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Zavod Nefiks je v okviru projekta "50 odtenkov sive ekonomije" organiziral okroglo mizo, ki
se je odvijala v Kulturnem domu na Ravnah na Koroškem. Glavna tema razprave, dojemanje
sive ekonomije med mladimi, je potekala v zelo sproščenem vzdušju.

Namen okrogle mize in prav tako celotnega projekta "50 odtenkov sive ekonomije" je ozavestiti
čim več mladih ljudi o problematiki in posledicah sive ekonomije na celotno gospodarstvo v
Sloveniji ter posledično tudi na vse prebivalce Slovenije.

Na okrogli mizi je bilo veliko govora o tem, kako motivirati mlade, da se odločijo za legalno delo,
ter kje je pravzaprav razlog, da se mladi odločajo za vstop na trg illegalne ekonomije.

Predsednik Mladinskega sveta Ravne na Koroškem Aljaž Verhovnik: "Mladi smo že sami po
sebi neposlušni in nezaupljivi do države. Država mora biti dober zgled kaj počne s kapitalom."
Udeleženka Sara
, meni, da so ravno prednosti, ki jih imajo mladi, glavni razlogi, zakaj se odločajo za vstop na trg
ilegalne ekonomije. Predvsem dejstvo, da so trenutno v Sloveniji razmere težke, pripelje mlade
do tega, da vidijo rešitev v sivi ekonomiji, pa čeprav vedo, da je to slabo tako za državo kot tudi
za vse državljane. Na koncu pa je še dodala: "
Potrebno je nekako preživeti, pa čeprav na nelegalen način."

Beseda je tekla tudi v smeri razvoja novih delovnih mest za mlade, kam bi bilo še potrebno
investirati, da bi se v lokalnem okolju začela razvijati nova delovna mesta. Župan Raven na
Koroškem Tomaž Rožen je dejal, da vidi razvoj novih delovnih mest predvsem pri podjetju
Metal, kjer načrtujejo, da bodo do leta 2020 zaposlili približno 150 novih ljudi, ter pri podjetju
Noži, kjer nameravajo zaposliti okoli 40 novih ljudi do leta 2020. Prav tako imata obe podjetji
odobrene investicijske načrte, širitev proizvednje, razvojne načrte, zato je tudi tukaj še velik
zaposlitveni bazen. Hkrati pa se občina Ravne trudi, da so v njihovo poslovanje vpeti lokalni

1/2

50 odtenkov sive ekonomije - Bajta | Tri doline v eni Bajti | Koroški spletni časopis
Prispeval Zavod Nefiks (*projekt Korociv)
Nedelja, 28 September 2014 17:56

dobavitelji, z namenom da z rastjo teh velikih sistemov nekaj pridobi tudi lokalno okolje.

Predsednik OOZ Ravne na Koroškem Roman Krivograd pa je dejal, da "Obrtno podjetniška
zbornica že leta opozarja, da bi morala država spet ponovno uvesti motivacijsko davčno
olajšavo oziroma po domače povedano pomeni, vsak račun šteje. Kar pomeni, da bi ljudje
pravzaprav zbirali račune. To bi seveda lahko prineslo velik pozitivni učinek, saj bi ljudje želeli
dobiti račun, ker bi si s tem pridobili legalnega izvajalca, kateri plačuje davke tega računa in se
bi na takšen način začele zadeva vračati."

______
*Projekt »50 odtenkov sive ekonomije« financira Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje (UKOM),
aktivnosti, ki jih bomo v okviru projekta izvajali pa bodo potekale s podporo Urada Republike Slovenije za
mladino.
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