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• A Nermzetgyűlés jóváhagyását követően érvénybe lépett a koronavírus-járvány 

gazdaságra gyakorolt hatásainak enyhítését célzó harmadik „anti-korona” 

intézkedéscsomag. Az 1 milliárd euró összegű gazdaságvédelmi csomag fő 

intézkedései közé tartozik az államilag támogatott, csökkentett munkaidős 

foglalkoztatási rendszer és a szlovén turisztikai szolgáltatóknál felhasználható utazási 

utalványok bevezetése. A korábbi tervekkel ellentétben a turisztikai szektor mellett 

más ágazatok számára is egy hónappal meghosszabbították a munkára várás 

bértámogatási intézményét 2020. június 30-ig. 

• Szlovénia várhatóan 5,071 milliárd eurót vehet majd fel az EU-s koronavírus-járvány 

utáni helyreállítási terv keretében, az egyik felét (2,6 milliárd euró) támogatás, a másik 

felét (2,5 milliárd euró) hitelek formájában. 

• 2020. január-március időszakban 2,3%-kal csökkent a szlovén GDP az előző év 

azonos időszakához viszonyítva. 

• A NLB legnagyobb szlovén bank működésének optimalizálása érdekében további 10 

bankfiókját zárja be Szlovénia-szerte. 

• A koperi kikötőt üzemeltető Luka Koper Csoport nyeresége éves szinten 48%-kal 7 

millió euróra, árbevétele 9%-kal 55 millió euróra, valamint az átrakodott áru 

mennyisége 12%-kal 5,2 millió tonnára esett vissza 2020. január-március időszakban.  

 

Muravidéki gazdasági hírek: 

• Május 29-én Muravidékre látogatott Aleksandra Pivec mezőgazdasági miniszter 

(DeSUS elnöke). A lendvai találkozón részt vett dr. Földes Gyula lendvai főkonzul, 

Anton Balažek volt lendvai polgármester, a DeSUS alelnöke és Horváth Ferenc, a 

MMÖNK elnöke. 

• Lendva Község megjelentette a 2020-as gazdaságfejlesztési támogatások elnyeréséhez 

szükséges pályázatot, amelyre ezúttal 125 ezer EUR összeget biztosítanak a községi 

költségvetésből. A pályázatra 2020. június 30-ig lehet jelentkezni. 

• Lendván a templomtéren újra megnyílt a hazai piac. A Lendvai Turisztikai és 

Fejlesztési Közintézet most azt tervezi, hogy júniusban kétszer is megrendezi a piacot, 

ezzel pótolva az új koronavírus járvány miatti kimaradást. 

• A Vestnik hetilap beszámolója szerint a Petrol vállalat visszalép az idei évre a Szlovén 

Stratégiai Tartalékok Intézetével (ZRSBR) közös kivitelezésben tervezett lendvai 

tárolópark felújításától. Az államnak Lendván 7 tárolótartálya van, 70 ezer m3 

összkapacitással, a Petrolnak pedig 5, összesen 65 ezer m3 űrtartalommal. Az előzetes 

tervek szerint közös kivitelezésben került volna sor a szivattyútelep felújítására, az 

oltóvízkutak kifúrására, új tűzoltóautó beszerzésére és a tűzriasztó – és automatikus 

oltás-hűtés rendszer kiépítésére. Emellett került volna sor az ipari vasúti vágány 

felújítására is. Ennek ellenére a Stratégia Tartalékok kitartanak a tervezett munkálatok 

mellett, miszerint két tartály felújítására kerülhet sor. 
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