Predlog ukrepov za uspešno Slovenijo

1. PRAVNA DRŽAVA
Skrajšanje sodnih postopkov skozi uvedbo
menedžerskega pristopa vodenja sodišč
• uvedba menedžerskega delovanja vodstev sodišč in
prevzemanje odgovornosti vodstev sodišč za delovanje
sodišč z mandati

Izboljšanje plačilne discipline
• Podelitev dodatnih pristojnosti izvršiteljem v izvršilnih
postopkih in zagotovitev zakonske podlage za njihovo
učinkovito delovanje ter dostop do vseh informacij o
dolžniku in njegovem premoženjskem stanju.
• Uvedba obvezne izdaje izvršnice v postopkih javnih
naročil.
• Sprejem podzakonskega predpisa, ki bo uredil neposredna
plačila podizvajalcev v javnih naročilih.
• Specializacija sodnikov za vodenje postopkov zaradi
insolventnosti.

Hitri, učinkoviti in transparentni stečajni
postopki
• DURS po uradni dolžnosti sproži stečaj v primeru naplačila
davkov in prispevkov za več kot 1 leto.
• Okrepitev nadzora ministrstva za pravosodje nad stečajnimi
upravitelji in povečanje možnosti sankcioniranja v primeru
kršitev stečajnih upraviteljev.
• Okrepitev položaja upniških odborov in podelitev večjih
pristojnosti upniškemu odboru v postopkih zaradi
insolventnosti
• Uzakonitev poenostavljene prisilne poravnave za s.p.-je in
mikro podjetja, kot bistveno cenejši in hitrejši postopek
finančnega prestrukturiranja za te subjekte.
• Določitev oprostitev založitve predujma za plačilo začetnih
stroškov stečajnega postopka, kadar stečajni postopek
predlagajo delavci-upniki insolventnega dolžnika.

Dvig zaupanje v menedžerje
• Opredelitev novega kaznivega dejanja, ki se nanaša na
finančno izčrpavanje podjetij.

2. BOLJŠE POSLOVNO OKOLJE
• Recesija v letošnjem letu in napovedana recesija v letu
2013 ne dovoljujeta nikakršnih zvišanj prispevnih stopenj,
ker bi to zelo ogrozilo slovensko gospodarstvo.

Pametna zakonodaja (better regulation)
• Dosledno izvajanje smernic za boljšo zakonodajo, predvsem
strokovne ocene učinkov na gospodarsko poslovno okolje
in skladnost z EU direktivami. Gospodarstvo mora biti
aktivno vključeno že v zgodnjo fazo priprave predpisov.

Dvig odzivnosti upravnih organov
• Določitev posledice v primeru molka organ, kadar organ ne
izda dovoljenja, soglasja, itd., kot je to smiselno urejeno v
Zakonu o graditvi objektov.
• Vzpostavitev sistema ugotavljanja odgovornosti konkretne
osebe in sankcioniranja neupravičenih zaostankov upravnih
postopkov (molk organa) ali nagrajevanja za opravo dejanj
pred roki, brez pritožb ali ugovorov strank.

Nižji stroški poslovanja
• Nižji stroški dela za 10% in sicer: nižje nadomestilo
za bolniško odsotnost v breme delodajalca, uvedba
čakalnega dneva, odmor med delom se ne šteje v delovni
čas in ni plačan, ukinitev instituta »minulega dela«
oziroma njegova preobrazba v »dodatek za stalnost«,
poenostavitev postopka sklenitve in prekinitve delovnega
razmerja,krajši odpovedni roki in nižje odpravnine.
• Omejitev socialnih prispevkov navzgor, uvedba socialne
kapice pri izplačilu 36.000 EUR bruto zaslužka letno.
• Znižanje administrativnih ovir in bremen na podlagi že
pripravljenega programa, kjer so predvideni prihranki 350
mio evrov letno.

Pokojninska reforma
• Sprejem pokojninske reforme, ki bo zagotavljala finančno
stabilnost pokojninske blagajne in večjo odvisnost višine
pokojnine od vplačanih prispevkov.
• Prečisti naj se register delovnih mest, ki so vključena
v sistem poklicnega zavarovanja in s tem zmanjša
stroškovna obremenitev delodajalca.
• Spremeni naj se definicija »poškodbe pri delu«, tako da se
med tovrstne poškodbe ne všteva prihod in odhod z dela.

Nadgradnja zdravstvenega sistema
• Čiščenje košarice pravic zdravstvenega zavarovanja
(izločitev vseh pravic, ki ne sodijo v sistem, npr. pogrebnine
in posmrtnine, nižanje nadomestil, limitiranje bolniške
odsotnosti, participacije, itd.).

Varstvo okolja
• Sprememba uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v
trdno gorivo, ki bo omogočila uporabo lesnih ostankov v
energetske namene.
• Sprememba uredbe o emisijah v zrak iz nepremičnih
virov onesnaževanja mora omogočiti zaključek postopkov
pridobitve okoljevarstvenih dovoljenj, brez dodatno
zaostrenih zahtev za obratovanje obstoječih naprav.
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3. NOV RAZVOJNI ZAGON
• Ustanovitev strateškega telesa na ravni državi, ki bo
združeval verodostojne in državotvorne strokovnjake,
katerih naloga bo opredeliti prioritetne projekte novega
razvojnega zagona in definirati ključne pozitivne
dejavnike in ovire za njihovo uspešno realizacijo. Vlada jih
izbere, potrdi te prioritete in poskrbi za njihovo učinkovito
doseganje.

Zagon investicij
• Pospešeno in prednostno investiranje v energetsko
obnovo stavb.
• Sistematična oživitev že načrtovanih infrastrukturnih
investicij, ki predstavljajo investicijski potencial v višini 2
milijard evrov:
• izbor potencialnih investicij
• evidenca ovir
• priprava modelov financiranja
• Strokovna revizija Nature 2000 v smislu iskanja rešitev
ustvarjalnega varstva okolja in ne konzervativnega varstva
narave.
• Odprava nepotrebnih administrativnih ovir za črpanje
evropskih sredstev, poenostavitev postopkov in spodbude
podjetjem, da se vključijo v njihovo pripravo.

Podpora inovacijam
• Usmeritev razvojnih proračunskih sredstev za leto 2013 k
večji podpori razvoja visokotehnoloških izdelkov.
• Naloge združene vladne agencije, ki bo skrbela tudi za
uresničevanje tehnološke politike, morajo biti nujno
ustrezno definirane z roki in aktivnostmi in v skladu z
Razvojno in inovacijsko strategijo.

Javno naročanje
• Uveljavitev zelenega javnega naročanja pri gradnji in
obnovi cest, z vključevanjem okoljskih meril pri javnem
naročanju - s ciljem zmanjšanja količine odpadkov in
ohranjanja naravnih virov.

4. ODLOČNA PODPORA IZVOZU
Poslovne vezi s tujino
• Učinkovitejši in fleksibilnejši vizni režim za tuje
poslovneže: okrepiti sodelovanje s tujimi veleposlaništvi
v tujini in vzpostaviti nova partnerstva, ki bodo vsem
tujim poslovnežem omogočila nemoteno poslovanje s
Slovenijo.
• Določiti jasne naloge posameznih državnih institucij, ki se
ukvarjajo s področjem internacionalizacije.

Podpora internacionalizaciji
• Država mora zagotoviti promocijo Slovenije kot blagovne
znamke, podjetjem pa priložnost za sejemske nastope.
• Država mora podjetja vzpodbujati k povezovanju za skupne
nastope v tujini oz. skupni prodor v tujino (slovenske hiše
in demonstracijski projekti, ki so referenca za prodor na
tuje trge).
• S posebnim strokovnim programom usposabljati in
seznanjati podjetja s sodobnimi pogledi in pristopi za
učinkovito vključitev na mednarodne trge. (program
Akademija internacionalizacije).

Finančni viri
• Okrepiti financiranje internacionalizacije preko SID banke.
Poleg tega naj SID banka namenja sredstva tudi za tržne
analize in nove tržne priložnosti v tujini.
• Močnejše spodbujanje neposrednih ali drugih tujih naložb
s hkratnimi cilji:
• da prinašajo neto nova delovna mesta Sloveniji,
• da prinašajo veliko poslov slovenskim dobaviteljem,
• da so izvozno usmerjene naložbe.

