
MANIFEST INDUSTRIJSKE POLITIKE

Slovenija 5.0

Poslanstvo: 
Intenzivna vključitev vseh deležnikov v industriji,  

ki že imajo potrebne globalne razvojne, proizvodne in tržne kompetence.

Izziv: 
Kako do optimalnega razvoja industrije kot ključnega motorja izvoza in gospodarstva do leta 2020/2030, 

vključujoč močne povezave s povezanimi neindustrijskimi panogami?

Cilj: 
Do leta 2020 zvišati dodano vrednost v najmočnejših slovenskih industrijskih panogah  

na 80 % povprečja EU, kar pomeni realen dvig za 2 odstotni točki na leto.

Gospodarska zbornica Slovenije, Strateška skupina Slovenija 5.0 pri GZS
Oktober 2015
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ZAKAJ INDUSTRIJSKI 
PREPOROD?
Evropska komisija je lani članice opozorila, da 
prepoznajo velik pomen industrije za kreiranje 
delovnih mest in gospodarsko rast. Objavila je 
dokument Za evropsko industrijsko renesanso. 
Obenem se v vodilnih razvitih državah ključni 
poznavalci – lastniki podjetij, menedžerji 
in strokovnjaki – intenzivno ukvarjajo z 
vprašanjem industrije prihodnosti. V Nemčiji je 
ta razprava znana pod terminom Industrija 4.0, 
v ZDA pa kot Koalicija voditeljev za pametno 
industrijo.

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) 
opažamo, da je v Sloveniji veliko pomanjkanje 
razprave o razvoju domače industrije, čeprav 
industrija in z njo povezane dejavnosti 
največ prispevajo k slovenskemu izvozu. 
Prav izvoz pa nas vleče iz krize. Zato v 
Sloveniji ni aktualno zgolj vprašanje, kakšna 
bo industrija prihodnosti. Aktualno je tudi 
vprašanje, kako zagotoviti ustrezne pogoje 
za industrijski preporod. Ne gre zgolj za 
tehnološki razvoj, temveč tudi za oblikovanje 
prijaznejšega širšega poslovnega okolja, od 
davčnega, administrativnega do razvojnega 
in izobraževalnega. Projekt doseganja ciljev 
industrijskega preporoda v Sloveniji smo na 
GZS poimenovali Slovenija 5.0.

SLOVENIJA 5.0 IN MANIFEST 
INDUSTRIJSKE POLITIKE
Poslanstvo strateške skupine Slovenija 5.0 pri 
GZS je ozavestiti različne javnosti o pomenu 
industrije in nujnosti njenega razvoja na 
podlagi razvojnih programov, ki imajo največ 
možnosti, da bi jih bilo moč unovčiti na trgu. 
Zato strateška skupina Slovenija 5.0 združuje 
deležnike, ki najbolje vedo, kako, kje in komu 
bomo lahko na trgu najuspešneje prodali nove 
produkte, storitve ali tehnologije, ki so tudi cilj 
strategije pametne specializacije.

Akterji, ki sodelujejo v projektu Slovenija 
5.0, imajo pred seboj pomembno vprašanje: 
kako do optimalnega razvoja industrije kot 
ključnega motorja izvoza in gospodarstva do 
leta 2020/2030, vključujoč močne povezave s 
povezanimi neindustrijskimi panogami? 
 

Letošnji najpomembnejši dokument projekta 
Slovenije 5.0 je Manifest industrijske politike, 
ki ga GZS predstavlja ob Vrhu slovenskega 
gospodarstva. Glavni kreatorji dokumenta so 
člani strateške skupine Slovenija 5.0, predvsem 
člani njenega izvršilnega odbora: 

Predsednik:  
Marjan Mačkošek (Štore Steel). 
Člani:  
dr. Janez Bešter (IER),  
Radovan Bolko (Kolektor),  
Andrej Božič (Steklarna Hrastnik),  
Alojz Burja (Lip Bled),  
Marko Derča (AT Kearney),  
Bojan Kos (Akripol),  
Marko Jagodič (Papirnica Vevče),  
Andrej Kranjec (LTH Castings),  
Marko Lotrič (Lotrič meroslovje),  
dr. Blaž Nardin (Gorenje Orodjarna),  
Toni Pogačar (BSH Hišni aparati Nazarje),  
Andrej Poklič (GKN Driveline),  
dr. Jožica Rejec (Domel), 
Branko Rožič (Količevo karton),  
dr. Tomaž Savšek (TPV),  
Tone Stanovnik (Špica International),  
Janez Škrabec (Riko),  
Vojmir Urlep (Lek),  
dr. Otmar Zorn (Iskra zaščite),  
Rok Svetek (Adria kombi) in  
dr. Matjaž Polak (Helios TBLUS). 

Vodje petih tematskih sklopov Manifesta 
industrijske politike:

• Pametna država:  
Marko Jagodič (Papirnica Vevče)

• Pametni davki:  
Alojz Burja (Lip Bled)

• Pametno kadrovanje:  
Toni Pogačar (BSH Hišni aparati Nazarje)

• Pameten razvoj:  
Marko Derča (AT Kearney)

• Pametna industrializacija:  
Janez Škrabec (Riko)

Viri:
Predlogi članov strateške skupine 
Slovenija 5.0 (julij, avgust 2015)

Agende GZS (Gospodarski 
memorandum, november 2014; 
Gospodarska agenda za novo 
Vlado RS, julij 2014; Agenda malega 
gospodarstva, junij 2014; Kako do 
novih delovnih mest, junij 2014)

Predlogi s 1. konference Slovenija 
5.0 (maj 2015)

Drugi predlogi gospodarstvenikov 
(strateška skupina predstavnikov 
podjetij v tuji lasti in drugih gospo-
darstvenikov; julij, avgust 2015)
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DELOVNA MESTA IN RAZVOJ
• Na industrijo je vezanih dodatnih 30-55 % delovnih mest 

storitvene narave, kot so prodajne aktivnosti, marketing, 
transport, logistika (McKinsey). 

• Vsak evro prodaje v industriji pomeni 20 centov prodaje za 
storitvena podjetja. 

• 10 delovnih mest v industriji ustvari 5 do 20 novih  
v drugih dejavnostih (IPTS, 2012).

• 4 od 5 zasebnih vlaganj v raziskave in razvoje so v                 
industriji.

OKREPLJENA DOBIČKONOSNOST, STABILNE 
INVESTICIJE, PADAJOČA ZADOLŽENOST
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SLOVENIJA: TRETJE INDUSTRIJSKO 
GOSPODARSTVO V EVROPI

18.000 PODJETIJ (Slovenija) 
21 MIO PODJETIJ (EU) 

188.000 ZAPOSLENIH (Slovenija) 
32 MIO ZAPOSLENIH (EU)

USPEŠNE INDUSTRIJSKE PANOGE   

Panoga
Dodana 

vrednost na 
zaposlenega

2014/2009 
(v %)

Glede na 
povprečje 

v EU-28
farmacija 104.400 15% 75%

kemija 62.600 46% 77%

električne naprave 37.800 31% 72%

guma in plastika 39.200 23% 77%

vozila 40.600 12% 79%

stroji in naprave 36.700 30% 62%

kovine 45.500 98% 71%

papir 43.700 9% 66%

nekovinski 
mineralni izdelki 44.800 40% 77%

Vir: KAPOS GZS, na podlagi letnih poročil Ajpes, Eurostat   

INDUSTRIJA JE GONILO RASTI DODANE VRED-
NOSTI NA ZAPOSLENEGA

sprememba v obdobju 2007-2014
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1. PAMETNA DRŽAVA (POSLOVNO OKOLJE)
Prostorska zakonodaja, atraktivnost Slovenije za vlagatelje, prioritete pri strateških 
infrastrukturnih naložbah in prožnost na trgu dela so ključna področja, kjer javna uprava 
lahko prispeva k izboljšanju poslovnega okolja za gospodarstvo.

• Pravica do 50-odstotnega nadomestila 
za brezposelnost za tri mesece v primeru 
sporazumnega prenehanja pogodbe o 
zaposlitvi. 

• Uzakonitev posebne oblike pogodbe o 
zaposlitvi za sezonsko delo.

1.4.  Sistem za privabljanje vlagateljev. 
Postopki za privabljanje in izvedbo 
zasebnih domačih in tujih investicij po 
načelu »Vse na enem mestu«, s posebnim 
poudarkom na trženju industrijskih con. 
Cilj ukrepov:

• vzpostaviti sistem hitrega odziva in 
podpore zainteresiranim vlagateljem,

• omogočiti občinam uspešnejše 
privabljanje vlagateljev in širitev 
industrijskih con, denimo s prožnejšim 
sistemom pri cenah zemljišča.

1.5. Javna uprava v službi gospodarstva. 
Debirokratizacija: 

• upravnih postopkov državne in lokalne 
administracije: uvedba MSP testa 
do konca junija 2016 in povečanje 
učinkovitosti delovanja administracije 
za 5 % na leto, tudi z deregulacijo, kjer 
regulacija ni potrebna.

• postopkov za umestitev gospodarskih 
objektov s ciljem trajnostno smiselnega 
razvoja v območjih Nature 2000. 

• optimizacija poslovanja javnega sektorja 
– z racionalizacijo procesov, alokacijo 
odgovornosti uradnikov in konkretnimi 
ukrepi …

Dnevi za pridobitev 
gradbenega dovoljenja

213  183 
Slovenija      Višegrad   

Vir: Doing Business 2015

Neučinkovitost  
državne administracije

2. najbolj 
problematičen 

dejavnik pri 
poslovanju  

(1/6 podjetij) 
Vir: World Competiteveness Report 

2014/2015, WEF

Učinkovitost trga dela 
(uvrstitev)

99    78 
Slovenija      Višegrad

Vir: World Competiteveness Report 
2014/2015, WEF

1.1. Prostorska zakonodaja. Hitra 
debirokratizacija postopkov po načelih 
“Naredi preprosto« in »Vse na enem 
mestu« za poslovne subjekte, na podlagi 
najboljših ureditev v primerljivih državah. 
Za izvedbo se na upravnih enotah zadolži 
odgovorno osebo, vključno s sankcijami v 
primeru kršitev:

• pri pridobivanju gradbenih in drugih 
dovoljenj, ki jih potrebujejo investitorji, 
je kratkoročni cilj merljivo skrajšanje 
povprečnega časa za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za 20 % do 
1.1.2017.

1.2. Strateška infrastruktura. Uvedba zlatega 
investicijskega pravila, ki bo omogočil 
razvoj strateške infrastrukture brez 
velikih finančnih oscilacij, vsaj za pet let 
naprej. Določitev nacionalnih prioritet pri 
strateških infrastrukturnih investicijah 
s časovnico in oblikovanje modelov 
financiranja do konca marca 2016 na 
podlagi potreb gospodarstva. 

• Prioriteta: pametna logistična 
infrastruktura (železnice, ceste, 
pristanišče) med industrijo in kupci 
ter širokopasovni internet v vseh 
gospodarskih conah.

• Nadaljevanje razvoja infrastrukture: 
popravilo mostov, avtoceste do 
industrijskih središč, izboljšanje oskrbe z 
električno energijo. 

1.3.  Povečanje prožnosti delodajalcev:

• Povečanje prožnosti pri odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi (v primeru nujne 
prilagoditve tržnim razmeram možnost 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi brez 
razloga trem odstotkom vseh zaposlenih 
na leto; edini pogoj za zaščito starejših 
delavcev pred odpovedjo naj bo število 
let, ki delavcu manjkajo do izpolnite 
pogojev za polno starostno pokojnino ...).



5

Slovenija 5.0

2. PAMETNI DAVKI (DAVČNA POLITIKA) 
Obremenitev dela je po mednarodnih primerjavah v Sloveniji previsoka. Cilj davčnega 
prestrukturiranje mora biti več kakovostnih delovnih mest v gospodarstvu, tudi v industriji. 
Tega ni mogoče doseči brez razbremenitve dela, kar zahteva nižjo tekočo javno porabo.

2.5. Davčna stabilnost oziroma varnost:

• Stabilnost davčnega sistema brez 
stalnih (ne)napovedanih sprememb 
ali sprememb v zadnjem hipu (npr. 
novembra/decembra za prihodnje leto). 

• Zavezujoča informacija FURS 
mora postati bolj uporabna za 
davkoplačevalce. Aktivna pomoč 
državnih organov davčnim zavezancem 
v primeru dvomov, brez izogibanja 
odgovornosti za pojasnila ali navodila, 
ki morajo biti podana v zakonsko 
opredeljenih rokih (kratkih – nekaj dni). 

• Časovna omejitev davčnih pregledov, ki 
zdaj trajajo tudi nekaj let.

• Pravičnejša ureditev možnosti za 
popravke davčnih obračunov, za 
samoprijave in davčne inšpekcije 
(revizija rokov, zamudnih obresti). 
Primeri: a) davčni zavezanec lahko 
obračun popravi v roku 12 mesecev, 
FURS lahko davčni nadzor izvede za 5 
let nazaj, b) zamudne obresti v primeru 
samoprijave so višje kot v primeru 
inšpekcije, c) kazni zastarajo v roku 2 let.

• Čimprejšnja uvedba vnaprejšnjih 
cenovnih sporazumov (Advance pricing 
agreement) v okviru zakonodaje o 
transfernih cenah.

2.1. Uvedba razvojne kapice v prvi polovici 
letu 2016. Visoko strokovni kader prinaša 
preporod industrije. Limitiranje socialnih 
prispevkov navzgor pomeni razbremenitev 
plač visoko kvalificiranega strokovnega 
kadra. 

Opomba: Alternativa: posredna vključitev 
kapice v novo dohodninsko lestvico, ki bo 
omogočala strokovnjakom višjo neto plačo in 
bo pomenila razbremenitev stroškov dela za 
podjetje. 

2.2. Redefiniranje dohodninske lestvice v 
prvi polovici leta 2016. V kombinaciji z 
razvojno kapico redefinirati dohodninsko 
lestvico:

• v smeri več razredov in 
enakomernejšega razpona med pragi 
dohodninske lestvice,

• v smeri nižjih dohodninskih stopenj 
(vključno z ukinitvijo 50% obdavčitve v 
najvišjem razredu). 

2.3. Znižanje okoljskih in energetskih trošarin, 
prispevkov in drugih obremenitev. 
Znižanje teh dajatev na raven povprečja 
EU v primerjavi z bruto dodano vrednostjo, 
upoštevajoč ogljični odtis prek ETS sheme. 
Znižati višine dajatev, ki dvigujejo ceno 
naftnih derivatov. Ohraniti konkurenčno 
ceno električne energije v primerjavi s 
konkurenčnimi državami.

2.4. Ohranitev vrednosti davčnih olajšav za 
podjetja:

• Ohranitev davčnih olajšav na dosedanji 
vrednosti s ciljem zvišanja olajšav za 
investicije in razvoj ter prevetritev 
dosedanjih neučinkovitih olajšav.

• Prožnejši administrativni postopek 
pri olajšavah za raziskave in razvoj 
(zdaj zahteva celoten opis projekta 
s proračunom, evidenco ur vsakega 
zaposlenega, pri čemer je treba 
predložiti vse kopije računov, itn.). 

Stopnja obdavčitve na 
dodaten zaslužen evro* 
 (v %)

60,4  45,3  47,3
Slovenija  Višegrad    OECD

* pri 167 % povprečne plače, samska 
oseba, brez otrok. Vir: OECD

Efektivna obdavčitev 
energije v industriji in 
energetski transformaciji
(v %)

 17,4     8    9,4
 Slovenija  Višegrad    OECD

Vir: Taxing Enegy Use, 2015, OECD

Socialni prispevki v BDP 
( v %)

 14,8  13,3  10,9
 Slovenija   Višegrad    EU-15

Podatki za leto 2013. Vir: OECD 
Economic Surveys, maj 2015
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3. PAMETNO KADROVANJE (KADROVSKA POLITIKA) 
Z akcijskim načrtom je nujno preoblikovati izobraževalne programe v smeri deficitarnih 
poklicev in pričakovanih kadrovskih potreb industrije v prihodnje.

3.3. Izobraževanje kadrov na vseh ravneh 
skladno s potrebami delodajalcev:

• Ustrezno načrtovanje vpisa na fakultete 
in tudi omejevanje vpisa bi povzročilo 
pozitivno selekcijo, hkrati bi se 
zmanjšalo število diplomantov, ki ne 
morejo najti zaposlitve. 

• Načrtovanje študijskih smeri po obsegu 
in vsebinah v skladu z dolgoročnejšimi 
napovedmi potreb po kompetencah s 
strani delodajalcev.

• Daljše obdobje praktičnega 
usposabljanja v podjetjih (opcije že 
sedaj skozi odprti kurikulum v srednjih 
šolah ali skozi uvajanje izbirnih 
predmetov v višjih in visokih šolah).

• Zagotoviti boljše poklicno informiranje 
in karierno orientacijo mladine na 
celotni vertikali.

3.4. Specializirani programi. S pomočjo javnih 
sredstev podpreti in razviti specializirane 
izobraževalne programe, ki ne smejo biti 
omejeni le na Slovenijo. 

3.5.  Prenos znanja iz akademske sfere v 
gospodarstvo. 

• Javni inštituti in univerze: večji pomen 
(tudi pri napredovanjih in statusih) 
in obveza sodelovanja z industrijo. 
Vrednotijo naj se rezultati projektov v 
gospodarstvu, ne le članki v revijah. 

• Internacionalizacija programov, vsaj 10 
odstotkov tujih predavateljev. 

3.1. Štipendijska politika:

• Več štipendij za deficitarne poklice v 
povezavi z gospodarstvom.

• Štipendije za mlade raziskovalce v 
industriji (sofinanciranje države) z 
realnimi roki za končanje študija.

• Državne štipendije v obliki povratnih 
sredstev. Prejemnik štipendijo vrača 
po določenem času od konca šolanja/
študija. Če se v določenem času po 
koncu šolanja/študija zaposli v Sloveniji 
najmanj za dolžino študija, je opravičen 
vračanja štipendije.

• Kadrovske štipendije v obliki povratnih 
sredstev, ki jih v isti višini kot državne 
štipendije financira država. K temu 
znesku doda najmanj enak znesek 
podjetje. Prejemnik štipendijo vrača 
po določenem času od konca šolanja/
študija. Če se prejemnik štipendije v 
določenem času po koncu šolanja/
študija zaposli v tem podjetju najmanj 
za dolžino študija, je v celoti opravičen 
vračanja štipendije. Če se v tem času 
zaposli v drugem podjetju, vrne 
podjetju, ki je štipendijo plačevalo, 
njegov sorazmerni del.

3.2. Spodbude za zaposlitev mladih:

• 2-letna olajšava za njihovo prvo 
zaposlitev, tudi po 1.1.2016. 

• Prožnejši projekt Mladi raziskovalec. 
Nujno je omogočiti podjetjem poskusno 
obdobje za mlade raziskovalce, s čimer 
bi podjetja v primeru neusteznega 
kandidata imela možnost, da ga 
nadomestijo z drugim. 

Izdatki države za aktivne 
politike zaposlovanja

(v % BDP)

0,28  0,37  0,45 
Slovenija  Višegrad      EU

Navavno povprečje, 2013. Vir: 
Eurostat

Stopnja zaposlenosti mladih 
3 leta po šolanju 

(v %)

65,2  71,3  68,6
Slovenija   Višegrad      EU    

15-34 let po zaključenem izobraževanju, 
2014. Vir: Eurostat

Delež diplomantov 
tehničnih ved 

(v %)

31,6  40,2  34,9
Slovenija   Višegrad      EU

Inženiring, predelovalne dejavnosti, 
gradbeništvo. Vir: Eurostat, 2013
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4. PAMETNI RAZVOJ (RAZVOJNA POLITIKA) 
Nujna je mobilizacija družbe v smeri nove paradigme: razvojna politika pomeni okrepitev 
vloge znanja in razvoja v slovenski družbi, z namenom ustvarjanja dodane vrednosti v 
gospodarstvu. Cilj: Slovenija kot referenčna država za razvojne novosti.

4.4.  Pametno usmerjanje razvojnih sredstev: 

• Centralizacija razvojnih investicijskih 
odločitev in financiranja v eni strokovni 
in neodvisni tehnološki agenciji za 
delitev in nadzor porabe sredstev za 
razvoj. 

• Aktivno privabljanje strateških 
vlagateljev. Promocija razvojnih oddelkov 
v podjetjih v tuji lasti kot regionalnih ali 
globalnih razvojnih centrov. 

• Povečati sredstva za raziskovalni vavčer. 

• Ponovno uvesti inštrument KROP 
– krepitev razvojnih organizacij 
podjetij: spodbujanje zaposlovanja 
novih strokovnjakov in poglobljenega 
izobraževanja zaposlenih.

4.5.  Zagon zdravih jeder podjetij. Ustvarjanje 
pogojev za trajno delovanje podjetij, 
ki izkazujejo kompetence na področju 
razvoja.

• Identifikacija podjetij, ki trpijo zaradi 
bremena neoperativnih poslovnih enot 
ali nestabilnih finančnih konstrukcij, 
imajo pa zdrava razvojna jedra. Program 
ponovnega zagona zdravega jedra, z 
vključitvijo v razvojne centre/grozde in s 
sistematično podporo pri financiranju.

4.1. Pametna specializacija:

• Povezovanje v verige dodane vrednosti. 
Vzpostavitev vozlišč inovativnih rešitev 
(VIR), ki povezujejo inštitucije znanja 
in podjetja, sposobna na tujem trgu 
ponuditi in tržiti inovativni proizvod. 
(Denimo VIR.Avto, VIR.Medico …)

• Postavitev drznih ciljev glede novih 
grozdov/strateških partnerstev in 
temeljev za več različnih kompetenčnih 
centrov (IT, farmacija, energija, 
mobilnost …). Večja podpora projektom 
industrijskih podjetij iz kohezijskega 
sklada.

Cilj: dvig povprečne dodane vrednosti na 
zaposlenega iz 39.500 na 43.500 evrov v 
letu 2020.

4.2.  Digitalizacija industrije. Izkoriščanje 
digitalnih inovacij, poslovnih modelov 
in infrastrukture za pospešitev rasti v 
industriji. Spodbujanje inovativnosti 
s sodelovanjem in digitalizacijo 
spremljajočih panog, kot so logistika, 
dizajn …

Cilj: povečanje števila novih patentov v IKT 
industriji iz 13 na 20 v letu 2020.

4.3. Čezmejne raziskovalne in razvojne 
pobude (razvojni centri):

• Razvojni centri: povečanje medsebojnega 
sodelovanja institucij, ki financirajo, 
realizirajo in komercializirajo inovacije.

• Povečanje mednarodnega sodelovanja 
domačih univerz in s tem pritoka idej in 
kadrov, nagrajevanje uspešnosti univerz 
na podlagi mednarodnih primerjav.

• Zagotovitev infrastrukture za delovanje 
razvojnih centrov in omogočanje 
elastičnega zaposlovanja izobraženih 
kadrov.

• Spodbujanje povezovanja domačih 
razvojnih centrov s tujimi.

Cilj: Mednarodna uvrstitev slovenskih 
univerz v letu 2020 nad 500. mesto (zdaj so 
med 551. in 600. mestom).

Uvrstitev pri 
učinkovitosti inoviranja

 53    39 
Slovenija      Višegrad   

Vir: Global Innovation Index 2014

Delež prodaje od novih 
inovacij

85% 
povprečja EU
Vir: Innovation Union Scoreboard 
2015

Inovacijska sposobnost

15 izgubljenih 
mest v petih letih 
Vir: World Competiteveness Report 
2014/2015, WEF
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5. PAMETNA INTERNACIONALIZACIJA (PROMOCIJA 
INDUSTRIJE NA TUJIH TRGIH) 

Podpora slovenskim podjetjem pri razvoju prebojnih poslovnih modelov, z redefinicijo 
njihove vloge v mednarodnih verigah vrednosti in s ciljem bistvenega povečanja dodane 
vrednosti. Večja povezava vseh služb, ki se sedaj s tem ukvarjajo: GZS, MZZ, SPIRIT.

• Odpiranje veleposlaništev R Slovenije na 
perspektivnih trgih nekdanje Sovjetske 
zveze (Kazahstan, območje Kavkaza, 
Moldova) ter na Arabskem polotoku. 
Ponovno odprtje veleposlaništva v Iranu. 

• Podpora ustanavljanju podjetij in lokacij 
v tujini. 

5.4. Okrepitev ponudbe SID banke v smeri 
večjega zagotavljanja komplementarne 
podpore pri projektih na tujih trgih, po 
vzoru npr. nemške razvojne banke KfW. 
Povečanje varnostnih rezerv SID banke. 
Vzpostavitev SID banke kot vstopne banke 
za poslovanje z investicijskimi sredstvi EU 
(denimo iz naslova Junckerjevega načrta 
…).

5.5. Strateške vključitve v mednarodne 
povezave:

• Vključitev Uradne razvojne pomoči 
kot pospeševalca prodora slovenskih 
izvoznih podjetij na trge v razvoju. 
Povečanje zelo skromne postavke za 
podjetja na 3 milijone evrov za letošnje 
leto z letnim povečevanjem postavke v 
znesku enega milijona evrov. 

• Včlanitev Slovenije v Azijsko razvojno 
banko (ADB). S tem bi se slovenskim 
podjetjem odprle možnosti sodelovanja 
v projektih, ki jih financira ADB v srednji 
oz. celotni Aziji. Pri teh projektih je pogoj 
članstvo držav generalnega izvajalca in 
podizvajalcev v ADB. 

5.1. Okrepitev programov internacionalizacije 
gospodarstva: 

• Izdelava usklajenega programa podpore 
internacionalizaciji vseh institucij, ki se s 
tem ukvarjajo: GZS, MZZ, MGRT, SPIRIT. 
Program naj vsebuje: 

• ciljne trge in aktivnosti, ki se bodo na 
njih izvajale, ter nosilce aktivnosti, 

• pregled potreb med slovenskimi 
podjetji po posameznih vrstah 
storitev podpornega okolja,

• izobraževanja za zaposlene v 
podpornem okolju, da bodo lahko 
kompetentno nudili storitve, ki jih 
podjetja rabijo.

5.2. Povečanje podpore sejemskim nastopom 
v tujini:

• Vsaj podvojiti sredstva za ta namen. Zdaj 
jih je na voljo milijon evrov. 

• Finančno podpreti postavitev slovenskih 
razstavnih salonov, tudi virtualnih, v 
tesni povezavi z veleposlaništvi. 

5.3. Okrepljena podpora slovenske 
diplomacije:

• Prenova sistema kadrovanja 
ekonomskih svetovalcev na 
veleposlaništva v tujini. Ekonomski 
svetovalci bi morali imeti vsaj nekaj 
let izkušenj iz gospodarstva, da bi 
bili sposobni učinkovito reagirati na 
potencialna povpraševanja in poslovne 
priložnosti. 

• Ureditev in posodobitev viznega 
režima za poslovne partnerje. Najem 
specializiranih agencij, ki se ukvarjajo 
z izdajo viz, na trgih, kjer nimamo 
veleposlaništev.

Izvoz Slovenije po 2007 
zaostal

    

 
Slovenija    Višegrad   

Vir: Eurostat

Tuje (vhodne) neposredne 
investicije (v  % BDP): 

škarje se širijo

    

 
Slovenija    Višegrad   

Vir: UNCTAD

Stagnacija visoko-
tehnološkega izvoza
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Vir: SURS
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