Bruselj še poslabšal napovedi za Slovenijo
Komisar za denarne zadeve Olli Rehn ni natančno pojasnil, ali bo Slovenija morala zaprositi
za finančno pomoč.
Peter Žerjavič, Bruselj
tor, 05.11.2013, 10:39;
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Območje evra kaže znake okrevanja
V območju evra se bo v prihodnjih četrtletjih gospodarska rast nadaljevala. »Čedalje več je
znamenj, da je evropsko gospodarstvo doseglo točko preobrata,« je ocenil komisar Rehn.
Temelja za rast da sta fiskalna konsolidacija in strukturne reforme. Kljub temu so malce
znižali napoved rasti za leto 2014 z 1,2 na 1,1 odstotka. Tudi Grčija se bo z rastjo v višini 0,6
odstotka po šestih letih izvila iz primeža recesije. Močnejša rast v evrskem obmolju je
napovedana šele za leto 2015, znašala naj bi 1,7 odstotka.
Bruselj − »Recesija v Sloveniji se je poglobila,« ugotavlja evropska komisija v jesenski
gospodarski napovedi. V primerjavi s spomladansko napovedjo je napovedi še poslabšala.

Letošnji javnofinančni primanjkljaj naj bi znašal 5,8 odstotka BDP, spomladi je Bruselj
napovedal za pol odstotne točke manjšo luknjo. Posebno dramatično naj bi bilo prihodnje
leto, ko se bo primanjkljaj zvišal na 7,1 odstotka. Brez kapitalskih injekcij bankam bi letos
znašal 4 in prihodnje leto 3,6 odstotka. Leta 2014 bo imel večji primanjkljaj le Ciper, letos pa
še Portugalska in Grčija.
Tudi gospodarska rast bo slabša, kot so v komisiji napovedovali maja. Letos se bo BDP skrčil
za 2,7 in prihodnje leto za odstotek. Spomladi je komisija napovedala minus dva in minus 0,1
odstotka. Leta 2015 naj bi sicer Slovenija imela rast (0,7 odstotka), ki pa bo najnižja med
vsemi 28 članicami Unije. Brezposelnost bo vsa tri leta vztrajala nad enajstimi odstotki.
Po napovedi Bruslja se bo »medlo okrevanje« začelo šele v drugi polovici prihodnjega leta.
Tveganja za rast so pogoji financiranja, ki so odvisni od procesa razdolževanja in reform.
Negativna gibanje zasebnega povpraševanja naj bi se spričo rastoče brezposelnosti in
manjših prihodkov nadaljevala. Tudi investicije naj bi se krčile.
Po oceni Bruslja so ukrepi finančne konsolidacije (rezi v plače v javnem sektorju, krčenje
socialnih pravic in višji DDV) sicer imeli pozitivni učinek, a so bili delno kompenzirani z velikim
povečanjem plačil obresti in stroškov za pokojnine, ki skupno znaša 0,8 odstotka BDP. Če ne
bo sprememb v politiki bo primanjkljaj leta 2015 znašal 3,9 odstotka. Slovenija se je sicer
obvezala, da ga bo spravila pod tri odstotke.
Delež javnega dolga v BDP se bo z letošnjih 63 odstotkov v prihodnjih dveh letih zvišal s 70 na
74 odstotkov.
Rehn: Ni nujno, da gre Slovenija v (rešilni) program
Komisar za denarne zadeve Olli Rehn med odgovarjanjem na vprašanje STA ni natančno
pojasnil, ali bo Slovenija morala zaprositi za finančno pomoč. »Seveda ni nujno, da gre
Slovenija v (rešilni) program,« je ocenil komisar, a dodal, da mora slovenska vlada nadaljevati
hitro ukrepanje in popravilo bančnega sektorja. Ugotovil je, da se recesija v Sloveniji
poglablja, slovensko gospodarstvo se je v prvi polovici letošnjega leta se je primerjavi z
enakim obdobjem leto poprej skrčilo za 3,2 odstotka. Edini segment, ki pripomore k rasti v
Sloveniji, je po njegovih besedah izvoz, a njegov učinekda je zmeren.
Čuferja poslabšanje gospodarske napovedi za Slovenijo ni presenetilo
Občutno poslabšanje gospodarske napovedi za Slovenijo je »v okviru pričakovanj«, je pred
sejo državnega sveta dejal minister za finance Uroš Čufer.

Davek bi lahko podražil vrtce, knjižnice in
zdravstvo
Po novem bi občine morale plačevati državi davke za občinske stavbe, vrtce, šole,
zdravstvene domove, knjižnice.
Peter Jančič, notranja politika
sob, 02.11.2013, 08:00
Vladna zagotovila, da se položaj občin ne bo spremenil, so, opozarjajo župani, zavajajoča:
zakon bo občinam dodelil le, kar so doslej zbrale z nadomestili za stavbna zemljišča. Foto:
Uroš Hočevar/Delo
Kratek rok, pa še prazniki
Le 15 dni časa za odzive občin določa poslovnik parlamenta, če vlada zahteva spremembo
ureditve po nujnem postopku. Do srede so v parlament prišli prvi štirje odzivi. Zaradi
praznikov in sobote so vrata sprejemne pisarne DZ od takrat zaprta. Koliko bo odzivov iz več
kot dvesto občin, do katerih se bo moral opredeliti odbor za finance, še ni mogoče oceniti.
Veljali bodo vsi, ki so najpozneje danes oddani po pošti.
Ljubljana - Le še danes lahko z občin predsedniku državnega zbora Janku Vebru pošljejo
mnenja o davku na nepremične, ki ga na zahtevo vlade po nujnem postopku uvajajo poslanci.
Do srede so v parlament prejeli odzive prvih štirih občin. Zaradi praznikov od takrat pošte ne
prevzemajo.
Z občin po teh prvih odzivih vladnim predlogom nasprotujejo. Po novem bi občine morale po
relativno visoki stopnji plačevati državi davke za občinske stavbe, vrtce, šole, zdravstvene
domove, knjižnice. Vladna zagotovila, da se položaj občin ne bo spremenil, pa so, opozarjajo
župani, zavajajoča: zakon bo občinam dodelil le, kar so doslej zbrale z nadomestili za stavbna
zemljišča.
Župan Domžal Toni Dragar je poslancem poslal 24 vprašanj
Župan Metlike Darko Zevnik poslance opozarja, da jim država preračunov, koliko jim bo po
novem zaračunala davkov na občinske nepremičnine, še ni predstavila, so pa sami izračunali,
da bodo za tri milijone evrov vredno osnovno šolo brez športnih objektov vsako leto plačali
dobrih 15.000 evrov.
Župan Domžal Toni Dragar je poslancem poslal 24 vprašanj, med katerimi so, ali bo strošek
davka za vrtce mogoče vključiti v ceno programa, ali bo zdravstvena zavarovalnica poravnala
davek za zdravstvene domove, ali ga bo dopustno vključiti v članarine v knjižnicah, bo država
za šole namenila več denarja, da bi plačale dajatev, ki jo uvaja, in ali je plačila vključila v
proračunske načrte za svoje institucije, ki najemajo občinske stavbe?
Dragar nasprotuje predlogu, da bi za neprofitna stanovanja davek lahko plačevali najemniki.
Ocenil je, da bi zakon obveznost za najemnike moral določiti brezpogojno. Obdavčitev
nepremičnin se bo povišala za najmanj petkrat, kar bo ogrozilo socialni položaj številnih
družin, vsota, ki jo je občina doslej zbrala, pa se ji bo zmanjšala za polovico, je parlamentu

sporočil župan Velikih Lašč Anton Zakrajšek, ki meni, da je predlog neprimeren in
diskriminatoren in bi ga morali zavrniti.

Iskalci prve zaposlitve so v povprečju stari
28 let
Aktivna politika zaposlovanja pomaga, a za določen čas. Služba življenja po nemško.
Simona Bandur, Panorama
pet, 18.10.2013, 09:00
Iskanje zaposlitve je za mlade prva lekcija iz vztrajnosti. Foto: Tadej Regent /Delo
Ponudbi iz Italije in Nemčije
Mladi imajo možnost dobiti pomoč za zaposlitev tudi iz tujine. Na spletni strani zavoda za
zaposlovanje je ponudba italijanskega podjetja MCZ Group, ki Evropejcem do 30 let obljublja
2500 evrov pomoči za prvo zaposlitev v tujini za dobo štirih mesecev. Rok za prijavo je 31.
oktober. Nemčija pa se je načrtno lotila zagotavljanja kandidatov za deficitarne poklice. V
projektu The job of my life ponuja poklicno usposabljanje ali zaposlitev kvalificiranega kadra.
Prijavijo se lahko mladi od 18 do 35 let (pri nekaterih poklicih, denimo v zdravstvu, je starost
zvišana na 40 let), ki so končali šolanje, ne pa tudi poklicnega usposabljanja v podjetju. Tisti,
ki znajo nemško, imajo prednost, sicer pa projekt predvideva pomoč pri učenju jezika, potnih
stroških in selitvi, postopkih priznavanja reguliranih poklicev ...
Od oktobra lani, ko smo začeli spremljati mlade iskalce dela, do septembra letos se je na
Zavodu RS za zaposlovanje prijavilo več kot 71.000 brezposelnih do 39 let. V istem obdobju
se je zaposlilo 41.000 brezposelnih do te starosti. Čeprav bi morali vsaj o skupini od 30 do 39
let razmišljati kot o ljudeh, ki imajo za seboj že lep del kariere, je med njimi precej iskalcev
prve zaposlitve.
Konec prejšnjega meseca je Zavod RS za zaposlovanje sporočil, da je število brezposelnih po
skoraj enem letu padlo pod 115.000. Kakor vsaka novica, ki bi lahko kazala na izboljšanje
razmer na trgu dela, je tudi ta vzbudila kanec optimizma, čeprav je jasno, da se v številkah
vedno skriva kakšna zanka. Septembra je bilo v Sloveniji resda registriranih za 1,7 odstotka
manj brezposelnih kot avgusta, vendar je to še vedno skoraj devet odstotkov več kot lani.
V devetih mesecih tega leta je bilo pri zavodu v povprečju prijavljenih 119.540 brezposelnih
ali skoraj desetino več kot v istem obdobju lani. Daleč največ ljudi je bilo brez dela na
začetku leta, 125.000, med njimi je bila skoraj polovica mlajših od 40 let.
V pričakovanju oktobra
Med septembrskimi 114.669 brezposelnimi je 9370 mlajših od 25 let in 44.600 starih od 25
do 39 let. Izboljšanje v primerjavi z začetkom leta je sicer vidno že na prvi pogled, a zelo
pomembna pripomba pri tem je, da se bo levji delež iskalcev prve zaposlitve na zavod prijavil
šele ta mesec. »Tudi letos do konca oktobra pričakujemo približno dvakrat toliko prijav
v evidenco brezposelnih, kot je povprečje za posamezni mesec. Mesečno povprečje je od

7000 do 8000, v jesenskih mesecih pa lahko pričakujemo od 12.000 do 13.000 novih prijav na
mesec,« so napovedali na zavodu.
Od oktobra lani do oktobra letos se je na zavod prijavilo 71.316 iskalcev zaposlitve do 39 let,
nekaj manj kot pol je bilo starih od 30 do 39 let, torej med tistimi, ki naj bi v tem času počeli
to, čemur pravijo »kariera«. Čeprav se zdi, da se zaradi tega, ker mladi podaljšujejo študij,
iskalci prve zaposlitve starajo, podatki zavoda za zaposlovanje te domneve ne potrjujejo.
Povprečna starost iskalcev prve zaposlitve se letos ne razlikuje bistveno od povprečne starosti
v letu 2008, ko kriza še ni načela trga dela – v obeh primerih so tisti, ki začenjajo iskati službo,
stari okoli 28 let.
Od oktobra lani do oktobra letos se je zaposlilo 37.950 brezposelnih do 39 let; večinoma
so podpisali pogodbe za določen čas. Po podatkih iz prijav v zavarovanje pri ZZZS je bilo
med vsemi letošnjimi zaposlitvami več kot 83 odstotkov takih za določen čas, in če gre
sklepati po podatkih o prilivu novih brezposelnih zaradi izteka pogodbe za določen čas, se jih
bo (ali pa se že je) vsaj polovica vrnila na zavod.
V omenjenem letu si je več kot tri tisoč iskalcev dela do 39 let zaposlitev ustvarilo samo –
z ustanovitvijo lastnega podjetja. Toda kot je mogoče sklepati iz podatkov o subvencijah za
samozaposlitev, zanimanje za to obliko izhoda iz težav upada – ali pa vsaj število tistih, ki
vzamejo pomoč države. Še leta 2011 je dobilo subvencijo skoraj 3200 brezposelnih do 39 let.
Lani je število padlo na manj kot 2000, letos jih je bilo do konca septembra samo še dobrih
1500. Prejemniki subvencije morajo samozaposlitev ohraniti najmanj dve leti, sicer morajo
vrniti sorazmerni del oziroma 187 evrov za vsak manjkajoči mesec. Po podatkih zavoda 90
odstotkov prejemnikov ohrani samozaposlitev najmanj eno leto, okoli 85 odstotkov vsaj dve
leti.
Milijoni za zaposlitev
Mladi se sicer lahko vključujejo v vse aktualne programe aktivne politike zaposlovanja, kot
težko zaposljivo skupino pa jih obravnavajo do dopolnjenega 30. leta. Med temi programi so,
denimo, trimesečno usposabljanje na delovnem mestu (za ta program je država namenila deset
milijonov evrov), javna dela (za to je letos na voljo 28 milijonov evrov, novo povabilo bo
predvidoma objavljeno prihodnji mesec), razpis Zaposli.me (19 milijonov evrov za program),
posebne oblike pomoči delodajalcem so na voljo tudi v Pomurju, Pokolpju, Podravju in
Zasavju, od začetka julija pa se izvaja tudi ukrep vračila prispevkov za prvo zaposlitev.
Dodaten ukrep je še v zakonu o intervencijskih ukrepih na področju trga dela in starševskega
varstva in predvideva oprostitev plačila prispevkov delodajalca za prvih 24 mesecev. Vse te
spodbude znatno vplivajo tudi na podatke o brezposelnosti in morda vlivajo optimizem, a

