
	

 

5. Vrh slovenskega gospodarstva
Evropsko gospodarstvo oživlja, pozitivne trende zaznava tudi naše gospodarstvo. 
Vendar kriza v Sloveniji še ni dosegla dna ali vsaj trajnega izboljšanja. 

Gospodarstveniki smo zaskrbljeni za konkurenčnost gospodarstva in slovenskega 
poslovnega okolja, s tem pa tudi za socialno stabilnost Slovenije. Medtem ko se naši 
predlogi in zahteve za izboljšanje poslovnega okolja uresničujejo prepočasi, globalna 
konkurenca zahteva še globlje strukturne spremembe. Potrebujemo nov impulz in 
zahtevamo pozitivno naravnanost  in odločitve za spremembe.

Srečanje gospodarstvenikov s predsednikom Vlade Republike Slovenije Borutom Pahorjem in ministri
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Napredovanje izvajanja proitikriznih ukrepov 2010/2009
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I.  UKREPI ZA POVEČANJE LIKVIDNOSTI V FINANČNEM SEKTORJU, LIKVIDNOSTI GOSPODARSTVA IN 
OHRANJANJE DELOVNIH MEST

1.	 POVEČANJE	KREDITNE	AKTIVNOSTI	IN	LIKVIDNOSTI	GOSPODARSTVA		
1.1 Zagotoviti delovanje bančnega sistema in transfer sredstev za financiranje tekočega poslovanja in 

razvoja gospodarstva  -  za velika, srednje velika in mala podjetja – REALIZIRANO 

1.2 Skrajšati plačilne roke za obveznosti države  
1.3 Omogočiti prerazporejanje  obveznosti za davke in prispevke do države 
2.	 POSPEŠITI	RAZPISE	ZA	ČRPANJE	SREDSTEV	EU	STRUKTURNIH	SKLADOV
2.1 Pospešiti postopke že objavljenih javnih razpisov za pridobitev sredstev iz strukturnih skladov 
2.2 Poenostaviti postopek javnih razpisov za pridobitev sredstev iz strukturnih skladov 
2.3 Pospešiti postopek javnih razpisov za pridobitev sredstev iz strukturnih skladov 
3.	 RAZBREMENITEV	GOSPODARSTVA	ZA	OHRANITEV	DELOVNIH	MEST																			
3.1 Začasno znižanje prispevne stopnje za socialno varnost za 3% točke, z odlogom plačila v obdobje, 

ko bo gospodarska rast v Sloveniji presegla 3%. 

3.2 Finančne spodbude za prerazporejanje delovnega časa 
3.3  Učinkovita agencija za začasno brezposelne 
3.4 Oblikovanje Sklada za pomoč podjetjem v krizi 
II.  UKREPI ZA POVEČEVANJE KONKURENČNOSTI V LETU 2009-2010 
1	.		 OŽIVITEV	POVPRAŠEVANJA	DRŽAVE	-		JAVNA	NAROČILA	ZA	GOSPODARSKO	RAST
1.1 Zagon novih infrastrukturnih investicij in učinkovito upravljanje in izvajanje javnih naročil 
1.2 Sredstva stanovanjskega sklada nameniti za odkup viškov stanovanjskega fonda 
2.	 UČINKOVITA		PODPORA	ZA	INTERNACIONALIZACIJO	GOSPODARSTVA
2.1 Organizirati načrtno podporo nastopanja na tujih trgih, v izvedbo vključiti kompetentne izvajalske 

institucije 

2.2 Odpraviti  necarinske ovire (prost pretok blaga) 
3.	 ZAGOTOVITI	KONKURENČNO	DAVČNO	POLITIKO	IN	FLEKSIBILNE	DAVČNE	POSTOPKE	
3.1 Zagotoviti fleksibilnejše in racionalnejše davčne postopke 
3.2 Zmanjšati davčna bremena gospodarstva 
3.3 Davčne spodbude za razvoj 
4.	 UKREPI	ZA	PODPORO	TEHNOLOŠKEMU	RAZVOJU	GOSPODARSTVA
4.1 Povečati naložbe javnih sredstev za raziskave in razvoj ter spremeniti strukturo vlaganj javnih 

sredstev v raziskave in razvoj 

4.2 Zagotoviti 60% delež vseh javnih sredstev za raziskave in razvoj v podporo in stimuliranje vlaganj 
za gospodarstvo 

4.3 Prilagoditi instrumente razvojne politike, da bodo sledili ciljem vezave javnega financiranja RR na 
načrtovana vlaganja gospodarstva 

4.4 Zagotoviti ambiciozno sodelovanje države Slovenije v evropskem raziskovalnem prostoru 
4.5 Podpreti uvajanje sodobnih modelov vodenja in upravljanja v gospodarstvu 
4.6 Uskladiti delovanje podpornega inovacijskega okolja na nacionalni in regionalni ravni 
III.   SISTEMSKI UKREPI  ZA POVEČEVANJE KONKURENČNOST V LETU 2009 -2012
1.	 	UČINKOVITA	JAVNA	UPRAVA 
2.	 SPREMEMBE	NA	TRGU	DELA	IN		PLAČNE	POLITIKE	V	ZASEBNEM	IN	JAVNEM	SEKTORJU	
2.1 UKREPI ZA VARNO PROŽNOST IN KONKURENČNOST DELOVNIH MEST 
2.2 SPREMEMBA PLAČNE POLITIKE V ZASEBNEM IN JAVNEM SEKTORJU
2.2.1	 Sprememba	plačne	politike	v	zasebnem	sektorju 
2.2.2	 Sprememba	plačne	politike	v	javnem	sektorju 
2.2.3	 Zamakniti	veljavnost	Plačnega	sporazuma	v	javnem	sektorju	do	ponovne	3%	gospodarske	rasti 
3.	 UKREPI	ZA	RAZVOJ	IZOBRAŽEVALNEGA	SISTEMA	ZA	POTREBE	RAZVOJA	GOSPODARSTVA 
4.	 UKREPI	ZA	VAROVANJE	OKOLJA	IN	ENERGETSKO		UČINKOVITOST,	CENOVNO	KONKURENČNO	ENERGIJO 
5.	 UKREPI	ZA	UČINKOVITO	RABO	PROSTORA,	IZGRADNJO	JAVNE	INFRASTRUKTURE,	CENEJŠO	

KOMUNALNO	INFRASTRUKTURO	IN	STORITVE 

1.	 Pravna	država,	sodoben	trg	dela	in	vzdržne	javne	finance
2.	 Učinkovit	državni	in	javni	sektor
3.	 Razbremenitev	davkov	in	davščin	
4.	 Finančna	disciplina	in	likvidnost	
5.	 Dostop	do	finančnih	sredstev
6.	 Odgovorno	črpanje	EU	sredstev
7.	 Podpora	internacionalizaciji	
8.	 Zagon	investicij,	zelene	tehnologije-zelena	javna	naročila
9.	 Integralna	gospodarska	politika	
10.	Celovito	razvojno	inovacijsko	okolje	za	tehnološki	in	poslovni	razvoj
11.	Znanje	in	kompetence	
12.	Varovanje	okolja,	konkurenčna		energija	in	energetska	učinkovitost		
13.	Učinkovito	podporno	okolje

Kongresni center Brdo, 24. november 2010



Ključna področja in 
ukrepi za rast in razvoj

5. Vrh slovenskega gospodarstva, Kongresni center Brdo, 24. november 2010Srečanje gospodarstvenikov s predsednikom Vlade Republike Slovenije Borutom Pahorjem in ministri

Realna izhodišča Slovenije za globalno tekmo
Medtem ko dosežena raven produktivnosti (BDP/preb) po 
kupni moči zaostaja za EU 27 za dobrih deset odstotkov, 
produktivnost gospodarstva (DV/zap) po razpoložljivih po-
datkih za leto 2007 zaostaja za EU 27 in primerljivimi dr-
žavami EU za 40 do 60 odstotkov, različno po panogah. Po 
prihodkih na zaposlenega za EU 27 zaostajamo za slabo po-
lovico, po deležu stroškov dela v DV pa smo v EU povprečju. 
Slovenske predelovalne dejavnosti se v primerjavi z drža-
vami članicami Evropske unije po višini dodane vrednosti 
na zaposlenega uvrščajo na 17. mesto. Za Slovenijo zaosta-
jajo le Bolgarija, Romunija, Litva, Latvija, Estonija, Slovaška, 
Poljska, Češka, Portugalska, Madžarska. 

Plačilna disciplina se slabša. Plačilni roki se drastično po-
daljšujejo drugo leto zapored. 
Po novembrski anketi GZS je v roku do 60 dni plačana dobra 
tretjina domačih terjatev, v izvozu je teh preko 65%. Zakon o 
javnih naročilih ne rešuje problema poplačila podizvajalcev, 
država zagotavlja, da plačuje v roku 30 dni, praksa tega ne 
potrjuje. Javna naročila blaga in storitev so pretežno plačana 
v rokih okoli 30 do 60 dni, gradbena dela pa ne.  

Slovenija je padla na lestvicah mednarodne konkurenčnosti, 
gospodarska rast oživlja zaradi izvoza nekaj ključnih proi-
zvodov. 
Poslovno okolje je za tuje naložbe neprivlačno, strateški tuji 
investitorji se dezinvestirajo, slovenski kapital se seli v tu-
jino. Javne in zasebne investicije so zamrznjene. Poslovna 
pričakovanja podjetij so zadržana bistveno bolj kot v pov-
prečju EU 27. 
V krizi smo padli po stroškovni in izvozni konkurenčnosti, 
zanašamo se pretežno samo na tradicionalne izvozne trge. 
V podjetjih primanjkuje razvojnih kadrov, pogosto tudi znanj 
in vzvodov za nove modele poslovanja in vodenja. Bremeni 
nas nizka učinkovitost rabe energije, rastoče emisije, neu-
činkovitost in nemobilnost znanja. 
Izvedba strukturnih reform stoji, birokratizacija države raste. 
Obremenjenost podjetij z vidikov obdavčitve dela in okolja 
močno presega konkurenco. 
Pritiski na nove davščine se večajo, nesprejemljiv je delež 
nenamenske porabe okoljskih dajatev. Javni dolg se v veliki 
meri rešuje na račun gospodarstva. Gospodarstvo tega več 
ne zmore in terja odločne ukrepe. 
Potrebujemo smiseln nabor usklajenih ukrepov in projek-
tov za obdobje do 2015 in 2020, sicer razvojnih vlaganj, 
investicij in rasti v gospodarstvu ne bo. Potrebujemo mo-
bilizacijo vseh deležnikov za uresničitev ključnih gospo-
darskih in okoljskih ciljev. 

3. Razbremenitev davkov in davščin
• Zagotoviti davčno razbremenitev gospodarstva in  preraz-

poreditev davčnih bremen (zelena davčna reforma). 
• Uvesti instrument socialne kapice
• Zagotoviti davčne olajšave za zaposlene predstavnike 

podjetij v tujini (na dohodek, potne stroške, itd.)
• Povečati davčno olajšavo na RR na 100% vlaganj in odpra-

viti administrativne ovire za uveljavljanje olajšave

4. Finančna disciplina, likvidnost
• Plačevanje države in občin za javna naročila, zlasti za 

opravljene gradbene storitve v 30 dneh; 
• Sodobna in odzivna organizacija sodišč za učinkovito izvr-

šbo
• Realizacija učinkovitih postopkov zaradi insolventnosti 
• Izvajanje poplačil in izterjave davkov in davščin v skladu s 

predpisi 

5. Dostop do finančnih sredstev za tekoče 
poslovanje in razvoj
• Konkurenčni pogoji za bančno poslovanje
• Uveljavitev bančnega načela »Basel 2«
• Boljša dostopnost kreditov za poslovanje, razvoj in vstop 

na trge za mala in srednja podjetja 
• Učinkovit sistem za financiranje in zavarovanje izvoznih 

poslov ter nastopanje na ključnih trgih

6. Odgovorno črpanje EU sredstev 
• Sprejem in uveljavitev spremembe Operativnih programov 

v korist vlaganj v RR podjetij 
• Zagotovitev informacijskega sistema za učinkovito koordi-

nacijo med ministrstvi in MF
• Izvajanje sprejetega programa za zmanjšanje administra-

tivnih bremen 
• Jasna obravnava razlogov za nedoseganje ciljev projektov, 

ki so v izvajanju (zaradi krize ni realno večanje delovnih 
mest)

7. Zagon investicij, razvojno - investicijskega 
cikla, zelene tehnologije-zelena javna naročila
• Vključevanje stroke v pripravo zakonov in podzakonskih 

aktov (ZUPEVIP, ZPN, ZGO ) 
• Učinkovita organizacija in kadri na državnih in lokalnih 

ravneh za izvajanje upravnih postopkov – odgovornost za 
pospešeno izdajanje dovoljenj – okoljsko, gradbeno, itd. 

• Strokovno vodenje in nadzor javnih investicij – izobraziti 
administracijo in vključiti kompetentno stroko 

• Učinkovito upravljanje, izvajanje in nadzor (zelenih) javnih 
naročil 

8. Podpora za internacionalizacijo gospodarstva 
in NTI
• Koordinacija za usmerjeno podporo pri ohranjanju bližnjih 

trgov in vstopanje na oddaljene trge – posebej za MSP
• Sistemska ureditev pogojev dela in informacij za učinkovi-

to delovanje ekonomske diplomacije 

• Učinkovit sistem izdajanja vizumov
• Oblikovanje smernic za izvajanje carinskega nadzora na 

področju varnosti proizvodov, sledljivosti, standardi uvo-
ženih produktov, piratstvo. 

9. Oblikovanje integralne gospodarske politike 
(IGP)
• Uveljaviti IGP, ki bo z vidika učinkov na konkurenčnost go-

spodarstva tesno povezana z drugimi politikami 
• Zagotavljati združevanja ukrepov IGP na horizontalni ravni 

in sektorsko aplikacijo. Vsi sektorji so pomembni - prilago-
jen pristop za vse sektorje in vključevanje celotne vredno-
stne verige .

• Oblikovati instrumente za podporo strukturnih sprememb 
in inovacij v zrelih panogah.

10. Celovito razvojno inovacijsko okolje za 
tehnološki in poslovni razvoj
Sprejeti in učinkovito izvajati Razvojno inovacijsko strategijo 
Slovenije in Nacionalnega programa za VŠ 2011-2020, zla-
sti:
• Uveljaviti spremembe Meril za nagrajevanje in habilitacije 

na Univerzah in ARRS; Enakovredno obravnavati znanstve-
no, pedagoško odličnost ter aplikativnost; 

• Spodbujati uvajanje novih modelov vodenja za prebojne 
inovacije in organizacijo poslovanja  

• Uveljaviti spodbude za inovativno rabo IKT v vsej industrij-
ski dobaviteljski verigi, na področju e poslovanja, raciona-
lizacije poslovanja  

11. Znanje in kompetence
• Zagotoviti mobilnost strokovnjakov med Univerzami, jav-

nimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom
• Zmanjšati primanjkljaj deficitarnih tehničnih in ostalih po-

klicev – zmanjšati manjko razvojnih inženirjev v gospodar-
stvu. 

12. Varovanje okolja, konkurenčna energija in 
energetska učinkovitost 
• Izvesti temeljito analizo učinkovitosti in vpliva na konku-

renčnost okoli 500 predpisov s področja okolja
• Zagotoviti učinkovite postopke izdaje okoljevarstvenih do-

voljenj in vpisov v evidence ARSO
• Uveljaviti sistemske ukrepe za spodbujanje uporabe 

okoljsko in energetsko učinkovitejših naprav, storitev, itd., 
zeleno javno naročanje.... 

• Zagotoviti transparentno trgovanje z električno energijo in 
spodbude za učinkovito rabo energije 

13. Učinkovito podporno okolje
• Uravnotežena ureditev statusa zbornic gospodarstva in 

podjetništva (Sprememba ZGZ - obvezno članstvo s pro-
stovoljno izbiro članstva; Sprememba Zakona o skladnem 
regionalnem razvoju; Sprememba zakona o podpornem 
okolju, Uredba o obrtnih in obrti podobnih dejavnostih)

• Zagotoviti enotnega, kompetentnega agenta za izvajanje 
tehnološke politike (ne zgolj združitev TIA in JAPTI) 

• Podporno okolje za rast in razvoj – »Agencije« za design, itd.
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1. Pravna država, sodoben trg dela in vzdržne 
javne finance 
• Učinkovito ukrepanje za neupoštevanja zakonodaje in 

etičnih norm 
- izvajati presojo vpliva predlogov že sprejetih predpisov 

na konkurenčnost gospodarstva; 
- zagotoviti pravočasno vključevanje podjetij in  repre-

zentativnih zbornic v pripravo predpisov; 
• Izvedba strukturnih reform – pokojninskega, zdravstvene-

ga sistema
• Izvedba sprememb delovno pravne zakonodaje po načelu 

varne prožnosti
• Omejevanje mase plač javnega sektorja in pozitivno selek-

cijo uslužbencev 

2. Učinkovit državni in javni sektor
• Posodobitev informacijske podpore za transparentno in 

učinkovito poslovanje državnih institucij (E- sociala, ..)
• Uveljavitev standardov odličnosti za odzivnost, dosto-

pnost državne in javne uprave (odgovornost za zamude pri 
izvajanju storitev, izdaje dovoljenj, sodnih zaostankov….) 

• Izvajanje Akta za mala podjetja
• Vzpostavitev sistemov za odgovorno avtonomijo in uvaja-

nje načel korporacijskega upravljanja javnih institucij


