
SLOVENIJA V RECESIJI...KAJ STORITI ?

� Odprto izvozno gospodarstvo: pomagati izvoznikom. 
� Razmeroma malo prostora v javnih financah
� Staranje prebivalstva
� Podnebne spremembe

MOŽNOSTI: 
� Državna jamstva 
� Finančne spodbude, subvencije, likvidnost,
� Obdavčitev – zeleni davki
� Prerazporeditev odhodkov države 
� Povečanje učinkovitosti javne uprave
� Tehnološki napredek – zelene tehnologije
� Javna naročila - zelena
� Izboljšanje poslovnega okolja 
� Povečanje učinkovitosti znotraj podjetij
� Povečanje zaposljivosti prebivalstva - usposobljenost
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DOLOČITEV OBSEGA IN STRUKTURE 
JAVNE POTROŠNJE 

� Uvedeno fiskalno pravilo, ki omejuje rast  javnofinančnih 
odhodkov v naslednjih 4-ih letih pod predvideno rast 
potencialnega BDP.

� Cilj: zmanjšanje primanjkljaja države pod 3% BDP v letu 2013.  

� Način: racionalizacija javnofinančnih odhodkov preko 
Izboljšanja učinkovitosti javnega sektorja, racionalizacija 
storitev, ki jih zagotavlja javni sektor, in racionalizacija 
programov v korist razvojnih prioritet vlade.



DRŽAVNE RAZVOJNE PRIORITETE 
1. spodbujanje podjetništva in pridobivanje ter uporabo znanja za rast in 

razvoj :zagotoviti finančne vire ter storitve v podporo podjetništvu, prenoviti 
visoko šolstvo; povečati učinkovitost, aplikativnost in kakovost vlaganj v R&R: 
tehnološki razvojni projekti podjetij in informacijska družba, razvoj človeških 
virov ter R&R projekti na področju eko inovacij in zelenih tehnologij;

2. ustvarjanje pogojev za večjo zaposljivost, aktivnost in usposobljenost 
posameznikov: usposabljanje in vseživljenjsko izobraževanje, izvajanje drugih 
oblik pridobivanja znanja in kompetenc, ohranjanje in ustvarjanje novih 
delovnih mest, izvajanje inovativnih projektov vključevanja na trg dela, 
politika socialne kohezivnosti za večjo socialno vključenost ter uvajanje 
izboljšav v zdravstvu; 

3. zagotoviti ustrezno razvojno prometno in energetsko infrastrukturo : razvoj 
železniškega prometa in infrastrukture, oblikovanje enovitega prometnega 
modela ter izvedbo projekta Integriran javni potniški promet, skozi 
energetsko politiko pa posodobitev prenosnega elektroenergetskega 
omrežja, proizvodnjo električne energije in so-proizvodnjo iz OVE ter ukrepe 
za povečanje količine toplote iz obnovljivih virov energije v vseh sektorjih). 



�Horizontalna prioriteta, ki zagotavlja prehod v okoljsko učinkovito, 
nizkoogljično družbo na eni strani in spodbuja konkurenčnost na 
drugi, je ustrezno zastopana v vseh prioritetnih ukrepih. 

�Pri tem sta pomembna hitrost in sistematičnost uveljavljanja nizko 
ogljičnih tehnologij, kar bo Slovenija spodbujala s pomočjo:

� »zelene davčne politike« in politike odkupnih cen energije,

� podpore centrom odličnosti in kompetenčnim centrom za 
posamezna področja,

� prednostne obravnave okoljsko učinkovitih, nizko ogljičnih
tehnologij pri javnih investicijah in »zelenih javnih naročilih«,

� sinergije z ukrepi drugih politik, kot so npr. zaposlovanje, 
prostorski razvoj in razvoj prometne, okoljske in informacijske 
infrastrukture,

� usmerjanjem investicijskih sredstev države in sredstev EU v 
zelene tehnologije.

ZELENA RAST MED PRIORITETAMI



UKREPI EKONOMSKE POLITIKE
• Prilagoditve Operativnih programov in sprememba pravic porabe: 

usmerjanje sredstev kohezijske politike v financiranje državnih 
razvojnih prioritet, povečajo pa se tudi sredstva za doseganje 
okoljskih ciljev.

• Koordinacija finančnih instrumentov; sinergije ukrepov izvajalskih 
institucij:med obstoječimi finančnimi instrumenti različnih 
izvajalskih institucij (agencij in skladov) se poišče sinergije ukrepi se 
združujejo glede na namen financiranja; EKOSKLAD

• Krepitev elementov varne prožnosti na trgu dela, zaposljivost

• Socialna kohezivnost: pravice iz javnih sredstev, socialno varstveni 
prejemki.



STRUKTURNE IN INSTITUCIONALNE 
PRILAGODITVE

• Prilagoditve na področju upravljanja javnih institucij in javne uprave: Agencija 
za upravljanje kapitalskih naložb RS, preoblikovanje KAD in SOD, Javni sklad za 
ravnanje z nepremičnim premoženjem, spremembe DARS, preoblikovanje 
nadzornikov finančnih institucij in Urada za varstvo konkurence, ustanovitev 
Agencije za javno naročanje, ureditev izvajanja gospodarske javne službe 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, določitev pogojev za učinkovito 
opravljanje gospodarskih in negospodarskih javnih storitev/služb, poenostavitev 
upravljanja z infrastrukturo gospodarskih javnih služb.

• Prilagoditve v prometni in energetski infrastrukturi za učinkovito okoljsko in 
podnebno politiko: Prilagoditev sistema umeščanja prometne in energetske 
infrastrukture v prostor z zakonom, razvoj železniškega sistema (infrastrukture in 
storitev), spodbujanje obnovljivih virov energije, prilagajanje na podnebne 
spremembe, dvig konkurenčnosti kmetijstva in živilsko predelovalne industrije, 
optimizacija gospodarjenja z gozdovi.



Zakonski predlog, podzakonski akt vlade ali ministrstva

Zakon o delovnih razmerjih (NPV: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih)

Zakon o urejanju trga dela

Zakon o malem delu

Pokojninski sistem - zakon

Dolgotrajna oskrba - zakon

Zakon o upravičenosti iz javnih sredstev

Zakon o socialnovarstvenih prejemkih

Zakon o socialnem varstvu

Zakon o minimalni plači

Zakon o štipendiranju

Zakon o zdravstveni dejavnosti

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Zakon o upravljanju kapitalskih naložb RS

Zakon o preoblikovanju KAD in SOD

Zakon o nadzoru finančnih institucij

Zakon o poroštvih RS za obveznosti gospodarskih družb

Zakon o ustanovitvi Agencije Republike za varstvo konkurence in varstvo potrošnikov

Zakon o udeležbi zaposlenih pri dobičku družbe in lastništvu zaposlenih

Zakon o umeščanju prometne, energetske in vodne infrastrukture v prostor

Zakon o podnebnih spremembah

Zakon o agenciji za javna naročila

Zakon o negospodarskih javnih službah

Zakon o upravljanju z nepremičnim premoženjem države

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju

Zakon o preoblikovanju Družbe za avtoceste

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o železniškem prometu



IZHOD = BEYOND GDP

There are no great limits to growth because 
there are no limits of human intelligence, 

imagination, and wonder.

Ronald Reagan


