Slovenija jutri - država blaginje

Spoštovani Slovenke in Slovenci,
spoštovani državljanke in državljani,
kakšno Slovenijo si želimo? Kakšna
naj bo Slovenija jutri?
Danes si lahko bolj kot kadar koli prej
zastavimo velike cilje za prihodnost.
Ne želimo biti nič manj kot ena
najuspešnejših držav na svetu. Eden
svetilnikov 21 stoletja. Na poti k temu
cilju bomo posegli po najboljšem,
kar je v našem narodnem značaju.
Tudi če se je v preteklosti ponekod
skrilo še tako globoko. Ustvarjalnost.
Delavnost. Podjetnost. Predanost.
Pravičnost. Odprtost. Strpnost. Poštenje.
Solidarnost.
Stare slovenske vrednote. Nova
slovenska samozavest.
Nekateri pravijo, da se bojimo
sprememb. Pred 15 leti smo dokazali, da
to ni res. Pred 15 leti nismo premagali
samo komunistične jugoslovanske
armade, premagali smo naš strah
pred spremembami. Ta pogum
moramo obdržati. Danes ga prav tako
potrebujemo. Soočamo se s svetom,
ki se vsak dan spreminja. Vsak nov dan
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zahteva od nas nove odločitve. Večkrat
srečam koga, ki reče: »Samo da ne bi
bilo slabše.« Jaz pa pravim: »To še zdaleč
ni dovolj. Biti mora boljše. Zmoremo
mnogo več. Kdaj, če ne zdaj? Kdo, če ne
mi? Smo v Evropski uniji in Natu, izpolnili
smo merila za prevzem evra. Dosegamo
80 odstotkov povprečne razvitosti
Evropske unije. Smo že kdaj imeli boljše
možnosti? Še nikoli. Ne mi ne naši
predniki.«
Spremeniti moramo način, s katerim
obravnavamo drug drugega kot
sodržavljana. Ne obstajajo samo
pravice, obstaja tudi odgovornost. Naša
odgovornost do drugih. Vsak mora imeti
priložnosti, od vsakega pa moramo
zahtevati tudi odgovornost. Tudi
odgovornost, da pokaže spoštovanje in
strpnost do drugega. In hkrati odločnost
pri obravnavi kriminala in zlorab.
Opredelili smo se za tržno gospodarstvo
in ta odločitev nam omogoča blaginjo.
V petnajstih letih smo naš bruto domači
proizvod povečali za 56 odstotkov.
Neto plače za 57 odstotkov. Bili smo

uspešni. Kljub temu pa vemo, da trg ni
vsemogočen. Nikoli ne bo mogoče kupiti
vsega.
Trg nas ne more učiti in vzgajati.
Zato potrebujemo dobre šole in
najpomembnejšemu poslanstvu za
prihodnost predane učitelje.
Trg nas ne more zdraviti, zato
potrebujemo dobro zdravstveno mrežo
in najodgovornejšemu poklicu predane
zdravnike.
Trg ne more sam poskrbeti za našo
varnost, ko se upokojimo. Zato
potrebujemo solidarnost med
generacijami.
Trg ne more zaščititi posameznika pred
zlorabami tistih, ki izkoriščajo svojo moč.
Zato se moramo dogovarjati za pravila
igre in jih nadzorovati.
Ne moremo kupiti formule za solidarnost
in medsebojno pomoč. Načrtno jo
moramo podpirati in razvijati.
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Vojna in revolucija v prejšnjem
stoletju ter povojni čas nesvobode so
poškodovali našo kulturo zaupanja.
Za družbo sproščenih, srečnih ljudi
potrebujemo medsebojno zaupanje.
Partnerstvo. Kultura zaupanja je
občutljiva vrednota. Za njo morata
stati poštenje in dobra izkušnja.
Držana beseda. Odkrita in poštena,
dobronamerna javna beseda.
Spoštovani sodržavljani, že v prejšnjih
stoletjih in desetletjih, še posebej pa v
zadnjih 15 letih svobodnega ustvarjanja,
smo bili zelo uspešni, veliko dosežkov na
vseh področjih nas uvršča v svetovni vrh.
Smo narod pesnikov, pisateljev,
umetnikov in kulture, vendar še zdaleč
nismo samo to.
Že dolgo smo tudi narod dobrih
podjetnikov, znanstvenikov, inženirjev,
vojakov, misijonarjev. Poznamo največja
slovenska podjetja. Poznamo najboljše
slovenske športne in umetniške dosežke
in smo nanje upravičeno ponosni. Manj
pa je znano, da so dosežki slovenskega
znanja in dela danes vgrajeni v najboljše
avtomobilske znamke. Programske
rešitve slovenskega podjetja se
uporabljajo v vesoljskem centru Nase.
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Izdelujemo najboljša ultralahka letala na
svetu in evropsko barko leta iz ogljikovih
vlaken.
Rešitve, ki so plod slovenskega
znanja, premikajo meje mogočega v
farmacevtski industriji, pri razvoju novih
vrst materiala, v nanotehnologiji, pri
raziskavah v pospeševalnikih osnovnih
delcev.
Naša podjetja dosegajo
večdesetodstotne tržne deleže v Evropi
in svetu pri proizvodnji elektromotorjev,
elektrovarnostnih elementov,
proizvodnji speciﬁčne elektromerilne
tehnike in v številnih drugih svetovno
konkurenčnih izdelkih. Te dosežke
premalo poznamo, premalo poudarjamo
in premalo posnemamo. Spremenimo ta
odnos. Naj bodo končno deležni večje
pozornosti javnosti tudi najboljši.
Bodimo odprti in ne podcenjujmo
drugih. Tisti, ki so se nekoč hitro razvijali,
danes pa stojijo, so svoje uspehe dosegli
v nekem drugem času in okolju. Naš
vzor morajo biti tisti, ki so hitri in dobri
danes, v času in prostoru, v katerem tudi
mi tekmujemo. Potrebujemo odgovore
na današnje in prihodnje izzive, ne na
pretekle.

Postanimo najboljši. Modernizirajmo
Slovenijo. Sodelujmo pri tem podvigu.
Združimo moči. Dovolj je prostora, pri
našem podvigu lahko sodeluje prav
vsak. Zaupajmo drug drugemu.
Naredimo, da bo tisto, kar je najboljše
v nas, delovalo tudi v skupno dobro.
Dajmo Sloveniji naše ideje, našo
energijo, naša upanja, vse naše talente.
Uporabimo jih za to, da zgradimo
skupnost, v kateri bo lahko prav vsak
njen član dejal: »Mar mi je, kaj bo s
Slovenijo, kajti vem, da tudi Sloveniji
ni vseeno, kaj bo z mano.«
Nikoli ne bomo največji. Nikoli ne
bomo najmočnejši. Lahko pa smo
najboljši. Lahko ustvarimo najboljše
okolje za izpolnjeno življenje.
Najboljše okolje za varno in zdravo
odraščanje naših otrok. Najboljše
mesto za srečo.

Cankar je imel prav. Lahko iščete po
vsem svetu, nikjer ne boste na prostoru,
velikem, kot je Slovenija, našli skupaj
toliko naravnih lepot. Tako lepih rek,
travnikov, gora in jezer. Vinskih goric,
kraških polj, širnih gozdov in sinjega
morja. Res je, imamo nebesa pod
Triglavom.
Naredimo vse, da bomo te naravne
lepote ohranili neokrnjene tudi
prihodnjim rodovom. In vse, kar je
v naši moči, da nam bodo uspele
potrebne reforme, da bolj sprostimo
naše podjetniške zmožnosti, da
moderniziramo Slovenijo.
Slovenija – država blaginje. Naša
Slovenija – naša domovina.

Janez Janša
predsednik Vlade RS
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Zakaj Slovenija jutri
Slovenija je danes pred pomembnimi
izzivi in mnogi med njimi so skupni
celotni Evropi. Zaradi globalizacijskih
pritiskov moramo oblikovati bolj
dinamično in inovativno gospodarstvo,
ki bo temeljilo na znanju, podjetnosti
in živahnejšem pretoku ljudi. Hkrati
moramo poiskati način, da bomo ob
nujnosti večjega zagona naše družbe
ohranili vrednote evropskega razvojnega
modela, kot so visoka raven blaginje
in kakovost življenja, solidarnost,
dostopnost do izobraževanja in zdravja,
sodelovanje državljanov pri odločanju in
trajnost razvoja.
Slovenija se kot nova članica Evropske
unije srečuje še z dodatnimi izzivi.
Gospodarsko dohitevanje razvitejšega
dela Evrope moramo nujno pospešiti, če
želimo uživati z njo primerljivo blaginjo v
dosegljivi prihodnosti. Obenem moramo
v okviru Evropske unije najti pot za
samostojen razvoj, za uveljavljanje lastnih
političnih in gospodarskih interesov, za
krepitev mednarodnega položaja in za
razvijanje naše kulture.
Nekaj rezultatov je že pred nami, še veliko
dela pa nas čaka do konca letošnjega leta.
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Ključni cilj, ki nas motivira pri izvajanju
reform, je želja po doseganju
višjega življenjskega standarda vseh
prebivalcev Slovenije ter po oblikovanju
bolj konkurenčnega in uspešnega
gospodarstva. V naše gospodarstvo
država preveč posega s svojimi predpisi,
njegova inovativnost je nizka, razvoj
podjetništva šibek, učinkovitost vlaganja
v raziskave, razvoj in izobraževanje je
skromna, trg dela premalo prilagodljiv,
sistem socialnih transferjev pa ne
dovolj spodbuden. To moramo in bomo
spremenili!
V ospredje Slovenije jutri tako niso
postavljena samo gospodarska vprašanja,
ampak celovita blaginja vsakega
posameznika, boljše življenje vseh
prebivalcev Slovenije. Spremembe, ki
jih načrtujemo, so nujne – moramo jih
izvesti, če želimo živeti v državi, ki bo
po vseh merilih sposobna slediti razviti
Evropi. Zato Slovenija jutri.
Slovenija jutri je odgovor naše države
na izzive sedanjosti za celovito
blaginjo naše družbe v prihodnosti.

Vizija razvoja Slovenije
Izhodišče novega razvojnega modela
je človek, državljan kot posameznik
s svojimi vrednotami in kulturo, ki
svobodno razvija svoje sposobnosti in
prevzema večjo odgovornost za svoj
ekonomski napredek in lastno socialno
blaginjo. V ospredju vizije Slovenije so
vrednote, kot so ekonomska svoboda
in socialna varnost, človekove pravice,
človekove sposobnosti in odgovornost,
da vsak bolj neposredno odloča o svoji
prihodnosti.
Slovenija jutri mora ob večji
konkurenčnosti ostati socialna in socialno
pravična država. To pomeni, da imajo
vsi njeni državljani enako možnost
dostopa do osnovnih virov, ki omogočajo
kakovostno življenje. Pomeni pa tudi
zagotavljanje blaginje in varnosti tistim,
ki so v vsakdanjem tekmovanju manj
uspešni, saj je temeljna odgovornost
države, da zagotavlja določeno raven
socialne varnosti za vse državljane.
Gospodarski razvoj Slovenije jutri temelji
na svobodni gospodarski pobudi in
poštenem nagrajevanju uspešnih.
Vloga države pri uravnavanju trga
je v zagotavljanju uravnoteženega,
preprostega in čimbolj preglednega

Skandinavske države
Na področju trga dela se želi
Slovenija približati modelu, ki ga
uporabljajo skandinavske države, zato
smo pri pripravi programa nujnih
sprememb za dvig konkurenčnosti
in socialno blaginjo sledili nekaterim
preizkušenim dobrim praksam
skandinavskih držav. Pri njihovem
uvajanju pa bomo upoštevali tudi
posebnosti slovenskega prostora.
Trgi dela so v Skandinaviji prožni
in varni. Skandinavske države
dosegajo prožnost s prilagodljivostjo
delodajalca pri odpiranju in zapiranju
delovnih mest ter s prilagajanjem
razmeram na trgu. Izjemno dobro je
razvita socialna varnost brezposelnih,
ki zagotavlja delavcem v času, ko
so brezposelni, varovanje dohodka.
Z aktivno politiko zaposlovanja
te države oblikujejo obsežne
programe in vanje vključujejo
veliko brezposelnih, tako pa se
lahko hitro znova zaposlijo. T. i.
programi vseživljenjskega učenja
jim omogočajo kar se da dobro
usposobljenost in prekvaliﬁciranje ter
s tem hitrejšo zaposljivost. Rezultat je
izjemno nizka stopnja brezposelnosti
in konkurenčno gospodarstvo.
Slovenija jutri
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gospodarskega okolja. Gospodarska
uspešnost in pravičnost zahtevata tudi
upoštevanje in ustrezno nagrajevanje
dosežkov posameznika in njegovega
prispevka k razvoju.
Trgi blaga, dela in kapitala bodo delovali
prosto, vendar po jasnih pravilih, ki
spodbujajo podjetniško inovativnost ter
družbeno odgovorno ravnanje podjetij,
neproﬁtnih organizacij in posameznikov.

ga bomo dopolnili in povezovali s
sistemom nejavnih izvajalcev, zlasti
nevladnimi organizacijami in zasebno
pobudo. Predvsem obstoječa široka
mreža nevladnih organizacij, pestrost
njihovih organizacijskih oblik ter
kadrovske (profesionalne in volonterske)
in ﬁnančne zmogljivosti dajejo dobro
podlago za razmeroma mehak prehod in
delni prenos storitev iz javnega sektorja
na nejavne izvajalce.

Podjetniški duh, neprestano poslovno
prilagajanje podjetij ter medsebojno
zaupanje in sodelovanje vseh družbenih
področij morajo postati osrednje
razvojno gibalo Slovenije jutri. Javni
sektor bo postal učinkovitejši – smiselno

Slovenija bo svojo vizijo razvoja
uresničevala znotraj Evropske unije
in se tudi v prihodnje zavzemala za
pluralistično Evropsko unijo, brez
pretirane centralizacije političnih institucij
in odločanja.

Borut Pahor:
“Če bi zavrnili partnerstvo, bi se zavestno
odrekli možnosti vpliva na koncept reform.
Tako nam je dana možnost sooblikovati
socialno sprejemljivejše spremembe in s tem
postaviti solidne gospodarske temelje za
močno socialno državo”.
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Cilji razvoja Slovenije
• Gospodarski razvojni cilj
V desetih letih preseči povprečno raven
gospodarske razvitosti EU in povečati
zaposlenost v skladu s cilji lizbonske
strategije.
• Družbeni razvojni cilj
Izboljšati kakovost življenja in blaginje
vseh posameznic in posameznikov.
• Medgeneracijski in sonaravni
razvojni cilj
Uveljavljati načela trajnosti kot
temeljnega kakovostnega merila na
vseh področjih razvoja, vključno s
trajnostnim obnavljanjem prebivalstva.
• Razvojni cilj Slovenije v
mednarodnem okolju
Z razvojnim vzorcem, kulturno
identiteto in zavzetim delovanjem v
mednarodni skupnosti bo Slovenija v
svetu prepoznavna in ugledna država.

Našteti cilji so smernice, s katerimi želimo
oblikovati ustvarjalno in odprto družbo.
Z opredeljevanjem in uresničevanjem
ciljev razvoja, nujnimi spremembami in
dejavno promocijo želimo moderno in
napredno Slovenijo jutri.

Mart Laar,
nekdanji premier Estonije:
“Ni nujno, da se vseh potrebnih
reform lotite hkrati, vendar pa
izkušnje držav kažejo, da cena
postopnih gospodarskih reform ni
nič nižja kot cena korenitih reform.
V Estoniji smo najprej poenostavili
naš davčni sistem tako, da ga ljudje
sedaj razumejo, vzpostavili smo
preglednost in se tako izognili utajevanju davkov. Drugi, še pomembnejši cilj pa je bil vzpodbuditi ljudi,
da več delajo, več zaslužijo in tako
zvišujejo gospodarsko rast.”

Andrej Bajuk:
“Slovenija je pred velikimi izzivi, spopadanje
z njimi pa zahteva poglobljeno družbeno
razpravo in čim širše politično soglasje.
Vzpostavitev partnerstva pomeni konkreten
korak k novi politični kulturi.”

Slovenija jutri
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Kako bodo spremembe
vplivale na vse nas
Brezposelne osebe, ki so pripravljene
sprejeti delo, bodo po reformah na
boljšem, saj se bo zaradi sprememb v
davčnem in socialnem sistemu izboljšal
njihov ﬁnančni položaj. Možnosti za to, da
najdejo različne oblike dela, bo več.

Osebe, ki ne morejo opravljati dela,
ker so objektivno delovno nesposobne
(invalidi, starejši), bodo po reformah
v enakem položaju, saj bo ohranjena
obstoječa raven socialne varnosti.
Zaposlene osebe, ki prejemajo nizke
dohodke, bodo neposredno po reformah
vsaj v enakem položaju, saj bodo
spremljajoči ukrepi ob davčni reformi
zagotovili, da se njihov realni dohodkovni
položaj ne bo poslabšal.

Brezposelni v tisoč
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Ob celoviti izvedbi vseh načrtovanih sprememb se bo do leta 2010 zmanjšalo število
brezposelnih za 25.000.
Janez Janša:
“Partnerstvo za razvoj predstavlja nadaljevanje
pozitivne tradicije doseganja širšega političnega
soglasja pred pomembnimi odločitvami.
Vzpostavili smo forum, kjer bomo skupaj iskali
konkretne odgovore na razvojne izzive.”
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Starejšim osebam se bo položaj izboljšal,
saj bodo nagrajene za daljše ostajanje
v aktivnosti, ker bodo lahko aktivnost
kombinirale z delno upokojitvijo in ker bo
zanje po potrebi poskrbel izdelani sistem
dolgotrajne oskrbe.
Študenti bodo po reformah na
boljšem, ker se bo povečala kakovost
izobraževanja, predvsem z uveljavljanjem
Bolonjske deklaracije, večjo izbiro
ponudnikov izobrazbe ter povečanjem
sredstev za visoko šolstvo ter
štipendiranje. Z reformo trga dela bodo
študentom zagotovljene večje možnosti
zaposlovanja. Imeli bodo ustrezno
socialno zavarovanje in hkrati pridobili
formalne delovne izkušnje. Socialnih
pravic ne bodo imeli manj, saj se nobena
ne ukinja. Boni ali subvencije za prehrano
bodo ostali.

Mladi strokovnjaki bodo laže dobili
zaposlitev in bodo tudi hitreje prišli do
višjih plač, ker zaradi obdavčitve za delodajalce ne bodo več tako visok strošek.
Ljudje iz srednjega razreda bodo po
reformah na boljšem, ker bodo imeli več
priložnosti, da svoje znanje, sposobnosti
in ambicije uveljavijo bodisi v podjetništvu bodisi v hitrejši zaposlitveni karieri.
Reforme bodo neprijetne za del zaposlenih v javnem sektorju, ki doslej niso bili
izpostavljeni enako močnim zahtevam po
kakovostnem in pravočasno opravljenem
delu kot zaposleni v zasebnem sektorju.
Neprijetne bodo tudi za ljudi, zaposlene
v podjetjih in dejavnostih, ki so doslej
uživale ekonomsko neupravičeno zaščito
vstopa na trg, na primer na področju
reguliranih poklicev.

Janez Podobnik:
“Partnerstvo je zaveza za prepotreben razvojni
preboj, pri čemer se bomo premišljeno lotili
trajnostnega in enakomernega regionalnega
razvoja ter demografskih ukrepov.”

Slovenija jutri
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Prednostne naloge
v letih 2006 in 2007
• Konkurenčno gospodarstvo.
Spodbudili bomo hitrejši razvoj
podjetništva ter malih in srednje
velikih podjetij, oblikovali prijaznejše
poslovno okolje ter okrepili domače
in razvojno spodbudne tuje naložbe.
Podprli bomo internacionalizacijo
uspešnih slovenskih podjetij in povečali
konkurenčno sposobnost storitvenih
dejavnosti.
• Davčna reforma. Načrtovana davčna
reforma bo z znižanjem stroškov dela
razbremenila delodajalce ter s tem
omogočila večja vlaganja v raziskave

in razvoj. To bo na eni strani izboljšalo
naš konkurenčni položaj in na drugi
privedlo do večje zaposlenosti. Močno
bo poenostavila tudi zdaj preveč
zapleteno zakonodajo in davčni
postopek.
• Večje vlaganje v znanje in
sposobnosti prebivalcev Slovenije
ter v spodbujanje tehnološkega
razvoja. Ukrepi na tem področju so
naravnani na eni strani na povečanje
sredstev države za raziskave in razvoj,
na drugi pa na povečanje zasebnih
sredstev. Razpoložljivo domače in
tuje znanje moramo bolje kot doslej
uporabiti za svoj gospodarski razvoj in
ustvarjanje kakovostnih delovnih mest.

Zmago Jelinčič:
“Pristopili smo, da bomo lahko kot konstruktivna
opozicija še naprej varovali nacionalne interese.
Nismo pripravljeni ostati zunaj tako kot nekateri,
ki le kritizirajo in niso pripravljeni dati svojega
deleža k premagovanju problemov.”
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družbe, d. d. in Slovenske odškodninske
družbe, d. d. v portfeljska vlagatelja ter
s privatizacijo največjih gospodarskih
družb v lasti države.

• Umik države iz gospodarstva. Za
večjo učinkovitost podjetniškega
sektorja je treba izvesti drugi val
privatizacije. Pregleden umik države
iz aktivne vloge v gospodarstvu bo
prispeval tudi k večji učinkovitosti
ﬁnančnih trgov. Te cilje želimo doseči
predvsem s preoblikovanjem Kapitalske

• Prestrukturiranje javnih ﬁnanc.
Temeljna usmeritev, ki ji bomo
sledili, je znižanje in prestrukturiranje

Višina realne bruto plače v SIT
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Ob celoviti izvedbi vseh načrtovanih sprememb bomo do leta 2009 povišali naše realne bruto
plače na več kot 316.000 tolarjev.
Maria Pozsonec:
“Prepričana sem, da bom s sodelovanjem v
partnerstvu lahko opozorila na probleme in
potrebe madžarske manjšine, partnerstvo pa lahko
pripomore k hitrejšemu razvoju severovzhodne
Slovenije. V zadovoljstvo mi je, da bom lahko pri
tem sodelovala kot enakopravna partnerica.”
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javnoﬁnančnih odhodkov, torej trošenja
države, in sicer predvsem s povečanjem
deleža izdatkov, usmerjenih v
raziskave in razvoj, v izobraževanje in
štipendiranje ter zaposlovanje.
• Trg dela. Želimo okrepiti zlasti njegovo
prilagodljivost in socialno varnost.
Spodbujali bomo zaposlovanje,
večjo aktivnost in zaposlenost,
hkrati pa bomo za večjo socialno
varnost spodbujali usposabljanje in
izobraževanje za večjo zaposljivost in
prilagodljivost. Brezposelne osebe in
prejemnike socialnih pomoči je treba
motivirati za aktivno iskanje dela in
razvijanje njihovih sposobnosti ter za
sprejemanje tudi občasnih in začasnih
zaposlitev.

• Socialni transferji. Želimo oblikovati
bolj spodbuden in hkrati bolj socialno
pravičen sistem. Z večjo preglednostjo
in enostavnostjo sistema socialnih
transferjev je treba zagotoviti, da bodo
pomoč dobili tisti, ki so je res potrebni,
ter preprečiti njegovo izkoriščanje in
zlorabo.
• Pokojninski sistem. Na tem področju
želimo povečati spodbude za daljšo
delovno aktivnost tistih, ki bodo to
želeli, in za vključenost v dodatno
pokojninsko zavarovanje, s čimer bi
lahko okrepili dolgoročno vzdržnost
pokojninskega sistema, ter povečali
vključenost v dodatno pokojninsko
zavarovanje.

Število delovnih mest
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Ob celoviti izvedbi vseh načrtovanih sprememb bomo do leta 2010 pridobili 35.000 novih
delovnih mest.
14 Slovenija jutri

Partnerstvo za razvoj

skupnosti.

Pomembni dosežki
Vlada Republike Slovenije in Državni
zbor Republike Slovenije sta že sprejela
nekaj pomembnih zakonov s področja
reform. Letos jih nameravamo skupaj s
Partnerstvom za razvoj sprejeti še več
kot 40.
Slovenci smo v prelomnih trenutkih
zmeraj znali preseči politična nesoglasja
in združeno nastopiti za boljšo
Slovenijo. Tudi zdaj, ko se zavedamo,
da so spremembe nujne, smo politični
nasprotniki postali zavezniki, saj se
zavedamo pomena projekta, ki je pred
nami.
Člani Partnerstva za razvoj so: SDS,
NSi, SLS, SD, SNS, DeSUS, poslanka
madžarske narodnostne skupnosti
in poslanec italijanske narodnostne

Vlada Republike Slovenije je že oblikovala
vrsto predlogov in uresničila vrsto
ukrepov, ki sledijo ciljem iz Strategije
razvoja Slovenije:
• Izdelan je bil nov zakon o gospodarskih
družbah.
• Vzpostavljen je bil sistem VEM, ki
omogoča samostojnemu podjetniku
registracijo na enem mestu.
• Podvojena so bila razvojna sredstva, ki
jih vlada namenja podjetništvu.
• Uvedena je bila davčna olajšava za
raziskovalne dejavnosti, s čimer naj bi
spodbujali vlaganje v raziskave in razvoj
ter s tem povečali konkurenčnost.
• Izboljšali smo sistem za produktivno
uporabo sredstev iz evropskih skladov
– med novimi članicami je Slovenija

Roberto Battelli:
”Italijanska narodna skupnost lahko prispeva
svoj delež k skupni emancipaciji Slovenije.
V tem okviru pričakuje tudi lastno dejansko
emancipacijo.”

Slovenija jutri
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zdaj na tretjem mestu po uspešnosti
črpanja.
Postopno zmanjšujemo davek na
izplačane plače in ga bomo dokončno
odpravili do leta 2009.
Poenostavili smo način izpolnjevanja
obveznosti davčnih zavezancev.
Občutno so bile zmanjšane notarske
tarife.
Uredili smo plače direktorjev v javnem
sektorju, tako da ne more več prihajati
do neprimerno visokih izplačil.
Sprejet je bil nov zakon, ki ureja
regionalni razvoj, in povečana poraba
za ﬁnanciranje občin.
Odprli smo visokošolski prostor
za nastanek novih kakovostnih
visokošolskih ustanov in univerz
ter preusmerili vpisne trende na
visokošolskih institucijah, tako
pa povečali število študentov
naravoslovnih znanosti in tehnike.
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje
smo opredelili kot javni interes
ter zagotovili enako obravnavo
zavarovancev ne glede na starost, spol
in zdravstveno stanje.
Prenavljamo srednje poklicne,
višješolske in visokošolske programe,
tudi s sredstvi EU.
Sprejeli smo vrsto ukrepov za dvig
kakovosti pouka v osnovnih šolah in
za hkratno zmanjšanje obremenitev
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učencev zaradi pretirane togosti
sistema.
Sprejet je bil zakon, ki ureja izravnalne
sheme zdravstvenega zavarovanja.
Uvedena je bila kvota za zaposlovanje
invalidov in že v prvih mesecih po njeni
uvedbi je bilo v Sloveniji zaposlenih 35
% več invalidov kot v istem obdobju
lani.
Spremenili smo Zakon o starševskem
varstvu, in sicer tako, da imajo danes
pravico do krajšega delovnega časa
tudi tisti, ki niso v odvisnem delovnem
razmerju, torej samozaposleni in
kmetje.
Odpravili smo pravico do 100odstotnega nadomestila za prvih 30
dni bolniške odsotnosti za ministre,
poslance in nekatere državne
funkcionarje ter jih tako izenačili z
drugimi državljani.
Izenačili smo status javnih
uslužbencev s statusom zaposlenih v
zasebnem sektorju glede postopkov
za ugotavljanje nesposobnosti,
disciplinskega postopka in prenehanja
delovnega razmerja.
S projektom “Equal” zmanjšujemo
prikrito zapostavljanje pri zaposlovanju
mladih žensk.
Zmanjšujemo število zaposlenih v
civilnem delu državne uprave.

• Prvič po dolgih letih smo povečali
proračunska sredstva za kulturo.

Mnenja o reformah
“Slovenija nujno potrebuje reforme za
boljšo konkurenčnost in gospodarsko rast,
kajti le učinkovito gospodarstvo bo lahko
osnova za rast standarda naših državljank
in državljanov v prihodnjih letih. Načrtovani cilji so ambiciozni, vendar uresničljivi,
za uspešno izvedbo reform pa je treba
čimprej doseči trdno in široko nacionalno
soglasje o osrednjih razvojnih ciljih med
vsemi udeleženci v socialnem dialogu.”
Franjo Bobinac,
predsednik uprave Gorenja, d. d.
“Seveda, reforme potrebujemo – čim
prej, tem bolje. Na področju davčne
zakonodaje moramo razbremeniti stroške
dela, saj smo slovenski podjetniki s
svojimi storitvami danes predragi.“
Boris, 52 let,
podjetnik

Slovenija jutri

17

“V 10-ih do 15-ih letih, kar ni dolgo
obdobje, bo ekonomska situacija kot
noč in dan, seveda glede na to, ali
nadaljujemo štiriodstotno rast, ki jo
bo brez reforme težko obdržati, ali pa
bomo imeli sedem- do osemodstotno
rast, ki je ob dobro izpeljani reformi
možna. Vzhodnoevropske države, ki
so po velikosti podobne Sloveniji in
ki so reformo izpeljale, rastejo okoli
sedemodstotno in tudi države, ki jim
bodo v reformah sledile, bodo dosegale
tako rast. Tako rast pa lahko dosežemo
le, če vse trge demonopoliziramo in
dopustimo, da pridejo do veljave tisti
ljudje, ki so sposobni zmagovati na
svetovnem trgu. To je namen reform.”
Prof. dr. Aleš Vahčič,
Ekonomska fakulteta Ljubljana

“Pozdravljam odpravo študentskih
servisov, ki so nelojalna konkurenca
na trgu delovne sile in anomalija, ki je
druge države EU ne poznajo. Resnično
upam, da bodo možnosti za zaposlitev
bolj naklonjene visoko izobraženim.
Obenem želim, da se bo uresničila
obljuba večje povezanosti gospodarstva
in izobraževalnih institucij.”
Eva, 25 let,
študentka FDV
“Ali reforme potrebujemo ali ne, ni več
vprašanje. Slovenija mora izkoristiti svoje
možnosti in svojim državljanom na daljši
rok omogočiti čim večjo materialno in
socialno varnost. To pa je možno le tako,
da z razbremenitvijo gospodarstva in
boljšim nagrajevanjem dela dosežemo
večjo konkurenčnost.”
Prof. dr. Rasto Ovin,
dekan Ekonomsko-poslovne fakultete
Univerze v Mariboru

Karl Erjavec:
“Partnerstvo za razvoj je pogumen in zrel
projekt za prihodnost. Odpira prostor za dialog
in izmenjavo mnenj o najpomembnejših
vprašanjih prihodnosti Slovenije.”
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