Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 31. 5. 2020
Število objav: 17
Internet: 17
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 6
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 11
Inženirski dan: 0
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Naslov

Okrevanje gospodarstva: Še več istega tokrat ne bo dovol

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 5. 2020

Avtor

Vojko Flegar

Teme

Gradbeništvo, graditev

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

Naslov

Gospodarska rast upadla za 2,3 odstotka

Medij

Bizi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...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....

Naslov

Poslanci potrdili tretji protikoronski paket, zelena luč za bone. Kaj prinaša zakon?

Medij

Bizi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...izvajalci institucionalnega varstva in pomoči družini na domu. S ciljem pospešiti naložbe 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

TRETJI PAKET POMOČI JE POD STREHO: Kako so glasovali poslanci?

Medij

Regionalobala.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 5. 2020

Avtor

T. R.

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

Čakanje in odpuščanja: kako se na življenje po epidemiji pripravljajo slovenska podjetja

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 30. 5. 2020

Avtor

Lana Dakić, Špela Mikuš

Teme

Gradbeništvo, graditev

...naraščanja števila brezposelnih. »Bo pa del storitvenega sektorja ponovno zaposloval, zaradi odprtja gostinskih
obratov in počasne krepitve turizma. Tudi gradbeništvo bo sezonsko gledano zaposlovalo. Slabši zaposlovalni izgledi
pa zdaj veljajo v industriji, ker je industrija v Italiji ponovno pričela delovati (del teh...
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Naslov

Poslanci potrdili tretji paket protikoronskih ukrepov, turistični boni za vse

Medij

Reporter.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

Pod drobnogledom: Vladne prioritete za okrevanje gospodarstva

Medij

Nova24tv.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 5. 2020

Avtor

Metod Berlec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...prizadevali, da bi investitorji in gradbeniki nadaljevati z vlaganji. »Investicije se morajo nadaljevati v še večji meri, s
še večjim zagonom kot do sedaj. Gradbeništvo je namreč panoga, ki lahko s svojimi multiplikativnimi učinki pospeši
gospodarsko rast. Gre za projekte, kot so HE Mokrice, 3 razvojna os in daljnovod...

Naslov

(INTERVJU) Minister, kdaj? Jernej Vrtovec: “Če ne bo pritožb, prva lopata septembra”

Medij

Vecerkoroska.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 5. 2020

Avtor

Tomaž Ranc, Uroš Esih

Teme

Gradbeništvo, graditev

...povezovanju - od Avstrije do navezave na cesto A1 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,...

Naslov

Gradbeništvo po epidemiji koronavirusa

Medij

Si21.com, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 30. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Treba je preprečiti socialni dumping v gradbeništvu »V sindikatih, ki delujemo na področju gradbeništva, že vrsto let
opozarjamo na nujnost sprememb na področju javnih naročil, ki bi morala v bistveno večji meri upoštevati socialne
kriterije...

Naslov

Največja rast trošenja države v 12 letih

Medij

Si21.com, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 30. 5. 2020

Avtor

GZS

Teme

Gradbeništvo, graditev

...lastnine sta ublažili padec, ki je bil posledicamanjših nakupovstrojevin opreme. Znotraj sektorjev se je dodana
vrednost nekoliko presenetljivo povečala v gradbeništvu (+1,4 %), in sicer zaradi rasti stanovanjske gradnje terv
predelovalnih dejavnostih (+1 %). Zadnje je bilo posledica zamika med izdajo faktur, ki je še...

3

Internet
Zaporedna št.
11

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
12

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
13

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
14

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
15

Povzetek

Naslov

Milijarda evrov za ohranitev delovnih mest?!

Medij

Radio-ptuj.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

TRETJI PAKET POMOČI JE POD STREHO: Kako so glasovali poslanci?

Medij

Regionalgoriska.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 30. 5. 2020

Avtor

T. R.

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

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

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 5. 2020

Avtor

Unknown

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 potrdil tretji paket protikoronskih ukrepov

Medij

Findinfo.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

Zakaj in čemu "Bohinjska proga"

Medij

Portalplus.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...- Divača - Nova Gorica - Jesenice in nato, v naslednjem mandatu, morda celotne Slovenje. Multiplikativni učinek
takega projekta sega v več panog – od gradbeništva, gradbenega materiala, elektro industrije, jeklarstva in celo v
turizem. Projekt se lahko izvaja paralelno na več mestih hkrati in je izvedljiv v 2-3...
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Naslov

DZ prižgal zeleno luč zakonu za zagon investicij po epidemiji

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 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, ki ga
letos po napovedih čaka znaten padec. Državna sekretarka na ministrstvu za okolje...

Naslov

Obseg BDP v prvem četrtletju padel za 2,3 odstotka

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 5. 2020

Avtor

Unknown

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...
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Iz tiskane edicije

Okrevanje gospodarstva: Še več
istega tokrat ne bo dovolj
Okrevanje gospodarstva po umetni komi zaradi novega koronavirusa bo
dolgotrajen in zapleten proces, v katerem najbrž ne bo manjkalo zastojev
in celo ponovnih nazadovanj, četudi ponovnega splošnega vala okužb
morda ne bo. K temu bodo svoje prispevali zdaj okrepljeni, a že pred
pandemijo prisotni protekcionistični re eksi, 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 skalni podpori za srednjeročno
okrevanje in dolgoročno strukturno prilagajanje evropskega gospodarstva.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Recesija bo imela obliko črke V, je prejšnji teden
izjavil finančni minister slovenske vlade. Iz
ministrovih ust v božja ušesa, kajti za strm vzpon
gospodarstva na prejšnje ravni bo po marčnoaprilskem globokem padcu, hujšem kot leta
2009, potreben pravcati čudež. Z naglim
okrevanjem ne računajo nikjer, niti na Kitajskem
ne (več), ampak celo v najbolj optimističnih
scenarijih predvidevajo rast – in to v primerjavi s
prvimi tremi četrtletji – kvečjemu proti koncu leta.
In ker Slovenija pretežen del svoje dodane
vrednosti ustvarja v menjavi s tujino, nam vsaj
kratkoročno ne bi pomagalo kaj prida, četudi bi
imeli, kot trdi predsednik vlade, »najboljšo
epidemiološko sliko« v Evropi in četudi bi bili
dosedanji ukrepi za blaženje padca
povpraševanja, zaposlenosti in likvidnosti
občutno hitrejši in bolj učinkoviti, kot so po
dostopnih podatkih in primerjavah z drugimi
državami očitno bili.
Hočeš nočeš, na žalost ali na srečo, je okrevanje
slovenskega gospodarstva v precejšnji meri
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

odvisno od tega, kako hitro se bo pobiralo
globalno gospodarstvo in v njegovem okviru
evropsko, hkrati pa od, hm, ekonomske politike
in fiskalne doktrine, ki bosta prevladali na ravni
EU. K dolgi slovenski recesiji po krizi pred
desetletjem, za kakršno se sedanji premier
priduša, da je ta vlada ne bo dovolila oziroma da
bo storila vse, da jo prepreči, je namreč
varčevalni diktat EU prispeval najmanj toliko kot
slovenske vlade v obdobju 2008–2014 (pri
čemer sta bili najbolj vneti domači zagovornici
tega varčevanja, spomnite se le zloglasnega
Zujfa in fiskalnega pravila, dve stranki sedanje
vladne koalicije).
Prva gospodarska znamenja po rahljanju zapor
iz mednarodnega okolja niso pretirano
spodbudna. Na Kitajskem, denimo, kjer so z
»normalizacijo« gospodarske dejavnosti začeli
najprej, opažajo, da domače povpraševanje
močno zaostaja za ponudbo oziroma njenim
povečevanjem. Ljudje preprosto ne trošijo,
temveč odlagajo nakupe predvsem trajnih
7

30.05.2020

Dnevnik.si

Sobota, 08:00

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042930611/Posel/se-vec-ist...

3/9

potrošnih dobrin, pač zaradi 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 dejavnik tveganja ostaja politika:
kaotičnim ukrepom za zajezitev epidemije zdaj
sledijo enako nepremišljeni in neusklajeni ukrepi
rahljanja, ki utegnejo povzročati vedno nove
izbruhe okužb in dlje časa dušiti gospodarsko
okrevanje.
V Nemčiji je moral Volkswagen zaradi različnih
težav pri dobavi sestavnih delov in velikanskih
neprodanih zalog gotovih vozil preložiti ali
ustaviti zagon številnih obratov, v nekaterih
drugih pa proizvodnja teče s polovično
zmogljivostjo. Nič bistveno boljše, kot pričajo tudi
ukinitev nočne izmene v novomeškem Revozu,
napoved iz njegove materinske družbe Renault,
da utegne zapreti nekatere tovarne, in
osemmilijardni sveženj pomoči francoske vlade,
ne gre večini drugih proizvajalcev avtomobilov,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

torej celotni panogi, ki k slovenskemu izvozu
prispeva dobro petino. Z vseh koncev Evrope
poročajo o problemih z zagotavljanjem
sezonskih delavcev za kmetijska opravila in
nadaljevanju mrtvila v turistično-gostinski panogi
tudi po odpravi večine (razen čezmejnih)
omejitev gibanja in ponovnem odprtju
nastanitvenih zmogljivosti ter lokalov. Kulturnozabavna industrija, od koncertov do športnih
prireditev, ki med drugim prav tako poganja
turizem in gostinstvo, pa se pravzaprav sploh še
ni začela dobro postavljati na noge.

Zaviralni dejavniki
Da bo gospodarsko dejavnost neprimerno težje,
kot jo je bilo mogoče v bistvu čez noč ustaviti,
znova zagnati in »sinhronizirati«, ni
presenečenje. Na to je vnaprej opozarjala večina
ekonomistov. Proces je in bo najmanj
srednjeročno zapleten zaradi, prvič, novih pravil
obnašanja, ki jih je prinesla koronavirusna
epidemija, pri čemer vse panoge niso enako
8

30.05.2020

Dnevnik.si

Sobota, 08:00

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042930611/Posel/se-vec-ist...

4/9

prizadete: letalska ali klavnična industrija, na
primer, imata z upoštevanjem fizičnega
distanciranja in drugih pravil večje težave kot
gradbeništvo ali informacijsko-tehnološka
industrija. Drugič, zagon otežuje neskladje med
ponudbo in povpraševanjem, tako domačim kot
tujim, kajti za bolj ali manj vse gospodarske
panoge, razen tistih, ki zadovoljujejo osnovne
življenjske potrebe, lahko pričakujemo, da bodo
lahko še lep čas proizvajale več, kot bodo
potrošniki pripravljeni kupovati. Ta sinhronizacija
je skrajno kritična, kajti po določenih obdobjih
pomoči držav s financiranjem čakanja na delo in
skrajšanega delovnega časa ter z likvidnostnimi
poroštvi bodo podjetja v primeru manjše prodaje
začela zmanjševati proizvodnjo, kar pomeni, da
bodo prisiljena odpuščati. To bo poleg
takojšnjega izpada potrošnje povzročilo osebne
stečaje, ker veliko ljudi ne bo več zmoglo
servisirati posojil, dodatno zmanjšanje kupne
moči pa bo za seboj potegnilo novo krčenje
potrošnje in v najslabšem primeru ustvarilo

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

negativno spiralo.
Kot tretji poglaviten zaviralni dejavnik ponovnega
zagona lahko omenimo verige dodane vrednosti,
globalne, vendar tudi lokalne. Pri tem ne gre le
za morebitno pomanjkanje surovin,
repromaterialov in sestavnih delov (od blizu in
daleč), pač pa tudi, širše gledano, za neoviran
pretok ljudi. V kmetijstvu kot delovne sile, v
turizmu in gostinstvu pa predvsem kot
potrošnikov. Četudi bi, recimo, bili izkoriščeni vsi
turistični vavčerji, Slovenija s tem ne bo mogla
nadomestiti izpada tujih gostov, ampak potrebuje
odprte meje najprej s sosednjimi državami in
nato še širše, sicer bodo šla v tej panogi po zlu
delovna mesta. To bo spet zmanjšalo domače
povpraševanje in na drugi strani povečalo pritisk
na javne finance. Ni še mogoče vedeti, kako
hitro bo mogoče te verige in čezmejno svobodo
gibanja, tudi zaradi novih epidemioloških pravil
za skupinska potovanja in prevoze, obnoviti.
Mogoče pa je predvideti, da bo oboje vsekakor
ostalo skrajno občutljivo za morebitno ponovno
širjenje okužb. Na eni strani to najbrž pomeni, da
9
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bodo podjetja vsaj nekatere verige dodane
vrednosti poskušala skrajšati oziroma
posamezne dele preseliti na lokacije, bližje
proizvodnji končnega izdelka, na drugi strani pa,
da se turistično-gostinska panoga dolgoročnemu
krču ne bo mogla izogniti. To bo prizadelo vrsto
evropskih držav in prav tako vplivalo na njihovo
raven potrošnje, tudi uvoženih dobrin.
Čeprav so rahljanja zapor v marsikom morda
vzbudila občutek, da je »normalnost« malodane
na dosegu roke, je ta iz epidemioloških,
psiholoških, ekonomskih in tudi političnih
razlogov, ki medsebojno povezani ustvarjajo
nepredvidljivo dinamiko, še zelo daleč. Še
NAJNOVEJŠE
10 min

1 ura
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slabše, podobno kot konec leta 2008 moramo

Avstrija pomaga
umetnikom

računati s tem, da najhujše, tudi v socialnem

#foto #video
Ameriška
astronavta
uspešno poletela
proti Mednarodni
vesoljski pos...

(ko se utegnejo pokazati še prve luknje v

Družina Thiem
organizira teniški
turnir z omejenim
številom
gledalcev
Prvoligaši pri
koncu
pripravljalnih
tekem, vodilna
Olimpija ugnala
Gorico
V požaru na
bavarski farmi
zgorelo več tisoč
puranov

pogledu, šele prihaja, najbrž proti koncu poletja
bančnih bilancah). In to celo v primeru, da niti
nova popolna zapora niti delne zapore zaradi
epidemije ne bodo več potrebne. V naslednjih
mesecih se bo najprej izkazalo, kako učinkoviti
so bili kratkoročni ukrepi vlad (v Evropi tudi
Evropske komisije) in centralnih bank, ki so
gospodarstvo ohranjali pri življenju med umetno
povzročeno komo, predvsem pa, kako hitre in
hkrati strukturno premišljene – ali ne – bodo
podporne ekonomske politike v času
nepredvidljivo dolgega obdobja okrevanja.

Stari problemi
In tukaj pridemo do četrtega pomembnega
dejavnika, ki bo vplival tako na tempo kot na

Vse objave

smer okrevanja: do vseh tistih problemov, ki so
slabili gospodarsko rast že pred koronavirusno
krizo in s katerimi so se vlade premalo ukvarjale,
pandemija pa jih je ali jih bo še okrepila, toliko
bolj, ker medtem globalnega usklajevanja in
sodelovanja (v okviru OZN in njenih agencij, G20
in G8 oziroma G7, WTO, celo IMF itd.) skorajda
ni več. Če te probleme povzamemo po
nedavnem članku znanega ekonomista Nouriela
Roubinija (za Project Syndicate), so naslednji:
»predkrizna« (pre)zadolženost zasebnega in
10
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javnega sektorja, ki se bo zdaj še povečala, s
tem pa tveganja stečajev posameznikov, podjetij
in držav s povratnimi učinki na bančni sistem;
demografska slika večine razvitih držav, ki bo
terjala vse večje izdatke za zdravstvo in
pokojninski sistem; deflacijski pritiski zaradi
manjšega povpraševanja, ki centralne banke
silijo v tiskanje denarja, dolgoročno pa ustvarjajo
okoliščine za razvoj stagflacije (stagnacije
gospodarstva ob hkratni inflaciji); digitalizacija
gospodarstva, ki ustvarja manj dobro plačanih
delovnih mest, kot jih odpravi; deglobalizacija
oziroma trgovinske vojne oziroma vrnitev
protekcionizmov s povratnimi političnimi učinki
(populizem); geostrateško merjenje moči med
ZDA in Kitajsko, ki prerašča v hladno vojno s
kibernetskimi spopadi v ozadju ter okoljskopodnebna tveganja, med katera spada tudi sama
koronavirusna pandemija.
Zaradi teh dejavnikov, meni običajno ne prav
optimističen ekonomist, bi lahko nastal »popoln
vihar«, ki bi globalno gospodarstvo spravil v
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

»desetletje obupa«, do »srečnega konca« z bolj
vključujočo, sodelovalno in stabilno mednarodno
ureditvijo po letu 2030 ter z bolj sposobnimi
političnimi vodstvi pa bo – ob tehnološkem
napredku – treba »najti način, da to večjo
depresijo (večjo od tiste po letu 1929, op. p.)
preživimo«.
Prejšnja gospodarska kriza, velika recesija, je
bila ne le po Roubinijevi oceni v skoraj vseh
pogledih izgubljena priložnost. Če je bilo,
denimo, banke treba tako ali drugače podpreti ali
sanirati z davkoplačevalskim denarjem (sicer bi
se sesuli denarni sistemi), je bistvo globalnega
finančnega sistema ostalo nedotaknjeno.
Spremenilo se je morda le to, da navideznega
denarja niso več ustvarjali hipotekarni krediti in
finančni derivati na njihovi podlagi, temveč
centralne banke s svojimi programi količinskega
sproščanja, torej tiskanja denarja. To, nova
zniževanja davkov (v ZDA in drugod) in
nemoteno delovanje davčnih oaz je poganjalo
borze in ustvarjalo vtis gospodarskega razcveta,
11
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od katerega pa večina prebivalstva razvitih držav
ni imela skoraj nič. Nasprotno, slabo plačane (v
glavnem storitvene) dninarske zaposlitve so se
še bolj razmahnile, neenakopravnost pri delitvi
novoustvarjene vrednosti se je še poglobila, na
drugi strani pa je produktivnost rasla vse
počasneje. »Regresi« za nakup novih
avtomobilov in druge oblike pomoči, med drugim
obotavljajoče se zaostrovanje normativov za
izpuste, so skupaj s subvencijami naftni industriji
in premogovništvu cementirali fosilno paradigmo
mobilnosti in proizvodnje električne energije. Na
demografske izzive so vlade večinoma
odgovarjale z dvigovanjem upokojitvene starosti
in delovne dobe ter realnim nižanjem pokojnin,
rast izdatkov za zdravstvo pa »krotile« s
privatizacijo in zmanjševanjem pravic iz javne
blagajne. Varčevanje je bilo sploh – kot nekoč v
medicini puščanje krvi – spričo »nepredvidenih«
izdatkov (s sanacijo bank itd.) glavna fiskalna
zapoved, zaradi katere so se nominalno in
realno zmanjševali javni izdatki za izobraževanje
in znanost, socialne transferje, kulturo,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

infrastrukturo ter večino drugih
»negospodarskih« dejavnosti. Skratka, »nova
normalnost« po krizi leta 2008 je bila stara
oziroma še več istega.

Retorična in naivna
vprašanja
Tudi zdaj nevarnost, da bodo vlade v imenu
kratkoročnega cilja rešiti, kar se rešiti da,
zanemarile strukturna neskladja 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 dolgoročnimi cilji, recimo
podnebnimi ali okoljskimi, hkrati pa imajo
»gasilske akcije« takoj viden učinek (čeprav
morda zgolj navidezen), medtem ko se ta pri
strukturnih spremembah pokaže šele čez čas.
Veliko preprosteje, pa tudi ceneje in piarovsko
učinkovito je denimo za veliko državo, kakršna je
12

30.05.2020

Dnevnik.si

Sobota, 08:00

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042930611/Posel/se-vec-ist...

8/9

Nemčija s številnimi notranjimi letalskimi
povezavami, tako ali drugače, tudi z vstopom v
lastništvo, rešiti nacionalnega letalskega
prevoznika kot čakati na rezultate vlaganj v
železniško infrastrukturo. Veliko hitreje in ceneje
je mogoče razširiti mestne ljubljanske avtocestne
vpadnice kot vzpostaviti primestni javni prevoz.
Istočasno izkušnje iz velike recesije svarijo, da
lahko neselektivno reševanje celih panog
oziroma delovnih mest ustvari tudi zombijevska
podjetja (če tukaj zanemarimo neposredne
zlorabe), torej podjetja, ki so bila sicer zapisana
skorajšnjemu propadu, a jim je državna pomoč
pomagala pri preživetju na račun drugih ali novih
podjetij z večjo dodano vrednostjo.
Z drugimi besedami in ko gre za Slovenijo: 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 letošnjega BDP in tri
ali pet odstotnih točk večji ali manjši javni dolg
moralo zanimati in skrbeti, kakšna bo »izstopna
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

strategija« vlade. Se bo znala osredotočiti na
strukturne probleme, ali se bo pod pritiskom
posameznih lobijev aktivistično izgubljala v vrsti
posamičnih in populističnih potez, s katerimi bo
enkrat poskušala rešiti turizem, drugič Gorenje,
tretjič Revoz…? Bo znala izkoristiti stare in nove
evropske finančne vire za naložbe z
dolgoročnimi in multiplikativnimi učinki, denimo v
zdravstvo, šolstvo in znanost, v digitalno
infrastrukturo in prenosno elektroomrežje, v javni
primestni promet, v energetsko obnovo stavb,
urejanje vodotokov…? Bo dojela, da bi bila lahko
gradnja stanovanj, domov za starejše, tudi
dogradnja šol za razrede z manj učenci (in več
učitelji) način za zaposlitev domače gradbene
operative, le pogojno konkurenčne pri velikih
infrastrukturnih projektih?
Bo, ne nazadnje, temveč posebej poudarjeno,
vlada vendarle dojela, da se za okrevanje nujno
potrebno osnovno zaupanje potrošnikov in
gospodarstva začne z zaupanjem javnosti,
volilcev v to, kar dela vlada, ali pa bo z
13
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ideološko-revanšističnimi konflikti še naprej
izključevala celotne družbene skupine in
polarizirala družbo? Glede na dosedanje
izkušnje je to zadnje vprašanje žal bolj ko ne
retorično, vprašanja iz prejšnjega odstavka
(mimogrede, smiselno povzeta iz priporočil
Sveta modrih, stalnega ekonomskega
posvetovalnega telesa nemške vlade) pa zato,
no, naivna. In če kot odprto in majhno
gospodarstvo Slovenija ne more okrevati
bistveno hitreje od drugih, zlasti Evrope, in še
manj pluti proti toku, pa je zaradi vlade, ki
sleherno pripombo in kritiko razume kot napad –
ne, kot zaroto proti sebi – nevarnost, da bo s

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

tokom postopoma tonila, povsem realna.
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Gospodarska rast upadla za 2,3 odstotka
Bruto domači proizvod (BDP) Slovenije se je v prvem četrtletju letos glede na enako
obdobje lani zmanjšal za 2,3 odstotka. 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.

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

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.
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.

Izvoz prvič v desetletju navzdol
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.

Deflacija znašala 1,2 odstotka
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.

V prvem četrtletju še brez vpliva epidemije na trg dela
Slovenski trg dela je bil v prvem letošnjem četrtletju še v dobrem stanju, epidemija novega koronavirusa nanj še ni imela
vpliva. Stopnja anketne brezposelnosti je znašala 4,6 odstotka, kar je 0,3 odstotne točke manj kot v enakem obdobju lani,
kažejo podatki državnega statističnega urada.

Za desetino nižji proračunski prihodki
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, je sporočilo finančno ministrstvo.
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Banka Slovenije v proračun 45 milijonov evrov lanskega presežka
Banka Slovenije je lani ustvarila 180,7 milijona evrov presežka prihodkov nad odhodki, predlani ga je bilo za 63 milijonov
evrov. Povečanje je šlo zlasti na račun neto sprostitve rezervacij za tveganja. Na podlagi tega presežka bo Banka Slovenije
v državni proračun nakazala 45,2 milijona evrov.

Več si lahko preberete tukaj.
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Poslanci potrdili tretji protikoronski paket,
zelena luč za bone. Kaj prinaša zakon?

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

Poslanci državnega zbora so na današnji izredni seji podprli tretji protikoronski zakon, ki
med drugim vključuje tudi turistične bone za vse prebivalce Slovenije. Za zakon je
glasovalo 51 poslancev, osem jih je bilo proti. Proti zakonu so med poslanci opozicije
glasovali samo v Levici, medtem ko so se v LMŠ, SAB in SD, tako kot že pri prvih dveh
protikoronskih zakonih, glasovanja vzdržali.

Državni zbor potrdil tretji sveženj protikoronskih ukrepov, tokrat vrednih milijardo evrov. Ključni cilj je ohranitev
delovnih mest s tem, da 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,
poroča STA.

Cigler Kralj: Vlada je prisluhnila pozivom gospodarstva
Kot najbolj izpostavljen ukrep iz zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19 je
minister za delo Janez Cigler Kralj predstavil subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. Izkoristil ga bo lahko vsak
delodajalec, ki vsaj deset 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 na teden, ukrep pa bo veljal od 1. junija do
31. decembra letos.
Z nam
enom 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, ne le tisti iz panoge turizma in gostinstva.
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"Vlada je prisluhnila številnim pozivom iz gospodarstva," je o tej spremembi dejal Cigler Kralj in izrazil pričakovanje, da
se bo tako 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.

Turistični boni za vse prebivalce Slovenije
Vlada je sicer tretji protikoronski zakon pripravljala predvsem z mislijo na panogo turizma in gostinstva, ki je med najbolj
prizadetimi zaradi epidemije. Turistični in gostinski panogi namerava pomagati tako, da bo država vsem prebivalcem
Slovenije izdala bone, ki jih bo mogoče uporabiti za plačilo prenočitve oziroma prenočitve z zajtrkom v nastanitvenih
objektih v Sloveniji. Veljali bodo do konca leta.
Turistične bone bodo prejele osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca 2020, in sicer tiste, rojene do
vključno leta 2002, v vrednosti 200 evrov, mlajše pa v vrednosti 50 evrov. "Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel
multiplikativni učinek," je povedal Cigler Kralj. S turističnimi boni so se na današnji izredni seji največ ukvarjali tudi
poslanci. Nekaterim poslancem se je zdela njihova vrednost prenizka, drugi bi omogočili koriščenje tudi za druge storitve,
ne le za prenočitev 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
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gospodarski minister Zdravko Počivalšek.
Poslanci prižgali zeleno luč zakonu za zagon investicij po epidemiji
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 v
SD in Levici, so bili do zakona kritični, ker naj bi bil lahko škodljiv za okolje in vsebinsko prazen.
V koaliciji so zakon sprejeli z odprtimi rokami, saj naj bi ugodno vplival na zagon gospodarstva in s tem na življenjski
standard v državi. Iz njihovih vrst je bilo mogoče slišati, da bi lahko zajel za okoli 500 milijonov evrov investicij z
najrazličnejših področij. V opoziciji so bili pričakovano bolj zadržani. V LMŠ so poskusili 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 so bili neuspešni. (STA)

Kaj še prinaša tretji protikoronski paket?
Zakon prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji. Med njimi so tudi državne
pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja pa tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom. Okoli
125 milijonov evrov je predvidenih za zdravstvo, ki v obdobju 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. Med novimi upravičenci so tudi
zasebni izvajalci institucionalnega varstva in pomoči družini na domu.
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S ciljem pospešiti naložbe 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.
Vlada namerava po tem zakonu tudi pregledati neposredne tuje naložbe, ali morda ne pomenijo grožnje varnosti oziroma
javnemu redu. Pregled naj bi se izvajal med letošnjim oktobrom in sredino leta 2023. Organizatorji športnih prireditev, ki
teh zaradi epidemije niso mogli izvesti, bodo lahko imetnikom vstopnice izdali vrednotnico v enaki vrednosti.

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

Več si lahko preberete tukaj.
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TRETJI PAKET POMOČI JE POD STREHO:
Kako so glasovali poslanci?
Slovenija
T.R. - Uredništvo/STA - Foto: Twitter/Janez Janša, unsplash.com, pexels.com - 30.05.2020 ob 08:23
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DZ je sinoči 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.
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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
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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.
Janez Cigler Kralj
@jciglerkralj
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Okoli milijarde € pomoči gospodarstvu, trgu dela in prebivalcem
je aktivirano. Iskrena hvala vsem sodelujočim pri pripravi,
obravnavi in sprejemu izhodne strategije! Gremo naprej. #PKP3

99 9:49 PM - May 29, 2020
26 people are talking about this

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

22

Regionalobala.si
Država: Slovenija

30.05.2020
Sobota, 08:26

Kazalo

https://www.regionalobala.si/novica/tretji-paket-p...

4/6

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.

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

Turistični boni so bili na včerajšnji 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 novinarski konferenci obsodil tudi gospodarski
minister Zdravko Počivalšek.

23

Regionalobala.si
Država: Slovenija

30.05.2020
Sobota, 08:26

Kazalo

https://www.regionalobala.si/novica/tretji-paket-p...

5/6

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.
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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 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.

Preberi več iz teme:

gospodarstvo

tretji protikoronski zakon

Janez Cigler Kralj

turistični boni

turizem

pomoč

skrajšan delovni čas

vlada
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KORONAVIRUS

KORONAVIRUS - UKREPI ZA PODJETJA

KORONAVIRUS - UKREPI ZA ESPEJE

Čakanje in odpuščanja: kako se na življenje po epidemiji
pripravljajo slovenska podjetja 
FINANCE WIKI
Vsi ukrepi za boj proti gospodarskim posledicam koronavirusa na enem mestu. Vstopite
v Finance Wiki:
• Pomoči za podjetja
• Pomoči za espeje
• Začasno čakanje na delo doma in povračilo nadomestila plač
• Krizni dodatek zaposlenim
Zbirke pomoči sproti posodabljamo.

Čas branja: 6 min
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Več iz teme:
koronavirus >

zaposlovanje >

Bojan Ivanc >

Zavod Republike... >

brezposelnost >

trg dela >

GZS >

Gorenje >

Renault >

Revoz >

Slavko Pungeršič >

Podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo bo vsaj začasno sicer ohranilo nekaj delovnih
mest, a kar nekaj podjetij je v zadnjih tednih že napovedalo odpuščanje. Pogledali smo,
kako se podjetja prilagajajo na razmere po epidemiji, kakšne ukrepe so sprejeli, in kdo bo
odpuščal.
V času epidemije je bilo na čakanju slabih 200 tisoč ljudi. Ko smo ta teden spraševali
podjetja, kako bodo ukrepala v prihodnjem tednu – bodo denimo delavce poklicala nazaj
na delo, odpuščala, uvedla skrajšani delovni čas –, je večina čakala na zadnjo rešilno bilko
vlade, ki jo je v petek ponudila podjetjem in podaljšala možnost čakanja na
delo še za en mesec. A kljub temu ukrepu se odpuščanjem ne bo dalo izogniti in že poleti
bi lahko število brezposelnih doseglo mejo 100 tisoč.
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GZS: Podaljšanje subvencioniranega čakanja bo ohranilo do pet
tisoč delovnih mest
»Podaljšanje čakanja na delo za vse dejavnosti še v mesecu juniju bo po naši oceni
prispevala k ohranitvi vsaj tri do pet tisoč delovnih mest, od tega polovico v predelovalnih
dejavnostih. Vezano na to bi se ohranil tudi ugoden učinek na potrošnjo, ki bi se sicer
zmanjšala, če bi ti ljudje izgubili zaposlitev,« pravi Bojan Ivanc, glavni ekonomist pri
Gospodarski zbornici Slovenije (GZS).

Preberite tudi
Subvencioniranje čakanja na delo se podaljšuje za vse, potrjeno tudi delo
na kratko
Po NLB v velika odpuščanja tudi druga največja bančna skupina NKBM
3 dejstva o trgu dela med epidemijo koronavirusa

Kot je povedal Ivanc, sicer še preden je vlada napovedala podaljšanje subvencioniranja
čakanja, ti ukrepi v dejavnostih, kjer je padec naročil silovit, ne bodo bistveno zmanjšali
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

naraščanja števila brezposelnih. »Bo pa del storitvenega sektorja ponovno zaposloval,
zaradi odprtja gostinskih obratov in počasne krepitve turizma. Tudi gradbeništvo bo
sezonsko gledano zaposlovalo. Slabši zaposlovalni izgledi pa zdaj veljajo v industriji, ker je
industrija v Italiji ponovno pričela delovati (del teh aktivnosti so začasno opravljala
slovenska podjetja) in ker so določene večje družbe relativno hitro izgubile del prej
predvidenih naročil. Cenovna konkurenca s strani Kitajske se je v avtomobilski industriji v
zadnjih dveh mesecih bistveno okrepila.«
Med panogami, ki bodo najbolj na udaru, pa poleg avtomobilske industrije Ivanc našteva
še transport (zmanjšan tovorni promet v obe smeri s slovensko in regionalno predelovalno
dejavnost, manj skupinskih, potniških prevozov), lesna, tekstilna, bela tehnika (šibka
turška lira pri zadnjih dveh dviguje konkurenčnost turških tekmecev). Ob tem dodaja še, da
bodo družbe, kjer strošek dela predstavlja nad 70 odstotkov dodane vrednosti, z večjim
padcem naročil in zaostreno likvidnostno situacijo najbolj izrazito zniževale število
delovnih mest.
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Zaradi koronakrize bo odpuščal proizvajalec izpušnih sistemov Akrapovič. Neuradno naj
bi odpustili sto in več zaposlenih. Kot so nam uradno pojasnili, so v času pandemije
poslovali v omejenem obsegu, naročila so jim upadla, prodaja se je zmanjšala, zato morajo
prilagajati svoje poslovanje razmeram na trgu. »Podjetje si z različnimi ukrepi prizadeva,
da bi bilo odpuščanj čim manj, a nestabilne tržne razmere zahtevajo prilagajanje novim
okoliščinam in tudi zmanjšanje števila zaposlenih,« sporočajo iz podjetja. Na naša
vprašanja, koliko ljudi bodo odpustili in koliko ljudi je trenutno na čakanju ter ali bodo
nižali plače in izkoristili novi ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, niso
odgovorili.

V Goodyearu v epidemiji na čakanje napotili okoli 1.480 ljudi
Podjetje Goodyear Dunlop Sava Tires je zaradi epidemije koronavirusa zaprlo
proizvodnjo v Kranju 21. marca, z delnim obratovanjem pa so spet začeli 14. aprila. »Zaradi
zaustavitve proizvodnje in upada povpraševanja po pnevmatikah zaposlenim bodisi nismo
mogli zagotoviti dela ali pa se jim je obseg dela zmanjšal, zato smo uporabili vse
razpoložljive možnosti, vključno z institutom čakanja na delo, koriščenjem morebitnega
viška ur in dopusta ter možnosti dela na daljavo, za tiste, ki so svoje delo na takšen način
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lahko opravljali učinkovito,« so pojasnili v Goodyearu. Na čakanje na delo so v različnih
obdobjih napotili okoli 1.480 zaposlenih iz proizvodnje in drugih oddelkov. »Vodstveni
kader na najvišji ravni si je znižal in odložil plačo, sicer pa v danem trenutku ne načrtujemo
zniževanja plač zaposlenim ali odpuščanj,« še pravijo. Novi ukrep subvencioniranja
skrajšanega delovnega časa, ki bo veljal od junija bodo preučili in razmislili o njegovi
implementaciji v njihovem podjetju, dodajajo.

V LTH Castingsu brez odpuščanj ne bo šlo
Koronakriza je prizadela tudi LTH Castings, ki sodi med največje evropske
visokotehnološke tlačne livarne aluminija. V času epidemije so zaradi bistveno nižjega
obsega naročil velik del zaposlenih napotili na čakanje na delo od doma (po podatkih
zavoda naj bi jih bilo skupaj okoli 1.400 delavcev), v aprilu pa je bil v urah delež čakanja
okrog 50 odstotkov, so pojasnili.
Dinamiko zaposlovanja prilagajajo potrebam pri naročilih in razmeram na trgu. »Pri tako
zmanjšani proizvodnji, kot je zdaj, je poslovanje seveda kljub izrednim varčevalnim
ukrepom in ukrepom v okviru zakonodajnih kriznih paketov zelo oteženo. Brez
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V Steklarni Hrastnik, kjer zaposlujejo okoli 700 ljudi in imajo še 48 agencijskih delavcev,
bodo število zaposlenih do začetka septembra znižali za 60, odšlo bo tudi 11 agencijskih
delavcev. V času epidemije so na čakanje v različnih obdobjih, odvisno od obsega naročil,
poslali okoli 75 ljudi. Zaradi upada naročil bodo izkoristili tudi možnost skrajšanega
delovnega časa, predvidoma za režijske delavce, so pojasnili v Steklarni Hrastnik. Trenutno
namreč v naslednjih dveh mesecih pričakujejo 25-odstotni upad prihodkov iz prodaje in
glede na ta trend lahko do konca leta pričakujejo tudi do 10 milijonov evrov manjše
prihodke od načrtovanih (15 odstotkov manj od lani). Dobiček bo po trenutni oceni nižji za
približno 15 odstotkov od načrtovanega in 30 odstotkov nižji od lanskega. Vseeno pa bodo
letos izvedli ključno investicijo v novo peč, prav tako ne predvidevajo zniževanja plač
zaposlenim, medtem ko so v vodstvu zmanjšali bonitete.

Kje so že ali bodo še odpuščali
Odpuščanja so napovedali tudi v bankah – več v članku Po NLB v velika odpuščanja
tudi druga največja bančna skupina NKBM –, pa tudi v Tovarni akumulatorskih
baterij (TAB) Mežica: aprila so po poročanju Večera odpustili 23 delavcev, zdaj pa se
morajo odločiti, kam s sto delavci, za katere ni ali je manj dela. V Tabu na naša vprašanja o
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odpuščanju in drugih ukrepih niso odgovorili. Po poročanju STA je aprila odpuščala tudi
Sumida na Blejski Dobravi: zaradi precejšnjega upada naročil v času epidemije so
odpustili 19 od približno 400 zaposlenih. Steklarna Rogaška je v sklepni fazi
reorganizacije, v sklopu katere so sprva predvidevali zmanjšanje števila zaposlenih za 200.
V začetku junija bo večini presežnih delavcev vročila odpovedi pogodb o zaposlitvi, manjši
del zaposlenih pa bo odpoved prejel predvidoma septembra, je poročal STA.

V Iskratelu načrtujejo uvedbo skrajšanega delovnega časa
Koronavirus je udaril tudi Iskratel. Zaradi zmanjšanega obsega poslovanja ali zamika
projektov je bilo na čakanju 365 zaposlenih, v prihodnje pa bodo način dela prilagajali
procesom v podjetju in dinamiki na trgu, a »ne pričakujemo večjega števila presežnih
delavcev«. Imajo tudi nekaj agencijskih delavcev, ki jih bodo zaposlili. Zaradi koronakrize
pa tudi začasno načrtujejo delo za skrajšani delovni čas za zaposlene v Sloveniji.
V podjetju Skaza je bilo konec maja na čakanju približno 90 oseb, kar je slabih 30
odstotkov vseh zaposlenih. »Izredne razmere so otežile poslovanje predvsem na področju
pohištva, in sicer pri tuji družbi, ki predstavlja 30 do 35 odstotkov celotnega izvoza ter naše
izdelke dobavlja v svojih trgovinah, ki se šele zdaj postopoma spet odpirajo,« pojasnjujejo.
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Določena delovna mesta so ukinili zaradi avtomatizacije in reorganizacije, plač pa niso
znižali in tega ne načrtujejo, čeprav zastavljeni načrti za leto 2020 ne bodo v celoti
doseženi.

Več iz teme:
koronavirus >

zaposlovanje >

Bojan Ivanc >

Zavod Republike... >

brezposelnost >

trg dela >

GZS >

Gorenje >

Renault >

Revoz >

Slavko Pungeršič >









0

FINANCE WIKI
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Vsi ukrepi za boj proti gospodarskim posledicam koronavirusa na enem mestu. Vstopite
v Finance Wiki:
• Pomoči za podjetja
• Pomoči za espeje
• Začasno čakanje na delo doma in povračilo nadomestila plač
• Krizni dodatek zaposlenim
Zbirke pomoči sproti posodabljamo.
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Iz katerih panog so novi brezposelni
V marcu in aprilu 2020, glede na dejavnost zadnjega delodajalca

Gostinstvo

4.015

Predelovalne dejavnosti

3.521

Trgovina

3.007

Druge raznovrstne poslovne dejavnosti

1.862

Gradbeništvo

1.725

Strokovne, znanstvene in tehnične…

1.189

Promet in skladiščenje

949

Druge dejavnosti

757

Izobraževanje

714

Zdravstvo in socialno varstvo

600
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Vir: ZRSZ

Kdo od velikih je že napovedal odpuščanja
Konec tedna je bilo na zavodu za zaposlovanje skoraj 90.400 brezposelnih, kažejo neuradni
podatki. Zaradi epidemije koronavirusa se je v marcu in aprilu v evidenco
brezposelnih na novo prijavilo 22.267 oseb. V maju še dodatnih več kot sedem
tisoč.
Že sredi epidemije koronavirusa so v velenjskem Gorenju najprej napovedali zmanjšanje
števila zaposlenih za 544, pred kratkim pa so sporočili, da jih bodo odpustili nekoliko manj,
327 ljudi, v invalidskem podjetju pa 29 ljudi. Več o ukrepih in poslovanju Gorenja v članku:
Gorenje: prišla je ura resnice za vse zamujeno: Aprilska naročila so od
načrtovanih nižja za dve tretjini.
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Katere poklice imajo novi
brezposelni
V marcu in aprilu 2020, glede na poklic
brezposelnega

Natakarji 2.474
Prodajalci 1.350
Proizvodni delavci 1.183
Čistilci, strežniki… 753
Tajniki 749
Drugi delavci za… 714
Kuharji 677
Komercialisti 598

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

Kuhinjski… 580
Vozniki osebnih… 399
0

600

1.200

1.800

2.400

Vir: ZRSZ

Po načrtih smo vprašali več podjetij iz različnih panog. Največ negotovosti je bilo v
avtomobilski panogi, kjer podjetja skoraj do konca tedna niso želela povedati, kakšne
ukrepe bodo uvedli v ponedeljek, torej ali bodo delavci z junijem začeli delati – in če, ali bo
to za polni ali skrajšani delovni čas – ali pa bodo ostali na čakanju.
V francoski avtomobilski skupini Renault, v katero sodi tudi novomeški proizvajalec
Revoz, so v petek napovedali zmanjšanje števila zaposlenih na ravni skupine
za vsaj 14.600. In čeprav naj bi po prvih poročanjih v Sloveniji odpustili 400 ljudi v
Revozu, pa je Revozov sindikalist Slavko Pungeršič za STA povedal, da Revoza ni na
seznamu za prestrukturiranje, s čimer so zadovoljni, in upa, da bo tako tudi ostalo.
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zmanjševanja števila zaposlenih ne bo šlo, bo pa to odvisno tudi od dinamike okrevanja,«
so povedali v LTH Castingsu.
Dodajajo, da bo kriza dolgotrajna. »Nekateri scenariji predvidevajo, da bi se lahko do
konca leta približali 80 odstotkom načrtovane prodaje, pesimistični scenariji pa
predvidevajo tudi nižje številke, tako da bodo vsi ukrepi odvisni od tega, kako bo potekalo
okrevanje,« pravijo.
Ukrep subvencioniranja delovnega časa še preučujejo, kot pravijo, je precej odvisno tudi od
zavez, ki bodo potrebne za njegovo izvajanje.

Napovedi stopnje anketne brezposelnosti za leto
2020
9
8
7
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Umar

Evropska komisija

Banka Slovenije

Mednarodni denarni sklad

Vir: ZRSZ

Steklarna Hrastnik se bo poslovila od 70 ljudi
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Poslanci potrdili tretji paket protikoronskih
ukrepov, turistični boni za vse
STA

30. maj. 2020

6:00
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DELI NA:

Fotografija je simbolična. - Foto: Primož Lavre
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.
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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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"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 oz. nočitve z zajtrkom v
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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 včerajšnji 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.
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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
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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,
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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

38

Reporter.si
Država: Slovenija

30.05.2020
Sobota, 06:04

Kazalo

https://reporter.si/clanek/slovenija/poslanci-potr...

5/5

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.
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
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vsebinsko prazen.
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Pod drobnogledom: Vladne prioritete za
okrevanje gospodarstva
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Vlada Janeza Janše je pripravila tretji paket pomoči državljanom v času koronakrize. Foto: STA.

Pod drobnogled vzeli dosedanje delo Janševe vlade. Ob njenem dvomesečnem delovanju smo
zato preverili, katere prioritete ima vlada v načrtu do konca leta. Njena glavna naloga je vsekakor
gospodarsko okrevanje države po epidemiji novega koronavirusa. Preverili smo torej, kaj so
glavne prioritete vladne koalicije do konca leta, katere ukrepe na finančnem, gospodarskem,
infrastrukturnem, socialnem in drugih področjih vlada še načrtuje za to, da bo Slovenija čim
laže prebrodila krizo, ki jo je povzročila epidemija novega koronavirusa in znova zadihala s
polnimi pljuči.
Iz vladnega urada za komuniciranje so nam sporočili, da se pričakuje, da bo Slovenija med državami, ki
bodo po epidemiji hitreje gospodarsko okrevale, saj so javne finance stabilne in banke likvidne. »Pri tem
je za izhod iz krize in za čim hitrejšo vrnitev javnih financ v okvir fiskalnega pravila bistvenega pomena
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preobrazba slovenskega gospodarstva z višjo dodano vrednostjo, z manj birokracije in z odpravo
administrativnih ovir.«

Preberite še: [VIDEO] Dr. Ernest Petrič jezno nad protestnike: “Vi demonstrirate za ne vem kaj. A
vas ni sram?”

Ministrstvo za finance po njihovo načrtuje pripravo rebalansa proračuna in nadaljnje izvajanje koalicijske
pogodbe. Minister za finance Andrej Šircelj je tako že sredi marca napovedal rebalans proračuna zaradi
spremenjenih razmer, nastanka novih obveznosti za državni proračun in spremenjenih gospodarskih
gibanj, ki jih je povzročila epidemija COVID-19. Zaradi priprave rebalansa je začasno zadržala izvajanje
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proračuna za vse neposredne proračunske uporabnike.

Finančni minister Andrej Šircelj. Foto: STA.

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so pripravili Program finančnih spodbud COVID-19,
ki je podlaga za pripravo konkretnih ukrepov za blaženje posledic epidemije, ter storili vse potrebno, da
Republika Slovenija lahko priglasi sheme državnih pomoči COVID-19 na Evropsko komisijo. »S
programom skušamo zagotoviti likvidnost oz. tekoče poslovanje gospodarstva in transformacijo v nove
poslovne modele in investicije. S planom objave v maju in juniju 2020 pripravljamo nove nepovratne
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ukrepe, s katerim bomo financirali obratni kapital, spodbujali nove ali izboljšane razvojne projekte ter
proizvodne in storitvene zmogljivosti z namenom vnovičnega zagona in razvoja podjetja, ki je bilo
prizadeto zaradi epidemije.«

Vlada načrtuje tudi nove likvidnostne ukrep v predvideni vrednosti 33,8 milijona evrov nepovratnih
sredstev, namenjene malim in srednjim podjetjem za:
povračilo stroškov za zaščitno opremo – 10 mio EUR (objavljen bo že v tem mesecu);
povračilo stroškov za področje internacionalizacije – 0,8 mio EUR;
spodbude za zagon razvojnih projektov – 5 mio EUR;
likvidnost na področju turizma in gostinstva – 13 mio EUR;
proizvodnjo na problemskih območjih – 3 mio EUR.
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Nova posojila iz evropskih sredstev (predvsem mikrokredite) v višini najmanj 80 milijonov evrov bodo
skupaj z banko SID na trg plasirali predvidoma letos poleti, so ob tem sporočili z ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo. Prizadevajo si tudi zagotoviti vse potrebne dodatne finančne vire
(nacionalne in evropske), ki bodo omogočali izvedbo celotnega svežnja povratnih in nepovratnih
finančnih spodbud za gospodarstvo. S pogledom, usmerjenim naprej, si prizadevajo zagotoviti še
dodatna sredstva za področje digitalizacije.
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Vlada ima svoje seje na Brdu pri Kranju. Foto: STA.
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Za zagon infrastrukturnih in drugih projektov
Na ministrstvu za infrastrukturo si bodo prizadevali, da bi investitorji in gradbeniki nadaljevati z
vlaganji. »Investicije se morajo nadaljevati v še večji meri, s še večjim zagonom kot do sedaj.
Gradbeništvo je namreč panoga, ki lahko s svojimi multiplikativnimi učinki pospeši gospodarsko rast.
Gre za projekte, kot so HE Mokrice, 3 razvojna os in daljnovod Cirkovce−Pince.«
Na ministrstvu za okolje in prostor (MOP) pa bodo pozornost namenili tistim projektom, ki bodo
omogočali uravnoteženo varovanje okolja s hkratnim razvojem. Pripravili ali podpirali bodo tiste pravne
ureditve, ki v skrbi za ohranjanje narave dopuščajo razvoj v okviru jasno formiranih kriterijev, ki
spodbujajo celovit in strokoven nivo sodelovanja. Projekti MOP bodo po njihovih besedah zasledovali
cilje debirokratizacije, poenostavitve postopkov, hitrejšega umeščanja v prostor in učinkovitega ravnanja
z odpadki (krožno gospodarstvo). Gradbeništvo je ena tistih panog, ki bo z multiplikativnostjo
učinkovanja pomembno pripomogle h okrevanju gospodarstva. Evropska komisija je namreč v
preteklem tednu »evropskemu gospodarstvu napovedala recesijo zgodovinskih razsežnosti«.
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He Mokrice. Foto: STA.

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

Med prioritetnimi nalogami MOP v letošnjem letu so:
1. Za tretji protikoronski sveženj ukrepov bo ministrstvo pripravilo interventni zakon za
pospeševanje priprave in izvedbe investicij in s tem zagon gradbeništva.
2. V okviru finančne perspektive 2014–2020 se bodo končale naloge kohezijske politike
2014−2020.
3. Ministrstvo pripravlja zakonske spremembe, ki bodo uskladile slovenski pravni red z
evropskim, hkrati pa bodo zasledovale cilje debirokratizacije, učinkovitejših postopkov,
razvoja in varovanja okolja.
4. Sprememba uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje,
bo pomemben prispevek k administrativni razbremenitvi nosilcev tistih posegov v okolje, ki
po svojih lastnostih ne morejo imeti pomembnih vplivov na okolje.
5. Med urgentnimi zadevami, ki jih rešuje ministrstvo, je ravnanje z odpadki. Do konca junija
bodo pripravili spremembo uredbe o odpadkih.
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1.
Izzivi na področju dela in socialnih zadev
Veliko izzivov jih čaka na trgu dela, so sporočili z ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Z že
sprejetimi ukrepi želijo ohraniti čim več delovnih mest. Subvencioniranje čakanja na delo bodo v
naslednjih mesecih nadgradili. V dialogu s socialnimi partnerji si želijo na trgu dela v luči izkušenj v času
pandemije na novo ovrednotiti oziroma pregledati dosedanjo ureditev dela na domu v smislu krepitve
usklajevanja družinskega in poklicnega življenja. Ključne aktivnosti so ta čas še povezane z aktivnim
spremljanjem stanja v domovih za starejše občane. Varstvo starejših bo ključna tema njihovega dela
tudi po izteku pandemije.
»Naš cilj je že v letošnjem letu sprožiti postopke za čimprejšnjo zagotovitev dodatnih mest v domovih za
starejše občane, kar naj bi zagotovili s podelitvijo koncesij in z intenzivnim črpanjem evropskih sredstev.
Pri slednjih gre za projekte, vezane na zagotovitev dodatnih kapacitet za dnevno varstvo in
deinstitucionalizacijo, kar bi posledično sprostilo tudi mesta v domovih, hkrati pa zagotovilo dodatna
delovna mesta.« Prav tako po njihovo ostaja ključna skrb ohranjanje oziroma izboljšanje socialnoekonomskega položaja starejših, kar so že skušali zagotoviti z izplačilom solidarnostnega dodatka v
času epidemije.

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

Aktivnosti ministrstva za delo, družino in socialne zadeve bodo usmerjene tudi v debirokratizacijo
sistema uveljavljanja pravic iz javnih sredstev s ciljem narediti sistem preglednejši, enostaven in
uporabniku prijazen. »Prav tako nadaljujejo z izvajanjem dejavnosti za zagotavljanje vsebin in
zmogljivosti za ranljive skupine, ki potrebujejo pomoč. Prav te skupine so tudi med številnimi prejemniki
solidarnostnega dodatka, ki je bil izplačan za čas epidemije, kar je dodatno pripomoglo k njihovemu
vključevanju, ki ostaja trajni cilj.«
Metod Berlec

45

Vecerkoroska.com

30.05.2020
Sobota, 20:25

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.vecerkoroska.com/intervju-minister-kda...

1/9

(INTERVJU) Minister, kdaj? Jernej
Vrtovec: “Če ne bo pritožb, prva
lopata septembra”
Robert Balen

Jernej Vrtovec: “Verjamem, da enako delo pri nas ne bo za 30 odstotkov dražje kot v sosednjih
državah. Slovenski gradbinci pri gradbenih poslih naj ne pretiravajo, kljub temu da so časi težki.”

Aktualno

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

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 zanjo zagotovo bo. O apetitih gradbincev, drugem tiru,
karavanškem predoru, mariborskem letališču in vladi. “Vlada je
učinkovita, imamo kaj pokazati in le dejanja štejejo,” pravi njen s 35 leti
najmlajši minister.
Že med vožnjo na intervju sva komunicirala, ko sem vas s tvitom izzval z enim samim
vprašanjem - kdaj? Seveda nas zanima, kdaj bo tretja razvojna os od avstrijske do hrvaške
meje končno zgrajena, kar mukotrpno čakamo že desetletja?
"Korošci in Belokranjci in vsi vmes si to cesto zaslužijo, ker zdajšnje razmere ne pripomorejo k
decentralizaciji, lažji mobilnosti. Če ne bo nadaljnjih pritožb, bo prva lopata zasajena septembra
letos, to je na odseku Gaberke. Gradbeno dovoljenje bo pravnomočno konec junija, če ne bo
pritožbe, koronazakon je zamrznil upravne postopke. Glede same gradnje odseka Gaberke se je
rok za pritožbo za izvedbo prvega javnega naročila tega ključnega odseka, kjer smo najdlje,
iztekel v torek. Čakamo še na morebitno pošto iz tujine, in če ne bo pritožb, je pred nami druga
faza. Najhitreje v začetku avgusta bi lahko bila podpisana pogodba."
Kdaj pa bo celotna tretja os lahko zgrajena oziroma bi se lahko zapeljali po njej od
avstrijske do hrvaške meje ali vsaj od avstrijske meje do avtocestnega križa?
"Napovedovanje začetka in konca gradnje je v tem trenutku izredno nehvaležno. Kar lahko kot
minister obljubim, je, da trdno stojim za projektom gradnje tretje razvojne osi in si bom skupaj z
investitorjem, družbo Dars, prizadeval, da bo gradnja stekla čim prej."
No, ampak vedno znova se pojavi kdo, ki se pritoži, za odsek Velenje-Slovenj Gradec je bil
državni prostorski načrt sprejet daljnega leta 2013 - pa se še ne gradi, nazadnje se je za
Gaberke na upravno pritožilo Združenje Rovo, in sicer na zadnji dan roka, in bilo
zavrnjeno. Ali lahko garantirate, da novih ovir ne bo? Saj veste, da vas bomo držali za te
roke ...
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"Problem umeščanja v prostor in samih postopkov, preden pride do gradbenih dovoljenj, je
resnično akuten in zavira celoten razvoj Slovenije. Kot minister lahko zagotovim to, da se bom po
najboljših močeh boril za to, da bodo postopki vodeni čim bolj kakovostno in transparentno, tako
da do pritožb ne bi prihajalo, razumem pa, da določene organizacije zlorabljajo svoj položaj, da
do projektov ne pride."
Tudi prejšnja ministra sta zagotavljala podporo tretji osi. Gašperšič je na koncu v imenu
države podpisal protokol s časovnico izgradnje, ta je medtem že padla, saj bi se del med
Velenjem in Slovenj Gradcem moral začeti graditi konec leta 2019, pa prve lopate še ni.
Bratuškova je sprejela poroštveni zakon, se konfrontirala s finančnim ministrom
Bertoncljem, ki ni želel podpisati, kot je dejal "bianco menic" glede financiranja, meseci pa
so tekli. Pa ne obstaja nevarnost, da se zaradi koronakrize zatakne pri denarju, lahko
jamčite, da je konstrukcija zaprta?
"Poroštveni zakon je sprejet za dva odseka, stojim za tem, da je treba finance zagotoviti. Tretja
os ima poseben pomen v povezovanju močnih regionalnih gospodarskih središč in čezmejnem
povezovanju - od Avstrije do navezave na cesto A1 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, ki so že pripravljene, torej 'ready to go investicij'.
Eden takih projektov je del osi Gaberk na severnem delu in primer na južnem delu od priključka
Novo mesto - vzhod do tovarne Revoz. Denar, pri tem, da imajo ljudje normalne cestne
povezave, ne sme biti ovira in tudi na tujih trgih je ta trenutek dovolj poceni denarja. To je eden
od treh najpomembnejših infrastrukturnih projektov v Sloveniji, gre predvsem za kakovost
življenja naših ljudi, ne gre samo za ekonomičnost. Mnogo ljudi mi sicer govori, da to ni
ekonomsko upravičeno."
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

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 lažjega življenja in bolj kakovostnega ljudi na Koroškem in v
Beli krajini."
Torej tudi z zadolževanjem, če bo to potrebno?
"Denar za tretjo os bo, ker ta vlada razume, kaj pomeni skladen regionalni razvoj. Obstoječa
infrastruktura ne zagotavlja ne razvoja ne primerne kakovosti bivanja za prebivalce omenjenih
krajev. Zadolževanje, ki nam prinese večjo gospodarsko aktivnost ter boljšo kakovost bivanja, se
mi zdi upravičeno."
Greva nazaj k tempu - je lahko to, da je gradbeno dovoljenje izdano za samo en odsek pod
pritiskom, da se čim prej začne, in ne za celotno traso skupaj, kavelj, ki lahko povzroči
težave? Lahko zdaj pričakujeva, da bodo za vsak odsek pritožbe "jovo na novo". Kako to
preprečiti?
"Vlada je ustanovila posebno skupino za debirokratizacijo in verjamem, da bomo na ta način prišli
do bolj smotrnega umeščanja v prostor, da se bodo pritožbeni roki skrajšali in se dvignile ravni
zahtevnosti, kdo se lahko pritožuje na dovoljenja ali postopke. Zagotavljam, da bo ta vlada
naredila vse, da bi se ti postopki administrativno skrajšali. Ta trasa je bila razdeljena na več faz,
postopkov, zagotavljam pa, da Dars projektira tudi ostale dele proti severu, da se stvari
premikajo. Naj povem, da sem zelo tečen minister, vsak teden kličem osebno predsednika
uprave Darsa, da mi pove, koliko smo naredili, da gre zadeva naprej."
Danes smo ga videli v vaši hiši, pa se ni nič kaj oglasil, da bi vam poročal?
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"Verjetno je bil na operativnem sestanku pri katerem od sodelavcev."
Ko omenjate sever ali jug, tretja os se ne sme končati, ker sicer to ni povezava. Avstrija
ima lepe in urejene ceste, nešteto tunelov, kjer je to potrebno in to zahteva teren in povsod
najde poti za ljudi. Obenem gradi hitro železnico (Koralm), ki bo Celovec časovno močno
približala Gradcu in Dunaju ... Kdaj ji bomo sledili pri železnicah in koliko smo v te projekte
čezmejno vpeti? Še leta 2018 se je govorilo, da bi čisto blizu meje na Koroškem v Sinči
vasi ohranila večjo pretovorno postajo, ki bi vplivala na gospodarstvo v polmeru 70
kilometrov, torej tudi na slovensko. Koridorji so vendar skupni projekti.

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

"Tretja os se ne more nikjer končati, ker gre za skupne gospodarske in ekonomske prostore, vse
pogovore bomo obnovili, ker iz te logistične tekme Slovenija ne sme izostati glede na
geostrateško lego. Naša vlaganja v železnice se v zadnjih letih povečujejo, zlasti štajerski del od
Zidanega Mostu do Celja se posodablja, posodablja se tudi del Maribor-Šentilj. V Mariboru bomo
dobili novo, sodobno železniško postajo in ta proga, druga faza od Pesnice proti Šentilju, bo
posodobljena. To je velik, večstomilijonski projekt, ki je financiran tudi z evropskimi sredstvi, v
načrtu je izdelava projekta predora Pekel. Slovenija ima izreden logistični potencial, ker se je
razvoj železnic v primerjavi z drugimi evropskimi državami v zadnjih 30, 40 letih zaustavil, je čas
za resen premislek zaradi zelenega dogovora in povečanje vlaganj. S Slovenskimi železnicami
se pripravlja vizija razvoja, z nekaterimi gospodarskimi združenji pa smo odprli diskusijo o tako
imenovanem investicijskem skladu za strateške naložbe. Železnice so zagotovo strateškega
pomena in potrebujejo 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 nami sta predor Karavanke in obnova železniškega
predora Karavanke, pretekli teden pa sem družbi DRI, družbi za investicije, naročil, da sodeluje
pri pripravi pobude za umestitev nadgradnje železniških povezav regionalnih prog proti
Grosuplju, Kamniku in Vrhniki."
Kako okoličane privabiti, da bi se v Ljubljano vozili z vlaki, javnimi prevoznimi sredstvi, saj
danes, ko se po avtocesti približaš Ljubljani, naletiš na zamašek, ki para živce. Ali
zagovarjate širitev avtoceste na tretji pas na vpadnicah - ne bo to privabilo še več vozil?
"Rešitev za primestna območja je nadgraditev železniške proge proti Kamniku, Grosuplju, da
naredimo novo progo med Brezovico in Vrhniko in na določenih mestih z dvotirnostjo
vzpostavimo taktne vlake, ki vozijo na 15 minut. S tem bi se tudi vpadnice razbremenile. V 25
letih je rast števila prebivalcev v občinah okoli Ljubljane več kot 20-odstotna. To nam narekuje
dvoje - da gremo v posodobitev javnega potniškega prometa, zlasti železnic, in prvi korak je
narejen, saj sem DRI naročil, da začne nadgradnjo, umeščanje, idejne zasnove. Drugi korak pa
je, 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. 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, ko se pripeljejo do Krtine in čakajo do
Ljubljane še eno uro, je nečloveško, to smo dolžni urediti za ljudi, ki plačujejo cestnino. Hkrati pa
s tem povečujemo varnost in manj obremenjujemo okolje."
Kako pa bomo Štajerce prepričali, naj gredo na vlak, če ta vozi predolgo?
"Iz Štajerske na način, da bomo imeli iz Maribora sodobno železniško povezavo. Zavedam pa se,
da vlak nikoli ne bo resna alternativa cestnemu prevozu, če ne bo konkurenčen - tako časovno
kot stroškovno."
In kdaj ga bomo imeli?
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"Glede na posodobitve, ki se dogajajo v tem delu, bi lahko v uri in 29 minutah prišli že decembra
letos ali januarja prihodnje leto. Vožnja 50 minut, kar so bile optimistične napovedi iz preteklosti,
pa bo takrat, ko bomo zgradili nove povezave, ki bodo presekale ovinke na celotni trasi. O tem se
z DRI že pogovarjamo, tudi Slovenke železnice imajo načrte že narejene."
Kakšen je potencial Maribora kot logističnega središča?
"Maribor je eno najpomembnejših logističnih mest v Sloveniji ..."
... ampak ima svoje težave - pred nosom recimo mariborsko letališče brez prometa. Kako
daleč ste z iskanjem novega upravljavca in kdaj se bo začela gradnja mariborske južne
obvoznice? Državni prostorski načrt 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 Arsenovičem, trenutno ni nič odvisno od nas, ampak
tudi od drugih resorjev, zlasti ministrstva za okolje in prostor, in umeščanja v prostor."

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 v prostor v državi veliko in da bo vse prišlo na
vrsto. 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 projektom
naprej. Glede Letališča Edvarda Rusjana je upravljalec DRI. Drugega julija 2019 se je sklenila
pogodba o izvedbi naročila za izvajanje storitev letališča, pogodba je sklenjena do izvedbe trajne
rešitve do 31. decembra 2020. Trenutno smo na začetku projekta in v okviru predhodnega
postopka je bil pripravljen poziv za vse zainteresirane pravne in fizične osebe za oddajo vloge
zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za dolgoročno delovanje letališča.
Nezavezujočo ponudbo so v roku oddali trije promotorji, a interesentov in njihovih vlog ta trenutek
ne moremo razkriti. Nadaljujemo vse aktivnosti, pripravljajo se test javno-zasebnega partnerstva,
študija upravičenosti ter osnutek koncesijskega akta. Sicer pa je letališče in prostor okoli letališča
za Maribor izjemna logistična priložnost, saj je križišče številnih poti, blizu imamo velika mesta,
Ljubljano, Zagreb, Budimpešto, Gradec, Dunaj."
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
uspelo letališča zagnati, kot se spodobi, kljub veliko besedam in večnemu zavedanju
potenciala. Poglejte, kako so pred koronakrizo cveteli Gradec, Zagreb, Trst, Treviso ... Kaj
bi bilo treba storiti?
"Razvijalo se bo lahko vzporedno z neko novo pomembno dejavnostjo, glede na pomembno
strateško lego dajem priložnost logistiki. Je tudi blizu avtoceste, za poudarek cargo letališču se
razvija državni prostorski načrt za podaljšanje steze, da bi lahko pristajala večja tovorna letala.
Vidim priložnosti. Večkrat se pogovarjamo z DRI, kako pripeljati tuje investitorje. Letališka
dejavnost je ta hip zagotovo v krizi, tudi Fraport in Letališče Jožeta Pučnika jo čutita. S
koronakrizo je letališka dejavnost upadla po vsej Evropi, zračni prostor je bil zaprt; s tem, kako
zagnati ta segment, se še ukvarjamo tudi na ravni Evropske komisije. Se pa zavedam
pomembnosti dobre povezljivosti Slovenije s svetom. Gre predvsem za gospodarske priložnosti,
saj nobena resna multinacionalka ne bo imela regijskega sedeža v državi, kjer potrebuješ
prestopanje med leti, da prideš v večje evropske, kaj šele 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 tudi
surovino, ki je imamo v izobilju doma, to je lesom, iz česar so na primer protihrupne
ograje in podobno v Avstriji in še kje?
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"V luči porabe obnovljivih virov je zagotovo o tem treba opraviti temeljit razmislek, ne nazadnje je
v Avstriji, Nemčiji ta način protihrupnih ograj zelo razvit in ne vidim razloga, zakaj ne bi bil tudi v
Sloveniji. Je tudi lepše, in če dobimo enak učinek pri lesu kot pri betonu 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,
to se mi zdi pametno."
Kako pa je s financiranjem drugega tira. Za zdaj nobena evropska sredstva, ki do bila
dodeljena projektu, niso ogrožena?
"Ne. Črpanje evropskih sredstev ni ogroženo, prav tako ne črpanje sredstev, dodeljenih od
Evropske investicijske banke. Zagotovila so, ni pa podpisanih pogodb. Evropska sredstva niso
bila in ne smejo biti ogrožena. Evropska sredstva za ta projekt potrebujemo, želim si, da ta
projekt ni samo slovenski, ampak da je regijski. Ne nazadnje drugega tira ne potrebujemo samo
Slovenci, ampak vrsta zalednih držav."
Najbolj izpostavljena zaledna država je Madžarska. Boste poskusili v projekt vrniti
Madžarsko? So od predsednika vlade Janše in SDS pritiski v tej smeri glede na tesne
povezave med največjo koalicijsko stranko in madžarskim predsednikom vlade Viktorjem
Orbanom?
"Ne le Madžarsko, v ta projekt in v razvoj Luke Koper bi bilo treba spodbuditi tudi druge zaledne
države, kot so Slovaška, Češka, Poljska, tudi Ukrajina."

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

Izkazujejo interes za sodelovanje v projektu?
"Ta trenutek posebnega interesa ni. Sem pa sam zainteresiran, da bi države sodelovale pri tem
projektu. Zaledne države so dobrodošle tudi v Luki Koper. Pretovora v luki samo za Slovenijo bo
mnogo premalo. Potrebujemo Madžarsko, Češko in Slovaško pa tudi Avstrijo. Pri tem ne čutim
nobenih pritiskov. Kot minister za infrastrukturo sem dolžan zagotoviti primerno infrastrukturo za
tuje vlagatelje, s tem zmanjšamo tveganja in povečamo pretovor v Luki Koper."
Zadnje številke kažejo, da pretovor v Luki Koper ne narašča več tako strmo, kot je do pred
nekaj leti. Je gradnja drugega tira ekonomsko še vedno upravičena? Kaj kažejo najnovejše
študije?
"Ravno zaradi tega, ker se je pretovor v zadnjem letu in pol zmanjšal, je treba narediti premislek
o integraciji zalednih držav, da dobimo še učinkovitejši model sodelovanja. Je pa res, da tudi
Luka Koper občuti ohlajanje, ki se je v svetovnem gospodarstvu dogajalo v zadnjih dveh letih.
Verjamem, da bo še dodatno zrasla, a k sodelovanju pri razvoju bo treba pritegniti zaledne
države. Tukaj samozadostnost odpade, moramo biti odprti. Poleg tega potrebujemo drugi tir
zaradi dotrajanosti obstoječega. Logistični 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 zastojev v dobaviteljski verigi. Tudi to je pomemben del
konkurenčnosti Luke Koper in Slovenije kot logističnega centra."
Prejšnja vlada se je odločila za samozadostnost in se odločila, da bo drugi tir financiran s
proračunskimi sredstvi.
"Javne finance bomo skušali obremeniti čim manj in v celoti izkoristiti evropska nepovratna
sredstva ter pritegniti k projektu kakšno zaledno državo. Na Madžare in druge zaledne države
glejmo kot na partnerje. Te države so nujno potrebne za drugi tir in za razvoj Luke Koper."
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Jernej Vrtovec: “V vladi se počutim odlično. Vidim, da med vsemi ministri vlada zaupanje, tudi s
predsednikom vlade. Zlasti pa je ta vlada učinkovita.”

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.
Se strinjate z njim?
"Odvisno, za koliko višja. Nisem pa za to, da pride do raznih, vsem dobro znanih dogovorov med
gradbinci o tem, kakšna naj bo cena. Sem za tekmovanje na trgu. Ne gre za naše gradbince,
govorimo o regijskem projektu, v katerega morajo biti vključeni gradbinci 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 komisije enako delo pri nas ne bo za 30
odstotkov dražje kot v sosednjih državah. Slovenski gradbinci pri gradbenih poslih naj ne
pretiravajo, kljub temu, da so časi težki."
Koliko dražji bo na koncu drugi tir od za zdaj predvidenih 1150 milijonov evrov?
"To je stvar 2TDK. Po meni znanih podatkih imajo popis del, ceno lahko preprosto limitirajo in
zberejo ponudbe. Cena pa je odvisna tudi od posledic krize na ceno materialov. Če bodo gradila
regijska podjetja, bo več denarja ostalo na območju EU, na ta način pa bomo dosegli večji
multiplikativni učinek, ki ga gradbeništvo daje."
Začetek gradnje druge cevi karavanškega predora, ki ga gradi turško podjetje Cengiz, se
je zamaknil zaradi koronakrize. Kdaj bodo Turki lahko začeli delo?
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"Ravno primer na Karavankah me je utrdil v tem, da sem naredil prav, da smo v interventni zakon
vključili evropske smernice, ki govorijo o vzajemnosti pri izvajanju gradbenih del. V tem primeru
smo videli, kako s težavo prihajajo delavci iz neevropskih držav v Slovenijo, poleg tega pa ne
vemo, kaj bo sledilo naslednje leto, ko bi se morala začeti gradnja drugega tira. Če pride do
drugega vala epidemije, ne bi mogli dobiti delavcev zunaj EU. Glede turških delavcev na
Karavankah si želim, da čim prej začnejo delo, seveda v skladu z navodili NIJZ. Koronakriza je
gotovo podaljšala izgradnjo druge cevi, 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."
Kako udobno se počutite v krizni vladi, ki ji dominira izkušen politik, vsak petek pa proti
vladi množično kolesarijo protestniki?
"V vladi se počutim odlično. Vidim, da med vsemi ministri vlada zaupanje, tudi s predsednikom
vlade. Zlasti pa je ta vlada učinkovita. V kratkem času smo sprejeli vrsto pomembnih odločitev za
preprečitev širjenja koronavirusa in za blaženje gospodarskih posledic. Namesto 100 dni miru za
ekipiranje po ministrstvih sem prvi dan začel reševati zastoje prevoznikov na mejnih prehodih, da
smo uredili konvoje in omogočili preskrbo sosednjih držav z nujnim in pokvarljivim blagom. Ta
vlada je resnično učinkovita, zato se v njej počutim udobno in z veseljem v njej delam. Imamo kaj
pokazati in le dejanja štejejo."
Stranka v aktualni vladi ne pridobiva pri javnomnenjski podpori. Kje so razlogi? Kako živ
je spomin na znamenito izjavo Marka Štrovsa iz leta 2008: "Janša nas reže kot salamo?"

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

"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 postane
še močnejša politična sila."

Da ne bo zamaškov proti Ljubljani, krepimo pobudo za umestitev nadgradnje železnice
proti Grosuplju, Kamniku in Vrhniki, umeščamo tretji avtocestni pas iz Domžal

Se ne bojite ponovitve scenarija iz leta 2008, ko je stranka po 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, zaupanja vredni in osvobojeni različni spon ter usmerjeni v
prihodnost."
Se ne bojite tudi, da si bo za vse dobre stvari, 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 biti v koalicijskih vladah postavljeni nazaj. Bistvena
za rezultat Nove Slovenije je enotnost vodstva naše stranke, vseh ministrov in poslanske
skupine, pa delavnost, umirjenost in sredinskost, ki jo skozi svoje delovanje tudi izkazujemo."
Imate bogate izkušnje na področju komuniciranja. Kako pa kot minister in sodelavec
ocenjujete komuniciranje šefa vlade? Se vam zdi primerna njegova večna vojna z mediji,
vi, sicer s 35 leti najmlajši minister, težav z mediji očitno nimate?
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"A vidite, kako je lahko vlada tudi različna, učinkovita in enotna. V tej vladi res cenim, da imamo
ministri svobodno voljo, vsak pa ima glede komuniciranja svoj stil, prilagojen svoji volilni bazi ali
svojim potencialnim volivcem. Sam pripadam mlajši generaciji politikov, sem najmlajši minister v
vladi, zato je moj fokus usmerjen naprej, v prihodnost. Sem oče 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 država. Pa gospodarsko napredna, s kvalitetnim šolstvom in
zdravstvom, dobro infrastrukturo in dobrimi plačami. Ne oziram se na zapise svojih kolegov,
usmerjen sem na svoj fokus, na cilje, ki sem si jih kot minister te vlade sam zadal in so zapisani v
koalicijski pogodbi."
Pa ne gre tukaj tudi za vrednote? Nogometna ekipa vedno brca na en gol, se dogovori, da
ne bo delala prekrškov ali da ne bo zmerjala publike. Skratka, da bo igrala fer in za isti cilj.
Vi ste del iste ekipe, vas ravnanje predsednika vlade nikoli ne zmoti?
"Lahko imam svoje mnenje, spoštujem pa mnenje drugega. Spoštujem svobodo pri
komuniciranju, ki jo nekdo ima. Vse pa ima svoje meje pri komuniciranju, 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, s katerimi delam 14 let, jemljem kot nujno
sredstvo politike za obveščenost ljudi o našem delu. Z mnogimi med vami imam odlične in
pozitivne izkušnje. Nisem pristaš vojne, ampak dialoga. Z mnogimi mediji se moja osebna
stališča nikoli ne bodo skladala, si pa želim, da so ljudje o mojem delu obveščeni kar se da
dobro."

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

Razburjale so tudi strankarske depeše, poslane v imenu države. Vas to kot Novo Slovenijo
iritira? Se strinjate z vsebino depeš, kljub temu da niste sodelovali pri nastajanju vsebine?
"Glede depeše o pravosodju se v določenih segmentih strinjam z vsebino, zlasti kar se tiče
pregona bančne kriminalitete, ki sem jo tudi sami preiskoval kot poslanec. Verjemite, v tej državi
bomo morali kriminal obsoditi, da damo jasen signal, da se kriminal ne splača. Zlasti ko govorimo
o bančnem kriminalu, ker smo bančno luknjo v višini pet milijard evrov zakrpali davkoplačevalci.
Zardi tega se s kolegom Anžetom Logarjem strinjam, da je opozoril na problem delovanja ne le
pravosodja, ampak tudi drugih organov pregona."
Vodstvo vaše stranke je mlado. 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?
"V Novi Sloveniji, kjer spoštujemo demokratični proces, delujemo kar se da enotno. Ljudmila
Novak je gospa, ki jo cenim kot osebo, ki jo poznam 16 let. Cenim jo tudi kot političarko, bila je
ključna oseba, da se je Nova Slovenija leta 2012 vrnila v državni zbor s pomočjo iste generacije,
ki zdaj vodi stranko. Smo 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 se je zgodila pred dvema letoma, je bila pravočasna, da se je mlado vodstvo stranke
lahko neobremenjeno in s polnim zagonom podalo na volitve, kjer smo dosegli dober rezultat. Na
račun tega rezultata imamo danes vlado."
Do novih rednih volitev sta še dve leti. V zadnjih tednih je bilo aktualno vprašanje
rekonstrukcije vlade. Bi bilo po aferah z zaščitno opremo, kjer je bil politično najbolj
ranjen gospodarski minister in predsednik SMC Zdravko Počivalšek, za vlado lažje, če bi
šla naprej brez njega in še koga?
"Tiste dni, ko smo prevzeli vlado, smo gledali skrb vzbujajoče obraze ministrov in strokovnega
osebja, kako bomo prebrodili krizo. Danes se zdi, da te krize sploh ni bilo. Takrat je bila situacija
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sila zapletena. Glede odgovornosti posameznikov pa je tako, da vsak odgovarja za svoja dejanja.
Če je kdo naredil karkoli nezakonitega, imamo tukaj organe pregona in druge organe, da podajo
svoje mnenje. Ne nazadnje smo za to podprli tudi delovanje preiskovalne komisije, da preveri
same postopke pri nabavi zaščitne opreme."
Pa verjamete, da bo preiskovalna komisija, ki jo vodijo koalicijske stranke, učinkovito
preiskala nabavne posle vlade?
"Verjamem. V preiskovalni komisiji sodelujejo vse parlamentarne stranke, ne samo koalicijske.
Resna preiskovalna komisija se ne ozira na politično barvo, ampak na to, kaj je prav in kaj ne. In
ta koalicija je sposobna delati to, kar je prav."
Že veste, kje boste unovčili turistični vavčer?
"Kot vsako leto bomo del dopusta preživeli tudi v Sloveniji, zato nam bo bon prišel zelo prav, a
izbiro lokacije prepuščam ženi. Del dopusta pa bomo preživeli tudi na Hrvaškem."

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

Partnerske zaledne države so za drugi tir in razvoj Luke Koper nujne
Vse ima svoje meje pri komuniciranju, da ne žalimo, da ne pozivamo k ubojem in da smo
spoštljivi drug do drugega
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Gradbeništvo po epidemiji koronavirusa
Treba je preprečiti socialni dumping v gradbeništvu
»V sindikatih, ki delujemo na področju gradbeništva, že vrsto let opozarjamo na nujnost sprememb na
področju javnih naročil, ki bi morala v bistveno večji meri upoštevati socialne kriterije za izbor izvajalcev,
zlasti zavezanost delodajalcev kolektivnim pogodbam in spoštovanju delovnopravne zakonodaje.
Opozarjamo tudi na nujnost vzpostavitve paritetnih skladov po vzoru številnih drugih evropskih držav in na
ukrepe, s katerimi je treba preprečiti socialni dumping v gradbeništvu, vključno z omilitvijo pogojev za
razširitev kolektivne pogodbe,« je povedal Oskar Komac iz Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti
Slovenije. V sindikatih pozdravljamo določilo Zakona, da se v postopkih Javnega naročanja obvezno
uporabljajo smernice Evropske unije, ki izločajo ponudnike iz tretjih držav, ki nimajo podpisanega sporazuma
o izvajanju investicij v EU, konkretno sta to npr. Turčija in Kitajska.
Domači ponudniki so bili po kolektivni pogodbi dolžni izplačevati višje plače svojim zaposlenim, medtem ko
so lahko konkurenčna podjetja iz tujine izplačevala nižje plače. Z novim amandmajem je to v veliki meri
urejeno. Ukrepi, ki jih sprejemajo so pomembni. Ob tem se je vprašal, kdo je tu nor, da bi davkoplačevalski
denar porabljal na tisoče kilometrov stran.
»V postopkih javnega naročanja pomembnih investicij so vsi gradbeni izvajalci in podizvajalci v dejavnosti
gradbeništva zavezani k uporabi veljavne Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti z enakimi pravicami za
zaposlene, kot jih imajo zaposleni pri zavezancih Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti,« je dodal Oskar
Komac.
V sindikatih namreč ne podpirajo prakse izbora po kriteriju najnižje cene, ki je vbila pogosto uporabljena v
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

postopkih javnega naročanja v Sloveniji, zlasti če nižja cena temelji na nižji ceni dela, ki ne upošteva pravic
po kolektivnih pogodbah. »Novi amandma, s katerim smo apelirali na vlado in druge javne naročnike
gradbenih del, zdaj sprejema, da v postopkih javnega naročanja dajo poudarek in prednost socialnim
kriterijem. Pomembno je, da se to izvaja ob upoštevanju izbora po načelu najbolj gospodarne ponudbe in ne
ponudbe z najnižjo ceno ob upoštevanju multiplikativnih učinkov za izvajalce izberejo podjetja, ki bodo delo
opravila kakovostno, s slovenskimi delavci, katerih raven pravic bodo zagotovljena s Kolektivno pogodbo
gradbenih dejavnostim. Pomembna pa je tudi razširjena velja kolektivne pogodbe, potem bodo tudi ti vsi
slovenski izvajalci imeli enak položaj in pravice,« je pozval Franc Niderl, predsednik Sindikata delavcev
gradbenih dejavnosti Slovenije.
»Gradbeništvo je v vseh krizah v povezavi z investicijami igralo pomembno vlogo. Ocenjujemo, da bo zdaj
enako. Gradbeništvo je dejavnost s številnimi multiplikativnimi učinki, zato pomen te dejavnosti presega zgolj
ekonomske kazalce te dejavnosti, temveč se dokazano odraža tudi na številnih drugih, z gradbeništvom
povezanih področjih. Gre tudi za dejavnost, v kateri se krize ne odrazijo nemudoma, temveč z zamikom, ko
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se iztečejo začeti projekti, obseg investicij in novih projektov pa upade, in s tem potegne za seboj tudi
gospodarsko aktivnost povezanih dejavnosti,« je poudaril Jakob Počivavšek, predsednik konfederacije
sindikatov Slovenije Pergam.
»Cestno gospodarstvo je za posameznika in družbo pomemben vsak dan, investicijski ciklus vlade pa ne
zajema tega področja. Upamo, da se bo to popravilo, saj so investicije bistveni del tega programa, da jih
čimprej zaženemo,« je strnil Anton Turk, predsednik cestnega gospodarstva Slovenije pri Konfederaciji
Pergam.
Po epidemiji koronavirusa prihaja kriza, z njo pa brezposelnost. Sindikati poudarjajo, da je tudi zato
pomembno, da so v slovenske gradbene projekte vključeni domači izvajalci. Slovensko gradbeništvo se
namreč sooča z nelojalno konkurenco tako na trgu gradbenih storitev kot tudi na trgu delovne sile v
gradbeništvu, ki jo generira država s svoji dosedanjimi odločitvami. Država pri infrastrukturnih projektih
domačim podjetjem in njihovim zaposlenim ne omogoča enakih pogojev v konkurenčni tekmi s podjetji in
njihovimi zaposlenimi, ki prihajajo iz tretjih držav. Domači ponudniki so po kolektivni pogodbi dolžni
izplačevati višje plače svojim zaposlenim medtem ko smejo konkurenčna podjetja iz tujine izplačevati dosti
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nižje plače.
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Največja rast trošenja države v 12 letih
Država z večjim trošenjem ublažila padec BDP
Slovenski BDP se je v prvem četrtletju 2020 medletno skrčil za 2,3 %, kar je bilo manj od naših pričakovanj
(-3 %). K ublažitvi padca so prispevali (1) večje trošenje države (+5,8 %, najvišja rast po letu 2008), (2)
pozitiven prispevek menjave s tujino (padec izvoza pri 1,6 % je bil nižji od padca uvoza za 2,5 %), (3)
povečanje zalog, ki je bilo posledica večjega uvoza surovin in polizdelkov zaradi pričakovane otežkočene
dobave blaga v prihodnjih mesecih ter interventnega povečanja državnih zalogter (4)koledarski učinek, saj je
več delovnih dni v 1. četrtletju 2020 ublažilopadec kar za 1,1 odstotno točko.
Bruto investicije so se skrčile le za 6,3 %. Rast v stanovanjski gradnji in proizvodih intelektualne lastnine sta
ublažili padec, ki je bil posledicamanjših nakupovstrojevin opreme. Znotraj sektorjev se je dodana vrednost
nekoliko presenetljivo povečala v gradbeništvu (+1,4 %), in sicer zaradi rasti stanovanjske gradnje terv
predelovalnih dejavnostih (+1 %). Zadnje je bilo posledica zamika med izdajo faktur, ki je še potekala v drugi
polovici marca,ter aktualnim nivojem proizvodnje (ki je bila v drugi polovici marca nižjaza 10 do 12 %). Rast
dodane vrednosti v IKT dejavnostih (+2,4 %) je bila pričakovana, zaradi povečanega povpraševanja po teh
storitvah zaradi migracij delovnesile, ki je izvajala delo od doma.
Primerjava BDP po sezonsko-prilagojenih podatkih(Eurostat) kaže, da je bil padec Slovenije (-3,4 % na
medletni ravni) višji kot v območju evra (-3,2 %). Padec je bil nižji kot v državah z velikim pomenom turizma
(od -4 do -5,4 %), medtem ko so bile medvišegrajskimidržavairazlike velike. Na Poljskem in Madžarskem je
bila rast 1,6 oz. 2-odstotna, na Češkem in Slovaškem pa sta bila padca 2,2-oziroma 4,1-odstotna.
Tudi v mesecu maju so bile cene pričakovano medletno nižje (-1,2 %), pri čemer so k temuprispevale cene
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blaga (-2,9 %), medtem ko so se cene storitev podražile za 2 %. K letni deﬂaciji so,podobno kot v aprilu tudi
v maju,največ, za 1,4 odstotne točke, prispevali cenejši naftni derivati (cene tekočih goriv so se znižale za
32,4 %, cene goriv in maziv za osebna vozila pa za 23,9 %). Cene bencina so se znižale za 25,5 %, cene
dizelskega goriva pa za 22,5 %. Dodatne 0,3 odstotne točke je inﬂacijo znižala cenejša obleka in obutev (za
4,2 %), kar je bila posledica likvidacije zalog v trgovini z oblačili in želje po pospešitvi prodaje preko
spleta.Na drugi strani so letno inﬂacijo najbolj, za 0,8 odstotne točke, zvišale višje cene hrane (za 5,4 %);
sveže sadje se je podražilo za 23,4 %, meso za 10,6 %.
V zadnjih 10 delovnih dneh (14. do 28. maj 2020) se je število registrirano brezposelnih stabiliziralo med
90.150 in 90.400, pri čemer se zopet povečuje število vključenih v zaposlitev, predvsem zaradi umika
omejitev o poslovanju pretežno storitvenih dejavnosti. Julij bo pomemben presečni mesec, saj se bodo
določeni ukrepi na področju trga dela iztekli(čakanje na delo), na voljo pa bodole še ukrepi podpore, ki bodo
delodajalcemnadomestili nižji delež stroška dela povprečnega zaposlenega (skrajšan delovni čas).Na drugi
strani se bo v turizmu in gradbeništvo sezonsko povečalo povpraševanje, kar naj bi predstavljajo neke vrste

57

Si21.com
Država: Slovenija

30.05.2020
Sobota, 08:34

Kazalo

https://www.si21.com/Gospodarstvo/Najvecja_rast_tr...

2/2

protiutež. S tega vidika ocenjujemo, da se bo število brezposelnih verjetno bolj povečevalo v predelovalnih
dejavnostih. Najmanj bodo ogrožena delovna mesta v javnem sektorju, energetiki, kmetijstvu, farmaciji in
agroživilski industriji.
Statistični urad RS je objavil tudi anketno stopnjo brezposelnosti, ki je pokazala, da se je stopnja v 1.
četrtletju 2020 (4,6 %) celo znižala medletno za 0,2 odstotne točke. To bi lahko bilaposledica tega, da tudi
ljudje, ki so izgubili službo, še vedno delajo, vendar v neregistriranem delu ekonomije. Povečanje registrirane
brezposelnosti je bilo v aprilu večje kot v drugi polovici marca. Povečanje brezposelnosti sicer pričakuje 90
% vseh potrošnikov, kar je ena izmed glavnih ovir pri načrtovanju večjih investicij v individualnih
gospodinjstvih. Prav zato je zelo pomembno, da se številke pri brezposelnosti začnejo umirjati alicelo
zniževati.
Indeksavstrijskih nabavnih managerjev se je v maju povečal z31,6 (april) na 40, kar je še vedno druga
najnižja vrednost po letu 2009. Novanaročila pri avstrijskih kupcih se še vedno znižujejo, kar je povezano z
zmanjšanimi aktivnostmi pri kupcih in nenazadnje nižjimi nakupi končnih potrošnikov v zadnjih dveh
mesecih. Zaposlenost v predelovalni dejavnosti se še vedno znižuje, vendar manj hitro kot v aprilu. Zaloge
dokončane proizvodnje v avstrijskih tovarnah se povečujejo, medtem ko se vrednost zalog surovin in
polproizvodov še vedno povečuje. Zaradi nižjih cen nafte se tako cene vhodnih surovin kot končnih izdelkov
še vedno močno znižujejo.Pričakovanja avstrijske predelovane dejavnost so se sicer le nekoliko izboljšala,
predvsem zaradi prisotnega strahu pred dolgoročnimi posledicami na povpraševanje pri ključnih kupcih.
Aprila 2020 je bila poraba električne energijev Slovenijinižja za 15 % medletno, proizvodnja pa za 9 %.
Slabša vodnatost rek je vodila k 18 % nižji proizvodnji električne energije v hidroelektrarnah, zaradi
manjšega povpraševanja se je ustrezno prilagodila tudi proizvodnja v termoelektrarnah (-16 %). Proizvodnja
v jedrski elektrarni je bila na podobni ravni kot lani. Manj osebnega in tovornega prevoza je znižalo tudi
potrebo po gorivih. Oskrba z motornim bencinom je bila medletno nižja za 43 %, z dizelskim gorivom kar za
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dve tretjini. Nizke cene tekočih goriv so izkoristili porabniki kurilnega olja (predvsem gospodinjstva). Oskrba s
tem gorivom se je aprila medletni povečala kar za 240 % (iz 10 tisoč na 34 tisoč ton). Po zadnjih podatkih
ELES-a je poraba električne energije medletno še vedno nižja za okoli 11 %.
Veliki paket za rešitev Evrope je v sredo ugledal luč. Kar lahko rečemo za sedaj je, da bo celoten paket
pomoči obsegal 750 mrd EUR, od tega 2/3 v nepovratnih sredstvih in 1/3 v povratnih (posojilih). Predvidena
struktura za Slovenijo (5,1 mrd EUR) je manj ugodna (50 % posojil in 50 % nepovratnih sredstev). Težava pri
povratnih sredstvih je predvsem v odsotnosti razvitegatrga kapitala v Sloveniji, kar pomeni, da brez tega dela
investitorjev projekt ni mogoče izpeljati. Z vidika EU-27pomeni, da se bo ta zadolžila za okoli 400 do 450 mrd
EUR, kar pomenile okoli 3 % BDP. Ta sredstva bi odplačali z izdajo obveznic z ročnostjo med 3 in 30 leti.
Njihove glavnice naj bi ob zapadlosti poplačali z večjimi vplačili posameznih članic ali z uvedbo dodatnih
davkov na nivoju EU ali pa bi jih (najverjetneje) le reﬁnancirali (ob zapadlosti izdali nove). Ta predlog mora
sicer potrditiševseh 27 parlamentov držav članic. Vsaka država članica EU bi zaradi tega sicer bila na
boljšem.
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Milijarda evrov za ohranitev delovnih mest
RADIO PTUJ SOBOTA, 30 MAJ 2020
LOKALNE NOVICE
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Za mesec dni se podaljšuje subvencioniranje nadomestila plače delavcem na
začasnem čakanju na delo. Prihajajo turistični boni, delodajalci pa bodo lahko
zaprosili za subvencioniranje skrajšanega delovnega časa.
Državni zbor je v petek 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
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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 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 petkovi 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. 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
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.
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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.
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.
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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, še poroča
Slovenska tiskovna agencija.
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Slika je simbolična.
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TRETJI PAKET POMOČI JE POD STREHO:
Kako so glasovali poslanci?
Slovenija
T.R. - Uredništvo/STA - Foto: Twitter/Janez Janša, unsplash.com, pexels.com - 30.05.2020 ob 08:23
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DZ je sinoči 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.
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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
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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.
Janez Cigler Kralj
@jciglerkralj
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Okoli milijarde € pomoči gospodarstvu, trgu dela in prebivalcem
je aktivirano. Iskrena hvala vsem sodelujočim pri pripravi,
obravnavi in sprejemu izhodne strategije! Gremo naprej. #PKP3

99 9:49 PM - May 29, 2020
26 people are talking about this

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
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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.

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

Turistični boni so bili na včerajšnji 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 novinarski konferenci obsodil tudi gospodarski
minister Zdravko Počivalšek.
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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!

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.
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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!

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.

Preberi več iz teme:

gospodarstvo

tretji protikoronski zakon

Janez Cigler Kralj

turistični boni

turizem

pomoč

skrajšan delovni čas

vlada
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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
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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.

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 potrdil tretji paket protikoronskih ukrepov
30.05.2020 07:31

DZ je včeraj potrdil tretji paket protikoronskih ukrepov (obrazložitve po členih),
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.

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

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.
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
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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.

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

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 (obrazložitve po členih), 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.
Poleg tega so poslanci prižgali še zeleno luč interventnemu zakonu za odpravo ovir pri
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izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covida-19 (obrazložitve
po členih), 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.

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

Ljubljana, 30. maja (STA)
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Opazili smo

Zakaj in čemu "Bohinjska proga"
Neizkoriščena Bohinjska proga je najkrajša povezava Jadrana s severno, srednjo in vzhodno
Evropo. Je velika materializirana dediščina, ki jo ob svoji zagledanosti v novo železnico med
Koprom in Divačo (t.i. drugi tir), lahkomiselno zanemarjamo in prepuščamo propadu. Njeno
vrednost so znali ceniti naši predniki. To je vedel celo cesar Franc Jožef pred 110 leti. Koliko
"cesarjev" bomo še zamenjali, da bomo to končno spoznali tudi mi, in koliko virusov bomo
izkusili, preden se bomo spametovali?
Daj v skupno rabo

29.05.2020 13:22

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

Ključne besede:
2TDK

železnica

Koper

Divača

2. tir

Luka Koper

Slovenija je izrazito tranzitna država, njene prometne
povezave pa so zelo enostransko razvite in ukalupljene v
obstoječe, večkrat tudi izsiljene predstave in napačne
projekte. To velja tako za t.i. 2. tir kot tudi za Tretjo razvojno
os in ljubljanski kanal C0 ter številne manjše,
predimenzionirane in sporne projekte, ki so usmerjeni
predvsem na črpanje javnega denarja za napol privatne
interese. Ob tem pa hkrati ne izkoriščamo in ne
moderniziramo že zgrajenih prometnih povezav. Tak primer je
proga Koper - Divača, ki je povsem zastarela in jo je nujno
rekonstruirati, narediti varno in jo končno elektrificirati z
izmeničnim tokom napetosti 25 KV, kar bo omogočilo
izkoriščanje potencialne energije zaviranja v električni tok s
ti.i rekuperacijo.

bohinjska železnica

Jesenice

Parazitsko
podjetje 2TDK bivše
ministrice Alenke
Bratušek je treba ukiniti,
Slovenskim železnicam
pa vrniti njihovo primarno
investicijsko in prometno
funkcijo. Ta ukrep ta
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vlada lahko naredi takoj,

Namesto
izkoriščanja
naravnih
sil
in
fizikalnih
saj je že zapisan v
zakonitosti Slovenija vso energijo in denar izgublja v
projektih, ki uničujejo naravo (požari, onesnaževanje
koalicijski pogodbi pod
podtalnice) in so v nepotrebnem, večnem sporu z lokalnim
točko 13.
prebivalstvom in okoljevarstveniki. To je jasno vsaj od TEŠ
6 naprej, ki bi moral biti nauk in mejnik. Vendar ne, dogaja se
ravno nasprotno – ponavlja se enaka mantra vseh dosedanjih
ministrov, ki žal podlegajo politiki izvršenih dejstev s floskulo, da je prepozno, da ne moremo (morejo) nazaj,
ampak samo še naprej, ker smo že toliko in toliko denarja vložili (zapravili).
Pogubnost takšne logike nas stane milijarde in stotine milijonov
Čas za ponoven razmislek
Posodabljanje in modernizacija obstoječih kapacitet tako nikoli ne prideta na vrsto. Država je s tem v stalnem
primežu diktata pregrešno dragih državnih investicij, za katerimi ne stoji upravičen in pomemben javni interes,
ampak logika izčrpavanja (zapravljanja), javnega, davkoplačevalskega denarja za napol privatne kvazidržavne
, večinoma pa zgolj kratkoročne politične interese. Vlade, ki so imele moč, da to preprečijo, so zaradi
kratkoročnih javnomnenjskih kalkulacij večinoma nasedle in praviloma brez premisleka nadaljevale vprašljive
in izsiljene investicije.

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

Glede na sedanje stanje "koronakrize" je na tej vladi zgodovinska naloga, da po uspešnem boju z virusom
spremeni smer in naredi premik v glavah. Nujno bo razmišljati tako, kot so razmišljali že naši predniki, ki so z
umnim gospodarjenjem in spoštljivim odnosom do narave ustvarjali narodno bogastvo na osnovi ohranjanja in
nadgradnje že zgrajenih objektov in kapacitet. To velja tako za ceste kot železnice in tudi strojni park, katerih
uporabna vrednost ni v skladu z namenom njihove uporabe.
Ta vlada ima podporo ljudi in trenutek ji veleva, da naredi preobrat investicij v dobro in po meri ljudi, da ne bo
vladala samo pol mandata, ampak da bo hkrati vlada, ki jo bomo pomnili ne le po uspešnem boju z virusom,
pač pa tudi po razumnem gospodarjenju v smeri intenzivne uporabe obstoječih virov. Nova situacija ob
koronakrizi ji nedvomno omogoča, da tak preskok izpelje.
Najkrajša povezava med Jadranom in srednjo Evropo
Premik je zdaj možno izpeljati tudi zaradi novih zunanjih okoliščin. Spričo selitev proizvodnih kapacitet
iz Azije v Evropo in nujne orientacije na lokalne vire, bo namreč po koronakrizi sledil neizbežen upad
porasta ladijskega prometa, s tem pa tudi drastično zmanjšanje pretovora v Luki Koper. Hkrati pa se bo
povečale transportne potrebe v okviru regije ter severne in južne Evrope.
V tem novem kontekstu je treba stvari premisliti na novo. Stran od ozkega pojmovanja "odrešilnosti" vladnega
druga tira je treba rehabilitirati koncept Koper-Divača kot del integralne povezave Koper – Kozina – Divača Sežana - Nova Gorica – Jesenice s povezavo na srednjo Evropo. Gre za nov koridor, ki ga moramo osmisliti
zase in izkoristiti kot najkrajšo povezavo Jadrana s srednjo Evropo. To je vedel cesar Franc Jožef, ko je gradil
t.i. Bohinjsko progo.
V tem kontekstu je sedanji vladni projekt Drugi tir popolnoma redudantna investicija, ki nas odvrača od
celovitega premisleka, kaj dejansko potrebujemo zase. To pa je najprej obnova z rekonstrukcijo obstoječega
tira. Sicer pa je obnovitev proge med Divačo in Koprom predvidena celo v vladnem dokumentu iz leta 2014
(v Resoluciji o razvoju prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030, a tega danes žal ne omenja nihče več).
Sedanji tir Koper - Divača je nujno obnoviti, modernizirati in ga usposobiti za hitrejši in seveda varnejši prevoz.
Nesreča v lanskem letu z izlivom kerozina je bila opomin za sanacijo obstoječe proge, vzporedno s tem pa je
treba na isti trasi izvesti električno napajanje z izmeničnim tokom, ki omogoča rekuperacijo. Slovenske
železnice (SŽ) že imajo 32 lokomotiv za tako imenovano trosistemsko uporabo. Vozni park (lokomotive na
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izmenični tok) torej že imamo, treba je le hkrati vložiti znanje, denar in politično voljo za to. Sedanje staje je
absurdno - drage (za okoli 35 % dražje lokomotive) uničujejo na zastarelem 3 kV sistemu in jih v tem podpira
celo sindikat, ki ne razume, kje je problem. Zato je sindikat na SŽ neposredno odgovoren za tovrstno
omejevanje razvoja, ko dejansko skrbi samo za svoje plače, ki jih "solidarno" pokrivamo vsi slovenski
davkoplačevalci.
Pozabljena Bohinjska proga ...
Za zagon gospodarstva pa je možno storiti še bistveno več. V novem, tretjem "koronapaketu" bi morala biti
elektrifikacija s 25 KV električnim napajanjem izvedena za celo Slovenijo; ne le od Kopra do Divače, vsekakor
pa na trasi celotne Bohinjske proge – od Divače preko Nove Gorice in Jesenic s povezavo na Beljak ter naprej
na Bavarsko in vzhod. Tako bi Koper dobil novo povezavo s srednjo Evropo in bi se bistveno zmanjšal pritisk
na ljubljanski prometni vozel, ki bo pritiskal z jugozahodne strani. Pa tudi gorenjska proga bi se razbremenila
in celo bodoče podzemno ljubljansko železniško križišče bi dobilo realne možnosti za gradnjo.
Ob tem se zaradi posodobitve obstoječe proge celo odpira tudi zelo dobra nova možnost uporabe odpadkov proizvodnje in vgradnje železniških pragov na osnovi nove tehnologije predelave odpadlih gum in/ali plastike.
Slovenija je prepolna odpadkov gume in plastike in v resnici ne vemo, kam z njimi. Z novo
tehnologijo, recycled plastic sleepers, katere produkt so železniški pragovi, ki omogočajo prevoz s tretjino manj
hrupa, bi hkrati lahko rešili tudi del problema plastičnih odpadkov in odpadnih gum.

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

Posebej pomembno je, kot že povedano, izpostaviti tretji vidik – elektrifikacijo z rekuperacijo potencialnekinetične energije v elektriko. Na celotni progi od Jesenic do Kopra (180 km) je 1000 višinskih metrov razlike:
od Jesenic do Nove Gorice 500 metrov navzdol, od Gorice preko Sežane in Divače do Kopra pa nadaljnjih 500
metrov navzdol in navzgor. Skupno je kar 1000 metrov razlike, česar pa ne znamo oziroma nočemo izkoristiti.
Raje netimo požare in zastrupljamo deževnico in podtalnico.
Na koncu predlagamo v razmislek sledeči izračun stroška investicije: 180 km (skupna dolžina) x 8 milijonov za
en km x 30 % = celotna investicija 432 milijonov eurov. Za ta znesek bi zlahka dobili posojilo EIB in/ali EU iz
kohezijskih in infrastrukturnih skladov, Projekt je pomemben ne le za kohezijo znotraj Slovenije, pač pa tudi za
kohezijo srednje Evrope. Sedanji evropski denar za drugi tir moramo preusmeriti v obnovo sedanjega tira,
začenši z odstavnim – servisnim tirom med Prešnico in Černotičiter med Hrastovljami ter Rižano.
Investicija bi mnogim Primorcem v Posočju in pozabljenih krajih ob meji vrnila življenje in bi jo navdušeno
sprejeli. Vladi pa bi se tudi politično obrestovalo, da lahko dobi nov mandat za modernizacijo, začenši z
elektrifikacijo na relaciji Koper - Divača - Nova Gorica - Jesenice in nato, v naslednjem mandatu, morda
celotne Slovenje. Multiplikativni učinek takega projekta sega v več panog – od gradbeništva, gradbenega
materiala, elektro industrije, jeklarstva … in celo v turizem. Projekt se lahko izvaja paralelno na več mestih
hkrati in je izvedljiv v 2-3 letih ali še hitreje.
Parazitsko podjetje 2TDK bivše ministrice Alenke Bratušek je treba ukiniti, Slovenskim železnicam pa vrniti
njihovo primarno investicijsko in prometno funkcijo. Ta ukrep ta vlada lahko naredi takoj, saj je že zapisan v
koalicijski pogodbi pod točko 13. To bil hkrati tudi zelo resen odgovor vlade njenim povsem neresnim
rušiteljemin nasprotnikom na kolesih. Prav podjetje 2TDK je usedlina omejenega razvojnega modela, kjer bi 45
let vedrili njihovi navidezni strokovnjaki, predvsem pa tehnološki presežki politike in javnih služb.
Neizkoriščena Bohinjska proga je najkrajša povezava Jadrana s severno, srednjo in vzhodno Evropo. Je velika
materializirana dediščina, ki jo ob svoji zagledanosti v novo, lahkomiselno zanemarjamo in prepuščamo
propadu. Njeno vrednost so znali ceniti naši predniki. To je vedel cesar Franc Jožef pred 110 leti. Koliko
cesarjev bomo še zamenjali, da bomo to spoznali in koliko virusov bomo izkusili, da se bomo spametovali?
Vili Kovačič, univ. dipl. oec,
Daniel Magajne, univ. dipl. inž. gradb.
Andrej Čufer, univ.dipl.inž. arh.,
Rudi Varl ,univ. dipl. ing. stroj.
Jože Gorenc univ. dipl. ing. stroj.
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DZ prižgal zeleno luč zakonu za zagon investicij po
epidemiji
29.05.2020 22:15

Ljubljana, 29. maja (STA) - 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.

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

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
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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.

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

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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Obseg BDP v prvem četrtletju padel za 2,3 odstotka
29.05.2020 19:26

Ljubljana, 29. maja (STA) - 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.

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

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.
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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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.

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

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.
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.

79

