETNI

KOMI

zaradi novega koronavirusa bo

katerem najbrž ne bo manjkalo zastojev in celo

nazadovanj, četudi ponovnega splošnega vala okužb morda ne bo. K temu

bodo svoje prispevali zdaj okrepljeni, a že pred pandemijo prisotni protekcionistični
Vojko Flegar

refleksi, visoka zadolženost držav, gospodarstva in gospodinjstev, geostrateške
napetosti ter ohromljeni mehanizmi globalnega usklajevanja ekonomskih in

denarnih politik. V tem okviru je za Slovenijo pravzaprav življenjsko usodno, ali bodo
članice EU

še pravočasno

dosegle soglasje

o skupni

fiskalni podpori za srednjeročno

okrevanje in dolgoročno strukturno prilagajanje evropskega gospodarstva.
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Recesija bo imela obliko črke V, je prejšnji te-

den izjavil finančni minister slovenske vlade.
Iz

ministrovih ust v božja ušesa, kajti za strm
gospodarstva na prejšnje ravni

vzpon

bo

marčno-aprilskem globokem padcu,

kot leta

po

hujšem

potreben pravcati čudež. Z na-

2009,

glim okrevanjem ne računajo

niti na

nikjer,

Kitajskem ne (več), ampak celo v najbolj opti-

-

mističnih scenarijih predvidevajo rast
v primerjavi s prvimi tremi četrtletji
mu proti koncu leta.

In

in

to

kvečje-

-

ker Slovenija pretežen

preložiti ali ustaviti zagon številnih obratov, v

nekaterih drugih

proizvodnja teče s polo-

pa

vično zmogljivostjo.

ske

družbe

da

Renault,

nekatere tovarne,

ne gre

pomoči francoske vlade,
gi, ki

slovenskemu izvozu prispeva

k

lo kaj prida, četudi bi imeli, kot trdi predsed-

v turistično-gostinski panogi

sliko« v

blaženje

padca

povpraševanja,

za

zaposlenosti

dobro

petino. Z vseh koncev Evrope poročajo o proza kmetijska

»najboljšo epidemiološko

sveženj

večini drugih

proizvajalcev avtomobilov, torej celotni pano-

blemih z

in četudi bi bili dosedanji ukrepi

zapreti

utegne

osemmilijardni

in

s tujino, nam vsaj kratkoročno ne bi pomaga-

Evropi

kot

novo-

meškem Revozu, napoved iz njegove materin-

del svoje dodane vrednosti ustvarja v menjavi

nik vlade,

boljše,

bistveno

Nič

tudi ukinitev nočne izmene v

pričajo

večine

sezonskih delavcev

zagotavljanjem
opravila

mrtvila

in nadaljevanju

po odpravi

tudi

čezmejnih) omejitev gibanja in

(razen

ponovnem odprtju nastanitvenih zmogljivosti
ter lokalov. Kultumo-zabavna industrija, od

in likvidnosti občutno hitrejši in bolj učinko-

koncertov do športnih prireditev, ki med dru-

dostopnih podatkih in primer-

gim prav tako poganja turizem in gostinstvo,

viti, kot so po

javah z drugimi državami očitno bili.

pa se pravzaprav

sploh še ni začela dobro pos-

tavljati na noge.

Hočeš nočeš, na žalost ali na srečo, je okrevanje slovenskega gospodarstva v precejšnji
meri odvisno

ralo

od

globalno

hitro se bo pobi-

tega, kako

gospodarstvo in

v njegovem

okviru evropsko, hkrati pa od, hm, ekonomske politike

in

fiskalne doktrine,

bosta

ki

prevladali na ravni EU. K dolgi slovenski recesiji

po

krizi pred desetletjem,

bo

Da

gospodarsko

dejavnost

neprimerno

težje, kot jo je bilo mogoče v bistvu čez noč
ustaviti,

in »sinhronizirati«,

znova zagnati

ni

presenečenje. Na to je vnaprej opozarjala ve-

čina ekonomistov.

in bo najmanj

je

Proces

se sedanji premier priduša, da je ta vlada ne

srednjeročno zapleten

bo dovolila

pravil obnašanja, ki jih je prinesla koronavi-

da bo storila vse, da jo

oziroma

je namreč

prepreči,
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kakršno

za

Zaviralni dejavniki

varčevalni

diktat

EU

zaradi,

rusna epidemija, pri čemer

prvič,

novih

vse panoge niso

prispeval najmanj toliko kot slovenske vlade

enako

v obdobju 2008-2014 (pri čemer sta bili naj-

dustrija, na primer, imata z upoštevanjem fi-

bolj vneti domači zagovornici tega varčevanja,

spomnite

le

se

zloglasnega

in

Zujfa

fiskalnega pravila, dve stranki sedanje vladne koalicije).

letalska ali

prizadete:

zičnega distanciranja

težave

kot

klavnična

in-

in drugih pravil večje
ali

gradbeništvo

informacijsko-

tehnološka industrija. Drugič, zagon otežuje
neskladje med ponudbo in povpraševanjem,
tako domačim kot tujim, kajti za bolj ali ma-

gospodarska

Prva

zapor iz

znamenja

rahljanju

mednarodnega okolja niso pretira-

spodbudna. Na Kitajskem,

no

po

denimo,

kjer

gospodarske panoge,

nj vse

zadovoljujejo

lahko

pričakujemo,

razen tistih,

življenjske

osnovne

da bodo lahko

ki

potrebe,
še

lep čas

so z »normalizacijo« gospodarske dejavnos-

proizvajale več, kot bodo potrošniki pripra-

ti začeli najprej, opažajo,

vljeni kupovati. Ta

močno

praševanje
oziroma

prosto

da domače pov-

zaostaja

za

ponudbo

njenim povečevanjem. Ljudje prene

trošijo,

odlagajo nakupe

temveč

kritična, kajti

držav

po

sinhronizacija je skrajno

določenih obdobjih pomoči

financiranjem

s

čakanja

na

skrajšanega delovnega časa ter z
podjetja

predvsem trajnih potrošnih dobrin, pač za-

tnimi

radi

manjše prodaje začela zmanjševati proizvod-

splošne

negotovosti,

zlasti pa

zaradi

zaskrbljenosti za delovna mesta in plače. V
ZDA

skokoviti rasti

brezposelnosti, ki bo

v

naslednjih mesecih in letih hromila oživljanje

porabe,

še

ni videti konca. Poglaviten

v

primeru

kar pomeni, da bodo prisiljena odpušča-

njo,

ti.

poroštvi

bodo

delo in

likvidnos-

To

bo poleg takojšnjega izpada potrošnje

povzročilo osebne stečaje, ker veliko ljudi ne

bo

več

zmoglo

servisirati

posojil,

dodatno

dejavnik tveganja ostaja politika: kaotičnim

zmanjšanje kupne moči pa bo za seboj pote-

ukrepom za zajezitev epidemije zdaj sledijo

gnilo novo krčenje potrošnje in v najslabšem

enako nepremišljeni

primeru ustvarilo negativno spiralo.

in

neusklajeni ukrepi

rahljanja, ki utegnejo povzročati vedno no-

izbruhe okužb
darsko okrevanje.
ve

V

in

dlje

časa

gospo-

dušiti

Nemčiji je moral Volkswagen zaradi različneprodanih

tretji

poglaviten

zaviralni dejavnik

po-

novnega zagona lahko omenimo verige dovrednosti,
globalne,
dane
vendar
tudi

nih težav pri dobavi sestavnih delov
kanskih

Kot

zalog

in

gotovih

velivozil

lokalne.

Pri

manjkanje

tem ne

surovin,

tavnih delov

(od

gre le za

morebitno

repromaterialov

blizu in

daleč), pač

in

po-

ses-

pa tudi,
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neoviran

pretok

ljudi.

Syndicate), so naslednji:

»predkrizna« (preza-

širše gledano,

za

kmetijstvu kot

delovne sile, v turizmu in go-

dolženost zasebnega in javnega sektorja, ki se

stinstvu pa predvsem kot potrošnikov. Četudi bi, recimo, bili izkoriščeni vsi turistični

jev posameznikov, podjetij in držav s povrat-

vavčerji, Slovenija

V

ne bo mogla nado-

s tem

mestiti izpada tujih gostov, ampak potrebuje

bo zdaj

še povečala, s tem pa tveganja steča-

nimi učinki
slika

na bančni

sistem;

večine razvitih držav,

demografska

ki bo terjala

vse

državami

večje izdatke za zdravstvo in pokojninski sis-

še širše, sicer bodo šla v tej panogi
po zlu delovna mesta. To bo spet zmanjšalo
domače povpraševanje in na drugi strani po-

praševanja, ki centralne banke silijo v tiskanje

večalo pritisk na javne finance. Ni še mogoče

za razvoj

vedeti, kako hitro bo mogoče

ob hkratni inflaciji); digitalizacija gospodarstva, ki ustvarja manj dobro plačanih delov-

odprte meje

in

najprej

sosednjimi

s

nato

in če-

te verige

svobodo gibanja, tudi zaradi novih

zmejno

tem; deflacijski pritiski zaradi manjšega povdenarja, dolgoročno pa ustvarjajo okoliščine
stagflacije (stagnacije gospodarstva

kot

epidemioloških pravil za skupinska potova-

nih

nja in prevoze, obnoviti. Mogoče pa je predvideti, da bo oboje vsekakor ostalo skrajno

oziroma trgovinske

vojne

protekcionizmov

povratnimi

morebitno ponovno širjenje
eni strani to najbrž pomeni, da

občutljivo

okužb.

za

Na

mest,

učinki

jih

odpravi;

s

(populizem);

moči med

deglobalizacija

oziroma vrnitev
političnimi

geostrateško

merjenje

in Kitajsko, ki prerašča v hlad-

ZDA

bodo podjetja vsaj nekatere verige dodane

no vojno s kibernetskimi spopadi v ozadju ter

vrednosti poskušala

okoljsko-podnebna tveganja, med katera spa-

skrajšati oziroma posa-

mezne dele preseliti na lokacije, bližje proizna drugi strani pa,

vodnji končnega izdelka,

da se turistično-gostinska
nemu krču ne bo

zadelo vrsto
vplivalo

mogla

evropskih
njihovo

na

da tudi sama koronavirusna pandemija

panoga

dolgoroč-

izogniti. To bo pri-

držav in prav

tako

potrošnje,

tudi

raven

Zaradi

teh

meni

dejavnikov,

običajno

ne

prav optimističen ekonomist, bi lahko nastal
»popoln vihar«, ki bi globalno gospodarstvo
spravil v

»desetletje obupa«,

do »srečnega

uvoženih dobrin.

konca« z bolj vključujočo, sodelovalno in
stabilno mednarodno ureditvijo po letu

Čeprav so rahljanja zapor v marsikom morda

2030

vzbudila občutek, da je »normalnost« malodane na dosegu roke, je ta iz epidemioloških,
psiholoških, ekonomskih in tudi političnih

stvi pa bo
ob tehnološkem napredku
treba »najti način, da to večjo depresijo (večjo

z bolj

ter

sposobnimi političnimi vod-

-

od tiste

-

letu 1929, op.

po

p.) preživimo«.

razlogov, ki medsebojno povezani ustvarjajo

dinamiko,
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nepredvidljivo

slabše, podobno kot

še

zelo

konec leta

daleč.

2008

mo računati s tem, da najhujše, tudi

koncu poletja
ve

šele

pogledu,

nem

luknje v

(ko

v social-

najbrž

proti

se utegnejo pokazati še

bančnih bilancah).

da niti

primeru,

prihaja,

In

Še

mora-

to

pr-

celo v

popolna

zapora niti
delne zapore zaradi epidemije ne bodo več
nova

Prejšnja gospodarska kriza, velika recesija, je
bila ne le po Roubinijevi oceni v skoraj vseh
pogledih

■

izgubljata priložnost,

denimo, banke

preti ali sanirati z davkoplačevalskim denarjem (sicer bi

sesuli denarni

se

da navideznega denarja niso
hipotekami

ukrepi vlad (v Evropi tudi Evropske komisije)

njihovi

in centralnih bank, ki

svojimi

komo,

življenju

predvsem

med umetno
kako

pa,

strukturno premišljene

-

povzročeno

hitre

ali ne

-

in

hkrati

bodo pod-

je

nedotaknjeno. Spremenilo se je morda le to,

izkazalo, kako učinkoviti so bili kratkoročni

njali pri

sistemi),

bistvo globalnega finančnega sistema ostalo

potrebne. V naslednjih mesecih se bo najprej

so gospodarstvo ohra-

če je jjflo,

treba tako ali drugače pod-

torej

krediti

podlagi,

(v

ZDA

ustvarjali

temveč centralne banke

programi

tiskanja

davkov

več

finančni derivati na

in

količinskega

denarja.

To,

in drugod) in

nova

s

sproščanja,
zniževanja

nemoteno delo-

vanje davčnih oaz je poganjalo borze in ustvarjalo

vtis

dljivo dolgega obdobja okrevanja.

katerega

pa

Stari problemi

žav ni imela skoraj nič. Nasprotno, slabo pla-

porne

In

ekonomske politike v

tukaj

pridemo do

dejavnika, ki
smer

času nepredvi-

četrtega pomembnega

bo vplival

tako na tempo

kot na

okrevanja: do vseh tistih problemov, ki

čane

(v

gospodarskega

od

razcveta,

večina prebivalstva razvitih dr-

glavnem

storitvene)

zaposlitve so se še bolj razmahnile,

dninarske
neenako-

pravnost pri delitvi novoustvarjene vrednos-

so slabili gospodarsko rast že pred koronavi-

ti se je še poglobila,

rusno krizo

produktivnost rasla vse počasneje. »Regresi«

ukvarjale,

in

s katerimi so se vlade premalo

pandemija

pa jih je ali jih bo še
medtem globalnega

na

drugi strani

za nakup novih avtomobilov

okrepila, toliko bolj, ker

pomoči, med

je

pa

in druge oblike

drugim obotavljajoče se zaos-

usklajevanja in sodelovanja (v okviru OZN in

trovanje normativov za

njenih agencij, G20 in G8 oziroma G7, WTO,

subvencijami naftni industriji in premogov-

celo

ništvu cementirali fosilno paradigmo mobil-

IMF

itd.) skorajda ni več. Če te probleme

izpuste, so skupaj

povzamemo

po nedavnem članku znanega

nosti

ekonomista

Nouriela

demografske izzive so vlade večinoma odgo-

Roubinija

(za

Project

in proizvodnje električne energije.

s

Na
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valjale z dvigovanjem

in delovne dobe

upokojitvene starosti

ter realnim nižanjem pokoj-

enkrat poskušala rešiti turizem, drugič
renje,

nin, rast izdatkov za zdravstvo pa »krotile« s

stare

privatizacijo in zmanjševanjem pravic iz jav-

ložbe z

Varčevanje je bilo sploh

ne blagajne.

nekoč v

medicini

puščanje

predvidenih« izdatkov (s
glavna fiskalna

-

krvi

spričo

-

bank

sanacijo

kot
»neitd.)

zapoved, zaradi katere so se

in

učinki,

nove

Revoz...?

Go-

znala izkoristiti

Bo

evropske finančne vire za na-

dolgoročnimi

multiplikativnimi

in

denimo v zdravstvo,

šolstvo in

zna-

nost, v digitalno infrastrukturo in prenosno
elektroomrežje, v javni primestni promet, v
energetsko obnovo

stavb,

urejanje vodoto-

nominalno in realno zmanjševali javni izdatki za izobraževanje in znanost, socialne tran-

kov...?

sferje,

kulturo,

drugih

»negospodarskih« dejavnosti.

šol za razrede z manj učenci (in več učitelji)
način za zaposlitev domače gradbene operative, le pogojno konkurenčne pri velikih in-

infrastrukturo

večino

ter

ka,

»nova normalnost« po krizi
bila stara oziroma še več istega.

leta

Skrat2008

je

dojela, da bi

Bo

bila lahko

gradnja

stanovanj, domov za starejše, tudi dogradnja

frastrukturnih projektih?
Bo,

ne nazadnje,

temveč posebej poudarje-

Retorična in naivna vprašanja

no, vlada vendarle dojela, da se za okrevanje

Tudi zdaj nevarnost, da bodo vlade v imenu

nujno potrebno osnovno zaupanje potrošni-

kratkoročnega cilja rešiti, kar se rešiti da, za-

kov

nemarile strukturna neskladja

nosti,

in

probleme,

na drugi strani pa v skrbi zaradi novih javnih

dolgov

(še

naprej) varčevale

pri naložbah v

infrastrukturo, zdravstvo in šolstvo, ni majhna. Nobena vlada kajpak noče vzbuditi vtisa, da ji ni mar za delovna mesta, četudi
takšna,

ki

so

v nasprotju s siceršnjimi dol-

goročnimi cilji, recimo podnebnimi ali oko-

hkrati

ljskimi,

pa

imajo

»gasilske

akcije«

takoj viden učinek (čeprav morda zgolj navidezen),

medtem ko

spremembah
preprosteje,
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tretjič

se

šele

pokaže

tudi

pa

čez

ceneje

in

začne z

zaupanjem

volilcev v to, kar dela vlada, ali

pa

jav-

bo z

ideološko-revanšističnimi konflikti še naprej
izključevala celotne družbene skupine in polarizirala družbo? Glede na dosedanje izkušnje

je

to

retorično,

zadnje

vprašanje žal

vprašanja

iz
(mimogrede, smiselno
Sveta modrih,

ko

bolj

ne

prejšnjega odstavka,
povzeta

iz priporočil

stalnega ekonomskega posve-

tovalnega telesa nemške vlade) pa zato, no,

Veliko

In če kot odprto in majhno gospodarstvo Slovenija ne more okrevati bistveno
hitreje od drugih, zlasti Evrope, in še manj

piarovsko

pluti proti toku, pa je zaradi vlade, ki sleher-

strukturnih

ta pri

in gospodarstva

čas.

naivna.

-

učinkovito je denimo za veliko državo, ka-

no pripombo

kršna je Nemčija s številnimi notranjimi le-

ne, kot zaroto proti sebi

nevarnost, da bo s

talskimi povezavami, tako ali drugače, tudi

tokom postopoma

povsem realna.

z

v lastništvo, rešiti

vstopom

nacionalnega

letalskega prevoznika kot čakati na rezultate

vlaganj v železniško infrastrukturo. Veli-

ko

hitreje

in

ceneje

je

mogoče

razširiti

in kritiko

razume kot

tonila,

napad

Paradigma odnosov med EU

in Kitajsko se spreminja.
Koronavirusna kriza je v Evropi

mestne ljubljanske avtocestne vpadnice kot

sprožila novo razpravo o potrebi

vzpostaviti primestni javni prevoz. Istočas-

»razpršitve« dobavnih verig in

no

izkušnje iz velike recesije svarijo, da lah-

ko

neselektivno

reševanje

celih

panog
oziroma delovnih mest ustvari tudi zombijevska podjetja (če tukaj zanemarimo nepo-

sredne

zlorabe),

torej

podjetja,

ki

so

bila

s tem nadzorovanega procesa

zmanjševanja odvisnosti od Kitajske.
To ne bo preprosto in ne bo šlo

hitro.

Toda Evropa je očitno opustila

sicer zapisana skorajšnjemu propadu, a jim

svojo prejšnjo težnjo po tesnejših

je državna pomoč pomagala pri preživetju

dvostranskih gospodarskih odnosih

na

račun drugih ali novih podjetij

z

večjo

s Kitajsko.

dodano vrednostjo.
Mark Leonard,
drugimi besedami in ko gre za Slovenijo:

Z

kakor je nedvomno pomembno, ali se je vladi res posrečilo »ohraniti potencial« slovenskega gospodarstva, bi nas bolj kot odstotno

točko ali

dve manjši

ali globlji padec letoš-

sveta za

direktor Evropskega

zunanje odnose (ECFR)

Da bi lahko servisirala 500 milijard

evrov kredita, najetega v svojem
imenu, bo EU potrebovala več

njega BDP in tri ali pet odstotnih točk večji

davčnih prihodkov, kot jih dobiva

ali manjši javni dolg moralo zanimati in skr-

zdaj. Merklova in Macron sta tako

beti,
Se

kakšna bo

»izstopna

strategija« vlade.

bo znala osredotočiti na strukturne

bleme,

pro-

ali se bo pod pritiskom posameznih

lobijev aktivistično izgubljala v vrsti posamičnih in populističnih potez, s katerimi bo

predlagala povečanje evropskega
proračuna z 1,2 na

2

odstotka bruto

proizvoda, kar bi letno prineslo
približno 180 milijard več. Toda EU
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bo za najetje tolikšnega kredita
poleg sedanjih carinskih pristojbin
in majhnega deleža

nacionalnih

davkov na dodano vrednost
potrebovala tudi nove, lastne davke.
Katere in kakšne,

pa bo

verjetno

predmet vroče razprave in divjega
lobiranja.
Anatole Kaletsky
ekonomist in koiumnist,

Project

Syndicate

Nas čaka deflacija ali inflacija?

Nekateri opazovalci opozarjajo na
padajoče cene surovin,
strmoglavljeno ceno

nafte in

vse

večjo brezposelnost, zato
pričakujejo nizko inflacijo, morda
celo deflacijo. Drugi izpostavljajo
zelo velika povečanja

fiskalnih

primanjkljajev in centralnobančne

bilance, zato pričakujejo inflacijo,
morda celo visoko. Sam vidim
največjo verjetnost za nizko

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

inflacijo, čeprav majhne verjetnosti

za vjspko n

e bi povsem

izkijitf H.

Olivier Bfanchard, nekdanji glavni ekonomist
IMF, Petersenov inštitut za mednarodno

gospodarstvo

Prva

gospo-

darska
znamenja
po

rahljanju
zapor iz
med-

narodnega
okolja niso
pretirano
spod-

budna.
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OBETA SE OBNOVA SEDMIH ODSEKOV CEST
Na Občini Podčetrtek so v minulih dneh pristopili k rekonstrukciji občinskih cest
na sedmih odsekih

v skupni dolžini skoraj

kilometrov. Prenovljenih odsekov se bodo občani lahko veselili po

štirih

ce-

lotni občini. Dela v skupni vrednosti 214.625,97 evra bodo po zagotovilih izvajalca del, Blaža Švelca,
s. p., končana do zadnjega avgusta letošnjega leta.
Odraz

razvojne

usmeritve

lokalne skupnosti so tudi
se

zavedajo tudi

na

in urejenosti
javne

Občini Podčetrtek.

območju občine so v preteklih
novili
ja,

večino

z deli

pa

ni

občini.

bodo nadaljevali

V sredo,
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Podčetrtek

letih

občinskega cestnega

bodo stekla kar na

sedmih
20.

vsake

ceste. Tega

tudi

odsekih

maja, je župan

Peter Mišja podpisal

že

Na

ob-

omrež-

letos,
po

ko

celot-

Občine

pogodbo o

rekonstrukciji občinskih cest v letu 2020, kije
vredna 214.625,97 evra z vključenim davkom
na dodano vrednost. Omenjena sredstva je

Občina

Podčetrtek pridobila

iz

državnega

proračuna,

člena
Po

iz

ZFO-1

naslova tako imenovanega

za

Zakonu o

23.

REKONSTRUKCIJA OBČINSKI CEST V LETU

leto 2020.
javnem

naročanju je bil

iz-

za

vajalca del izbran najugodnejši ponudnik, in
sicer
p.,

gradbeništvo

in

storitve

iz Zidanega Mosta,

ki

je

Blaž

Švelc,

dal skupno

s.

po-

nudbo z NIVIG, d. o. o. Po besedah župana
Petra Mišje izbrani izvajalec del v Podčetrtku
dela opravlja prvič, a verjamejo, da bo vse
postorjeno
sovnih

kakovostno

in

v predpisanih

ča-

rokih.

Obnova sedmih odsekov

cest,

1000

v Peclju, 300 metrov v Virštanju, 700

metrov
metrov

2020
Dolžina:

odsekov (okrog štiri kilo-

sedem

metre).
Izvajalec:

Blaž

NIVIG, d. o.

Svelc, s.

p„

v partnerstvu z

o.

Vrednost: 214.625,97

evra z

Rok

31

dokončania

del:

DDV.

avniist7f)7n

v Nezbišah, 800 metrov v Selah, 500
v Lastniču in dva odseka pri
in

trov
gusta

350
2020.

metrov),

vanje,

metrov

(100

Emi

bo končana

Na omenjenih

opravljala različna

Sv.

do

me-

31. av-

odsekih se bodo

dela, razširitve, odvodnja-

preplastitve,

ureditev

prometne

si-

gnalizacije idr. Rekonstrukcija občinskih cest
se bo začela v najkrajšem

možnem času.
Ob koncu podpisa pogodbe je župan Peter
Mišja

še razkril,

obeta podpis

da
še

se
ene

v

bližnji

prihodnosti

pogodbe

o

obnovi

cest, in sicer z državo o obnovi ceste v Virštanju

v dolžini dveh

kilometrov. Tudi to cesto

želijo rekonstruirati že v letošnjem letu. (Jernej Šulc)
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Bruto domači proizvod, Slovenija, 1. četrtletje 2020

Bruto domači proizvod v 1. četrtletju 2020 nižji za 2,3 odstotka
Bruto domači proizvod (BDP) je bil v prvem četrtletju 2020 za 2,3 odstotka nižji kot v istem četrtletju leta 2019. Po desezoniranih podatkih je bil BDP v
istem obdobju nižji za 3,4 %, v primerjavi s četrtim četrtletjem 2019 pa nižji za 4,5 %.
29.5.2020 | brez statusa

DELI OBJAVO:

Romana Korenič
Povpraševanje po podatkih

V prvem četrtletju 2020 smo zabeležili zmanjšanje domačega in zunanjega povpraševanja. Na upad BDP je imel upad domačega povpraševanja večji vpliv
kot pa upad zunanjega povpraševanja.
Domača potrošnja
Domače trošenje se je v prvem četrtletju 2020 zmanjšalo za 3,1 %, na kar sta vplivali obe komponenti domačega trošenja: tako končno trošenje, ki se je
zmanjšalo za enak odstotek, kot tudi bruto investicije, ki so se zmanjšale za 3,3 %. V okviru končnega trošenja se je povečala le potrošnja države, in sicer
za 5,8 %.
Končna potrošnja gospodinjstev (ta je poleg investicij v osnovna sredstva najpomembnejša komponenta domačega trošenja) se je v prvem četrtletju 2020
zmanjšala za 6,4 %, bruto investicije v osnovna sredstva pa so se zmanjšale za 6,3 %. Na zmanjšanje bruto investicij v osnovna sredstva je vplivalo
zmanjšanje investiranja v večino osnovnih sredstev (razen investicij v gradbeništvu, ki so se celo povečale; glede na isto četrtletje leta 2019 so se
povečale za 3,8 %). Med investicijami v osnovna sredstva so se povečale tudi investicije v proizvode intelektualne lastnine, ki so se povečale za 1,7 %.
Povečale so se tudi zaloge; k rasti BDP so prispevale 0,5 odstotne točke in so tako blažile padec celotnih bruto investicij in domače potrošnje.
Zmanjšanje zunanjega povpraševanja
Izvoz se je v prvem četrtletju leta 2020 v primerjavi z istim četrtletjem 2019 zmanjšal za 1,6 %, kar je prvič v zadnjih 10 letih (z izjemo 2. četrtletja 2012, ko
se je zmanjšal za 0,1 %). Uvoz se je zmanjšal za 2,5 %, zaradi tega razmerja je bil vpliv zunanje trgovinskega presežka na rast BDP pozitiven. K rasti
BDP je tokrat prispeval 0,5 odstotne točke.
Zaposlenost je v začetku leta 2020 še naraščala
Skupna zaposlenost je v prvem četrtletju 2020 znašala 1.041.617 oseb, kar je za 1,0 % več ali za 9.890 oseb več kot v prvem četrtletju 2019. Največ
novozaposlenih oseb smo zabeležili v gradbeništvu, zdravstvu in socialnem varstvu. V nekaterih dejavnostih smo zabeležili upad zaposlenosti; ta je bil
največji v kmetijstvu, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih in predelovalnih dejavnostih.
Opombe
Vse primerjave v tem besedilu, če ni posebej omenjeno, se nanašajo na originalne podatke, na spremembe obsega (oziroma realne spremembe) ter na
spremembe glede na isto četrtletje v prejšnjem letu.
Izračun makroekonomskih agregatov kot je BDP temelji na številnih statističnih in administrativnih podatkovnih virih. Zaradi epidemije koronavirusa so
nekateri podatkovni viri nižje kakovosti in manj zanesljivi kot običajno, kar predstavlja tveganje tudi za kakovost ocen makroekonomskih agregatov in
posledično za morebitne večje revizije.
Podrobnejši podatki

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

Podrobnejši podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat.

Bruto domači proizvod, stalne cene, stopnje rasti (%)
2019
I-III

IV-VI

2020

VII-IX

X-XII

I-III

Originalni podatki
Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta

3,3

2,5

2,4

1,7

-2,3

Sprememba glede na prejšnje četrtletje

0,5

0,0

0,8

0,4

-4,5

Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta

3,5

2,3

2,1

1,7

-3,4

Prilagojeno za vpliv sezone in koledarja

Vir: SURS
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Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
2019
I-III

IV-VI

2020
VII-IX

X-XII

I-III

Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
Domača potrošnja

2,3

2,0

3,8

0,4

-3,1

Končna potrošnja

2,8

3,1

3,3

0,5

-3,1

Gospodinjstva

2,5

3,8

3,2

1,2

-6,4

NPISG

1,8

1,8

2,8

7,6

-7,2

Država

3,9

1,1

3,4

-2,0

5,8

0,4

-1,5

5,5

0,1

-3,3

Bruto investicije
Bruto investicije v osnovna sredstva

10,0

6,7

2,2

-4,5

-6,3

Spremembe zalog in vrednostni predmeti1)

-1,7

-1,6

0,8

0,9

0,5

Saldo menjave s tujino1)

1,2

0,6

-1,0

1,3

0,5

Izvoz proizvodov

5,6

6,0

5,3

0,9

-1,6

Blago (fob)

5,4

5,9

5,7

0,9

-0,8

Storitve

6,5

6,3

3,9

0,9

-4,7

4,7

5,9

7,4

-0,8

-2,5

Blago (fob)

4,3

6,2

9,0

-0,6

-1,9

Storitve

6,9

3,7

-0,1

-1,4

-5,5

3,3

2,5

2,4

1,7

-2,3

Minus: uvoz proizvodov

Bruto domači proizvod
1) Kot prispevek k rasti obsega BDP (v odstotnih točkah).
Vir: SURS

Proizvodna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
2019
I-III

IV-VI

2020

VII-IX

X-XII

I-III
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Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

2,4

-6,7

-7,1

-6,3

-5,1

BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, vodo, ravnanje z
odplakami

2,5

3,5

3,7

1,9

-0,3
1,0

od tega: C Predelovalne dejavnosti

3,3

4,4

4,8

2,6

14,9

7,5

-2,1

-0,7

1,4

GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo

5,3

3,6

3,4

1,5

-4,8

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti

2,6

3,3

1,8

1,7

2,4

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti

1,3

5,1

4,6

1,1

-1,1

L Poslovanje z nepremičninami

0,2

0,5

1,6

1,9

1,4

MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge raznovrstne poslovne dejavnosti

2,9

0,8

3,8

-0,4

-1,0

OPQ Uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo

1,7

1,5

1,8

1,7

1,2

RST Druge storitvene dejavnosti

1,7

1,8

3,7

2,6

-9,1

Skupaj dodana vrednost

3,4

2,7

2,5

1,1

-1,1

Neto davki na proizvode

2,5

1,1

1,9

5,5

-10,7

Bruto domači proizvod

3,3

2,5

2,4

1,7

-2,3

F Gradbeništvo

Vir: SURS

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.
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V prvem četrtletju 2,3-odstoten padec BDP
29.05.2020 12:39

Bruto domači proizvod (BDP) je bil v prvem četrtletju letos za 2,3 odstotka
manjši kot v enakem obdobju lani. Slovenija je to četrtletje, na koncu katerega
je izbruhnila epidemija koronavirusa, zabeležila manjše domače in tuje
povpraševanje. Na upad BDP je imel upad domačega povpraševanja večji vpliv,
je sporočil statistični urad.
BDP, popravljen za vpliv sezone in števila delovnih dni, se je v
letošnjem prvem četrtletju v primerjavi z zadnjim lanskim četrtletjem
znižal za 4,5 odstotka, v primerjavi s prvim trimesečjem lani pa za 3,4
odstotka.
Domače trošenje se je v prvem četrtletju zmanjšalo za 3,1 odstotka, na kar sta
vplivala tako končno trošenje, ki se je zmanjšalo za enak odstotek, kot bruto
investicije, ki so se zmanjšale za 3,3 odstotka. V okviru končnega trošenja pa se je
povečala potrošnja države, in sicer za 5,8 odstotka.

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

Končna potrošnja gospodinjstev se je v prvem četrtletju zmanjšala za 6,4 odstotka,
bruto investicije v osnovna sredstva pa so se zmanjšale za 6,3 odstotka.
Na zmanjšanje bruto investicij v osnovna sredstva je vplivalo zmanjšanje investiranja
v večino osnovnih sredstev, razen v gradbeništvu, kjer so se v letni primerjavi
povečale za 3,8 odstotka. Med investicijami v osnovna sredstva so se povečale
investicije v proizvode intelektualne lastnine, za 1,7 odstotka.
Povečale so se tudi zaloge. Kot so ocenili statistiki, so k rasti BDP prispevale 0,5
odstotne točke in so tako blažile padec celotnih bruto investicij in domače potrošnje.
Izvoz se je v prvem četrtletju leta v primerjavi z enakim lanskim četrtletjem zmanjšal
za 1,6 odstotka, kar je prvič v zadnjih 10 letih, z izjemo drugega četrtletja 2012, ko se
je zmanjšal za 0,1 odstotka.
Uvoz se je zmanjšal za 2,5 odstotka, zaradi tega razmerja je bil vpliv
zunanjetrgovinskega presežka na rast BDP pozitiven. K rasti BDP je tokrat prispeval
0,5 odstotne točke.
Zaposlenost je v začetku leta še naraščala. Skupna zaposlenost je v prvem četrtletju
znašala 1.041.617 oseb, kar je za odstotek več kot v prvem četrtletju lani. Največ
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novozaposlenih oseb je bilo v gradbeništvu, zdravstvu in socialnem varstvu. Upad
zaposlenosti pa so zaznali v kmetijstvu, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih in
predelovalnih dejavnostih.
Gospodarstvo je zaradi nižje rasti tujega povpraševanja ob visoki negotovosti v
mednarodnem okolju, predvsem na račun trgovinskih napetosti med ZDA in Kitajsko,
pa tudi zaradi brexita, začelo izgubljati zagon sredi lanskega leta. Ohlajanje v
zadnjem lanskem četrtletju je bilo predvsem posledica zmanjšanja investicij in
umiritve mednarodne menjave.
Prvo letošnje četrtletje je zaznamoval izbruh novega koronavirusa na Kitajskem, ki se
je nato razširil po Aziji, v Evropi sprva v sosednji Italiji. Slovenija se je z epidemijo
soočila sredi marca, zato ta v BDP v prvem četrtletju še ni pomembneje zarezala. To
pa se bo zagotovo zgodilo z BDP v drugem letošnjem četrtletju, saj je država zelo
okrnjeno delovala dve tretjini tega četrtletja.
V območju z evrom se je BDP v prvem letošnjem trimesečju po zadnjih podatkih
evropskega statističnega urada Eurostat v primerjavi z zadnjim lanskim skrčil za 3,8
odstotka, medletno pa za 3,2 odstotka.

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

Napovedi za Slovenijo za letos so tako globoko v minusu. Trenutne napovedi
domačih in mednarodnih ustanov za letošnje gibanje slovenskega BDP napovedujejo
padec gospodarske aktivnosti v višini od 5,5 odstotka do 16 odstotkov. Največ
ustanov napoveduje padec okoli sedem oz. osem odstotkov.
Drastičen padec obsega BDP bodo blažili ukrepi, ki jih je za zajezitev posledic in
zagon gospodarstva sprejela tako država kot EU. Podatki o stanju v drugem
letošnjem četrtletju naj bi bili znani konec avgusta.
Ljubljana, 29. maja (STA)
Foto: STA
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BDP v prvem četrtletju padel za 2,3 odstotka
Državni proračun v prvih štirih mesecih izkazal skoraj 700 milijonov evrov primanjkljaja
M. Z.| 29. maj 2020 ob 11:21
MMC RTV SLO, STA

Zaposlenost je v začetku letošnjega leta še naraščala. Največ novozaposlenih oseb v prvem četrtletju je bilo v gradbeništvu, zdravstvu in socialnem varst…

BDP je bil v prvem četrtletju letos za 2,3 % manjši kot v enakem obdobju lani. Slovenija je to četrtletje, na koncu katerega je
izbruhnila epidemija, zabeležila manjše tuje in domače povpraševanje, na upad BDP-ja pa je vplival predvsem upad slednjega.
Bruto domači proizvod (BDP), popravljen za vpliv sezone in števila delovnih dni, se je v letošnjem prvem četrtletju v primerjavi z zadnjim lanskim
četrtletjem znižal za 4,5 odstotka, v primerjavi s prvim trimesečjem lani pa za 3,4 odstotka. Domače trošenje se je v prvem četrtletju
zmanjšalo za 3,1 odstotka, na kar sta vplivala tako končno trošenje, ki se je zmanjšalo za enak odstotek, kot bruto investicije,
ki so se zmanjšale za 3,3 odstotka. V okviru končnega trošenja pa se je povečala potrošnja države, in sicer za 5,8 odstotka. Končna potrošnja
gospodinjstev se je v prvem četrtletju zmanjšala za 6,4 odstotka, bruto investicije v osnovna sredstva pa so se zmanjšale za 6,3 odstotka.
Na zmanjšanje bruto investicij v osnovna sredstva je vplivalo zmanjšanje investiranja v večino osnovnih sredstev, razen v gradbeništvu, kjer so se
v letni primerjavi povečale za 3,8 odstotka. Med investicijami v osnovna sredstva so se povečale investicije v proizvode intelektualne
lastnine, za 1,7 odstotka. Povečale so se tudi zaloge. Kot so ocenili statistiki, so k rasti BDP-ja prispevale 0,5 odstotne točke in so tako blažile
padec celotnih bruto investicij in domače potrošnje.
Izvoz se je v prvem četrtletju leta v primerjavi z enakim lanskim četrtletjem zmanjšal za 1,6 odstotka, kar je prvič v zadnjih 10 letih, z izjemo
drugega četrtletja 2012, ko se je zmanjšal za 0,1 odstotka. Uvoz se je zmanjšal za 2,5 odstotka, zaradi tega razmerja je bil vpliv zunanje
trgovinskega presežka na rast BDP pozitiven. K rasti BDP-ja je tokrat prispeval 0,5 odstotne točke.

V prvem četrtletju še brez vpliva epidemije na trg dela
Zaposlenost je v začetku leta še naraščala. Skupna zaposlenost je v prvem četrtletju znašala 1.041.617 oseb, kar je za odstotek več kot v prvem
četrtletju lani. Največ novozaposlenih oseb je bilo v gradbeništvu, zdravstvu in socialnem varstvu. Upad zaposlenosti pa so zaznali v kmetijstvu,
drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih in predelovalnih dejavnostih.
Stopnja anketne brezposelnosti je v prvem četrtletju znašala 4,6 odstotka, kar je 0,3 odstotne točke manj kot v enakem obdobju lani, kažejo
podatki državnega statističnega urada. Stopnja brezposelnosti je bila z 11,5 odstotka najvišja med mladimi v starostni skupini od 15 do 24 let in
se je v primerjavi z enakim obdobjem lani zvišala za 1,6 odstotne točke. Eden izmen razlogov za visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi bi
lahko bilo znižanje števila zaposlenih prek študentskega servisa; takih je bilo 23.000, kar je za 6,3 odstotka manj kot v istem obdobju lani.

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

Najnižjo stopnjo anketne brezposelnosti, 3,6-odstotno, so imele osebe v starostni skupini od 55 do 64 let. Glede na prvo lansko četrtletje se je ta
znižala za 0,8 odstotne točke. Število anketno brezposelnih je v prvem četrtletju doseglo 47.000, kar je za 5,7 odstotka manj kot v enakem
obdobju lani. Delež brezposelnih moških je bil 49 odstotkov, žensk pa 51 odstotkov.
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Statistiki v zadnjih letih opažajo trend zmanjševanja števila zaposlenih za določen čas in povečanja števila zaposlenih za nedoločen čas. Foto: BoBo

Glede na trajanje iskanja dela so s 35 odstotki prevladovali brezposelni, ki so iskali delo od enega do pet mesecev. Takšnih, ki so iskali delo manj
kot mesec dni, je bilo dva odstotka.
Število delovno aktivnega prebivalstva se je v prvem četrtletju v medletni primerjavi povečalo za 0,4 odstotka na 982.000. Delovno
aktivne je sestavljalo 88 odstotkov zaposlenih, 11 odstotkov samozaposlenih ter odstotek pomagajočih družinskih članov. Glede na
enako obdobjelani se je število samozaposlenih znižalo za 11,6 odstotka, število zaposlenih pa zvišalo za 2,7 odstotka.
Statistiki v zadnjih letih opažajo trend zmanjševanja števila zaposlenih za določen čas in povečanja števila zaposlenih za nedoločen čas. V prvem
letošnjem četrtletju je bilo takih za določen čas 108.000, za nedoločen čas pa 751.000. Število prvih se je v medletni primerjavi zmanjšalo za 7,4
odstotka, drugih pa povečalo za 4,4 odstotka.
Statistični urad je v anketi o aktivnem in neaktivnem prebivalstvu delovno aktivne, ki v tednu pred anketiranjem niso delali – takih je bilo v prvem
četrtletju 125.000 – tudi vprašal, zakaj niso opravljali svojega dela. V največji meri je bil razlog dopust (štirje odstotki),
sledila jebolniška odsotnost (3,5 odstotka) ter čakanje na delo (1,7 odstotka).

Cenejši bencin in dražja hrana
Ob padcu BDP-ja so se v Sloveniji v maju znova znižale tudi cene življenjskih potrebščin – na letni ravni je bila deflacija tako kot aprila 1,2odstotna, k njej pa so največ prispevali cenejši naftni derivati. Medtem so se cene na mesečni ravni zvišale, inflacija je bila 0,9-odstotna, k njej
pa so največ prispevale višje cene svežega sadja.
Maja se je tako na letni ravni pocenilo blago za 2,9 odstotka, medtem ko so se storitve podražile za dva odstotka, je danes objavil statistični
urad. K letni deflaciji so največ, 1,4 odstotne točke, prispevali cenejši naftni derivati, 0,3 odstotne točke pa so prispevala cenejša obleka in
obutev. Po drugi strani so k rasti najbolj, 0,8 odstotne točke, prispevale višje cene hrane.
Medtem so k mesečni inflaciji 0,4 odstotne točke prispevale višje cene svežega sadja, 0,3 odstotne točke višje cene blaga in storitev iz skupine
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K letni deflaciji so največ prispevali cenejši naftni derivati. Foto: BoBo

rekreacija in kultura, po 0,1 odstotne točke vsak pa še dražja obleka in obutev, druge storitve v zvezi z osebnimi vozili in vse druge majske
podražitve. Maja je bila povprečna 12-mesečna rast cen 1,2-odstotna, potem ko je bila lani maja 1,7-odstotna. Maja lani je bila sicer letna
inflacija 1,4-odstotna.

Skoraj 700 milijonov evrov primanjkljaja
Kot je sporočilo finančno ministrstvo, je državni proračun v prvih štirih mesecih letos izkazal 699,3 milijona evrov primanjkljaja. Prihodki v višini
3,03 milijarde evrov so bili v primerjavi z enakim lanskim obdobjem nižji za 9,7 odstotka, predvsem zaradi zniževanja davčnih prihodkov,
odhodki pa so se povečali za 10,9 odstotka na 3,73 milijarde evrov.
Prilivi od davkov so med januarjem in aprilom skupaj dosegli 2,5 milijarde evrov in bili za 13 odstotkov nižji kot v enakem obdobju lani.
Dohodnina v višini 398,8 milijona evrov je bila nižja za 22,4 odstotka, davek od dohodka pravnih oseb je bil nižji za 32,6 odstotka in je znašal
250,6 milijona evrov, DDV pa je bil nižji za 10,9 odstotka in je znašal 1,1 milijarde evrov. Prihodki od pobranih trošarin so znašali 410,6 milijona
evrov in so bili za 13,3 odstotka nižji kot leto prej.
Med tekočimi odhodki so se obveznosti za plačilo plač in prispevkov v prvem štirimesečju leta zvišale za 6,9 odstotka na 458,7 milijona evrov. Za
slabih 20 odstotkov so bili višji izdatki za blago in storitve, v okviru tekočih transferjev pa je bilo za transferje posameznikom in gospodinjstvom
namenjeno 11,3 odstotka več sredstev (551,7 milijona evrov). Drugi tekoči domači transferji so bili višji za 25,9 odstotka in so skupaj znašali 1,1
milijarde evrov.
Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo sestavljajo vse štiri javne blagajne, je v prvih štirih mesecih zabeležila približno 5,96 milijarde
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Na primanjkljaj je najbolj vplival upad davčnih prihodkov. Foto: Pixabay
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evrov prihodkov in 6,76 milijarde evrov odhodkov.
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Srečanje ministra mag.
Vizjaka z Mladinsko iniciativo
za 3. razvojno os: »Naredili
bomo vse, da bodo postopki
učinkoviti«
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Minister mag. Andrej Vizjak se je sestal s
predstavniki Mladinske iniciative za 3. razvojno os
na temo gradbene zakonodaje, s poudarkom na 3.
razvojni osi.
Uvodoma je minister mag. Vizjak spomnil, da je tudi primer
Tretje razvojne osi botroval, da »smo na MOP v okviru
protikriznih ukrepov predlagali nekatere spremembe
gradbene zakonodaje v smislu učinkovitejše gradnje. Eden
izmed teh ukrepov je tudi ta, da se lahko prične graditi na
podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja, torej ni treba
čakati na pravnomočnost.«

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

Minister mag. Vizjak je poudaril, da »smo imeli danes
razpravo v Državnem zboru RS glede ustavnosti členov in
tudi mnenje Zakonodajno pravne službe DZ je, da je v skladu
s slovensko zakonodajo praviloma vsaka odločba (in
gradbeno dovoljenje je odločba) izvršljiva takrat, ko je
dokončna.«
Minister je še izrazil željo, da »se Tretja razvojna os prične
čim prej graditi po fazah v skladu s pridobljenimi dokončnimi
gradbenimi dovoljenji.«
Minister je vzporedno s tem delil svoje spomine študentskih
let, »ko smo se iz Brežic po »stari Dolenjki« vozili do
Ljubljane 2 uri. Kot študent sem takrat tehtal, po kateri cesti
bomo šli. To je bila huda razvojna ovira za tisti del Slovenije,
ki je bil potem rešen z izgradnjo avtoceste. Osebno sem čutil
to stisko mladih Korošcev, njihove zahteve so povsem na
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mestu in jih podpiram. Na MOP bomo naredili vse, da bodo
postopki prostorskega umeščanja in izdaje gradbenih
dovoljenj tekli kar se da učinkovito in nemoteno.«
Aljaž Verhovnik, koordinator Mladinske iniciative za Tretjo
razvojno os je poudaril, da iniciativa podpira napore MOP in
Vlade RS, da se bo prva lopata zgodila letos in »srčno upam,
da bo do tega res prišlo.« Spomnil je, da je Korošce močno
šokirala informacija, da je »neko novomeško združenje
vložilo pritožno na upravno sodišče, s katero je z naših
vidikov nerazumno želelo izpodbijati že pridobljeno gradbeno
dovoljenje za pričetek gradnje tretje razvojne osi.«
Georgi Bangiev, direktor Direktorata za prostor, graditev in
stanovanja na MOP je z namenom jasnejše predstavitve
učinkovanja ukrepov za učinkovitejše gradnje predstavil
shemo, iz katere izhaja, da so na primer javnosti, civilne
iniciative in lastniki še vedno vključeni. Postopki namreč
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ostajajo nespremenjeni oziroma takšni kot so bili doslej. Kot
je v izjavi poudaril minister mag. Vizjak, je »vsak posameznik
v fazi postopka poklican, da poda svoje mnenje.«
Novica je bila prvotno objavljena tukaj.
Okolje in prostor
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V prvem četrtletju 2,3-odstoten padec BDP |
Slovenske novice
2020-5-29 12:06 pm

Zadnje novice → Gospodarstvo
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Bruto domači proizvod (BDP) je bil v prvem četrtletju letos za 2,3 odstotka manjši kot v
enakem obdobju lani. BDP, popravljen za vpliv sezone in števila delovnih dni, se je
medtem v primerjavi z zadnjim lanskim četrtletjem znižal za 4,5 odstotka, v primerjavi s
prvim trimesečjem lani pa za 3,4 odstotka, je sporočil statistični urad. Domače trošenje se
je v prvem četrtletju zmanjšalo za 3,1 odstotka, na kar sta vplivala tako končno trošenje,
ki se je zmanjšalo za enak odstotek, kot bruto investicije, ki so se zmanjšale za 3,3 odstotka. V okviru
končnega trošenja pa se je povečala potrošnja države, in sicer za 5,8 odstotka. Končna potrošnja
gospodinjstev se je v prvem četrtletju zmanjšala za 6,4 odstotka, bruto investicije v osnovna sredstva pa
so se zmanjšale za 6,3 odstotka. Na zmanjšanje bruto investicij v osnovna sredstva je vplivalo zmanjšanje
investiranja v večino osnovnih sredstev, razen v gradbeništvu, kjer so se v letni primerjavi povečale za 3,8
odstotka. Med investicijami v osnovna sredstva so se povečale investicije v proizvode intelektualne
lastnine, za 1,7 odstotka. Povečale so se tudi zaloge. Kot so ocenili statistiki, so k rasti BDP prispevale 0,5
odstotne točke in so tako blažile padec celotnih bruto investicij in domače potrošnje. Izvoz se je v prvem
četrtletju leta v primerjavi z enakim lanskim četrtletjem zmanjšal za 1,6 odstotka, kar je prvič v zadnjih 10
letih, z izjemo drugega četrtletja 2012, ko se je zmanjšal za 0,1 odstotka. Uvoz se je zmanjšal za 2,5
odstotka, zaradi tega razmerja je bil vpliv zunanje trgovinskega presežka na rast BDP pozitiven. K rasti
BDP je tokrat prispeval 0,5 odstotne točke. Zaposlenost je v začetku leta še naraščala. Skupna zaposlenost
je v prvem četrtletju znašala 1.041.617 oseb, kar je za odstotek več kot v prvem četrtletju lani. Največ
novozaposlenih oseb je bilo v gradbeništvu, zdravstvu in socialnem varstvu. Upad zaposlenosti pa so
zaznali v kmetijstvu, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih in predelovalnih dejavnostih.

169

Si24.news
Država: Slovenija

29.05.2020
Petek, 11:56

Kazalo

https://si24.news/2020/05/29/obcina-bo-pridobila-z...

1/9

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

Občina bo pridobila
zemljišča ob morju in v
Livadah

Foto: Jaka Ivančič
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Izola, 29. maj 2020 – Na 5. izredni seji Občinskega sveta
občine Izola so svetniki med drugim sprejeli odlok o porabi
sredstev proračunske rezerve za kritje izdatkov v zvezi z
epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 in rebalans
proračuna za leto 2020. Potrjen je bil tudi sklep o pričetku
postopka razpisa za občinsko nagrado in priznanja v letošnjem
letu in podano pozitivno predhodno mnenje lokalne skupnosti
k imenovanju Romine Zajc Mejak za direktorico Doma
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

upokojencev Izola.

Sredstva proračunske rezerve za izdatke v času epidemije
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Občinski svet je sprejel Odlok o porabi sredstev proračunske
rezerve Občine Izola za financiranje izdatkov v zvezi z
epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2. S sprejetim
odlokom se v primeru potrebe v celoti črpa razpoložljiva
sredstva rezervnega sklada Občine Izola do višine 254.625
EUR. O porabi teh sredstev odloča župan in o tem poroča
občinskemu svetu.
Rebalans proračuna občine Izola
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Sprejet je bil tudi rebalansa proračuna za leto 2020, ki med
drugim predvideva povečanje plana prihodkov, saj se je
povprečnina za občine povečala iz 589 EUR na 623 EUR, kar
pomeni, da bo Občina iz tega naslova prejela dodatnih
508.574 EUR. Sprejete odredbe in sklepi Vlade ter
Občinskega sveta Občine Izola za zajezitev epidemije
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane imajo za
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posledico zmanjšanje nekaterih prihodkov (turistična taksa,
prihodki od najemnin poslovnih prostorov, itd.) planiranih v
proračunu za leto 2020. Predvideno skupno zmanjšanje
prihodkov znaša 455.058 EUR. Občina Izola je v letu 2020
upravičena do sofinanciranja priprave projektne
dokumentacije za interaktivni muzej ribiške industrije skozi
projekt Mreža in virtualizacija butičnih muzejev podeželja iz
programa LAS Istre v višini 27.000 EUR, zato se prihodki
proračuna povečajo za omenjeni znesek.
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Več sprememb je tudi na odhodkovni strani proračuna. V
planu za leto 2020 je bilo za gradnjo garaže PGD Korte
planirano 90.000 EUR. Po pričetku izdelave gradbene
dokumentacije je bilo ugotovljeno, da se mora obstoječa
parkirana mesta, kjer bo zgrajena garaža nadomestiti. Za
gradnjo nadomestnih parkirnih mest, podpornega zidu, ter
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druge potrebne infrastrukture je namenjenih dodatnih 60.000
EUR.
Občina bo pridobila zemljišča ob morju in v Livadah
Občina Izola bo preko Družbe za upravljanje terjatev bank
(DUTB) od družbe Argolina odkupila štiri parcele, ki v naravi
predstavljajo pozidana stavbna zemljišča nekdanje tovarne
Argo na Dantejevi ulici, v skupni izmeri 3.597 m². Za nakup
navedenih nepremičnin bo namenila 20.000 EUR. Na
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

nepremičninah občina v prihodnjih letih načrtuje izgradnjo
interaktivnega muzeja ribiške industrije Slovenije, ki bo
večfunkcijski objekt. Želja je, da bi objekt deloval kot hiša
eksperimentov za ribištvo, biodiverziteto in naravo Slovenije,
z elementi klasičnega muzeja, ribiškega oz. morskega doma in
centra odličnosti za inovativnost in usposabljanje ter
promocijo za mari/akvakulturo. Občina ocenjuje vrednost
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interaktivnega muzeja ribiške industrije na dobre 4 mio evrov
in pričakuje sofinanciranje s strani Evropske unije v višini 70
% vrednosti projekta v letih 2022-2024. Poleg sredstev za
nakup zemljišča bo občina z rebalansom v letošnjem letu
namenila še nekaj sredstev za začetek priprave projektne
dokumentacije za muzej. Gre za sredstva, ki jih je občina že
pridobila iz programa LAS Istre.
Posledice pojava koronavirusa se izrazito kažejo tudi
na gospodarstvu in turizmu Izole. Zaradi spremenjenih
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gospodarskih razmer se pripravlja dodatni načrt promocijskih
aktivnosti Izole kot priljubljene destinacije za počitnikovanje
ali vikend izlete. Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
se povečajo za 12.000 EUR. Za dokup dotrajane novoletne
razsvetljave za praznično okrasitev mesta in zaledja se z
rebalansom predvidi dodatnih 10.000 EUR.
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Občina Izola namerava od Družbe za upravljanje terjatev bank
(DUTB) odkupiti zemljišče v Livadah ob ulici Zvonimira
Miloša v izmeri 1.279 m2. Skupaj s sosednjim zemljiščem, ki
je že v lasti Občine tvorita gradbeno parcelo, na katerih bo po
manjši spremembi prostorskega akta možno
umestiti stanovanjski objekt za neprofitna stanovanja. Z
DUTB je bil sklenjen dogovor, da nepremičnino proda Občini
po ceni 100.000 EUR.
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Vrednost zemljišč ostaja nespremenjena
V nadaljevanju je občinski svet sprejel predlog sklepa o
določitvi vrednosti zemljišč v občini Izola za potrebe
Občine. Občina Izola je pristopila k novelaciji vrednosti
zemljišč, ker je veljavnost omenjenega sklepa potekla.
Pooblaščena cenilca sta prevrednotila v letu 2019 izdelano
oceno izhodiščne vrednosti za stavbna zemljišča, ob tem pa
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upoštevala tudi trenutne izredne razmere. Upoštevajoč
navedeno je bila nova vrednost zemljišč določena v enaki
višini, kot je veljala za leto 2019. S sklepom občinskega
sveta določena vrednost zemljišč v pravnih poslih omogoča
poenostavitev postopkov, vnaprej znane vrednosti
nepremičnin za zainteresirane stranke, enakovredna merila za
določitev nadomestila za služnosti in ne nazadnje znižanje
porabe proračunskih sredstev za cenitve. Potrjen je bil tudi
sklep sprejet na Odboru za gospodarstvo in finance, iz
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katerega izhaja, da po poteku veljavnosti sklepa o določitvi
vrednosti zemljišč novo letno vrednost zemljišč določi župan s
sklepom na podlagi cenitve.
Svetniki in svetnice so potrdili tudi predlog sklepa Komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o pričetku
postopka razpisa za občinsko nagrado in priznanja za leto
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2020 in podali pozitivno predhodno mnenje
k imenovanju direktorice Romine Zajc Mejak za
Direktorico doma upokojencev Izola.
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PR: Občina Izola
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Minister Vizjak: “Želimo, da se 3. razvojna os prične čim
prej graditi”
Uredništvo

29 maja, 2020

29. maja, 2020
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Novice

09:05

MOP

9:05

Slovenj Gradec, Velenje

MOP
Minister mag. Andrej Vizjak se je sestal s predstavniki Mladinske iniciative za 3. razvojno os na temo
gradbene zakonodaje, s poudarkom na 3. razvojni osi. Srečanja z ministrom sta se včeraj udeležila
predstavnika Aljaž Verhovnik in Andrej Grobelnik.
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Uvodoma je minister mag. Vizjak spomnil, da je tudi primer Tretje razvojne osi botroval, da “smo na MOP v
okviru protikriznih ukrepov predlagali nekatere spremembe gradbene zakonodaje v smislu učinkovitejše
gradnje. Eden izmed teh ukrepov je tudi ta, da se lahko prične graditi na podlagi dokončnega gradbenega
dovoljenja, torej ni treba čakati na pravnomočnost.”
Minister je še izrazil željo, da “se Tretja razvojna os prične čim prej graditi po fazah v skladu s
pridobljenimi dokončnimi gradbenimi dovoljenji.”
Minister je delil še svoje spomine študentskih let, “ko smo se iz Brežic po “stari Dolenjki” vozili do Ljubljane 2
uri. Kot študent sem takrat tehtal, po kateri cesti bomo šli. To je bila huda razvojna ovira za tisti del
Slovenije, ki je bil potem rešen z izgradnjo avtoceste. Osebno sem čutil to stisko mladih Korošcev, njihove
zahteve so povsem na mestu in jih podpiram. Na MOP bomo naredili vse, da bodo postopki prostorskega
umeščanja in izdaje gradbenih dovoljenj tekli kar se da učinkovito in nemoteno.”
Aljaž Verhovnik, koordinator Mladinske iniciative za Tretjo razvojno os je poudaril, da iniciativa podpira
napore MOP in Vlade RS, da se bo prva lopata zgodila letos in “srčno upam, da bo do tega res
prišlo.” Spomnil je, da je Korošce močno šokirala informacija, da je “neko novomeško združenje vložilo
pritožno na upravno sodišče, s katero je z naših vidikov nerazumno želelo izpodbijati že pridobljeno
gradbeno dovoljenje za pričetek gradnje tretje razvojne osi” med Velenjem in Slovenj Gradcem, o čemer
smo že poročali tukaj. Upravno sodišče je kasneje tožbo zavrglo.
Georgi Bangiev, direktor Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na MOP je z namenom jasnejše
predstavitve učinkovanja ukrepov za učinkovitejše gradnje predstavil shemo, iz katere izhaja, da so na
primer javnosti, civilne iniciative in lastniki še vedno vključeni. Postopki namreč ostajajo nespremenjeni
oziroma takšni kot so bili doslej. Kot je v izjavi poudaril minister mag. Vizjak, je “vsak posameznik v fazi
postopka poklican, da poda svoje mnenje.”
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Mladinska iniciativa “podpira napore za spremembo gradbene zakonodaje, katero je predlagalo Ministrstvo
za okolje in prostor in po mnenju ministrstva pomeni možnost za pospešitev gradnje 3. razvojne osi na
Koroško,” so pojasnili pri iniciativi.
“Dejstvo je, da je postopek sprejema uredbe o državnem prostorskem načrtu za relacijo 3. razvojne osi med
Velenjem in Slovenj Gradcem potekal skoraj 10 let, v katerem je bilo potrebno pridobiti do 30 mnenj
nosilcev urejanja prostora! Z nenehnim vračanjem na začetek postopka, s predlogi za nove trase, nove
študije, z raznimi blokadami gradnje 3. razvojne osi, se kažejo vrzeli trenutne gradbene zakonodaje.” pa so
še dodali pri Mladinski iniciativi za 3. razvojno os.
Pri Mladinski iniciativi za 3. razvojno so pojasnili, da Ministrstvu za okolje in prostor predlagajo, da
se“postopki gradnje večje infrastrukture izvajajo tako, da se v prvi fazi, ko poteka umeščanje objektov v
prostor, v postopek lahko vključuje širša zainteresirana javnost, ki poda predloge, do katerih se mora stroka
in načrtovalec infrastrukture opredeliti.”
V naslednjih izvedbenih fazah, ko so odkupi nepremičnin, projektiranje, gradbeno dovoljenje, pa
Mladinska iniciativa predlaga, da se v postopek lahko vključujejo samo tiste stranke, ki so neposredno
vključene v gradnjo oziroma so neposredno prizadete. “S tem naj se prepreči nenehno vračanje na začetek
projekta in prepreči vedno znova odpirati razprave o smiselnosti gradnje in trasiranju, ki so bile po
dolgotrajnih in zahtevnih strokovnih postopkih že pred več leti opravljene!” so dodali.
Mladinska iniciativa še dodaja, morajo postopki umeščanja infrastrukture v prostor potekati v skladu z
najvišjimi strokovnimi standardi varovanja okolja, hkrati pa je potrebno razumsko upoštevati pomen
gradnje infrastrukture, ki Sloveniji prinaša decentralizirani razvoj.
VIR: MOP, Mladinska iniciativa
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Maja slovenska gospodarska klima
boljša
29.05.2020 | 09:27

Potem ko je bila gospodarska klima aprila na rekordno nizki
ravni, se je maja nekoliko izboljšala, ugotavljajo državni
statistiki.
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Tako se je maja izboljšala za 6,5 odstotne točke, na –33,1
odstotne točke. To je sicer še vedno za dobrih 33 točk 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
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gradbeništvu (za 0,1 odstotne točke).
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V prvem čertletju se je BDP znižal za 2,3
odstotka, potrošnja gospodinjstev je padla za
6,4 odstotka
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STA, M.R., 29.5.2020

Profimedia

Bruto domači proizvod (BDP) je bil v prvem četrtletju letos za 2,3 odstotka
manjši kot v enakem obdobju lani. Slovenija je to četrtletje, na koncu
katerega je izbruhnila epidemija koronavirusa, zabeležila manjše domače in
tuje povpraševanje. Na upad BDP je imel upad domačega povpraševanja
večji vpliv, je sporočil statistični urad.
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BDP, popravljen za vpliv sezone in števila delovnih dni, se je v letošnjem
prvem četrtletju v primerjavi z zadnjim lanskim četrtletjem znižal za 4,5
odstotka, v primerjavi s prvim trimesečjem lani pa za 3,4 odstotka.
Domače trošenje se je v prvem četrtletju zmanjšalo za 3,1 odstotka, na kar
sta vplivala tako končno trošenje, ki se je zmanjšalo za enak odstotek, kot
bruto investicije, ki so se zmanjšale za 3,3 odstotka. V okviru končnega
trošenja pa se je povečala potrošnja države, in sicer za 5,8 odstotka.
Končna potrošnja gospodinjstev se je v prvem četrtletju zmanjšala za 6,4
odstotka, bruto investicije v osnovna sredstva pa so se zmanjšale za 6,3
odstotka.
Na zmanjšanje bruto investicij v osnovna sredstva je vplivalo zmanjšanje
investiranja v večino osnovnih sredstev, razen v gradbeništvu, kjer so se v
letni primerjavi povečale za 3,8 odstotka. Med investicijami v osnovna
sredstva so se povečale investicije v proizvode intelektualne lastnine, za 1,7

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

odstotka.
Povečale so se tudi zaloge. Kot so ocenili statistiki, so k rasti BDP prispevale
0,5 odstotne točke in so tako blažile padec celotnih bruto investicij in domače
potrošnje.
Izvoz se je v prvem četrtletju leta v primerjavi z enakim lanskim četrtletjem
zmanjšal za 1,6 odstotka, kar je prvič v zadnjih 10 letih, z izjemo drugega
četrtletja 2012, ko se je zmanjšal za 0,1 odstotka.
Uvoz se je zmanjšal za 2,5 odstotka, zaradi tega razmerja je bil vpliv zunanje
trgovinskega presežka na rast BDP pozitiven. K rasti BDP je tokrat prispeval
0,5 odstotne točke.
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Zaposlenost je v začetku leta še naraščala. Skupna zaposlenost je v prvem
četrtletju znašala 1.041.617 oseb, kar je za odstotek več kot v prvem
četrtletju lani. Največ novozaposlenih oseb je bilo v gradbeništvu, zdravstvu
in socialnem varstvu. Upad zaposlenosti pa so zaznali v kmetijstvu, drugih
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raznovrstnih poslovnih dejavnostih in predelovalnih dejavnostih.
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Dnevnik.si
Pozdravljeni, Matjaž

GOSPODARSTVO

STA
29. maj 2020 11:22
29. maj 2020 11:22
Predviden čas branja: 4 min
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NAJNOVEJŠE
6 min

Na Hrvaškem
zaradi suma
korupcije prijeli
državno
sekretarko in
direktorja hrvaš...

26 min

Petdeseta
obletnica
odločanja
nogometnih
tekem z
enajstmetrovkami

37 min

Cedevito Olimpijo
okrepil slovenski
reprezentant

42 min

55 min

Najbolj brani
članki tega tedna
Pahor DZ za
ustavnega
sodnika predlaga
Andraža Terška in
Barbaro Zobec
Vse objave

Slovenski proračun s 699,3
milijona evrov primanjkljaja
Državni proračun je v prvih štirih mesecih letos izkazal 699,3 milijona
evrov primanjkljaja. Prihodki v višini 3,03 milijarde evrov so bili v
primerjavi z enakim lanskim obdobje nižji za 9,7 odstotka, predvsem
zaradi zniževanja davčnih prihodkov, odhodki pa so se povečali za
10,9 odstotka na 3,73 milijarde evrov.

Fotografija je simbolična. (Foto: Tomaž Skale)

Kot je danes sporočilo finančno
ministrstvo, so prilivi od davkov med
januarjem in aprilom skupaj dosegli 2,5
milijarde evrov in bili za 13 odstotkov
nižji kot v enakem obdobju lani.
Dohodnina v višini 398,8 milijona evrov
je bila nižja za 22,4 odstotka, davek od
dohodka pravnih oseb je bil nižji za 32,6
odstotka in je znašal 250,6 milijona
evrov, DDV pa je bil nižji za 10,9
odstotka in je znašal 1,1 milijarde evrov.
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Prihodki od pobranih trošarin so znašali
410,6 milijona evrov in so bili za 13,3
odstotka nižji kot leto prej.
Med tekočimi odhodki so se obveznosti
za plačilo plač in prispevkov v prvem
štirimesečju leta zvišale za 6,9 odstotka
na 458,7 milijona evrov. Za slabih 20
odstotkov so bili višji izdatki za blago in
storitve, v okviru tekočih transferov pa je
bilo za transfere posameznikom in
gospodinjstvom namenjeno 11,3
odstotka več sredstev (551,7 milijona
evrov). Drugi tekoči domači transferi so
bili višji za 25,9 odstotka in so skupaj
znašali 1,1 milijarde evrov.
Konsolidirana bilanca javnega
financiranja, ki jo sestavljajo vse štiri
javne blagajne, je v prvih štirih mesecih
zabeležila približno 5,96 milijarde evrov
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

prihodkov in 6,76 milijarde evrov
odhodkov.

V prvem četrtletju 2,3odstoten padec BDP
Bruto domači proizvod (BDP) je bil v
prvem četrtletju letos za 2,3 odstotka
manjši kot v enakem obdobju lani.
Slovenija je to četrtletje, na koncu
katerega je izbruhnila epidemija
koronavirusa, zabeležila manjše domače
in tuje povpraševanje. Na upad BDP je
imel upad domačega povpraševanja
večji vpliv. BDP, popravljen za vpliv
sezone in števila delovnih dni, se je v
letošnjem prvem četrtletju v primerjavi z
zadnjim lanskim četrtletjem znižal za 4,5
odstotka, v primerjavi s prvim
trimesečjem lani pa za 3,4 odstotka.
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Domače trošenje se je v prvem četrtletju
zmanjšalo za 3,1 odstotka, na kar sta
vplivala tako končno trošenje, ki se je
zmanjšalo za enak odstotek, kot bruto
investicije, ki so se zmanjšale za 3,3
odstotka. V okviru končnega trošenja pa
se je povečala potrošnja države, in sicer
za 5,8 odstotka. Končna potrošnja
gospodinjstev se je v prvem četrtletju
zmanjšala za 6,4 odstotka, bruto
investicije v osnovna sredstva pa so se
zmanjšale za 6,3 odstotka.
Na zmanjšanje bruto investicij v osnovna
sredstva je vplivalo zmanjšanje
investiranja v večino osnovnih sredstev,
razen v gradbeništvu, kjer so se v letni
primerjavi povečale za 3,8 odstotka. Med
investicijami v osnovna sredstva so se
povečale investicije v proizvode
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intelektualne lastnine, za 1,7 odstotka.
Povečale so se tudi zaloge. Kot so
ocenili statistiki, so k rasti BDP
prispevale 0,5 odstotne točke in so tako
blažile padec celotnih bruto investicij in
domače potrošnje.
Izvoz se je v prvem četrtletju leta v
primerjavi z enakim lanskim četrtletjem
zmanjšal za 1,6 odstotka, kar je prvič v
zadnjih 10 letih, z izjemo drugega
četrtletja 2012, ko se je zmanjšal za 0,1
odstotka. Uvoz se je zmanjšal za 2,5
odstotka, zaradi tega razmerja je bil vpliv
zunanje trgovinskega presežka na rast
BDP pozitiven. K rasti BDP je tokrat
prispeval 0,5 odstotne točke.
Zaposlenost je v začetku leta še
naraščala. Skupna zaposlenost je v
prvem četrtletju znašala 1.041.617 oseb,
kar je za odstotek več kot v prvem
četrtletju lani. Največ novozaposlenih
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oseb je bilo v gradbeništvu, zdravstvu in
socialnem varstvu. Upad zaposlenosti pa
so zaznali v kmetijstvu, drugih
raznovrstnih poslovnih dejavnostih in
predelovalnih dejavnostih.

Tudi maja de acija na
letni ravni
V Sloveniji so se cene življenjskih
potrebščin maja znova znižale, na letni
ravni je bila deflacija tako kot aprila 1,2odstotna, k njej pa so največ prispevali
cenejši naftni derivati. Medtem so se
cene na mesečni ravni zvišale, inflacija
je bila 0,9-odstotna, k njej pa so največ
prispevale višje cene svežega sadja.
Maja se je tako na letni ravni pocenilo
blago, za 2,9 odstotka, medtem ko so se
storitve podražile za dva odstotka, je
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danes objavil statistični urad. K letni
deflaciji so največ, 1,4 odstotne točke,
prispevali cenejši naftni derivati, 0,3
odstotne točke pa so prispevala cenejša
obleka in obutev. Po drugi strani so k
rasti najbolj, 0,8 odstotne točke,
prispevale višje cene hrane.
Medtem so k mesečni inflaciji so 0,4
odstotne točke prispevale višje cene
svežega sadja, 0,3 odstotne točke višje
cene blaga in storitev iz skupine
rekreacija in kultura, po 0,1 odstotne
točke vsak pa še dražja obleka in obutev,
druge storitve v zvezi z osebnimi vozili in
vse druge majske podražitve.
Maja je bila povprečna 12-mesečna rast
cen 1,2-odstotna, potem ko je bila lani
maja 1,7-odstotna. Maja lani je bila sicer
letna inflacija 1,4-odstotna.
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BDP v prvem četrtletju padel za 2,3 odstotka
Državni proračun v prvih štirih mesecih izkazal skoraj 700 milijonov evrov primanjkljaja
M. Z.| 29. maj 2020 ob 11:21 Zadnji poseg: 29. maj 2020 ob 14:38
MMC RTV SLO, STA

Zaposlenost je v začetku letošnjega leta še naraščala. Največ novozaposlenih oseb v prvem četrtletju je bilo v gradbeništvu, zdravstvu in socialnem varst…

BDP je bil v prvem četrtletju letos za 2,3 % manjši kot v enakem obdobju lani. Slovenija je to četrtletje, na koncu katerega je
izbruhnila epidemija, zabeležila manjše tuje in domače povpraševanje, na upad BDP-ja pa je vplival predvsem upad slednjega.
Bruto domači proizvod (BDP), popravljen za vpliv sezone in števila delovnih dni, se je v letošnjem prvem četrtletju v primerjavi z zadnjim lanskim
četrtletjem znižal za 4,5 odstotka, v primerjavi s prvim trimesečjem lani pa za 3,4 odstotka. Domače trošenje se je v prvem četrtletju zmanjšalo za
3,1 odstotka, na kar sta vplivala tako končno trošenje, ki se je zmanjšalo za enak odstotek, kot bruto investicije, ki so se zmanjšale za 3,3
odstotka. V okviru končnega trošenja pa se je povečala potrošnja države, in sicer za 5,8 odstotka. Končna potrošnja gospodinjstev se je v prvem
četrtletju zmanjšala za 6,4 odstotka, bruto investicije v osnovna sredstva pa so se zmanjšale za 6,3 odstotka.
Na zmanjšanje bruto investicij v osnovna sredstva je vplivalo zmanjšanje investiranja v večino osnovnih sredstev, razen v gradbeništvu, kjer so se
v letni primerjavi povečale za 3,8 odstotka. Med investicijami v osnovna sredstva so se povečale investicije v proizvode intelektualne lastnine, za
1,7 odstotka. Povečale so se tudi zaloge. Kot so ocenili statistiki, so k rasti BDP-ja prispevale 0,5 odstotne točke in so tako blažile padec celotnih
bruto investicij in domače potrošnje.
Izvoz se je v prvem četrtletju leta v primerjavi z enakim lanskim četrtletjem zmanjšal za 1,6 odstotka, kar je prvič v zadnjih 10 letih, z izjemo
drugega četrtletja 2012, ko se je zmanjšal za 0,1 odstotka. Uvoz se je zmanjšal za 2,5 odstotka, zaradi tega razmerja je bil vpliv zunanje
trgovinskega presežka na rast BDP pozitiven. K rasti BDP-ja je tokrat prispeval 0,5 odstotne točke.
BDP v prvem četrtletju padel za 2,3 odstotka

V prvem četrtletju še brez vpliva epidemije na trg dela
Zaposlenost je v začetku leta še naraščala. Skupna zaposlenost je v prvem četrtletju znašala 1.041.617 oseb, kar je za odstotek več kot v prvem
četrtletju lani. Največ novozaposlenih oseb je bilo v gradbeništvu, zdravstvu in socialnem varstvu. Upad zaposlenosti pa so zaznali v kmetijstvu,
drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih in predelovalnih dejavnostih.
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Stopnja anketne brezposelnosti je v prvem četrtletju znašala 4,6 odstotka, kar je 0,3 odstotne točke manj kot v enakem obdobju lani, kažejo
podatki državnega statističnega urada. Stopnja brezposelnosti je bila z 11,5 odstotka najvišja med mladimi v starostni skupini od 15 do 24 let in
se je v primerjavi z enakim obdobjem lani zvišala za 1,6 odstotne točke. Eden izmen razlogov za visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi bi
lahko bilo znižanje števila zaposlenih prek študentskega servisa; takih je bilo 23.000, kar je za 6,3 odstotka manj kot v istem obdobju lani.
Najnižjo stopnjo anketne brezposelnosti, 3,6-odstotno, so imele osebe v starostni skupini od 55 do 64 let. Glede na prvo lansko četrtletje se je ta
znižala za 0,8 odstotne točke. Število anketno brezposelnih je v prvem četrtletju doseglo 47.000, kar je za 5,7 odstotka manj kot v enakem
obdobju lani. Delež brezposelnih moških je bil 49 odstotkov, žensk pa 51 odstotkov.
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Statistiki v zadnjih letih opažajo trend zmanjševanja števila zaposlenih za določen čas in povečanja števila zaposlenih za nedoločen čas. Foto: BoBo

Glede na trajanje iskanja dela so s 35 odstotki prevladovali brezposelni, ki so iskali delo od enega do pet mesecev. Takšnih, ki so iskali delo manj
kot mesec dni, je bilo dva odstotka.
Število delovno aktivnega prebivalstva se je v prvem četrtletju v medletni primerjavi povečalo za 0,4 odstotka na 982.000. Delovno aktivne je
sestavljalo 88 odstotkov zaposlenih, 11 odstotkov samozaposlenih ter odstotek pomagajočih družinskih članov. Glede na enako obdobje lani se
je število samozaposlenih znižalo za 11,6 odstotka, število zaposlenih pa zvišalo za 2,7 odstotka.
Statistiki v zadnjih letih opažajo trend zmanjševanja števila zaposlenih za določen čas in povečanja števila zaposlenih za nedoločen čas. V prvem
letošnjem četrtletju je bilo takih za določen čas 108.000, za nedoločen čas pa 751.000. Število prvih se je v medletni primerjavi zmanjšalo za 7,4
odstotka, drugih pa povečalo za 4,4 odstotka.
Statistični urad je v anketi o aktivnem in neaktivnem prebivalstvu delovno aktivne, ki v tednu pred anketiranjem niso delali – takih je bilo v prvem
četrtletju 125.000 – tudi vprašal, zakaj niso opravljali svojega dela. V največji meri je bil razlog dopust (štirje odstotki), sledila je bolniška
odsotnost (3,5 odstotka) ter čakanje na delo (1,7 odstotka).

Cenejši bencin in dražja hrana
Ob padcu BDP-ja so se v Sloveniji v maju znova znižale tudi cene življenjskih potrebščin – na letni ravni je bila deflacija tako kot aprila 1,2odstotna, k njej pa so največ prispevali cenejši naftni derivati. Medtem so se cene na mesečni ravni zvišale, inflacija je bila 0,9-odstotna, k njej pa
so največ prispevale višje cene svežega sadja.
Maja se je tako na letni ravni pocenilo blago za 2,9 odstotka, medtem ko so se storitve podražile za dva odstotka, je danes objavil statistični
urad. K letni deflaciji so največ, 1,4 odstotne točke, prispevali cenejši naftni derivati, 0,3 odstotne točke pa so prispevala cenejša obleka in
obutev. Po drugi strani so k rasti najbolj, 0,8 odstotne točke, prispevale višje cene hrane.
Medtem so k mesečni inflaciji 0,4 odstotne točke prispevale višje cene svežega sadja, 0,3 odstotne točke višje cene blaga in storitev iz skupine
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K letni deflaciji so največ prispevali cenejši naftni derivati. Foto: BoBo

rekreacija in kultura, po 0,1 odstotne točke vsak pa še dražja obleka in obutev, druge storitve v zvezi z osebnimi vozili in vse druge majske
podražitve. Maja je bila povprečna 12-mesečna rast cen 1,2-odstotna, potem ko je bila lani maja 1,7-odstotna. Maja lani je bila sicer letna
inflacija 1,4-odstotna.

Skoraj 700 milijonov evrov primanjkljaja
Kot je sporočilo finančno ministrstvo, je državni proračun v prvih štirih mesecih letos izkazal 699,3 milijona evrov primanjkljaja. Prihodki v višini
3,03 milijarde evrov so bili v primerjavi z enakim lanskim obdobjem nižji za 9,7 odstotka, predvsem zaradi zniževanja davčnih prihodkov,
odhodki pa so se povečali za 10,9 odstotka na 3,73 milijarde evrov.
Prilivi od davkov so med januarjem in aprilom skupaj dosegli 2,5 milijarde evrov in bili za 13 odstotkov nižji kot v enakem obdobju lani.
Dohodnina v višini 398,8 milijona evrov je bila nižja za 22,4 odstotka, davek od dohodka pravnih oseb je bil nižji za 32,6 odstotka in je znašal
250,6 milijona evrov, DDV pa je bil nižji za 10,9 odstotka in je znašal 1,1 milijarde evrov. Prihodki od pobranih trošarin so znašali 410,6 milijona
evrov in so bili za 13,3 odstotka nižji kot leto prej.
Med tekočimi odhodki so se obveznosti za plačilo plač in prispevkov v prvem štirimesečju leta zvišale za 6,9 odstotka na 458,7 milijona evrov. Za
slabih 20 odstotkov so bili višji izdatki za blago in storitve, v okviru tekočih transferjev pa je bilo za transferje posameznikom in gospodinjstvom
namenjeno 11,3 odstotka več sredstev (551,7 milijona evrov). Drugi tekoči domači transferji so bili višji za 25,9 odstotka in so skupaj znašali 1,1
milijarde evrov.
Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo sestavljajo vse štiri javne blagajne, je v prvih štirih mesecih zabeležila približno 5,96 milijarde
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Na primanjkljaj je najbolj vplival upad davčnih prihodkov. Foto: Pixabay
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evrov prihodkov in 6,76 milijarde evrov odhodkov.
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Srečanje ministra mag. Vizjaka z Mladinsko iniciativo za 3.
razvojno os: »Naredili bomo vse, da bodo postopki učinkoviti«
29. maja, 2020

Minister mag. Andrej Vizjak se je sestal s predstavniki Mladinske iniciative za 3. razvojno os na temo
gradbene zakonodaje, s poudarkom na 3. razvojni osi.
Uvodoma je minister mag. Vizjak spomnil, da je tudi primer Tretje razvojne osi botroval, da »smo na
MOP v okviru protikriznih ukrepov predlagali nekatere spremembe gradbene zakonodaje v smislu
učinkovitejše gradnje. Eden izmed teh ukrepov je tudi ta, da se lahko prične graditi na podlagi
dokončnega gradbenega dovoljenja, torej ni treba čakati na pravnomočnost.«
Minister mag. Vizjak je poudaril, da »smo imeli danes razpravo v Državnem zboru RS glede ustavnosti
členov in tudi mnenje Zakonodajno pravne službe DZ je, da je v skladu s slovensko zakonodajo praviloma
vsaka odločba (in gradbeno dovoljenje je odločba) izvršljiva takrat, ko je dokončna.«

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

Minister je še izrazil željo, da »se Tretja razvojna os prične čim prej graditi po fazah v skladu s
pridobljenimi dokončnimi gradbenimi dovoljenji.«
Minister je vzporedno s tem delil svoje spomine študentskih let, »ko smo se iz Brežic po »stari Dolenjki«
vozili do Ljubljane 2 uri. Kot študent sem takrat tehtal, po kateri cesti bomo šli. To je bila huda razvojna
ovira za tisti del Slovenije, ki je bil potem rešen z izgradnjo avtoceste. Osebno sem čutil to stisko mladih
Korošcev, njihove zahteve so povsem na mestu in jih podpiram. Na MOP bomo naredili vse, da bodo
postopki prostorskega umeščanja in izdaje gradbenih dovoljenj tekli kar se da učinkovito in nemoteno.«
Aljaž Verhovnik, koordinator Mladinske iniciative za Tretjo razvojno os je poudaril, da iniciativa podpira
napore MOP in Vlade RS, da se bo prva lopata zgodila letos in »srčno upam, da bo do tega res prišlo.«
Spomnil je, da je Korošce močno šokirala informacija, da je »neko novomeško združenje vložilo pritožno
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na upravno sodišče, s katero je z naših vidikov nerazumno želelo izpodbijati že pridobljeno gradbeno
dovoljenje za pričetek gradnje tretje razvojne osi.«
Georgi Bangiev, direktor Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na MOP je z namenom jasnejše
predstavitve učinkovanja ukrepov za učinkovitejše gradnje predstavil shemo, iz katere izhaja, da so na
primer javnosti, civilne iniciative in lastniki še vedno vključeni. Postopki namreč ostajajo nespremenjeni
oziroma takšni kot so bili doslej. Kot je v izjavi poudaril minister mag. Vizjak, je »vsak posameznik v fazi
postopka poklican, da poda svoje mnenje.«
Shema – Postopek izdaje integralnega dovoljenja po veljavnem GZ in po predlogu sprememb in
dopolnitev GZ in po ZIUZEOP
Tonski posnetki iz izjave za medije:
– minister mag. Andrej Vizjak;
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– koordinator Mladinske iniciative za Tretjo razvojno os Aljaž Verhovnik;
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Proč s socialnim dampingom: Gradbeništvo po epidemiji
novega koronavirusa

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

29. 5. 2020

Sindikati, ki delujejo v gradbeni dejavnosti, že vrsto let opozarjajo na nujnost sprememb na
področju javnih naročil, ki bi morala v večji meri upoštevati socialne kriterije za izbor izvajalcev,
v prvi vrsti zavezanost delodajalcev h kolektivnim pogodbam in spoštovanju delovne
zakonodaje. Na to so znova opozorili tudi na današnji novinarski konferenci.
Ker po epidemiji novega koronavirusa prihaja širša kriza ter z njo tudi višja brezposelnost, je še toliko
boljo pomembno, kot opozarjajo sindikati, da so v gradbene projekte v Sloveniji vključeni domači
izvajalci. Slovensko gradbeništvo se namreč sooča z nelojalno konkurenco, in sicer tako na trgu
gradbenih storitev kot tudi na trgu dela. Pri tem ima prste vmes tudi država. Ta pri infrastrukturnih
projektih domačim podjetjem ne omogoča enakih pogojev v konkurenčni tekmi s podjetji, ki prihajajo iz
tretjih držav, kar pomeni, da morajo domači ponudniki plačevati višje plače svojim zaposlenim, medtem
ko lahko konkurenčna podjetja iz tujine na istih projektih svoje delavce plačajo slabše.
Na srečanju z mediji je Oskar Komac, sekretar Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije
(SDGD), najprej izpostavil, da so bili na sindikati vedno kritični do nelojalne konkurence v gradbeništvu,
do rušenja socialnih standardov in dampinga, ki smo mu pogosto priča v omenjeni dejavnosti, zato so s
predlogom interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon
gospodarstva po epidemiji covida-19, ki je v državnem zboru v obravnavi po nujnem postopku, zelo
zadovoljni. Ta slovenskim gradbenim podjetjem prinaša večje možnosti za sodelovanje pri domačih
infrastrukturnih podjetjih, delavcem pa boljši socialni položaj. Ključno pri predlogu, ki ga je včeraj potrdil
odbor državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor, je namreč to, da predvideva, da so pri javnih
naročilih upoštevane smernice Evropske komisije o udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu
javnih naročil EU. Na podlagi omenjenih predpisov na javne razpise, kot je povedal Komac, ni treba
vabiti ponudnikov iz tretjih držav, ki niso podpisnice sporazumov z EU, ki določajo recipročnost pri
upoštevanju okoljskih, delavskih in drugih standardov. Tako je mogoče preprečiti, da bi na razpisih
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sodelovala podjetja, ki bi zaradi nižjih standardov lahko nastopila z dampinškimi cenami. Z dampingom
pa se iz države odlijejo tudi vsi davki in prispevki ter izostanejo številni multiplikativni učinki, je še
opozoril sindikalist.

Tako Komac kot predsednik KSS Pergam Jakob Počivavšek sta z vidika
preprečevanja socialnega dampinga posebej pozdravila na pobudo
sindikatov sprejeto dopolnilo k predlogu zakona, ki določa, da so v postopkih
javnega naročanja za pomembne investicije vsi gradbeni izvajalci in
podizvajalci v dejavnosti gradbeništva zavezani k spoštovanju veljavne
kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti. Si pa sindikalisti želijo čim hitrejšo
razširitev veljavnosti kolektivne pogodbe, da bodo dodatnih pravic deležni
prav vsi delavci v gradbeništvu in ne zgolj tisti, ki delajo pri podpisnikih
kolektivne pogodbe.

Pomembni multiplikativni učinki
Jakob Počivavšek je še izpostavil pomen gradbeništva, ki je praktično v vseh gospodarskih krizah v
zgodovini s svojimi investicijami odigralo izjemno pomembno vlogo. Sindikati ocenjujejo, da bo tudi
tokrat podobno. Pomembno je torej, da se dejavnost v čim večji meri zažene, saj ima številne
multiplikativne učinke tudi za številne druge panoge, povezane z njo, je povedal sindikalist. Ker je bil
socialni damping v preteklosti eden od razlogov za otežen dialog med socialnimi partnerji, pritisk na
ceno dela pa zato relativno visok, sindikati zdaj pričakujejo tudi nadaljevanje socialnega dogovarjanja.
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Franc Niderl, predsednik SDGD, je opozoril na še nekatere druge nerešene težave na področju
gradbeništva ter med drugim pozval k ureditvi t. i. paritetnih skladov, s katerimi bi bilo – po vzoru iz
tujine – mogoče zagotoviti dodatno stabilizacijo gradbenega trga ter zaščititi tako podjetja kot njihove
zaposlene pred različnimi nihanji, ki so v gradbeni dejavnosti sicer stalnica.
Predsednik Sindikata cestnega gospodarstva Slovenije pri KSS Pergam Anton Turk pa je omenil, da
gradbinci skrbijo tudi za razvoj javne prometne infrastrukture, kar je pomembno pri zagotavljanju
učinkovite mobilnosti.
Številni izzivi in nerešena vprašanja v gradbeništvu kljub povedanemu sicer ostajajo, je pa predlog
zakona za zagon investicij po epidemiji po mnenju sindikalistov torej korak v pravo smer.

197

Findinfo.si
Država: Slovenija

29.05.2020
Petek, 12:47

Kazalo

https://www.findinfo.si/medijsko-sredisce/dnevne-n...

1/2

Gradbeni sindikati pozdravljajo predlog zakona za
zagon investicij po epidemiji
29.05.2020 12:43

Ljubljana, 29. maja (STA) - Predlog zakona za zagon investicij po epidemiji je
dobrodošel, saj slovenskim gradbenim podjetjem prinaša večje možnosti za
sodelovanje pri domačih infrastrukturnih podjetjih, delavcem pa boljši socialni
položaj, menijo sindikati, ki delujejo v gradbeništvu. Želijo pa si, da bi uživanje
dodatnih pravic čim prej omogočili vsem zaposlenim v panogi.
Sindikati so bili do nelojalne konkurence v gradbeništvu vedno kritični, zato so s
predlogom interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za
zagon gospodarstva po epidemiji covida-19, ki je v DZ v obravnavi po nujnem
postopku, zelo zadovoljni, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejal
sekretar Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti Oskar Komac.
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Predlog, ki ga je v četrtek potrdil odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, namreč
predvideva, da bi se pri javnih naročilih upoštevalo smernice Evropske komisije o
udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU.
Po teh smernicah na javne razpise ni treba vabiti ponudnikov iz tretjih držav, ki niso
podpisnice sporazumov z EU, ki določajo recipročnost glede upoštevanja okoljskih,
delavskih in drugih standardov. S tem bi preprečili, da bi na razpisih sodelovala
podjetja, ki bi zaradi nižjih standardov lahko nastopala z dampinškimi cenami.
"Tuja podjetja pogosto niso zavezana določenim socialnim standardom, kar napotene
delavce postavlja v slabši položaj, poleg tega pa njihovo sodelovanje pomeni odliv
davkov, prispevkov in delovnih mest iz Slovenije v tujino," je izpostavil Komac.
Z vidika preprečevanja socialnega dampinga sindikati posebej pozdravljajo na odboru
sprejeto dopolnilo k predlogu zakona, ki določa, da so v postopkih javnega naročanja
za pomembne investicije vsi gradbeni izvajalci in podizvajalci v dejavnosti
gradbeništva zavezani k spoštovanju vsakokrat veljavne kolektivne pogodbe
gradbenih dejavnosti.
Kot je spomnil predsednik konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob
Počivavšek, bi bili tako pri delih v sklopu pomembnih investicij k spoštovanju
minimalnih standardov zavezani vsi delodajalci in ne le tisti, ki so člani Gospodarske
zbornice Slovenije ali Združenja delodajalcev Slovenije. "To je velik korak k
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preprečitvi socialnega dampinga," je prepričan.
Si pa sindikati želijo čimprejšnjo razširitev veljavnosti kolektivne pogodbe, da bodo
dodatnih pravic deležni vsi delavci v gradbeništvu in ne le tisti, ki so zaposleni pri
podpisnikih kolektivne pogodbe ali tistih, ki bodo sodelovali pri pomembnih
investicijah z vladnega seznama.
Počivavšek je še poudaril, da je gradbeništvo v vseh dosedanjih krizah igralo zelo
pomembno vlogo, zato jo bo najverjetneje tudi v trenutnem obdobju. Delovanje te
panoge je po njegovih besedah pomembno za vso državo.
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Predsednik cestnega gospodarstva Slovenije pri Konfederaciji Pergam Anton Turk pa
je spomnil, da gradbinci skrbijo tudi za razvoj javne prometne infrastrukture, kar je
ključno z vidika zagotavljanja učinkovite mobilnosti.
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BDP PADEL ZA 2,3 ODSTOTKA: Ublažila sta ga zlasti potrošnja
države in koledarski vpliv
Slovenija
T.Ž. - Uredništvo/STA - Foto: Pexels, Unsplash, Pixabay - 29.05.2020 ob 17:58

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

BDP je bil v prvem četrtletju letos za 2,3 odstotka manjši kot v enakem obdobju lani. Slovenija je to četrtletje, na
koncu katerega je izbruhnila epidemija koronavirusa, zabeležila manjše domače povpraševanje z večjim vplivom na
padec BDP ter manjše tuje povpraševanje. Padec BDP sta blažila predvsem potrošnja države in koledarski vpliv.
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Bruto domači proizvod (BDP), popravljen za vpliv sezone in števila delovnih dni, se je po podatkih statističnega
urada v prvem četrtletju v primerjavi z zadnjim lanskim četrtletjem znižal za 4,5 odstotka, v primerjavi s prvim
trimesečjem lani pa za 3,4 odstotka. Domače trošenje se je zmanjšalo za 3,1 odstotka, na kar sta vplivala končno
trošenje, ki se je zmanjšalo za enak odstotek, in bruto investicije, ki so se zmanjšale za 3,3 odstotka. Za 5,8 odstotka
pa se je povečala potrošnja države. To je bila največja rast trošenja države v 12 letih, so zapisali v GZS.
Kot so dodali, so k ublažitvi padca BDP poleg tega prispevali še pozitiven prispevek menjave s tujino, povečanje
zalog, te so k rasti prispevale 0,5 odstotne točke, ki je bilo posledica večjega uvoza surovin in polizdelkov zaradi
pričakovane otežkočene dobave in interventnega povečanja državnih zalog, ter koledarski učinek, saj je več delovnih
dni v prvem letošnjem četrtletju ublažilo padec za 1,1 odstotno točko.
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Zgodovinsko zmanšanje izvoza
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Končna potrošnja gospodinjstev se je zmanjšala za 6,4 odstotka, bruto investicije v osnovna sredstva za 6,3
odstotka. Na to je vplivalo zmanjšanje investiranja v večino osnovnih sredstev, razen v gradbeništvu, kjer so se
povečale za 3,8 odstotka. Investicije v proizvode intelektualne lastnine so se povečale za 1,7 odstotka. Rast dodane
vrednosti v dejavnostih informacijsko-komunikacijske tehnologije je bila po ocenah GZS pričakovana, in sicer
zaradi povečanega povpraševanja po teh storitvah zaradi migracij delovne sile, ki je izvajala delo od doma.
K padcu dodane vrednosti pa so zaradi močno skrčene dejavnosti v času trajanja zaščitnih ukrepov od sredine marca
po navedbah Umarja največ prispevale storitvene dejavnosti, še zlasti gostinstvo, trgovina in promet ter
različne storitvene dejavnosti, na katere so omejitve in zaščitni ukrepi vplivali še posebej izrazito, kot so osebne
storitve in igralništvo. Izvoz se je v prvem četrtletju leta zmanjšal za 1,6 odstotka, kar je prvič v zadnjih 10 letih,
z izjemo drugega četrtletja 2012, ko se je zmanjšal za 0,1 odstotka. Uvoz se je zmanjšal za 2,5 odstotka, zaradi tega
razmerja je bil vpliv zunanjetrgovinskega presežka na rast BDP pozitiven. K rasti BDP je prispeval 0,5 odstotne
točke.
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Ponovna rast brezposelnosti pričakovana po izteku ukrepov prvega paketa
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Zaposlenost je v začetku leta še naraščala. Skupna zaposlenost je v prvem četrtletju znašala 1.041.617 oseb, kar je za
odstotek več kot v prvem četrtletju lani. Največ novozaposlenih oseb je bilo v gradbeništvu, zdravstvu in socialnem
varstvu. Upad zaposlenosti pa so zaznali v kmetijstvu, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih in predelovalnih
dejavnostih.
Razmere so se na trgu dela začele slabšati v drugi polovici marca, ko se je začelo povečevati število registrirano
brezposelnih, ki je bilo v drugi polovici maja medletno že za približno petino višje. Rast števila brezposelnih se je v
zadnjih tednih ustavila, njihovo ponovno povečevanje pa v Umarju pričakujejo po izteku ukrepov prvega
protikoronskega paketa.
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Banka Slovenije: Za najnovejše podatke o BDP in inﬂaciji tveganje večje revizije

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

Podatki o padcu BDP v prvem četrtletju in majski deﬂaciji, ki ju je danes objavil statistični urad, po mnenju Banke
Slovenije prinašajo izzive njunega merjenja v izjemnih okoliščinah. Zaradi izrednih razmer so podatkovni viri
manj zanesljivi kot običajno, kar predstavlja tveganje za morebitne večje revizije, so navedli.
V drugi polovici marca je bilo poslovanje v številnih dejavnostih omejeno ali v celoti ustavljeno, pri čemer so
omejitveni ukrepi najmočneje prizadeli storitveni sektor. "To se je že odrazilo v medletnem padcu gospodarske
aktivnosti. V Banki Slovenije ugotavljamo, da je za posamezne dejavnosti že jasno, da bo njihovo okrevanje
dolgotrajno," so poudarili. Zaradi poslabšanih razmer na trgu dela in njihove previdnosti potrošnja gospodinjstev
pada, še zlasti povpraševanje po nenujnih dobrinah. Če bo okrevanje trga dela zaradi negotovosti podjetij
počasno, bo daljše tudi obdobje šibkega povpraševanja, so menili.
Za nekatere pa kriza pomeni tudi priložnost. "Vsaj začasno bo povpraševanje po farmacevtskih proizvodih in
medicinskih pripomočkih zelo izrazito. Čeprav je omejevanje socialnih stikov močan omejitveni dejavnik za številne
tradicionalne storitve, po drugi strani pospešuje digitalizacijo gospodarstva in krepi razvoj tehnološko zahtevnejših
storitev in njihov izvozni potencial," so ocenili.
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Koronakriza bo Sloveniji prinesla tudi priložnosti

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

"Nove priložnosti za Slovenijo lahko predstavlja tudi morebitno krajšanje proizvodnih verig evropskih podjetij, ki
bodo proizvodnjo prenesle iz Azije nazaj v Evropo z namenom zagotavljanja varnejšega dostopa do vmesnih
proizvodov. To bi lahko povečalo pritoke neposrednih tujih naložb in prispevalo k izboljševanju razmer na trgu dela.
Priložnost za spodbujanje investicij ponuja tudi evropski zeleni dogovor, ki bi ob primerni podpori države lahko
prispeval k okoljsko bolj vzdržnem gospodarstvu," so izpostavili.
K majski deﬂaciji so bistveno pripomogle nižje cene energentov. "Opozarjamo na manjšo zanesljivost podatkov o
rasti cen življenjskih potrebščin v času izjemnih okoliščin koronavirusa. Odsotnost trga in onemogočen terenski popis
cen namreč povzročata težave pri zbiranju podatkov, ki za nekatere dejavnosti sploh niso na voljo. Prav tako se je v
izjemnih okoliščinah bistveno spremenila struktura potrošnje," so opozorili.
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Zaradi pandemije težave pri terenskem popisu cen

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

V času epidemije in ukrepov za preprečevanje širjenja virusa so se pojavljale težave pri zbiranju, preverjanju in
obdelavi podatkov o potrošniških cenah proizvodov in storitev. "Odsotnost trga in onemogočen terenski popis cen
sta povzročila težave, statistični uradi pa manjkajoče podatke nadomeščajo v skladu s priporočili evropskega
statističnega urada Eurostat," so pojasnili.
To pa po njihovih navedbah pomeni manjšo zanesljivost posameznih cenovnih indeksov. Poleg tega se je v
obdobju izvajanja ukrepov z vsebinskega vidika pojavila še težava s spremenjeno strukturo potrošnje, pri čemer so
uteži v skupni košarici ostale nespremenjene in odražajo lanske vzorce potrošnje gospodinjstev, so še povedali v
centralni banki.
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GZS: Država z večjim trošenjem ublažila padec BDP

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

Slovenski bruto domači proizvod (BDP) se je v prvem četrtletju medletno skrčil za 2,3 odstotka, kar je bilo manj od
pričakovanj GZS v višini treh odstotkov. K ublažitvi padca je prispevalo več dejavnikov, med njimi večje, 5,8odstotno trošenje države. To je bila največja rast trošenja države v 12 letih, so zapisali v GZS.
Kot je navedel glavni ekonomist Gospodarske zbornice Slovenija (GZS) Bojan Ivanc, so k ublažitvi padca poleg
večjega trošenja države prispevali še pozitiven prispevek menjave s tujino, povečanje zalog, ki je bilo posledica
večjega uvoza surovin in polizdelkov zaradi pričakovane otežkočene dobave blaga v prihodnjih mesecih in
interventnega povečanja državnih zalog, ter koledarski učinek, saj je več delovnih dni v prvem letošnjem četrtletju
ublažilo padec kar za 1,1 odstotno točko.

Preberi več iz teme:

banka slovenije

BDP

deﬂacija

gospodarstvo

gzs

inﬂacija

koronakriza

Deli novico:
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Umar: Koronavirus in ukrepi vplivali na zmanjšanje
gospodarske aktivnosti v prvem četrtletju
29.05.2020 15:18

Ljubljana, 29. maja (STA) - Realni BDP se je v prvem četrtletju medletno zmanjšal za
2,3 odstotka. K temu je ob ukrepih za zajezitev širjenja koronavirusa največ prispeval
upad v trgovini, prometu in gostinstvu, opazno je upadla potrošnja gospodinjstev, so
povzeli v Umarju. Podatke bodo upoštevali pri pripravi posodobljene napovedi
gospodarskih gibanj, predvidoma v juniju.
Medletni padec je sledil šestletnemu obdobju pozitivnih rasti, močno pa je upadla tudi
tekoča, četrtletna rast bruto domačega proizvoda (BDP). "V drugem četrtletju pričakujemo
še močnejše zmanjšanje gospodarske aktivnosti, kar upoštevajoč zadnje napovedi za
trgovinske partnerice, nakazuje na velik padec aktivnosti v letošnjem letu," je ocenila
direktorica Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) Maja Bednaš.

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

K padcu dodane vrednosti v prvem letošnjem četrtletju so zaradi močno skrčene dejavnosti
v času trajanja zaščitnih ukrepov od sredine marca največ prispevale storitvene dejavnosti,
še zlasti gostinstvo, trgovina in promet ter različne storitvene dejavnosti, na katere so
omejitve in zaščitni ukrepi vplivali še posebej izrazito, kot so osebne storitve in igralništvo.
V predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu pa je bila zaradi višje aktivnosti v prvih dveh
mesecih, dodana vrednost v prvi četrtini leta še medletno višja, pri čemer podatki za marec
že kažejo opaznejši upad. Med predelovalnimi dejavnostmi so največji upad zabeležile
dejavnosti, povezane z avtomobilsko industrijo, proizvodnjo električnih naprav in vmesnih
proizvodov, razmeroma skromen pa je bil upad v prehrambeni in farmacevtski industriji, so
ugotovili v Umarju.
Na strani domače potrošnje je k padcu BDP v prvem četrtletju močno prispevala tudi
potrošnja gospodinjstev. K njenemu upadu so prispevali ukrepi za zajezitev širjenja
epidemije in povečanje negotovosti. Slednje je pretehtalo sicer še ugodne podatke o rasti
zaposlenosti in rasti plač, ki so posledica ugodne gospodarske situacije do začetka krize,
povezane s koronavirusom.
"Razmere so se na trgu dela začele slabšati v drugi polovici marca, ko se je začelo
povečevati število registrirano brezposelnih, ki je bilo v drugi polovici maja medletno že za
približno petino višje. Rast števila brezposelnih se je v zadnjih tednih ustavila, njihovo
ponovno povečevanje pa pričakujemo po izteku ukrepov prvega protikoronskega paketa,"
je razmere na trgu dela pospremila Bednaševa.
V prvem četrtletju so se znižale tudi investicije v osnovna sredstva. To je bila predvsem
posledica nižjih investicij v opremo in stroje, ki so bile zaradi umirjanja aktivnosti v
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mednarodnem okolju nižje že v zadnjem lanskem četrtletju. Letos so se še dodatno znižale
zaradi zaostrenih razmer v mednarodnem okolju in težav podjetij pri transportu. Gradbene
investicije so v začetku leta še rasle.
Padec svetovne trgovine in mednarodne omejitve so vplivale tako na padec izvoza kot
uvoza. Prispevek salda menjave s tujino k rasti BDP je bil pozitiven v višini 0,5 odstotne
točke. Končna državna potrošnja je bila edina komponenta BDP, ki se je v kriznih razmerah
okrepila.

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

Gospodarska pričakovanja podjetij in potrošnikov v Sloveniji in v EU so se začela
zmanjševati že marca, aprila pa so strmoglavila na najnižje vrednosti v zgodovini. Maja se
je razpoloženje sicer nekoliko izboljšalo, kar je verjetno povezano s sproščanjem
omejitvenih ukrepov, vendar še vedno ostaja precej pod ravnjo pred globalno razširitvijo
koronavirusa, so spomnili v Umarju.
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DZ prižgal zeleno luč zakonu za zagon investicij po
epidemiji
STA

Slovenija

29. 05. 2020, 20.47 , posodobljeno: 29. 05. 2020, 22.09

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

DZ je potrdil tretji paket protikoronskih ukrepov, tokrat vrednih milijardo evrov. Ključni cilj je ohranitev
delovnih mest, s tem ko bo država povrnila del nadomestila plače za delavce, ki jim bodo odredili skrajšani
delovni čas ali pa napotili na čakanje na delo doma. Turistični panogi bo dodatno pomagala z izdajo bonov
vsem prebivalcem Slovenije.

Foto: Matija Sušnik/DZ

LJUBLJANA > Kot najbolj izpostavljen ukrep zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic
epidemije covida-19 je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler
Kralj predstavil subvencioniranje skrajšanega delovnega časa.
Koristil ga bo lahko vsak delodajalec, ki vsaj 10 odstotkom zaposlenih ne bo mogel zagotavljati 90 odstotkov
dela. Država bo za vsakega takšnega delavca subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur
tedensko, ukrep pa bo veljal od 1. junija do 31. decembra.
Z namenom ohranitve čim več delovnih mest se za mesec dni podaljšuje tudi subvencioniranje nadomestila plače
delavcem na začasnem čakanju na delo. V nasprotju s prvotnimi načrti vlade bodo do tega ukrepa tudi še v juniju
z redkimi izjemami upravičeni vsi delodajalci in ne le tisti iz panoge turizma in gostinstva.
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Boni za vse prebivalce
“Vlada je prisluhnila številnim pozivom iz gospodarstva,” je o tej spremembi dejal Cigler Kralj in izrazil
pričakovanje, da se bo na ta način rešilo številne stiske tistih panog, ki se po epidemiji še ne morejo zagnati. Tako
kot doslej bodo do subvencioniranja čakanja na delo upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni
prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 odstotkov.
Vlada je tretji protikoronski zakon pripravljala predvsem z mislijo na panogo turizma in gostinstva, ki je med
najbolj prizadetimi zaradi epidemije. Pomagati ji namerava tako, da bo država vsem prebivalcem Slovenije izdala
bone, ki jih bo mogoče koristiti za plačilo nočitve oziroma nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v
Sloveniji, od hotelov do planinskih domov ali kampov. Veljali bodo do konca leta.
Turistične bone bodo prejele osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca 2020, in sicer rojene do
vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajše pa v višini 50 evrov. “Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel
multiplikativni učinek,” je povedal minister. Pričakovati namreč je, da bodo prejemniki bonov v izbranem
počitniškem kraju poleg nočitve koristili še druge storitve.
Turistični boni so bili na današnji izredni seji poslancem tudi najbolj zanimivi. Nekaterim se je zdela njihova
višina prenizka, drugi bi omogočili koriščenje tudi za druge storitve, ne le za nočitev z zajtrkom, tretji bi izplačali
njihovo vrednost v denarju.
DZ je vse te predloge zavrnil, sprejel je le dopolnilo koalicije, da v primeru plačila z bonom cena turistične
storitve ne sme biti višja kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi. Opazili so namreč, da so nekateri
turistični ponudniki začeli višati cene še pred uveljavitvijo zakona, kar je na dopoldanski novinarski konferenci
obsodil tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Približno 125 milijonov evrov je predvidenih za zdravstvo

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

Zakon prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji. Med njimi so državne
pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja, kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in
kmetom. Približno 125 milijonov evrov je predvidenih za zdravstvo, ker v času epidemije ni moglo izvajati
velikega dela storitev.
Do kriznega dodatka, ki ga je za različne skupine državljanov uvedel prvi protikoronski zakon, bodo zdaj
upravičeni tudi vpoklicani pripadniki civilne zaščite ter prostovoljni gasilci, gorski reševalci in jamarji. Novi
upravičenci so tudi zasebni izvajalci institucionalnega varstva in pomoči družini na domu.
S ciljem pospešiti investicije se v tretjem protikoronskem zakonu podaljšujejo ukrepi na področju gradbene
zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih
izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati z utemeljitvijo, da pomeni vojno napoved
naravi, a jim ni uspelo.
Organizatorji športnih prireditev, ki teh zaradi epidemije niso mogli izvesti, bodo lahko imetnikom vstopnice
izdali vrednotnico v enaki vrednosti.
Vlada namerava po tem zakonu tudi pregledati neposredne tuje naložbe, ali morda ne predstavljajo grožnje
varnosti oziroma javnemu redu. Pregled naj bi se izvajal med letošnjim oktobrom in sredino leta 2023.
DZ je zakon, ki je po besedah ministra za delo zamišljen kot izhodna strategija za preprečitev hujših posledic
epidemije in kot pomoč gospodarstvu, da se bo lahko čim prej zagnalo v polni meri, potrdil z 51 glasovi za in
osmimi proti. Podporo so mu odrekli poslanci Levice, v LMŠ, SAB in SD pa so se glasovanja tako kot pri prvih
dveh protikoronskih zakonih vzdržali.
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DZ prižgal zeleno luč zakonu za zagon
investicij po epidemiji
Ljubljana, 29. maja - DZ je danes na izredni seji s 53 glasovi za in 14 proti sprejel
zakon, s katerim bo vlada določila nabor pomembnih investicij ter zagotovila, da čim
prej stečejo in pomagajo zagnati gospodarstvo. V delu opozicije, predvsem SD in
Levici, so bili do zakona kritični, ker naj bi bil lahko škodljiv za okolje in vsebinsko
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prazen.

Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po
epidemiji covida-19 predvideva, da bo vlada sprejela seznam pomembnih investicij, ki bodo
imele prednostno obravnavo pri pristojnih organih, tudi v primeru upravnih sporov zoper upravne
akte.
Cilj je, da se začnejo investicije čim prej izvajati, saj bodo zaradi velikih multiplikativnih
učinkov, ki jih ima gradbeništvo na celotno gospodarstvo, prispevale k okrevanju gospodarstva,
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ki ga letos po napovedih čaka znaten padec.
Državna sekretarka na ministrstvu za okolje in prostor Metka Gorišek je danes poudarila, da je
glavni cilj odprava birokratskih omejitev, saj je analiza ministrstva pokazala, da so nekatere vloge
pri njih že blizu deset let. "Največji problem je bil pri okoljevarstvenih soglasjih in pa tudi pri
integralnih dovoljenjih, vsekakor tudi pri gradbenih dovoljenjih, pa tudi pri državnih prostorskih
načrtih," je nanizala.
Zakon ministrstvu za okolje in prostor nalaga imenovanje koordinacijske skupine, ki bo
usklajevala in pospeševala postopke pridobivanja dovoljenj, in sicer tako, da bo skrbela za
sočasno pridobivanje soglasij za posamezne investicije in preprečevala njihovo podvajanje.
Skupina bo investicije glede na stopnjo pripravljenosti in zagotovitev virov ﬁnanciranja razvrstila
v tri prioritetne liste.
Na prvi listi bodo projekti, za katere je mogoče gradbeno dovoljenje dobiti do konca leta 2020, na
drugi pa tisti, za katere je mogoče gradbeno dovoljenje dobiti do konca leta 2021. Projekti na teh
dveh listah bodo morali biti vredni vsaj pet milijonov evrov. Na tretji listi bodo medtem projekti,
ki jih bo treba umestiti v strateške dokumente posameznih ministrstev in ki zahtevajo pripravo
državnega prostorskega načrta. Njihova vrednost bo morala biti vsaj 25 milijonov evrov.
Zakon narekuje še, da se mora pri javnih naročilih upoštevati smernice Evropske komisije o
udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU. Po teh smernicah na javne
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razpise ni treba vabiti ponudnikov iz tretjih držav, ki niso podpisnice sporazumov z EU, ki
določajo recipročnost glede upoštevanja okoljskih, delavskih in drugih standardov. S tem naj bi
preprečili, da bi na razpisih sodelovala podjetja, ki bi zaradi nižjih standardov lahko nastopala z
dampinškimi cenami.
Izvajalci in podizvajalci del bodo morali glede na dopolnilo, sprejeto na matičnem odboru, tudi
spoštovati veljavne kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti.
V koaliciji so zakon sprejeli z odprtimi rokami, saj naj bi ugodno vplival na zagon gospodarstva
in posledično na življenjski standard v državi. Iz njihovih vrst je bilo slišati, da bi lahko zajel za
okoli 500 milijonov evrov investicij z najrazličnejših področij.
V opoziciji so bili pričakovano bolj zadržani. V LMŠ so poizkusili z dopolnilom, po katerem bi
se prednostno obravnavali tudi projekti, za katere je država zagotovila poroštva v zakonu o
izvrševanju proračuna za leti 2020 in 2021, torej drugi tir, tretja razvojna os in stanovanjska
problematika mladih, a neuspešno.
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Najostrejši so bili sicer v SD in Levici. V SD so opozorili, da gre za rokohitrske rešitve, ki nas
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lahko na dolgi rok pahnejo v kolesje nasedlih, okolju in ljudem škodljivih investicij, v Levici pa,
da je zakon vsebinsko prazen, kriteriji za projekte pa ohlapni.
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GZS: Država z večjim trošenjem ublažila padec BDP
29.05.2020 16:15

Ljubljana, 29. maja (STA) - Slovenski bruto domači proizvod (BDP) se je v prvem
četrtletju medletno skrčil za 2,3 odstotka, kar je bilo manj od pričakovanj GZS v višini
treh odstotkov. K ublažitvi padca je prispevalo več dejavnikov, med njimi večje, 5,8odstotno trošenje države. To je bila največja rast trošenja države v 12 letih, so
zapisali v GZS.

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

Kot je navedel glavni ekonomist Gospodarske zbornice Slovenija (GZS) Bojan Ivanc, so k
ublažitvi padca poleg večjega trošenja države prispevali še pozitiven prispevek menjave s
tujino, povečanje zalog, ki je bilo posledica večjega uvoza surovin in polizdelkov zaradi
pričakovane otežkočene dobave blaga v prihodnjih mesecih in interventnega povečanja
državnih zalog, ter koledarski učinek, saj je več delovnih dni v prvem letošnjem četrtletju
ublažilo padec kar za 1,1 odstotno točko.
Rast v stanovanjski gradnji in proizvodih intelektualne lastnine sta ublažili padec, ki je bil
posledica manjših nakupov strojev in opreme. Znotraj sektorjev se je dodana vrednost
nekoliko presenetljivo povečala v gradbeništvu, in sicer zaradi rasti stanovanjske gradnje,
ter v predelovalnih dejavnostih. Slednje je bilo posledica zamika med izdajo faktur, ki je še
potekala v drugi polovici marca, in aktualno ravnjo proizvodnje, ki je bila v drugi polovici
marca nižja za 10 do 12 odstotkov.
Rast dodane vrednosti v dejavnostih informacijsko-komunikacijske tehnologije je bila po
njegovem pričakovana, zaradi povečanega povpraševanja po teh storitvah zaradi migracij
delovne sile, ki je izvajala delo od doma.
Primerjava BDP po sezonsko prilagojenih podatkih kaže, da je bil padec Slovenije, ki je
znašal 3,4 odstotka na medletni ravni, višji kot v območju evra, kjer je bil 3,2-odstoten.
Padec je bil nižji kot v državah z velikim pomenom turizma, medtem ko so bile med
višegrajskimi državami razlike velike. Na Poljskem in Madžarskem je bila rast 1,6 oz.
dveodstotna, na Češkem in Slovaškem pa padec 2,2- oz. 4,1-odstoten.
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Maja slovenska gospodarska
klima boljša
29.05.2020 | 09:27

Potem ko je bila gospodarska klima aprila na rekordno nizki
ravni, se je maja nekoliko izboljšala, ugotavljajo državni
statistiki.

Tako se je maja izboljšala za 6,5 odstotne točke, na –33,1
odstotne točke. To je sicer še vedno za dobrih 33 točk slabše od
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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
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v gradbeništvu (za 0,1 odstotne točke).
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DZ prižgal zeleno luč zakonu za zagon
investicij po epidemiji
Ljubljana, 29. maja - DZ je danes na izredni seji s 53 glasovi za in 14 proti
sprejel zakon, s katerim bo vlada določila nabor pomembnih investicij ter
zagotovila, da čim prej stečejo in pomagajo zagnati gospodarstvo. V delu
opozicije, predvsem SD in Levici, so bili do zakona kritični, ker naj bi bil lahko
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škodljiv za okolje in vsebinsko prazen.

Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon
gospodarstva po epidemiji covida-19 predvideva, da bo vlada sprejela seznam
pomembnih investicij, ki bodo imele prednostno obravnavo pri pristojnih organih, tudi v
primeru upravnih sporov zoper upravne akte.
Cilj je, da se začnejo investicije čim prej izvajati, saj bodo zaradi velikih multiplikativnih
učinkov, ki jih ima gradbeništvo na celotno gospodarstvo, prispevale k okrevanju
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gospodarstva, ki ga letos po napovedih čaka znaten padec.
Državna sekretarka na ministrstvu za okolje in prostor Metka Gorišek je danes poudarila,
da je glavni cilj odprava birokratskih omejitev, saj je analiza ministrstva pokazala, da so
nekatere vloge pri njih že blizu deset let. "Največji problem je bil pri okoljevarstvenih
soglasjih in pa tudi pri integralnih dovoljenjih, vsekakor tudi pri gradbenih dovoljenjih, pa
tudi pri državnih prostorskih načrtih," je nanizala.
Zakon ministrstvu za okolje in prostor nalaga imenovanje koordinacijske skupine, ki bo
usklajevala in pospeševala postopke pridobivanja dovoljenj, in sicer tako, da bo skrbela
za sočasno pridobivanje soglasij za posamezne investicije in preprečevala njihovo
podvajanje.
Skupina bo investicije glede na stopnjo pripravljenosti in zagotovitev virov financiranja
razvrstila v tri prioritetne liste.
Na prvi listi bodo projekti, za katere je mogoče gradbeno dovoljenje dobiti do konca leta
2020, na drugi pa tisti, za katere je mogoče gradbeno dovoljenje dobiti do konca leta
2021. Projekti na teh dveh listah bodo morali biti vredni vsaj pet milijonov evrov. Na tretji
listi bodo medtem projekti, ki jih bo treba umestiti v strateške dokumente posameznih
ministrstev in ki zahtevajo pripravo državnega prostorskega načrta. Njihova vrednost bo
morala biti vsaj 25 milijonov evrov.
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Zakon narekuje še, da se mora pri javnih naročilih upoštevati smernice Evropske
komisije o udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU. Po teh
smernicah na javne razpise ni treba vabiti ponudnikov iz tretjih držav, ki niso podpisnice
sporazumov z EU, ki določajo recipročnost glede upoštevanja okoljskih, delavskih in
drugih standardov. S tem naj bi preprečili, da bi na razpisih sodelovala podjetja, ki bi
zaradi nižjih standardov lahko nastopala z dampinškimi cenami.
Izvajalci in podizvajalci del bodo morali glede na dopolnilo, sprejeto na matičnem
odboru, tudi spoštovati veljavne kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti.
V koaliciji so zakon sprejeli z odprtimi rokami, saj naj bi ugodno vplival na zagon
gospodarstva in posledično na življenjski standard v državi. Iz njihovih vrst je bilo slišati,
da bi lahko zajel za okoli 500 milijonov evrov investicij z najrazličnejših področij.
V opoziciji so bili pričakovano bolj zadržani. V LMŠ so poizkusili z dopolnilom, po
katerem bi se prednostno obravnavali tudi projekti, za katere je država zagotovila
poroštva v zakonu o izvrševanju proračuna za leti 2020 in 2021, torej drugi tir, tretja
razvojna os in stanovanjska problematika mladih, a neuspešno.
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Najostrejši so bili sicer v SD in Levici. V SD so opozorili, da gre za rokohitrske rešitve, ki
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nas lahko na dolgi rok pahnejo v kolesje nasedlih, okolju in ljudem škodljivih investicij, v
Levici pa, da je zakon vsebinsko prazen, kriteriji za projekte pa ohlapni.
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Vse objave

Mokrice kot cilj, spremembe
zakona kot sredstvo
Vse kaže, da je HE Mokrice tisti vzvod, zaradi katerega so na ministrstvu za
okolje v drugem protikoronskem paketu spremenili gradbeno zakonodajo,
včeraj pa so spremembe podaljšali do leta 2021. Naključje ali ne –
izpolnjevanje novih pogojev za las zgrešijo vsi trije stranski udeleženci v
postopku za HE Mokrice.
PREVIOUS
NEXT

Okoljevarstveniki so na včerajšnjih protestih v Ljubljani naredili »š
sprejemu pomembnega človeka, pač pa nadpomembne narave,«

Sinoči so poslanci sprejeli dva pomembna
zakona, s katerima naj bi spodbudili slovensko
gospodarstvo. Prvi je interventni zakon za
odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za
zagon gospodarstva, v drugem primeru pa gre
za tretji protikoronski zakonski paket. Oba sta
med seboj povezana, saj protikoronski zakon do
leta 2021 podaljšuje vse tiste ukrepe, ki
222
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onemogočajo udejstvovanje naravovarstvenikov
v upravnih postopkih pri investicijskih projektih,
investicijski zakon pa pospešuje zagon
NAJNOVEJŠE
19 min

19 min
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sodelovanja o državnih megaprojektih izločena.
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Vse objave

Že drugi protikoronski paket je prinesel bistveno
okoljevarstvene organizacije, če želijo pridobiti
status delovanja v javnem interesu varovanja
narave. Ta status je ključen, saj jim omogoča, da
se kot stranske udeleženke vključujejo v
postopke za izdajo okoljevarstvenega soglasja
oziroma gradbenega dovoljenja. Naključje ali ne
– novih pogojev nenadoma ne izpolnjuje več
nobeden od treh stranskih udeležencev v
postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za
hidroelektrarno (HE) Mokrice.

Lutra: biolog premalo
Spomnimo: nevladne organizacije, ki želijo
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zastopati javni interes, morajo odslej imeti
najmanj 50 aktivnih članov, ki plačujejo
članarino, če gre za društva. Zavodi morajo imeti
več kot dve leti vsaj tri zaposlene s strokovno
izobrazbo sedme stopnje, ustanove pa vsaj
10.000 evrov premoženja. Zakon – če tega ne
bo preprečilo ustavno sodišče – bo deloval
retroaktivno, zato morajo organizacije dokazovati
izpolnjevanje teh pogojev za dve leti nazaj. V
postopku pridobivanja okoljevarstvenega
soglasja za HE Mokrice so kot stranski
udeleženci sodelovali zavod Lutra, Društvo za
preučevanje rib Slovenije (DPRS) in Ribiška
zveza Slovenije. Vse tri za las zgrešijo
izpolnjevanje novih pogojev.
Zavod Lutra je imel v minulih dveh letih dva
zaposlena biologa s 7. stopnjo izobrazbe, torej
jim do izpolnjevanja pogojev zmanjka eden. »V
preteklosti smo imeli zaposlenih tudi od pet do
sedem biologov in jeseni načrtujemo dodatno
zaposlitev. Zaposlitve so odvisne od projektov, ki
jih pridobimo,« pojasnjuje Marjana H. Adamič,
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ustanoviteljica Lutre. Vse kaže, da je bil zakon
spremenjen zaradi Mokric, se strinja. »Število
članov ne dokazuje ničesar. Nenadoma izkušnje
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in reference niso več pomembne, velja samo,
koliko nas je bilo v minulih dveh letih,« razlaga.
Če bi zakon kot pogoj določal povprečno število
zaposlenih v nekajletnem obdobju, bi ga Lutra
izpolnjevala. »Tako pa smo onemogočeni za
naslednji dve leti,« je dejala Adamičeva.

Ribiška zveza: član premalo
»Ja, zdi se, da nekdo hoče nas, zoprneže,
izločiti iz tega postopka,« se strinja tudi generalni
sekretar Ribiške zveze Slovenije Igor Miličič.
»Vse za to, da bi čim prej uresničili Mokrice. Pa

Vse objave

tudi HE na srednji Savi in na Muri.« Zvezo
sestavlja 64 članic, to so posamezne ribiške
družine. Vse skupaj imajo resda več kot 12.000
članov – ribičev, toda formalnopravno ima ribiška
zveza le 64 članic. Na skupščini leta 2018 jih je
sodelovalo 49, leto prej 41. Tako je tudi Ribiška
zveza za enega oziroma devet članov zgrešila
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izpolnjevanje novih pogojev in s tem pravico, da
sodeluje v postopku pri Mokricah.
Na podoben način je izpolnjevanje pogojev (o
številu članov ne želijo javno govoriti) zgrešilo
tudi DPRS, ki mu je s pritožbo uspelo, da je
Agencija za okolje že izdano okoljevarstveno
soglasje vrnila v ponovni postopek. Ta še traja. »
Projektno ves čas sodelujemo s slovenskimi in
mednarodnimi strokovnjaki, za katere pa ni
potrebe, da bi bili člani društva,« pravijo v DPRS.
Težave imajo tudi z dokazovanjem članstva. »To
med drugim pomeni, da bo članstvo v društvih
javno. Si predstavljate, da bi isto veljalo za
politične stranke?« so zgroženi. Nimajo prav
nobenega dvoma o tem, da so bile Mokrice tiste,
ki so narekovale takšne spremembe.
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DZ potrdil tretji paket ukrepov, turistični boni za
vse
Objavljeno 29. maj 2020 22.09 | Posodobljeno 29. maj 2020 23.21 | Piše: Ma. M.
Ključne besede:

državni zbor

koronaukrepi

koronavirus
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Državni zbor je potrdil tretji paket protikoronskih ukrepov,
tokrat vrednih milijardo evrov.

Državni zbor je potrdil tretji paket ukrepov. FOTO: Uroš Hočevar
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Kaj berejo drugi
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storitev omogoča

Ključni cilj je ohranitev delovnih mest, s tem ko bo država povrnila del nadomestila plače za delavce, ki jim bodo odredili skrajšani delovni čas ali pa napotili na čakanje
na delo doma. Turistični panogi bo dodatno pomagala z izdajo bonov vsem prebivalcem Slovenije.

Kot najbolj izpostavljen ukrep zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida 19 je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti Janez Cigler Kralj predstavil subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. Koristil ga bo lahko vsak delodajalec, ki vsaj 10 odstotkom zaposlenih ne bo
mogel zagotavljati 90 odstotkov dela. Država bo za vsakega takšnega delavca subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko, ukrep pa bo
veljal od 1. junija do 31. decembra.
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Podaljšano subvencioniranje za čakanje na delo
Z namenom ohranitve čim več delovnih mest se za mesec dni podaljšuje tudi subvencioniranje nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. V
nasprotju s prvotnimi načrti vlade bodo do tega ukrepa tudi še v juniju z redkimi izjemami upravičeni vsi delodajalci in ne le tisti iz panoge turizma in gostinstva.

Janez Cigler Kralj
@jciglerkralj

Okoli milijarde € pomoči gospodarstvu, trgu dela in prebivalcem
je aktivirano. Iskrena hvala vsem sodelujočim pri pripravi,
obravnavi in sprejemu izhodne strategije! Gremo naprej. #PKP3

39 9:49 PM - May 29, 2020
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See Janez Cigler Kralj's other Tweets

Vlada je tretji protikoronski zakon pripravljala predvsem z mislijo na panogo turizma in gostinstva, ki je med najbolj prizadetimi zaradi epidemije. Pomagati ji namerava
tako, da bo država vsem prebivalcem Slovenije izdala bone, ki jih bo mogoče koristiti za plačilo nočitve oziroma nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji,
od hotelov do planinskih domov ali kampov. Veljali bodo do konca leta.
Turistične bone bodo prejele osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca 2020, in sicer rojene do vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajše pa v
višini 50 evrov. Računajo, da bo ukrep prinesel multiplikativni učinek.
Turistični boni so bili na današnji izredni seji poslancem tudi najbolj zanimivi. Nekaterim se je zdela njihova višina prenizka, drugi bi omogočili koriščenje tudi za druge
storitve, ne le za nočitev z zajtrkom, tretji bi izplačali njihovo vrednost v denarju. Državni zbor je vse te predloge zavrnil, sprejel je le dopolnilo koalicije, da v primeru
plačila z bonom cena turistične storitve ne sme biti višja kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi. Opazili so namreč, da so nekateri turistični ponudniki začeli
višati cene še pred uveljavitvijo zakona, kar je na dopoldanski novinarski konferenci obsodil tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Pomoč žičničarjem, prevoznikom in kmetom
Zakon prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji. Med njimi so državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za
podjetja kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom. Približno 125 milijonov evrov je predvidenih za zdravstvo, ker v času epidemije ni moglo izvajati velikega
dela storitev.
Do kriznega dodatka, ki ga je za različne skupine državljanov uvedel prvi protikoronski zakon, bodo zdaj upravičeni tudi vpoklicani pripadniki civilne zaščite ter
prostovoljni gasilci, gorski reševalci in jamarji. Novi upravičenci so tudi zasebni izvajalci institucionalnega varstva in pomoči družini na domu.
S ciljem pospešiti investicije se v tretjem protikoronskem zakonu podaljšujejo ukrepi na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo
pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati z utemeljitvijo, da pomeni vojno napoved
naravi, a jim ni uspelo.

Vrednotnice za športne prireditve
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Organizatorji športnih prireditev, ki teh zaradi epidemije niso mogli izvesti, bodo lahko imetnikom vstopnice izdali vrednotnico v enaki vrednosti.
Vlada namerava po tem zakonu tudi pregledati neposredne tuje naložbe, ali morda ne predstavljajo grožnje varnosti oziroma javnemu redu. Pregled naj bi se izvajal
med letošnjim oktobrom in sredino leta 2023.
Državni zbor je zakon, ki je po besedah ministra za delo zamišljen kot izhodna strategija za preprečitev hujših posledic epidemije in kot pomoč gospodarstvu, da se bo
lahko čim prej zagnalo v polni meri, potrdil z 51 glasovi za in osmimi proti. Podporo so mu odrekli poslanci Levice, v LMŠ, SAB in SD pa so se glasovanja tako kot pri
prvih dveh protikoronskih zakonih vzdržali.

Podprite zgodbe, ki štejejo
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Slovenske novice so že več kot dve desetletji najbolj priljubljen časnik na Slovenskem. Podprite naše delo tudi na spletu in si zagotovite neomejen dostop do
vseh vsebin na našem portalu že za 0,99 € na mesec. To je manj kot stane ena skodelica jutranje kave. Naša zaveza velja: ostajamo v službi malega človeka!
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Mokrice kot cilj, spremembe zakona kot sredstvo
Dnevnik
SOBOTA, 30. MAJ 2020 OB 00:00

Vse kaže, da je HE Mokrice tisti vzvod, zaradi katerega so na ministrstvu za okolje v drugem
protikoronskem paketu spremenili gradbeno zakonodajo, včeraj pa so spremembe podaljšali do
leta 2021. Naključje ali ne – izpolnjevanje novih pogojev za...
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