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Zaradi povečanega obsega predloga 
državnega proračuna Republike Slovenije 
za leto 2001, bomo gradivo objavili v več 
zvezkih. 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI 
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi 
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano 
vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 

dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 

davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog 

DRŽAVNEGA PRORAČUNA REPURLIKE 

SLOVENIJE ZA LETO 2001 

• EPA 132 - 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 
Ljubljana, 

400-22/2000-6 
27.02.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 11. seji dne 6. in 7.2.2001 ter 
18. in 19. korespondenčni seji dne 21. in 27.2.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA DRŽAVNEGA PRORAČUNA REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA LETO 2001, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 215. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije s predlogom, da se 
opravi predstavitev proračuna na izredni seji Državnega zbora 
Republike Slovenije v skladu s poslovniškimi roki. 

K predlogu državnega proračuna s prilogami je priložen 
proračunski memorandum 2001, poročilo o delu Vlade 
Republike Slovenije za obdobje 1.9.1999 do 31.12.2000 in 
program prodaje državnega finančnega in stvarnega 
premoženja za leto 2001. 

S posebnim dopisom pošilja finančna načrta Slovenske 
obveščevalno varnostne agencije in Ministrstva za obrambo 
Republike Slovenije, ki sta označena z oznako STROGO 
ZAUPNO. 

Predloge finančnih načrtov Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije, javnih skladov in agencij, katerih 
ustanovitelj je država (4. točka 13. člena ZJF) bo poslala do 
konca tega tedna, ker predlogov finančnih načrtov omenjenih 
institucij še ni prejela v celoti. 

Nekatere predloge zakonov iz 5. točke 13. člena Zakona o 
javnih financah je Vlada Republike Slovenije že predložila 
Državnemu zboru, nekatere pa bo sprejela in jih poslala 
Državnemu zboru do predložitve dopolnjenega predloga 
državnega proračuna, ko bo v Državni zbor, skladno s 

Poslovnikom Državnega zbora, vložila tudi predlog Zakona o 
izvrševanju proračuna za leto 2001. 

Najpozneje do dopolnjenega predloga državnega proračuna 
bo Vlada Republike Slovenije predložila tudi Izračun primerne 
porabe občin in pripadajočih sredstev finančne izravnave za 
leto 2001 ter Program ukrepov in investicij, ki bodo sofinancirani 
na lokalni ravni iz sredstev državnega proračuna. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni prestavniki na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- dr. Janez Drnovšek, predsednik Vlade Republike Slovenije 
- Igor Bavčar, minister brez resorja, odgovoren za evropske 

zadeve 
- mag. Ivan Bizjak, minister za pravosodje 
- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve 
- mag. Franc But, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
- dr. Lucija Čok, ministrica za šolstvo, znanost in šport 
- dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne zadeve 
- dr. Pavel Gantar, minister za informacijsko družbo 
- dr. Anton Grizold, minister za obrambo 
- dr. Dušan Keber, minister za zdravstvo 
- mag. Janez Kopač, minister za okolje in prostor 
- Jakob Presečnik, minister za promet 
- dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo 
- Andreja Rihter, ministrica za kulturo 
- mag. Anton Rop, minister za finance 
- dr. Dimitrij Rupel, minister.za zunanje zadeve 
- Mirko Bandelj, generalni sekretar Vlade Republike Slovenije 
- državni sekretarji ministrstev 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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0. L VOD 

0.1. Proračunski memorandum kot ključni ekonomsko-politični akt Vlade 
Republike Slovenije 

Vlada RS je na svoji seji dne 06.02. in 07.02.2001 ob sprejemu Predloga Proračuna RS za 
leto 2001 obravnavala in sprejela Proračunski memorandum kot temeljni ekonomsko- 
politični dokument Vlade RS za delovanje na področju upravljanja javnih financ. To je prvi 
Proračunski memorandum, ki temelji na v letu 1999 sprejetem Zakonu o javnih financah (Ur. 
list RS, št. 79/99) in v letu 2000 sprejeti Uredbi o podlagah in postopkih za pripravo predloga 
državnega proračuna (Ur. list RS, št. 56/00). 

Zakon o javnih financah in z njim povezani v preteklih letih sprejeti zakoni za področje 
upravljanja javnih izdatkov, kot so Zakon o računovodstvu. Zakon o javnih skladih. Zakon o 
javnih naročilih in z njimi povezani podzakonski akti. so bili sprejeti v okviru celovite 
reforme javnih financ. Njen končni cilj je povečanje učinkovitosti upravljanja javnih 
izdatkov in zagotavljanje dolgoročne vzdržnosti javnih financ. 

Cilj javnofinančne politike v naslednjem štiriletnem obdobju je postopno doseči 
ja\'nojinančno rmnovesje, ki bo podprlo makroekonomsko stabilnost in zmanjšalo prisotnost 
države kot posojilojemalke na finančnih trgih. V tem nekajletnem obdobju bo vzporedno z 
zmanjševanjem javnofinančnega primanjkljaja izpeljano postopno prestrukturiranje javnih 
financ, ki ga opredeljujejo trije ključni elementi: 

a. Ohranjanje ravni javnofinančnih prihodkov na ravni približno 43 % bruto domačega 
proizvoda. 

b. Povečanje učinkovitosti in ekonomiziranje javnofinančnih odhodkov. 
c. Postopno prestrukturiranje javnofinančnih odhodkov. 

Proračunski memorandum za leto 2001 in Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 
2001 pomenita začetek tega procesa. V letu 2001 se Vlada RS sooča z velikimi omejitvami 
na strani uravnavanja javnofinančnih odhodkov zaradi zaostalih plačil iz leta 2000. visokega 
porast sredstev za plače, visokega porasta sredstev za obresti in uvedbe nekaterih razširjenih 
programov (kot npr. na področju socialnih transferov. izboljšanja poslovanja javne uprave, 
nadaljevanja kmetijske reforme, programa reforme pravosodja ipd.). V letu 2001 je zato 
uresničljiv cilj zaustavitev trenda naraščanja javnofinančnega primanjkljaja. Postopno 
zniževanje primanjkljaja in njegov prehod v zmerni javnofinančni presežek pa bo ena od 
osrednjih nalog makroekonomske in javnofinančne politike v naslednjih proračunskih letih. 

Proračunski memorandum za leto 2001 vsebuje naslednje ključne elemente:, 

• ocene gospodarskega razvoja v letu 2000 in predpostavke za leto 2001 ter ciljni razvojni 
scenarij za obdobje 2001 -2006 

• temeljne usmeritve in prednostne cilje Vlade Republike Slovenije: 
• usmeritve za delovanje Vlade Republike Slovenije zaradi uresničitve prednostnih ciljev z 

ukrepi in politikami za povečanje narodnogospodarske stabilnosti in krepitev ključnih 
razvojnih dejavnikov; 

• v tem kontekstu pripravljeno oceno prejemkov in strukturo predloga izdatkov državnega 
proračuna, upoštevaje ocenjena gibanja v občinskih proračunih, pokojninski in 
zdravstveni blagajni; ter 

• v Predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2001 oblikovan globalni razrez 
proračunskih izdatkov po področjih proračunske porabe in glavnih programih v skladu s 
programsko strukturo priprave državnega proračuna. 
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1. OCENA GOSPODARSKEGA RAZVOJA V LETU 2000, PREDPOSTA VKE ZA 
LETO 2001 IN CILJNI RAZVOJNI SCENARIJ DO LETA 2006 

1.1. Predpostavke gospodarskih gibanj v mednarodnem okolju v letih 2000 in 2001 

Na gospodarska gibanja v letu 2000 so izrazito vpli\ali dejavniki mednarodnega okolja. 
Gospodarska rast v državah EU, kamor je usmerjenega okoli 65% slovenskega blagovnega 
izvoza, seje v letu 2000 po oceni Evropske komisije okrepila za približno 1 odstotno točko 
(na 3.4%). Relativno močneje seje krepila rast bruto domačega proizvoda v tistih državah 
EU, s katerimi Slovenija opravi največji del zunanjetrgovinske menjave ("Nemčija. Italija 
Avstrija). V letu 2000 so bila ugodna tudi gospodarska gibanja v drugih pomembnih 
zunanjetrgovinskih partnericah, poleg držav CEFTA in Rusije zlasti na Hrvaškem, kjer je po 
lanski recesiji gospodarska rast po oceni znašala okoli 3%. ter v drugih državah nekdanje 
Jugoslavije, s katerimi narašča tako obseg blagovne menjave kakor tudi razvitejše oblike 
mednarodnega sodelovanja. Na drugi strani so visoke cene nafte, višja inflacija v 
najpomembnejših partnericah in močan dolar v letu 2000 vplivali na rast uvoznih cen in 
poslabšanje pogojev menjave. 

V letu 2001 se bo povprečna gospodarska rast v EU po oceni upočasnila na 3.1%. predvsem 
zaradi vpliva ohlajanja ameriškega gospodarstva. V državah nekdanje Jugoslavije ter v 
večini tranzicijskih držav se bo krepitev gospodarske rasti po oceni nadaljevala, kar je 
ugodno z vidika diverzifikacije slovenske zunanje trgovine. Svetovne cene nafte in naftnih 
derivatov naj bi letps bile nižje kot v letu 2000 - cena nafte za sodček naj bi se gibala med 22 
in 28 USD. pričakovati je tudi nadaljnjo krepitev vrednosti evra v primerjavi z dolarjem. 

1.2. Ocena gospodarskih gibanj v Sloveniji v letih 2000 in 2001 

1.2.1 V letu 2000 močan vpliv dejavnikov mednarodnega okolja 

Vlogo glavnega dejavnika gospodarske rasti je v letu 2000 ponovno prevzelo tuje 
povpraševanje. Oživljanje gospodarske rasti v najpomembnejših slovenskih trgovinskih 
partnericah je okrepilo realno rast izvoza in spodbujalo rast proizvodnje, zlasti v menjalnih 
sektorjih gospodarstva. Na drugi strani so visoke uvozne cene preko poslabšanja pogojev 
menjave in rasti stroškov vmesne porabe vplivale na zmanjševanje realne domače kupne 
moči in spremembo strukture trošenja. Zasebna in državna potrošnja sta naraščali bistveno 
počasneje od bruto domačega proizvoda. Pri tem je na umirjanje zasebne potrošnje vpliv ala 
tudi visoka zadolženost prebivalstva, ki je za financiranje visoke potrošnje v letu 1999 
močno povečalo obseg najetih posojil v bankah, na upočasnitev rasti državne potrošnje pa je 
deloma vplivalo tudi omejevanje porabe sredstev iz državnega proračuna ob koncu leta 2000. 
V primerjavi z letom 1999 seje močno umirilo tudi investicijsko povpraševanje. 

1.2.2 V letu 2001 umiritev mednarodnega okolja in odločilna vloga ukrepov 
ekonomske politike 

Za razliko od leta 2000 bo gospodarska rast v letu 2001 ob nekoliko upočasnjeni rasti tujega 
povpraševanja in okrepljenem domačem povpraševanju bolj uravnotežena, vendar bo tuje 
pov praševanje ohranilo vlogo glavnega dejavnika gospodarske rasti. Realna rast izvoza blaga 
in storitev bo predvsem zaradi pričakovanega rahlega umirjanja konjunkture v EU nižja kot v 
letu 2000. Izvoz blaga in storitev pa bo še vedno realno naraščal precej hitreje od bruto 
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domačega proizvoda. K nadaljevanju razmeroma ugodnih izvoznih gibanj v letu 2001 bo 
prispevala pričakovana nadaljnja krepitev gospodarske rasti v državah nekdanje Jugoslavije 
ter v večini tranzicijskih držav, s katerimi se bo krepilo zlasti sodelovanje preko 
internacionalizacije slovenskih podjetij. 

Rast domačega povpraševanja se bo po izraziti umiritvi v letu 2000 okrepila. Upoštevajoč 
ocenjeno rast plač in zaposlenosti bo realna rast zasebne potrošnje višja kot v letu 2000. 
vendar bo še precej zaostajala za rastjo bruto domačega proizvoda. Rast investicij v osnovna 
sredstva bo predvidoma ostala približno na ravni preteklega leta. realna rast državne 
potrošnje pa se bo gibala približno na ravni realne rasti bruto domačega proizvoda. Na bolj 
dinamično rast domačega povpraševanja v letu 2001 bosta ciklično vplivali tudi umiritev 
investicijske in končne domače potrošnje v letu 2000 ter krepitev domače kupne moči kot 
posledica pričakovanega izboljšanja pogojev menjave s tujino. Še hitrejšo rast domačega 
povpraševanja, zlasti investicijskega, pa bodo, še posebej v obdobju začasnega financiranja 
proračuna, v določenem delu zavirali omejevalni ukrepi javnofinančne politike. 

Tabela 1: Komponente izdalkovne strukture bruto domačega proizvoda 

realno stopnic rasti v "-o 
ocena 2001 

Izvoz blaua in storitev 6.9 
Uvoz blaaa in storitev 5.6 
Zasebna potrošnja 2.9 

Državna potrošnja 
Bruto investicije v osnov na sredstva 

4.4 
4.0 

Bruto domači proizvod ' 4.5 1 

Ciklični in strukturni vzroki primanjkljaja tekočega računa plačilne bilance 

Primanjkljaj tekočega računa plačilne bilance v letu 2000 se kljub bistveno višji realni rasti 
izvoza od uvoza v primerjavi z letom 1999 ni izraziteje znižal, predvsem zaradi poslabšanja 
pogojev menjave s tujino (izvozne cene v dolarjih so v letu 2000 upadale bistveno hitreje od 
uvoznih) ter nadaljevanja razmeroma hitre rasti uvoza repromateriala. K ohranjanju 
razmeroma visokega primanjkljaja pa so poleg omenjenih zunanjih dejavnikov in razlogov 
strukturne narave prispevali tudi razmeroma visoki reinvestirani dobički tujih investitorjev, 
ki so z metodološko spremembo izkazovanja plačilne bilance vključeni v tekoči račun 
plačilne bilance. 

Glede na to. da je del vzrokov nastanka primanjkljaja tekočega računa plačilne bilance 
strukturnega in trajnejšega značaja, se bo primanjkljaj v prihodnjih letih ohranil na 
sorazmerno visoki ravni in se bo le postopno zniževal pod 2% bruto domačega proizvoda. 
Presežek storitvenega salda ne bo v celoti pokrival blagovnega primanjkljaja predvsem 
zaradi šibkejšega priliva enodnevnega turizma, preoblikovanja prostocarinskih prodajaln in 
ker se bo na drugi strani uvoz storitev krepil vsaj z rastjo bruto domačega proizvoda. 
Struktura uvoza, z investicijskimi dobrinami kot najbolj dinamično komponento, ter 
pričakovani večji prilivi reinvestiranih dobičkov tujih vlagateljev bodo primanjkljaju še 
naprej dajali razvojno vsebino. 

Umirjanje inflacijskih gibanj v letu 2001 

Inflacijska gibanja v letu 2000 so bila v veliki meri zaznamovana z dejavniki eksternega 
značaja, predvsem naraščajočimi cenami naftnih derivatov na svetovnem trgu. krepitvijo 
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ameriškega dolarja ter naraščajočo inflacijo v EU. Zunanji inflacijski pritiski so neposredno 
in posredno preko dražjega uvoza in prenosov cen na druge proizvode in storitve na eni 
strani ter povišanih inflacijskih pričakovanj na drugi strani pospešili rast domačih 
proizvodnih cen in cen življenjskih potrebščin. Neposredni in posredni pritiski naftnih cen in 
krepitve dolarja so se v drugi polovici leta 2000 nadaljevali in bili večji od pričakovanih, 
tako daje inflacija v povprečju leta presegla raven iz prejšnjega leta. 
Pod predpostavko postopnega upadanja cen nafte na svetovnih trgih po koncu zimske sezone 
v letu 2001 in relativni krepitvi evra do dolarja bodo neposredni zunanji pritiski na rast cen 
življenjskih potrebščin v letu 2001 bistveno manjši, tako da se bodo inflacijska gibanja 
postopno začela umirjati. Vendar pa se bo zaradi prisotnosti prenosa rasti cen nafte na ostale 
cene vsaj še nekaj mesecev po prenehanju njihove rasti povprečna stopnja inflacije v letu 
2001 ohranjala na relativno visoki ravni. 

Pomen plačne politike in novega dogovora o plačnipolitiki v letu 2001 

Vlada RS bo z vodenjem plačne politike zagotavljala pogoje za gospodarsko rast in rast 
zaposlenosti, hkrati pa skušala zmanjševati neenakosti v dohodkovni razdelitvi in s tem 
vplivala na zmanjševanje revščine. Elemente plačne politike bo še naprej dogovarjala s 
socialnimi partnerji. 

Nominalne bruto plače na zaposlenega so se v letu 2000 gibale v okviru predvidevanj, 
vendar je bila njihova ocenjena realna rast nižja od napovedi, saj v drugi polovici leta 
(predvsem v poletnih mesecih) ni prišlo do pričakovane umiritve rasti cen življenjskih 
potrebščin. Na osnovi rasti cen življenjskih potrebščin do konca leta in nominalnih gibanj 
plač v zasebnem in javnem 'sektorju, se je bruto plača na zaposlenega v letu 2000 realno 
povišala za 1.6%. Osnovna usmeritev plačne politike o zaostajanju realne rasti plač za 
rastjo produktivnosti je bila tako izpolnjena. S sklenitvijo dogovora o novi plačni politiki se 
bo zaostajanje rasti plač za rastjo produktivnosti nadaljevalo tudi v letu 2001, kar je nujno 
tako z vidika izboljševanja izvozne konkurenčnosti kot tudi z vidika pospešenega usmerjanja 
poslovnih presežkov v investicije podjetniškega sektorja. 

Nadaljevanje pozitivnih trendov rasti zaposlenosti 

V. letu 2000 so se nadaljevali pozitivni trendi na področju zaposlenosti. Razmeroma 
dinamična gospodarska aktivnost in izvajanje aktivne politike zaposlovanja so omogočili 
nadaljnjo rast števila delovno aktivnih in upadanje števila brezposeinih. nadaljevalo pa seje 
tudi prestrukturiranje zaposlenosti v korist storitvenih dejavnosti. Kljub zmanjševanju števila 
brezposelnih pa v njihovi strukturi še ni prišlo do pozitivnih premikov. Rast zaposlenosti in 
upadanje brezposelnosti se bosta nadaljevala tudi v letu 2001. ob zaostajanju rasti stroškov 
dela za rastjo produktivnosti, nadaljevanju sorazmerno dinamične gospodarske rasti in 
uspešnem izvajanju širše zastavljene politike zaposlovanja. 

Tabela 2: Izbrani narodnogospodarski kazalci v letu 2001 

j i ocena 2001 
! Inflacija, povprečje leta, v % I 7.8 
| Produktivnost dela, rast v % j 3.5 
I Zaposlenost (po metodologiji nacionalnih računov), rast v % ! L0 

Stopnia registrirane brezposelnosti, v % ! 11.6 
Stopnja brezposelnosti (ILO). v % 7.0 
Saldo tekočega rac. plačilne bilance v mio. USD -535 
Saldo tekočega računa plačilne bilance, clede na BDP v % -2.S 
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1.3 Srednjeročne projekcije razvoja do leta 2006 

1.3.1 Prehajanje na nov razvojni vzorec 

Srednjeročne projekcije do leta 2006 po eni strani izhajajo iz obstoječih trendov, po drugi pa 
odražajo konsistentno usmeritev ekonomske politike, s katero bi dosegli potrebno 
prestrukturiranje gospodarstva za pospešitev že sedaj dinamične gospodarske rasti. Ta rast 
mora sloneti na kvalitativnih spremembah, ki jih v scenariju odražajo višji deleži investicij, 
zunanje menjave in tujih neposrednih naložb ter spremembe v strukturi proizvodnje. Gre za 
nadaljnje povečanje deleža storitvenih dejavnosti v strukturi dodane vrednosti, zlasti na 
področju izobraževanja, telekomunikacij, poslovnih storitev ter proizvodnih storitev, ki 
neposredno podpirajo rast proizvodnje industrijskih dejavnosti. 

Te spremembe so konkretizacija razvojnega vzorca, ki namesto izzivov tranzicije postavlja v 
ospredje dvig konkurenčnosti gospodarstva in javnega sektorja na podlagi večjega znanja 
(razvoja človeških virov) in večje odprtosti. Takšno razumevanje razvoja je osnova za 
oblikovanje ciljev in usmeritev politike Vlade RS v tem Proračunskem memorandumu. 
Scenarij postopnega povečanja gospodarske rasti poleg ustrezne makroekonomske in 
javnofinančne politike tudi predvideva, da bo vlada pospešeno dokončala glavne strukturne 
reforme, med katerimi so ključnega pomena: 

a. široko spodbujanje domačih in tuiih naložb z odpravljanjem administrativnih ovir zlasti 
pri ustanavljanju podjetij, pridobitvi zemljišč in zaposlovanju ter na denarnem in 
kapitalskem trgu; 

b. večja fleksibilnost trga dela: 
c. premik od klasičnih oblik državnih pomoči k spodbudam za krepitev konkurenčne 

sposobnosti gospodarstva, razvoj malih in srednjih podjetij ter prevzemanje in razvoj 
sodobne tehnologije: 

d. povečanje učinkovitosti in fleksibilnosti javne uprave, povečanje učinkovitosti porabe 
javnih sredstev in prilagoditev njihove namenske strukture s prenašanjem dela sedanjih 
nalog države v zasebni sektor in z relativno okrepitvijo tistih namenov, ki prispevajo k 
razvoju človeških virov in znanja kot ključnega razvojnega dejavnika. 

1.3.2 Krepitev gospodarske rasti 

Letna stopnja gospodarske rasti se bo do konca projekcijskega obdobja (do leta 2006) 
okrepila na okoli 6%. Pri tem bo predvsem odločilen vpliv tujega povpraševanja. Scenarij 
predvideva nadaljevanje razmeroma ugodnih gibanj v mednarodnem ekonomskem okolju, še 
posebej v državah članicah Eli. ki so naše najpomembnejše gospodarske partnerice, ter 
krepitev gospodarskega sodelovanja z državami nekdanje Jugoslavije. CEFTA in Rusijo. 
Ocene cenovnih gibanj in pogojev menjave s tujino temeljijo na predpostavki upadanja cen 
nafte v letu 2001 in njihovi umiritvi pod ravnijo iz leta 2000 ter rahli krepitvi evra proti 
dolarju tudi po letu 2001. 

Projekcije tako predvidevajo 7.3-odstctno povprečno realno rast izvoza blaga v obdobju 
2002-2006. ki naj bi bila dosežena tudi s povečano zunanjo konkurenčnostjo proizvodnje, ter 
za slabo odstotno točko nižjo rast uvoza blaga, ki naj bi zagotovila zadostno uvozno 
komponento v domači proizvodnji (uvoz repromateriala) in naraščajočih investicijah (uvoz 
opreme in tehnologije). Postopno zniževanje primanjkljaja na tekočem računu plačilne 
bilance bo spremljalo povečanje prilivov lastniškega kapitala, zlasti neposrednih tujih 
inv esticij, ter zmanjšanje zadolževanja v tujini. S povečanjem neposrednih tujih investicij bo 
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dosežena večja izvozna učinkovitost in tudi hitrejša dinamika izvoznih od uvoznih tokov: 
zunanja zadolženost Slovenije (merjena z deležem zunanjega dolga v bruto domačem 
proizvodu) se tedaj ne bi več povečevala, zagotovljena pa bi bila tudi vzdržnost primanjkljaja 
na tekočem računu. 

:\ovo težišču narodnogospodarske politike 

Sloveniji kot delu enotnega evropskega monetarnega prostora dolgoročno niti ne bo 
potrebno, da ima izravnan tekoči del plačilne bilance. V skladu s svojo konkurenčnostjo bo 
doživljala pritok ali odtok kapitala. Njena skrb za stabilnost se tako ne bo izkazovala v 
monetarni, pač pa v dohodkovni in javnofinančni politiki, predvsem pa s prenosom težišča od 
makroekonomskih na mikroekonomske oziroma strukturne politike, katerih temeljni cilj je 
vplivati na produktivnost in konkurenčnost gospodarstva. Predvsem politika zaposlovanja in 
izobraževanja morata omogočiti zadostno mobilnost in fleksibilnost delovne sile in s tem 
prestrukturiranje gospodarstva. Ob izpeljavi strukturnih reform in razvoju človeških virov 
bodo možnosti za nadaljnjo rast produktivnosti dela ustvarjale investicije in tehnološki 
razvoj. 

Tabela i: Projekcije osnovnih narodnogospodarskih kazalcev v letih 2002 - 2006 

2002 2003 2004 2005 | 2006 

Bruto domači proizvod, realna rast v % 4.5 4.75 5,0 5,5 | 6,0 
Izvoz proizvodov in storitev, realna rast v % 7.0 7.1 7,4 7,5 7,6 
Uvoz proizvodov in storitev, realna rast v % 6.2 6,6 6,7 7.0 ",l 
Končna potrošnja (zasebna in državna), realna rast v % 3.4 4.0 4,2 4.S 5.1 
Bruto investicije v osnovna sredstva, realna rast v % 5.5 6.0 .6.5 6.7 6.7 
Inflacija, povprečje leta, v % 5.2 4.2 3.7 3.3 2,8 
Produktivnost, rast v % 3.5 3.7 3.4 3.4 3.9 
Zaposlenost (po metodol. nacionalnih računov), rast v % I.O M 1.6 2,1 2,1 
Stopnja brezposelnosti (ILO). v % 7.0 6.9 6.4 5,6 4,6 
Saldo tekočega rač. plačilne bilance v mio. USD -565 -546 -514 -406 -280 
Ocene UMAR 

Gospodarska ra"st bo še bolj kot v preteklih letih neposredno odvisna od novih poslovnih 
investicij zasebnega sektorja. V prihodnjih nekaj letih naj bi bruto investicije v osnovna 
sredstva že dosegle dolgoročno ustrezno raven nekaj čez 28 % bruto domačega proizvoda. 
Živahna investicijska aktivnost naj bi ob boljši oskrbljenosti s kvalitetnimi materiali iz uvoza 
omogočila proizvodnjo novih izdelkov, ki bodo bolj konkurenčni na svetovnih trgih. 

Podpora investicijam zahteva zniževanje stroškov 

Podpora investicijsko spodbujeni gospodarski rasti ob hkratnem doseganju stabilizacijskih 
ciljev bo mogoča le z dosledno politiko zniževanja vseh vrst stroškov. Projekcije 
'predpostavljajo, da bo dohodkovna politika uspela zadržati sedanje pozitivne trende, ko bruto 
plače na zaposlenega naraščajo znotraj okvirov rasti globalne produktivnosti dela. Načini za 
doseganje tega cilja so v razvoju sistema socialnega partnerstva v smeri boljše 
reprezentativnosti in strokovne podpore, v izboljšanju usklajevalnih formul, ki rast plač 
\ežejo na inflacijo (s pomočjo prehoda na indeksiranje na podlagi pričakovane inflacije') in v 
razvoju shem finančne participacije zaposlenih pri dobičku. Predvidena je tudi večja 
centralizacija pri dogovarjanju sistema kolektivnih pogodb v javnem sektorju, ki bo podprta z 
bolj enotno ureditvijo položaja javnih uslužbencev in opredelitvijo ustreznejših plačnih 
razmerij med poklici. 

poročevalec, št. 16 16 1. marec 2001 



Zasebna in državna potrošnja bosta tako v prihodnjih letih relativno manj prispevali h 
gospodarski rasti, saj bosta dohodkovna in javnofinančna politika z omejevanjem obeh oblik 
porabe morali podpreti povečanje izvozne konkurenčnosti gospodarstva in potrebno raven 
nacionalnega varčevanja za financiranje investicij bre/. prevelikega primanjkljaja tekočega 
računa plačilne bilance ali javnih financ. 

Ključna vloga izvajanja strategije razvoja trga dela 

Demografska gibanja in potrebna rast produktivnosti dela v naslednjih letih še ne bodo 
dopuščala hitrega zmanjševanja brezposelnosti. Pričakovani povečani obseg zaposlenosti bo 
mogoče doseči le ob aktivni dohodkovni politiki, ki bo zagotavljala zmerno zaostajanje rasti 
plač za rastjo produktivnosti dela ter dobro pripravljeni in vodeni politiki zaposlovanja. Nov 
celosten pristop k reševanju problema brezposelnosti, ki ga po vzoru EU uveljavlja tudi 
Slovenija, namreč ne temelji le na klasičnih aktivnih programih zaposlovanja, temveč 
politiko zaposlovanja postavlja kot splet ukrepov na področju fleksibilizacije poslovanja in 
zaposlovanja, fiskalnih spodbud, ukrepov za pospeševanje podjetništva, ukrepov za 
povečanje usposobljenosti delovne sile vključno s povečevanjem formalne izobrazbene ravni 
delovne sile in ukrepov, ki zagotavljajo različnim družbenim skupinam enakopravnost 
dostopa do dela. 

2. TEMELJNE USMERITVE IN CILJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Da bi uresničila zastavljeni ciljni srednjeročni scenarij, bo Vlada RS bo pri svojem delovanju 
sprejemala ukrepe, ki najbolj prispevajo h krepitvi in razvoju ključnih razvojnih dejavnikov. 
Oblikovanje ukrepov in prioritet vladne politike temelji na sodobnem razumevanju razvoja, 
ki izhaja iz naslednjih dejstev: 

(i) spremenjeno mednarodno okolje - vzporedno z evropskim povezovanjem se 
poglabljajo procesi svetovne globalizacije. v veliki meri s pomočjo informacijske 
tehnologije, s čimer se zaostruje mednarodna konkurenca ter povečuje pomen 
prilagodljivosti in učenja: 

(ii) izčrpanost dosedanjega razvojnega vzorcu in spremenjen pomen razvojnih 
dejavnikov - dosedanje strategije, ki jih je oblikovala Slovenija, so poudarjale 
predvsem oblikovanje učinkovitega tržnega gospodarstva (v smislu makroekonomske 
stabilizacije in mikroekonomskega prestrukturiranja") ter ustrezno prilagoditev 
institucionalnega okvira. Čeprav vse naloge \ tem smislu še niso opravljene in je 
potrebno njihovo pospešeno dokončanje, pa zgolj s tem ni mogoče zagotoviti razvoja 
Slo\enije na kakovostno višji ravni: 

(iii) celovitejši razvojni cilji - izhajajo iz opredelitve za trajnostni razvoj in iz 
enakopravnega obravnavanja treh sestavin blaginje, to je njene gospodarske, socialne 
in okoljske razsežnosti. Rezultat razvoja mora biti dolgoročno uravnovešeno 
izboljševanje vseh treh sestavin blaginje, zato je potrebna krepitev konkurenčnosti 
gospodarstva kot glavnega vira gospodarske rasti ob hkratnem zviševanju ali vsaj ne 
poslabševanju okoljske in socialne učinkovitosti proizvedenih sredstev. 

Osnovni razvojni cilj - povečevanje blaginje 

Osnovni razvojni cilj je v skladu s temi opredelitvami povečevanje blaginje prebivalk in 
prebivalcev Slovenije. To vključuje tudi njene nematerialne sestavine, kot so osebnostni 
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razvoj in samouresničevanje. vključenost v družbo in varnost, sodelovanje, razvoj 
individualne in kulturne identitete. Doseganje cilja se izrazi v celovitem povečanju blaginje, 
izmerjene s tradicionalnimi ekonomskimi merami razvoja (bruto domači proizvod) in novimi 
merami razvoja (indeks človekovega razvoja, indeks pristnega varčevanja, kazalec 
trajnostnega razvoja). 

2.1. Ključna razvojna dejavnika: konkurenčnost in človeški viri 

Glede na doseženo stopnjo razvoja in spremenjeno mednarodno okolje sta ključna razvojna 
dejavnika krepitev konkurenčne sposobnosti in razvoj človeških virov. 

Krepitev konkurenčne sposobnosti gospodarstva in učinkovitosti delovanja države omogoča 
stabilen razvoj ob vse večji odprtosti za globalno gospodarsko in kulturno izmenjavo. Glavni 
mehanizmi za krepitev konkurenčne sposobnosti so: (i) nadaljevati s prestrukturiranjem in 
povezovanjem podjetij ter s povečevanjem konkurenčnosti in internacionalizacije 
podjetniškega sektorja, (ii) oblikovati učinkovit finančni sistem, (iii) izvesti reformo državne 
(in javne) uprave, (iv) oblikovati učinkovito gospodarsko infrastrukturo in lokalne 
gospodarske službe varstva okolja. 

Celovit razvoj človeških virov, zlasti znanja in nenehnega učenja, omogoča učinkovito 
prilagajanje spremembam v okolju in ustvarjalno iskanje novih rešitev. Glavni mehanizmi 
prehoda v na znanju temelječo družbo so: (i) povečati vlaganja v razvoj človeškega 
dejavnika, predvsem na področjih izobraževanja in usposabljanja, zaposlovanja in mobilnosti 
delovne sile ter na področju varovanja in krepitve zdravja, (ii) razviti informacijsko- 
komunikacijsko infrastrukturo in spodbuditi razvoj novih storitev, (iii) spodbuditi vlaganja v 
raziskave in tehnološki razvoj. 

Prioritete delovanja Vlade so skladne s cilji iz Koalicijskega sporazuma o sodelovanju v 
Vladi 

Skladno s sodobnim razumevanjem razvoja je Koalicijski sporazum o sodelovanju v Vladi 
RS določil naslednje cilje: 

1. strpnost in več povezovanja v Sloveniji, upoštevanje svobodne izbire, uveljavljanje 
novih idej in ne vsiljevanje starih ideologij, prihodnost brez travm preteklosti: 

2. znanje za prihodnost kot ključen dejavnik gospodarskega in kulturnega razvoja, 
izobraževanje kot najboljši način za zniževanje brezposelnosti ter razvita kultura, ki 
zagotav lja prepoznavnost in samozav est naših ljudi doma in v svetu: 

3. vključujoča družba in odprta država; 
4. gospodarstvo, v katerem bodo ključni dejavniki rasti moč idej in podjetništvu, moč 

znanja in informacij ter vlaganje v nove tehnologije: 
5. sprostitev gospodarstva in reformiranje države, da bo njeno delo pregledno in 

osvobojeno nepotrebnih birokratskih ovir, da bodo storitve dostopne ter administracija 
učinkovita, sodelov anje z nev ladnimi organizacijami pri urejanju jav nih zadev pa pravilo 
in ne izjema: 

6. informacijska družba za vse: 
7. trdna socialna varnost, ki jo ljudem lahko zagotov ijo le stabilne razmere v gospodarstv u, 

rast in večja produktivnost dela. predvsem pa večja ustvarjalnost in vsestranska 
solidarnost kot neizčrpna vrednota; 

8. trajnostno naravnan razvoj, kjer med gospodarsko učinkovitostjo, družbeno 
prav ičnostjo in prijaznostjo do okolja ne bo nasprotja: 

9. članstvo RS v EV in NATO\ 
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10. regionalna prihodnost Slovenije, ki bo zagotavljala enakomeren regionalni razvoj in 
izenačevala življenjske priložnosti državljank in državljanov. 

2.2. Prestrukturiranje javnih financ kot pogoj njihove vloge v krepitvi dejavnikov 
razvoja 

Pri krepitvi razvojnih dejavnikov ima javnotinančna politika zelo pomembno vlogo. Vlada 
RS bo ukrepe na javnofinančnem področju dolgoročno naravnala v smeri: (i) zmanjšanja 
fiskalnega pritiska na faktor delo: (ii) preusmeritve javnih izdatkov v korist povečanja 
akumulacije kapitala, tako fizičnega kot človeškega, in s tem podpiranja raziskav in razvoja, 
inovacij in informacijske tehnologije: (iii) zagotavljanja dolgoročne stabilnosti javnih financ 
v luči staranja prebivalstva.1 

Nujnost ohranjanja javnofinančnega ravnovesja in prestrukturiranje javno finančnih 
odhodkov 

V letu 2001 je potrebno zaustaviti trend naraščanja javnofinančnega primanjkljaja in v 
naslednjih letih, postopno doseči javnofinančno ravnovesje, ki bo podprlo doseganje 
makroekonomske stabilnosti ter hkrati omogočilo oblikovanje večjih proračunskih sredstev 
za izvajanje prednostnih nalog. Postopno prestrukturiranje javnih financ v naslednjih letih bo 
usmerjeno zlasti v: 

a. Ohranjanje ravnijavnojinančnih prihodkov na ravni približno 43 % bruto domačega 
proizvoda. S tem ciljem bo potrebno (i) povečati učinkovitost sistema zajemanja obveznih 
dajatev; (ii) proučiti potrebo po uvajanju novih sirov: (iii) ustrezno prestrukturirati 
javnofinančne vire z delnim prenašanjem obremenitve z dela na kapital in porabo ter s 
spodbujanjem razvojno usmerjenih izdatkov zasebnega sektorja, zlasti zasebnih investicij. 

b. Povečanje učinkovitosti in ekonontiziranje javnojinančnih odhodkov zahteva, da se 
(i) poenostavi sistem socialnih transferov, tako da bo zagotovljena njihova večja preglednost 
in vezava na dejansko materialno stanje upravičencev: (ii) uredi sistem dajanja državnih 
pomoči in postopno zmanjšati njihov obseg: (iii) izpelje reformo javne uprave, ki bo ustvarila 
spodbude za učinkovitejšo uporabo javnonnančniii sredstev in večjo organizacijsko 
fleksibilnost javne uprave, vključno s prenašanjem izvajanja in financiranja dela njenih 
funkcij v zasebno sfero: (iv) sistemsko uredi plače v javnem sektorju: (v) pov eča učinkovitost 
sistema zdravstvenega varstva in zavarovanja: (vi) pripravi zakonske osnove za oddajo 
koncesij pri izgradnji infrastrukture in prične z njihovim izdajanjem. 

c. Postopno prestrukturiranje javnojinančnih odhodkov z razv el javitvi jo oziroma 
ponovno preučitvijo sedanjih predimenzioniranih in neusklajenih zakonskih obveznosti in 
nacionalnih programov ter s povečanjem izdatkov, ki bodo neposredno krepili konkurenčno 
sposobnost gospodarstva in prispevali h krepitvi človeških virov. 

2.3. Prioritetne naloge v letu 2001 

Zahtevnost javnofinančnega stanja v letu 2001 

1 Tako krepitev razvojne vloge javnih tlnanc opredeljuje tudi dokument Evropske komisije »The 
Contribution of Public Financcs to Growth and Emplovment: Improving Quality and Sustainability«. 
Bruselj. 21.12.2000. 
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Soočenje prednostnih ciljev in nalog z omejenimi javnotlnančnimi možnostmi je v letu 2001 
še posebej zahtevno. Različni pritiski povečujejo obseg nujnih javnofinančnih odhodkov in 
zmanjšujejo sredstva, ki jih je že v letošnjem letu možno nameniti za podporo razvojnim 
prioritetam. 

Glavne javnofinančne omejitve, s katerimi se sooča Vlada RS na strani odhodkov, so: 

a. Vlada RS mora v okviru danega javnofinančnega okvira reševati problem zaostalih plačil 
leta 2000 v državnem proračunu (v ocenjeni višini 22 milijard tolarjev). 

b. Visok prirast sredstev za plače, ki odraža na eni strani povečanje osnove iz preteklega 
obdobja zaradi dodatnega zaposlovanja in sklenjenih dogovorov o povišanju plač v 
javnem sektorju. V prihodnjem obdobju bo Vlada RS zato (i) zelo restriktivno 
obravnavala zahteve za dodatno zaposlovanje v državnih organih in še posebej v javnih 
zavodih, (ii) pripravila nujno izvedbo reforme v javnih zavodih, še posebej v šolstvu, kjer 
zmanjševanje generacije šoloobveznih otrok omogoča prestrukturiranja sredstev med 
primarnih, sekundarnim in terciarnim izobraževanje, (iii) pripravila zakone o javnih 
uslužbencih in o plačah v javnih sektorjev. 

c. Visok prirast izdatkov za servisiranje dolga države - plačil za obresti in glavnice v letu 
2001. 

d. Odločitev za ohranjanje sorazmerno normalnega prirasta sredstev za investicije in 
subvencije, četudi bi bilo glede na ostale pritiske upravičeno tudi njihovo nominalno 
zmanjšanje. 

Poleg upoštevanja navedenih omejitev mora Vlada RS v okviru proračuna za leto 2001 
zagotoviti zadostna sredstva, ki omogočajo relativno normalno izvedbo programov, ki 
omogočajo: 

a. Izboljšanje pogojev poslovanja državne uprave, vključujoč začetek projekta vzpostavitve 
e-Government in drugih projektov povečanja učinkovitosti državne uprave. 

b. Na področju zdravstva vzpostavitev pogojev za izvedbo projekta Razvoj upravljanja 
sistema zdravstvenega varstva kot predpogoja nadaljnjega povečevanja učinkovitosti 
zdravstvenega varstv a. 

c. Na področju kulture normaliziranje financiranja javnih zavodov v kulturi, kar vzpostavlja 
tudi izredno ugoden finančni položaj občin, ki jim hkrati ostaja višji delež dohodnine. 

d. Nadaljevanje kmetijske reforme, začete v letu 2000. in usposobitev resornih institucij, a 
brez povečevanja nepotrebnih upravnih stroškov. 

e. Učinkovita izpeljava nekaterih administrativnih zadev, kot na primer zamenjava potnih 
listin na Upravnih enotah. 

f. Nadaljnje povečanje učinkovitosti institucij slovenskega pravosodja idr.. 
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Prioritete delovanja Vlade Republike Slovenije v letu 2001 

Izhajajoč iz opredeljenih usmeritev si je Vlada RS za proračunsko leto 2001 zastavila 
naslednje prioritete". 

1. povečanje narodnogospodarske stabilnosti zaradi čimprejšnjega doseganja kriterijev 
sodelovanja v Evropski denarni uniji in izvedba začrtanih strukturnih reform 
izgradnje odprtega, tržnega gospodarstva, vključno z privatizacijo bank. 
zavarovalnic, javnih storitev; 

2. znanje in izobraževanje kot dejavnika krepitve človeških virov in konkurenčnost 
gospodarstva s krepitvijo podjetništva, vlaganj v nove tehnologije in krepitvijo 
informacijske družbe; 

3. krepitev učinkovitosti javne uprave kot pomembnega dejavnika nacionalne 
konkurenčnosti; 

4. ohranitev dosežene ravni socialnega razvoja in kakovosti okolja ter bolj skladen 
regionalni razvoj; 

5. intenziviranje procesa vključevanja v EU in NA TO. 

3. DELOVANJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA URESNIČITEV 
PREDNOSTNIH CILJEV IN NALOG V LETU 2001 

Usmeritve in cilji Vlade RS v letu 2001 izhajajo iz predstavljenih sprememb zunanjih in 
notranjih pogojev gospodarjenja, iz ocene stanja in možnosti nadaljnjega razvoja v 
Jesenskem poročilu Vlade RS (er iz dolgoročnih strateških usmeritev, ki so predstavljeni v 
osnutku Strategije gospodarskega razvoja Slovenije, Državnem programu za prevzem 
pravnega reda EU do leta 2002, Predhodnem državnem razvojnem programu Slovenije za 
obdobje 2000-2002 in v sektorskih razvojnih dokumentih. 

Prednostne cilje in usmeritve bo Vlada RS dosegala s smotrno kombinacijo ukrepov 
kratkoročnih makroekonomskih politik in strukturnih reform ter s spodbujanjem dejavnikov 
dolgoročnega razvoja. 

3.1. Povečanje narodnogospodarske stabilnosti in strukturne reforme 

Gospodarska rast bo temeljila pretežno na tujem povpraševanju, za kar bo potrebno 
povečevati konkurenčno sposobnost gospodarstva in države. Konkurenčna sposobnost 
gospodarstv a in države je v veliki meri odvisna od vlaganj v človeški dejavnik, spodbujanja 
tehnološkega razvoja, novih investicij in njihove večje učinkovitosti. Z izvajanjem 
strukturnih reform in prevzemanjem pravnega reda EU se bo oblikovalo vse bolj stabilno in 
konkurenčno poslovno okolje. Z okrepitvijo socialnega partnerstva in razvojem partnerstva z 
lokalnimi skupnostmi se bo krepil nacionalni konsenz o ključnih razvojnih ciljih. 

Zniževanje inflacije bo doseženo z usklajenim delovanjem Banke Slovenije in Vlade RS. 
Prehod na nižjo raven inflacije predpostavlja uspešno dohodkovno poiitiko. restriktivno 

" Izvajanje prioritetnih nalog poteka zlasti s prednostnimi programi ministrstva za gospodarstv o, 
ministrstva za delo. družino in socialne zadeve, ministrstva za notranje zadeve, ministrstva za obrambo, 
ministrstva za okolje. 
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politiko nadzorovanih cen. nadaljnjo liberalizacijo in deregulacijo trga. odvisen pa bo tudi od 
gibanja uvoznih cen (.predvsem ključnih strateških surovin), gibanja medvalutnih razmerij in 
gibanja tečaja tolarja. 

Rast zaposlenosti in zmanjševanje brezposelnosti bosta odvisni od dinamike gospodarske 
aktivnosti, pomembno pa bo na njuno rast vplivala tudi uspešnost dohodkovne politike ter 
uspešnost programov aktivne politike zaposlovanja in spodbujanja razvoja človeškega 
dejavnika. Rast zaposlenosti ne bo temeljila le na klasičnih aktivnih programih zaposlovanja, 
temveč na spletu ukrepov na področjih regulative ustanavljanja podjetij, spodbujanja razvoja 
malih in srednjih podjetij, spodbujanja vseživljenjskega učenja, povečevanja izobrazbene 
ravni prebivalstva ter ukrepov na področju fleksibilizacije poslovanja in zaposlovanja. 

Vlada RS bo pospešeno dokončala glavne strukturne reforme, pri čemer so ključnega 
pomena: (i) široko spodbujanje domačih in tujih naložb z odpravljanjem administrativnih 
ovir zlasti pri ustanavljanju podjetij, pridobitvi zemljišč in zaposlovanju ter na denarnem in 
kapitalskem trgu; (ii) večja fleksibilnost trga dela: (iii) premik od klasičnih oblik državnih 
pomoči k spodbudam za krepitev konkurenčne sposobnosti gospodarstva, razvoj malih in 
srednjih podjetij ter prevzemanje in razvoj sodobne tehnologije; (iv) povečanje učinkovitosti 
in fleksibilnosti javne uprave, povečanje učinkovitosti porabe javnih sredstev in prilagoditev 
njihove namenske strukture s prenašanjem dela sedanjih nalog države v zasebni sektor in z 
relativno okrepitvijo tistih namenov, ki prispevajo k razvoju človeških virov in znanja kot 
ključnega razvojnega dejavnika. 

3.1.1. Politika javnih financ 

Vlada RS je oblikovala predlog proračuna za leto 2001 v skladu z metodološkimi rešitvami, 
ki so rezultat dosedanjega dela na celoviti reformi javnih financ. Pri pripravi proračuna 
Republike Slovenije za leto 2001 je uveljavljena nova funkcionalno-programska klasifikacija 
javnofinančnih izdatkov. To bo izboljšalo kakovost spremljanja in evidentiranja, načrtovanja 
in analiziranja tokov javnega financiranja, povečalo preglednost javnega financiranja, 
omogočilo učinkovitejši nadzor ter s tem zagotovila bolj smotrno in razvojno spodbudno 
uporabo javnofinančnih sredstev. 

Vlada RS bo nadaljevala z reformo proračunskega sistema, ki bo temeljila na poročanju o 
učinkovitosti in doseženih rezultatih porabe sredstev in izvajanja programov ter s tem 
dosegla, da bo razporejanje proračunskih sredstev po namenih in programih porabe 
kakovostno povezano s cilji in prednostnimi nalogami ter z gospodarnostjo njihovega 
uresničevanja. 

Vlada RS bo vodila v naslednjih letih takšno javnnjinunčno politiko, da bo zaustavila 
sedanje trende zniževanja javnofinančnih prihodkov in jih stabilizirala na ravni okoli 43% 
BDP, hkrati pa oblikovala državni proračun, proračune občin ter finančne načrte obeh 
skladov socialnega zavarovanja (ZPIZ in ZZZS) tako. da bodo javnofinančni odhodki 
naraščali počasneje od BDP ter se tako postopno izenačevali z višino prihodkov. Ker so 
vzroki za javnofinančni primanjkljaj strukturne narave, bodo njegovo zmanjševanje 
spremljali tudi ukrepi za prilagajanje strukture virov, povečano učinkovitost države v uporabi 
javnofinančnih virov in razvojno prestrukturiranje odhodkov. 

Politika javnofinančnih prihodkov v letu 2001 

V letu 2000 so celotni javnofinančni prihodki dosegli -12.4% bruto domačega proizvoda 
oziroma 0.3 odstotne točke manjši delež v BDP kot leta 1999. To je predvsem posledica 
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skromnejšega neto priliva davka na dodano vrednost (manjše domače trošenje in sprememba 
strukture domačega trošenja v korist investicij) in nižjega priliva trošarin od načrtovanega (ni 
prišlo do napovedanih povečanj). 

Nadaljnje zniževanje obsega javnofinančnih virov v primerjavi z BDP bi ob pričakovanih 
javnofinančnih odhodkih pomenilo velik pritisk na javnofinančni primanjkljaj v letu 2001. 

Vlada RS bo zato v letu 2001 z ukrepi na strani prihodkov zagotovila dodatne prilive iz 
naslova nekaterih dcn'čnih in nedavčnih virov, s čimer bi zaustavili nadaljnje zmanjševanje 
javnofinančnih prihodkov v primerjavi z bruto domačim proizvodom. 

Vlada je v začetku letošnjega leta povečala trošarine na mineralna olja. alkohol in tobak, 
uvedla trošarino na plin. v letošnjem letu bo pridobila tudi dodatne prihodkov iz naslova 
koncesijskih dajatev. 

Vlada RS bo po uspešno opravljeni drugi fazi davčne reforme, ki seje sredi-leta 1999 
zaključila z uvedbo davka na dodano vrednost in trošarin, nadaljevala z davčno reformo še z 
nekaterimi izboljšavami obstoječega davčnega sistema, ki so vezane na reformo 
neposrednih davkov. Ukrepi bodo usmerjeni predvsem v spremembo notranje strukture 
davčnih virov oziroma v spremembo distribucije davčnih bremen med zavezanci. 

Temeljni cilj predvidenih sprememb sistema dohodnine je uvesti sistem dohodnine s 
poudarkom na socialni komponenti, doseči razbremenitev nižjih dohodkovnih razredov ter 
zagotoviti enakomerno razporeditev davčnih bremen med davčnimi zavezanci. Z novim 
zakonom o dohodnini, ki naj bi bil sprejet letos in uveljavljen v začetku leta 2002. naj bi 
dosegii prerazporeditve davčne obremenitve med davčnimi zavezanci, prestrukturiranje 
davčnih olajšav in lestvice za odmero dohodnine ter povečanje davčne obveznosti oziroma 
razširitev davčne osnove na dohodke, ki doslej niso bili obdavčeni. Uveljavljeno bo načelo 
obdavčitve rezidentov po svetovnem dohodku in nerezidentov po viru dohodka v Sloveniji. 
Razširjena in zaščitena naj bi bila davčna osnova na način, da so v osnovo oziroma v 
obdavčitev načeloma zajeti vsi dohodki. Nadalje naj bi bila določena pravila, ki onemogočajo 
izogibanje plačilu davkov, določeni novi inflacijski mehanizmi, ki naj bi ukinili medletno 
indeksacijo. Oblikovana naj bi bila fiksna davčna lestvica. Hkrati naj bi bil usklajen sistem 
obdavčitve dohodka fizičnih oseb in pravnih oseb v vseh potrebnih stičnih točkah. 

V nov em zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ki naj bi bil sprejet še v letu 2001. 
bodo natančno določeni davčni zavezanci (rezidenti in nerezidenti). obseg davčne obveznosti, 
poslovna enota, viri dohodkov, podrobneje bodo opredeljeni elementi ugotavljanja davčne 
osnove. Na novo bo opredeljeno skupinsko obdavčevanje, uvedena naj bi bila kreditna 
metoda za odpravo dvojnega obdavčevanja virov iz tujine in uveden davčni odtegljaj csd 
določenih dohodkov. Na novo bodo opredeljene davčne olajšave. 

Z novim zakonom o davku na nepremičnine naj bi bile obdavčene stavbe in zemljišča, ki se 
nahajajo na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na lastništvo. Z davkom na nepremičnine 
se želi zajeti v obdavčitev objekte in zemljišča kot del premoženja fizičnih in pravnih oseb. 
Davek na nepremičnine naj bi bil vir občinskih proračunov in bi zamenjal sedanje 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in davek od premoženja na posest stavb po 
zakonu o davkih občanov. Obdavčitev naj bi bila določena na podlagi ekonomskih in 
socialnih elementov, kar pomeni tudi temu ustrezno porazdelitev davčnih bremen na 
posamezne davčne zavezance. Uveljavitev davka na nepremičnine je odvisna od 
implementacije Zakona o evidentiranju nepremičnin, ki je bil sprejet v letu 2000, državne 
meje in prostorskih enot ter sprejetja metodologije za vrednotenje nepremičnin. Vlada RS bo 
zakon o davku na nepremičnine sprejela v letu 2001. veljati pa bo začel s 1.1.2003. 
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Vlada RS bo pripravila ukrepe, da bi povečala učinkovitost davčne službe pri 
obračunavanju in pobiranju davkov ter ustrezne zakonodajne spremembe, da bi omejila 
izogibanje davkom in preprečevala davčne utaje. S tem bo zaokrožena davčna reforma v 
Sloveniji, dosežena usklajenost z evropskimi direktivami na davčnem področju in dosežena 
ustrezna konkurenčnost slovenskega gospodarstva pri vključevanju v mednarodno okolje. 

Vlada RS bo v letu 2001 z izvajanjem programa prodaje državnega finančnega 
premoženja pridobila predvidoma za okoli 36 mrd SIT dodatnih sredstev (ob predpostavki, 
da bodo pravočasno izvedeni postopki prodaje po tenderski metodi). Maksimizacija 
proračunskih prejemkov iz tega naslova ne bo edini ključni cilj prodaje. Upoštevani bodo 
tudi makroekonomski cilji, zlasti trajna rast gospodarstva, izboljšanje kakovosti in obsega 
javnih storitev ter zagotavljanje konkurenčnega finančnega sistema. Prihodki od prodaje 
finančnega premoženja se bodo praviloma namenjali za odplačila glavnic dolgov v računu 
financiranja. Del prejemkov iz tega naslova pa se skladno z veljavnimi področnimi zakoni 
(Energetski zakon. Zakon o privatizaciji Slovenskih železarn in Zakon o Družbi za 
zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije) nameni za posebne namene. 

Politika javno finančnih odhodkov za leto 2001 

V letu 2001 bo Vlada RS na strani javnofinančnih odhodkov vodila restriktivno politiko, 
tako da ob predvideni ravni javnofinančnih prihodkov celoten javnofinančni primanjkljaj ne 
bo presegel ravni 1% ocenjenega BDP. 

Programsko oblikovana funkcionalna struktura odhodkov proračuna Republike Slovenije 
za leto 2001 

V predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2001 je v skladu z novo programsko 
klasifikacijo odhodkov državnega proračuna dan poudarek na izvajanju nalog državnih 
organov in javnih zavodov, povezanih s temeljnimi nalogami izvajanja funkcij države. 
Upoštevajo se javnofinančne omejitve leta 2001 in zagotavlja se ustrezna podpora 
prioritetam. V predlogu proračuna so tako proračunski odhodki razčlenjeni po posameznih 
podprogramih in glavnih programih za vsako od 23 področij proračunske porabe v skladu z 
ustrezno programsko - funkcionalno klasifikacijo in za vse skupine proračunskih 
uporabnikov -? ministrstva v skladu z institucionalno klasifikacijo. V poglavjih 3.2. do 3.5 
Proračunskega memoranduma so v nadaljevanju predstavljeni najpomembnejši prednostni 
programi delovanja Vlade RS v letu 2001. V obrazložitvi predloga Proračuna in finančnih 
načrtov ministrstev so programi, aktivnosti in projekti ministrstev podrobno pojasnjeni po 
posameznih proračunskih postavkah kot elementih podprogramov delovanja ministrstev. 

Skupaj predvideva predlog Proračuna Republike Slovenije za leto 2001 1.199,7 milijard SIT 
odhodkov. Ob zagotavljanju potrebnih sredstev za delovanje institucij političnega sistema, 
ekonomske in fiskalne administracije in državotvornih ministrstev za zunanje, notranje 
zadeve ter delovanje pravosodja, je pomemben poudarek na prednostnih nalogah delovanja 
Vlade RS: 

• Tako se v letu 2001 pomembno poudarja področje izobraževanja in znitnosti. zdravstva 
in gospodarstva, vse v povezavi s krepitvijo človeških virov in konkurenčnosti 
slo\ enskega gospodarstva. 

• Podpora področjem socialnega varstva in transfera pokojninski blagajni je povezana z 
vladnim ciljem ohranitve dosežene ravni socialne varnosti. 
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• Pomembno se v letu 2001 povečuje delež, namenjen ohranjanju okolja in regionalnemu 
razvoju zaradi doseganja cilja ohranjanja kakovosti okolja in bolj skladnega 
regionalnega razvoja. 

• Sredstva namenjena področju energetike izhajajo iz sprejetih zakonskih obveznosti 
upoštevaje nujnost zagotovitve razvoja regij. 

• Skladnemu regionalnemu razvoju je z reformnimi programi namenjen pomemben obseg 
sredstev na področji kmetijstva. 

• Kulturi so v letu 2001 namenjena povečana sredstva v povezavi z uresničitvijo odločbe 
Ustavnega sodišča o financiranju regionalnih javnih zavodov s strani države. 

• Obramba skladno z prioriteto vključevanja v NATO povečuje obseg sredstev. 
• Omejene javnofinančne možnosti pa v letu 2001 deloma zaustavljajo program 

infrastrukturnega razvoja: pri tem velja, da bo kot prednostno poskrbljeno za poplačilo \ 
letu 2000 nastalih obveznosti iz plačila investicijskih odhodkov in transferov. 

Po posameznih ekonomskih namenih med predvidenimi odhodki za leto 2001 izstopajo 
predvsem naslednje kategorije odhodkov: 

• Obseg sredstev za plače državnih uslužbencev in zaposlenih v javnih zavodih. Vlada RS 
z ukrepi zmanjšuje pritisk na visoko realno rast plač na zaposlenega, v masi pa plače 
naraščajo zaradi povečanja zaposlovanja pred letom 2001, ki je pretežno povezano z 
prilagajanjem evropski zakonodaji, izgradnjo zunanjih meja in aktivnostim potrebnimi za 
vstop v NATO. Vlada RS ob tem predvideva omejevalno politiko zaposlovanja v letu 
2001. 

• Visok je prirast sredstev za obresti in drugih tekočih domačih transferov. 
• Nekoliko nižji je prirast sredstev za subvencije, z izjemo kmetijstva. 
• Relativno nižji je tudi prirast sredstev za investicijske odhodke in transfere zaradi 

omejenih javnofinančnih možnosti. 

Četudi je realna rast odhodkov državnega proračuna po predlogu Proračuna Republike 
Slovenije višja kot je rast BDP, je ta potrebna zaradi pokrivanja obveznosti iz preteklosti in 
nujne podpore prioritetam delovanja Vlade RS v letu 2001. 

Zagotavljanja socialne varnosti v pokojninskem sistemu 

V pokojninskem sistemu bo dolgoročno zagotovljena socialna varnost upokojencem i:i 
sedanjim aktivnim zavarovancem tudi. če so šele vstopili v zavarovanje in bodo pravice 
uveljavili čez nekaj desetletij. S prvim januarjem 2000 je začel veljati novi Zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. S pokojninsko reformo se v Sloveniji prilagaja 
sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja spremenjenim demografskim, 
gospodarskim in socialnim okoliščinam. Novosti spreminjajo parametre (upokojitvena 
starost, odmerna stopnja, referenčno obdobje in valorizacija) postopoma. Te rešitve bodo v 
naslednjih letih postopno zmanjševale pritiske na javnofinančno blagajno. Konec leta 2000 
je bila sprejeta sprememba pravila o valorizaciji pokojnin. Opuščena je bila rešitev, kije bila 
preveč pod vplivom enkratnega podatka o plačah, ki je lahko celoletno premočno dvignila 
raven pokojnin. Zamenjana je bila z novim pravilom, ki bo v eljalo v letu 2001 in se bo od 
leta 2002 v prilagojeni obliki uporabljalo tudi za naprej. Z javnotlnančnega vidika to pomeni, 
da pokojnine v rasti ne bodo mogle prehitevati rasti plač. Zaradi tega bodo tiskalni pritiski na 
pokojninsko blagajno tako v začetku leta kot tudi tekom leta manjši. V tem kontekitu je 
pripravljen finančni načrt blagajne obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki 
za leto 2001 predvideva skupne odhodke v višini 646.3 milijarde SIT . 

Izvajanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 2001 
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Drugo področje javnofinančnih izdatkov, ki se v največji meri financira skozi samostojno 
blagajno javnega financiranja in kjer imajo demografske spremembe pomemben vpliv, je 
javno zdravstvo. 

Vlada RS predvideva v letu 2001 obseg odhodkov obveznega zdravstvenega zavarovanja v 
višini 305,7 milijarde SIT. Pripravila bo spremembe zdravstvene zakonodaje, uvedla dodatne 
finančne obremenitve državljanov, ki s svojimi navadami in razvadami ter drugimi oblikami 
nezdravega življenja predstavljajo večja zdravstvena tveganja. Enako bo proučila uvedbo 
dodatnih obremenitev za delodajalce za nadpovprečne stopnje poškodb pri delu in pojavnost 
poklicnih bolezni. Postopoma bo določila prioritete pri zagotavljanju zdravstvenih pravic in 
spreminjala pogoje za uveljavljanje tistih pravic, ki niso neposredno povezane z 
zdravljenjem. S strukturno reformo znotraj sistema plačila stroškov v zdravstvu bo 
zagotovljena večja pravičnost in enakost za prebivalce v posameznih regijah države ter 
spremenjen ali prilagojen sistem financiranja izvajalcev, da bo vzpodbujal doseganje večje 
kvalitete zdravstvenih storitev. 

Vlada RS bo- posebno pozornost namenila postopkom izterjave prispevkov za obvezno 
zdravstveno zavarovanje in v tem okviru preverjanje prispevkov samozaposlenih. predvsem 
tistih, katerih življenjski standard glede na slovensko povprečje je neprimerno višji od deleža, 
ki ga plačujejo za obvezno zdravstveno zavarovanje. Vlada RS bo v letu 2001 sprejela ukrepe 
za znižanje cen predvsem generičnih zdravil, ki so na tujih trgih neprimerno cenejša. 

Proračunska poraba občin »• letu 2001 v okviru razpoložljivih prihodkov 

Zastavljena politika javnega financiranja v prihodnjih letih narekuje, da se tudi na lokalni 
ravni obsdg jennofinančnih odhodkov občin oblikuje v okviru razpoložljivih prihodkov ob 
nespremenjenih stopnjah davčnih in nedavčnih dajatev v občinah. Tako je predviden skupni 
obseg odhodkov v letu 2001 v višini okoli 235 milijard SIT. 

Javnofinančna situacija narekuje, da se nominalni obseg dopolnilnih sredstev iz državnega 
proračuna občinam v prihodnjih letih ne bo povečeval (razen v primerih, če bi prišlo do 
prenosov posameznih nalog iz državne na lokalno raven). Izvajanje tako zastavljene politike 
javnega financiranja zahteva, da tudi občine prestrukturirajo proračunsko porabo, predvsem v 
delu. ki se nanaša na investicijske izdatke in investicijske transtere iz proračunov lokalnih 
skupnosti. 

Pričakovano zmanjšanje javnofittančnega primanjkljaja v letu 2001 

Izvajanje zastavljene javnofinančne politike bo v letu,2001 omogočilo, da bodo celotni 
javnofinančni prihodki v primerjavi z BDP povečali svoj delež iz ocenjenih 42.4% BDP v 
letu 2000 na 42,9% BDP v letu 2001, vendar bo njihov delež skoraj za celo odstotno točko 
nižji kot v letu 1999. 

Celotni javnofinančni odhodki v letu 2001 po predlogu državnega proračuna in z njim 
usklajenimi finančnimi načrti obvezne pokojninske in zdravstvene blagajne in ocenjenih 
odhodkov lokalnih skupnosti ne bodo presegli 43,9% BDP. V primerjavi z oceno realizacije v 
višini 43.7% v letu 2000 je to sicer za 0.2 odstotni točki višje kot v preteklem letu. vendar je 
potrebno upoštevati dejstvo, daje potrebno v letu 2001 pokriti skoraj polovico odstotne^ točke 
BDP neplačanih obveznosti državnega proračuna iz leta 2000. 

Izvajanje zastavljene javnofinančne politike bo omogočilo, da bo celoten konsolidirani 
javnofinančni primanjkljaj v letu 2001 znašal 0,98% BDP. kar je znatno nižje od ocene za 
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leto 2000 v višini 1.36% BDP. V skladu s predlogom Proračuna Republike Slovenije je 
predviden proračunski primanjkljaj v letu 2001 v višini 1,08% BDP. 

Pritiski na javne finance prihodnjih let 

Ob navedenih javnotlnančnih blagajnah postaja vse bolj pomembno vprašanje vzpostavljanja 
pogojev za uresničevanje zakonskih obveznosti ali investicijskih aktivnosti s strani institucij, 
ki so v lasti Republike Slovenije, vendar ne spadajo med javnofinančne blagajne. Gre za 
pokrivanje obveznosti s strani finančnih družb (Slovenska odškodninska družba. Kapitalski 
družba ali javni skladi na ravni lokalnih skupnosti), investicijske aktivnosti (DARS. 
Ekološkega sklada in Stanovanjskega sklada R Slovenije), aktivnosti zavarovanja izvoznih 
tveganj (Slovenska izvozna družba) ali programa prestrukturiranja podjetij (Slovenska 
razvojna družba). V odvisnosti od časovne dinamike uresničevanja obveznosti in aktivnosti 
omenjenih institucij bi lahko bilo potrebno v prihodnjih letih zagotavljati prenos dodatnega 
premoženja ali dodatnih javnofinančnih virov zaradi pokrivanja njihovih obveznosti ali s 
strani Republike Slovenije izdanih garancij. Čeprav to ni problem javnih financ v letu 2001 
ali 2002. pa ga bo politika javnih financ nedvomno morala reševati v prihodnjih letih. 

3.1.2. Politika plač, politika trga dela in socialna politika 

Plačna politika zagotavlja pogoje za rast in zmanjšuje neenakost 

Vlada RS bo z vodenjem plačne politike zagotavljala pogoje za gospodarsko rast in rast 
zaposlenosti, hkrati pa skušala zmanjševati neenakosti v dohodkovni razdelitvi in s tem 
\plivala na zmanjševanje revščine. Elemente plačne politike bo še naprej dogovarjala s 
socialnimi partnerji. V letu 2001 bo plačna politika temeljila na dogovoru o plačah, ki bo 
upošteval mehanizem usklajevanja plač z bodočo rastjo cen. V zasebnem sektorju dogovor še 
ni bil sklenjen. V javnem sektorju je bil decembra 2000 podpisan Aneks k dogovoru o 
politiki plač za obdobje 1999-2001. V Dogovoru o načinu usklajevanja plač v javnem 
sektorju v letu 2001 je vgrajen mehanizem usklajevanja plač z rastjo cen, ki upošteva bodočo 
rast cen. Plače se bodo uskladile za 6.3% v dveh delih - januarja 2001 so se uskladile za 
3.6%, za ostali del rasti cen pa se bodo v avgustu istega leta, vendar bo drugi del namenjen 
zmanjšanju nesorazmerij v plačah dejavnosti in bo opredeljen v kolektivnih pogodbah 
dejavnosti oziroma za državne organe z aktom Vlade RS. S sprejetjem Zakona o javnih 
uslužbencih in Zakona o plačah v javnem sektorju bo Vlada RS ponovno vzpostavila 
ustrezna razmerja znotraj javnega sektorja in v prihodnjih letih zmanjšala pritiske na 
jav notlnančne odhodke, ki so v letu 2001 dosegli kulminacijo. 

Politika zaposlovanja sledi usmeritvam EU 

Na področju politike zaposlovanja bo Vlada RS v letu 2001 nadaljevala z izvajanjem 
programa, ki gaje začela izvajati že v letu 2000 in sledila usmeritvam politike zaposlovanja 
v EU. Za rast zaposlenosti bo potrebno vzpostaviti spodbudno okolje za nastajanje novih in 
rast obstoječih podjetij, za hitrejšo rast podjetniških investicij (domačih in tujih), hitrejši 
tehnološki razvoj in večja vlaganja v človeški kapital. Politika zaposlovanja je zato 
zasnovana kot splet programov in ukrepov, ki bodo v prihodnjih letih zagotavljali rast 
zaposlenosti, zmanjšanje brezposelnosti in dvig izobrazbene ravni aktivnega prebivalstva. 
Izvajanje politike zaposlovanja, ki sledi smernicam in štiri-stebrnemu sistemu po'litike 
zaposlovanja v EU, ni omejeno le na državne institucije, ampak daje aktivno vlogo tudi 
socialnim partnerjem in lokalnim skupnostim. V prvem stebru so ukrepi, usmerjeni predvsem 
v preprečevanje nadaljnjega naraščanja dolgotrajne brezposelnosti (še posebej med 
mladimi), v zmanjšanje osipa v času šolanja ter v spodbujanje in razvoj vseživijenjskega 
učenja. V okviru ukrepov za pospeševanje podjetništva (drugi steber) so za zaposlovanje na 
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kratek rok ključna poenostavitev administrativnih postopkov in ovir za hitrejše nastajanje in 
razvoj malih in srednjih podjetij, na daljši rok pa razvoj podjetniške kulture. Za povečanje 
prilagodljivosti podjetij in zaposlenih, ki predstavlja tretji steber politike zaposlovanja, sta 
ključni področji modernizacija organizacije dela in spodbujanje investicij v razvoj 
človeškega kapitala. V četrtem stebru poiitike zaposlovanja - izenačevanje možnosti 
zaposlovanja - pa so kot prednostni postavljeni programi za zagotavljanje enakih možnosti 
med spoloma, za zmanjševanje socialne izključenosti (ponovno vključevanje) in za 
pospeševanje zaposlovanja invalidov. 

Aktivna socialna politika 

Država bo s posebnim posluhom obravnavala ogrožene skupine, mlade in družine z otroki. 
Ukrepi za zagotavljanje socialne varnosti bodo selektivno naravnani in bodo temeljili na 
izhodiščih aktivne socialne politike. S tem bodo ustvarjeni pogoji, da bodo lahko državljani 
sebi in svoji družini sami zagotavljali socialno varnost, najbolj ranljivim socialnim skupinam 
pa bo država zagotavljala posebno varstvo in skrb. To so predvsem ukrepi na področju 
zaposlovanja in dela, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, družinske in davčne 
politike ter na področju zdravstvenega in socialnega varstva. 

Nacionalni program boja proti revščini in socialni izključenosti bo Vlada RS izvajala na 
vseh področjih (kot so izobraževanje, stanovanjska oskrba, zdravstveno varstvo, predvsem pa 
zaposlovanje in socialno varstvo) in vseh ravneh, ki bistveno vplivajo na položaj 
posameznika. Okrepila bo zlasti programe aktivne politike zaposlovanja ter gradnje socialnih 
neprofitnih stanovanj oziroma subvencioniranje stanarin. 

3.1.3. Cenovna in denarna politika 

Temeljna cilja na področju cenovne in denarne politike sta postopno zniževanje inflacije na 
evropsko primerljivo raven, ki bo zagotavljala stabilne makroekonomske razmere, in 
zagotavljanje stabilnosti domače valute. Vlada RS pričakuje, da bo Banka Slovenije tudi 
naprej vodila omejevalno denarno politiko, zlasti z omejevanjem denarne ponudbe, in s tem 
ustrezno prispevala k zniževanju inflacije. 

Strateški cilj postati članica Evropske gospodarske in denarne unije 

Glavni strateški cilj na tem področju je postati članica EMU (gospodarske in denarne unije). 
Zaenkrat bo ohranjen sedanji režim uravnavanega drsečega deviznega tečaja, dolgoročno pa 
se bodo nihanja tečaja zmanjševala, kar bo omogočilo, da se bo Slovenija po vključitvi v EU 
lahko postopno priključila območju skupne evropske valute. 

Čeprav je v delujočem tržnem gospodarstvu, ki je izpostavljeno močnim konkurenčnim 
pritiskom in kjer se cene prosto oblikujejo, inflacija predvsem monetarni pojav, pa v 
slovenskih razmerah padec inflacije na evropsko primerljivo raven ne more biti samo naloga 
ukrepov denarne politike. Ta ne sme pretirano zaostriti monetarnih cfkvirov. če bi to 
negativno vplivalo na gospodarsko rast, mora pa ta politika biti kredibilna in konzervativna. 
Na padec inflacije lahko pomembno vplivata fiskalna in dohodkovna politika, zlasti v naših 
razmerah pretežno stroškovne inflacije, pa tudi strukturne politike oziroma mikropolitike. 
katerih naloga je povečevati učinkovitost gospodarstva in ga normalizirati, da bo delovalo 
kot druga tržna gospodarstva v EU. Vlada RS lahko predvsem na dveh področjih bolj 
direktno vpliva na znižanje inflacije, in sicer na področju predpisov o indeksaciji in na 
področju relativnih cen oziroma cen, ki so pod neposrednim nadzorom države. 
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Formalno indeksacijo pri obrestih bo potrebno odpraviti postopno ob zniževanju inflacijske 
stopnje, sicer bodo poslovni subjekti samo nadomestili uradne mehanizme z 
improviziranimi. Pri obrestnih merah je postopnost pogojena z ukrepi monetarne politike in s 
poglabljanjem domačega finančnega trga. V razmerah, ko bi na domačem trgu kotiralo 
veliko državnih vrednostnih papirjev ustrezne varnosti in visoke likvidnosti, bi se prek 
gibanja tečajev takšnih inštrumentov oziroma njihove implicitne donosnosti lahko uveljavila 
tržna obrestna mera kot referenca, ki bi nadomestila indeksacijo s TOM. Dolgoročno bo 
tržna obrestna mera v Sloveniji postopoma padala na evropsko raven v skladu z liberalizacijo 
pretoka kapitala in prilagajanjem tečajne politike, na njo obešena paleta bančnih obrestnih 
mer pa tudi v skladu s povečevanjem konkurenčnosti finančnega sektorja. Pri indeksaciji 
plač in pokojnin, ki jo poznajo tudi v EU, pa se bodo njeni pritiski na inflacijo zmanjšali s 
prehodom iz usklajevanja za nazaj v usklajevanje za naprej (glede na pričakovano inflacijo). 

Sproščanju cen pod administrativno kontrolo 

Pri usklajevanju relativnih cen z normalnimi v EU je potrebno ločiti med diskrepancami. ki 
so normalne in odraz manjše razvitosti Slovenije od povprečja EU. saj nižje plače normalno 
vplivajo na relativno nižje cene v storitvenih dejavnostih, in na administrativno pogojene. V 
mejah aktivnejše politike privatizacije, liberalizacije in povečevanja konkurence, bo vlada v 
energetiki, prometu in komunali postopoma sproščala cene. kjer so te še pod 
administrativno kontrolo. To bo imelo deflacijski efekt, saj se bodo te dejavnosti lahko bolj 
oprle na samofinanciranje namesto na proračunsko podporo.. Dolgoročno sproščene in 
ravnotežne relativne cene zmanjšujejo inflacijske pritiske. Kjer popolna sprostitev cen zaradi 
same narave cen ne bo mogoča, pretežno na področju naravnih monopolov in druge 
gospodarske infrastrukture, vlada pripravlja ustrezen regtilativni okvir. 

Na področju elektrike zakon predvideva odprtje trga s 15. aprilom 2001 za odjemalce 
električne energije, ki presegajo priključno moč 41 k\V na enem odjemnem mestu in 
izvajalce dejavnosti distribucije električne energije. Določbe zakona se uporabljajo do 1. 
januarja 2003 le za električno energijo, proizvedeno na ozemlju RS. po tem datumu pa bo trg 
električne energije odprt tudi za električno energijo, proizvedeno izven ozemlja Slovenije. 
Pri zemeljskem plinu je predvideno odprtje trga s I. januarjem 2003 za upravičene 
odjemalce z letnim odjemom 25 milijonov m3 na enem odjemnem mestu. Cene motornih 
bencinov se od aprila letos oblikujejo na osnovi modela, kjer so štirinajstdnevne kotacije 
posameznih naftnih derivatov osnova za oblikovanje cene. Tako oblikovanim cenam, 
preračunanim v SIT/1, se dodajo še v absolutnem znesku določen prispevek za obvezne 
republiške blagovne rezerve, marža, trošarina in odstotek DDV. Zaradi nenormalnih gibanj 
na trgu z naftnimi derivati je vlada v mesecu oktobru letos v ključila v uredbo o oblikovanju 
cen naftnih derivatov tudi cene plinskega olja in ekstralahkega kurilnega olja. Vključitev je 
začasna in bo veljala največ šest mesecev. Gibanja cen naftnih derivatov naj bi se v tem času 
umirila, prav tako pa bo tudi sezona ogrevanja že v glavnem zaključena. Povprečna cene 
zemeljskega plina iz transportnega omrežja se prav tako oblikuje na osnovi metodologije, ki 
jo je sprejela vlada v mesecu oktobru. Cena je odvisna od cen nekaterih naftnih derivatov, ki 
so vključeni v košarico določanja cen v skladu z vplivom, ki ga imajo na ceno zemeljskega 
plina, preračunano na SIT/Sm3 in pribitkom. ki pokriva domače stroške delov anja sistema. 

Na področju osnovnih telekomunikacijskih storitev bo možna liberalizacija, ko bodo jnani 
učinki v ečje konkurence. Pri prevozu potnikov po železnici bo liberalizacija cen možna, če 
se bo razvila zadostna konkurenca ponudnikov. Na področjih osnovnih komunalnih storitev 
(voda, kanalščina, odpadki) je pristojnost odločanja o cenah prenesena na lokalno raven. V 
skladu z uredbo je vlada zavezala podjetja, da predhodno prijavijo cene. S tem je omogočeno 
kontinuirano spremljanje dogajanj na trgu. Izdana so navodila za oblikovanje cen, na osnovi 
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katcrili morajo komunalna podjetja oblikovati cene. Prav tako je za cene storitev proizvodnje 
in distribucije pare in tople vode sprejeta metodologija za povečevanje variabilnega dela v 
skladu s cenami energentov, in fiksnega dela. Pri cenah učbenikov bo možna liberalizacija po 
uveljavitvi standardov in normativov. Prosto se oblikujejo cene konkurenčnih učbenikov, to 
je tistih, ki niso edini učbenik na trgu. 

3.1.4. Uresničevanje strukturnih reform 

Spreminjanje vloge države v usmerjanju in spodbujanju razvoja 

Skladno z oblikovanjem odprtega in konkurenčnega gospodarstva se mora spremeniti vloga 
države pri usmerjanju in spodbujanju gospodarskega razvoja. Osnovna gospodarska vloga 
države je v oblikovanju ustreznega sistemskega okvira in vladavine prava, ki omogočata 
enakopravno in prosto gospodarsko pobudo ter zmanjšujeta negotovost in stroške menjave. 
Pri vodenju ekonomskih politik bo vlada zagotavljanje stabilnega makroekonomskega okvira 
nadgradila z ustreznimi strukturnimi in razvojnimi politikami, s katerimi bo podpirala 
krepitev razvojnih dejavnikov v gospodarstvu. Postopno bo vzpostavila urejen sistem 
uravnavanja in spodbujanja gospodarstva, ki bo presegel togost makroekonomskih politik, 
hkrati pa ne bo temeljil na neposredni državni intervenciji, ampak predvsem na spodbujanju 
in krepitvi endogenih razvojnih potencialov (človeški kapital, tehnološko znanje, 
konkurenčna sposobnost, varčevanje in naložbe1). Oblikovanje konkurenčne strukture 
gospodarstva bo spodbujala z izvajanjem strukturnih reform v podjetniškem sektorju 
(privatizacija, regulacija, politika konkurence, stečajna zakonodaja), finančnem sektorju, 
gospodarski infrastrukturi, na trgu dela (reforma socialne varnosti), javni in lokalni upravi 
(transparentnost in merila učinkovitosti delovanja), regionalnem razvoju, kmetijstvu, 
pokojninskem in zdravstvenem zavarovanju in varstvu. Njeno delovanje bo temeljilo na 
partnerskem odnosu z drugimi družbenimi akterji. 

Za uresničitev teh ciljev je pozornost Vlade RS usmerjena k odpravi pomanjkljivosti, ki so 
predstavljene v Rednem poročilu o napredku Slovenije za leto 2000 glede izpolnjevanja 
kopenhagenskih kriterijev in madridskega kriterija (politični kriterij, ekonomski kriterij, 
kriterij sposobnosti prevzemanja obveznosti članstva in kriterij administrativne 
usposobljenosti), kot tudi izpolnjevanja obveznosti po E\ropskem sporazumu o pridružitv i 
(npr. preoblikovanje prostocarinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z Avstrijo in 
Italijo). 

Vlada RS bo pospešeno uresničevala strukturne reforme, ki bodo povečale konkurenčnost 
gospodarstva, tako da se bo zmanjševala vloga države na nekaterih področjih, ter spodbujale 
nove domače in tuje neposredne investicije. V tem okviru so cilji priprava in pospešena 
izvedba privatizacije bank, :a\-arovalnic, železarn. SRD in podjetij v večinski lasti držim z 
namenom umika politike iz gospodarska in pritegnitve strateških partnerjev. Do konca leta 
2001 bo opravljena deregulacija na področju telekomunikacij. \'a področju kmetijstva se bo 
nadaljevala liberalizacija trga ob uvajanju z EL' primerljivih intervencijskih mehanizmov in z 
EU primerljivih neposrednih plačil, tako da bi bile zagotovljene stabilne razmere 
gospodarjenja in pogoji za vstop v skupno kmetijsko politiko EU. 

.\adaljnje reformiranje finančnega sektorja 

Splošni cilj reforme finančnega sektorja je nadaljnja konsolidacija, večja kapitalska 
ustreznost, nadaljevanje postopnega odpiranja za tujo konkurenco, primerna privatizacija 
zato. da bi se povečala njegova mednarodna konkurenčnost, ki mu bo omogočila uspešno 
vključitev v globalni trg finančnih storitev. To bo spodbudilo boljšo izbiro in kakovost 
finančnih storitev za varčevalce in vlagatelje ter s tem povečalo raven nacionalnega 
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varčevanja, znižalo stroške kapitala za podjetniški sektor in spodbudilo naložbe. Na področju 
bančništva, trga vrednostnih papirjev in zavarovalništva si bo Vlada prizadevala izboljšati 
učinkovitost sistema, a hkrati tudi njegovo varnost. Slednjemu je namenjeno usklajevanje 
zakonodaje z zakonodajo EU. ki ureja izdajanje dovoljenj za ustanovitev in poslovanje, 
dosledno izpolnjevanje načel obvladovanja tveganj in zagotavljanje učinkovitega nadzora 
finančnih organizacij in trgov. 

Po posameznih področjih se predvideva: 

• Na področju bančništva se nadaljuje konsolidacija znotraj sektorja, kar gre pripisati 
predvsem učinkom spremenjene bančne zakonodaje in pripravam na vstop v EU. Vlada 
RS bo pripravila program privatizacije NLB in NKBM. katerega prva faza se bo 
predvidoma realizirala v letu 2001. 

• Na področju zavarovalništva bo takoj po sprejemu ustavne odločbe izvedena 
privatizacija na tej podlagi in na podlagi zakona. Ukrepi na področju zavarovalništva 
bodo predvsem usmerjeni h krepitvi kapitalske moči zavarovalniških družb, prilagoditvi 
pogojev ustanavljanja, poslovanja in nadzora mednarodnim standardom ter okrepitvi 
nadzorne funkcije. 

• Razvoj trga vrednostnih papirjev bo predvsem usmerjen v nadaljnjo kapitalizacijo in 
povečanje likvidnosti na trgu. K večji varnosti in preglednosti poslovanja na trgu 
\rednostnih papirjev bo pripomogla okrepitev nadzorne funkcije države. Za nadaljnji 
razvoj slovenskega kapitalskega trga pa bo pomembno tudi preoblikovanje pooblaščenih 
investicijskih družb v normalne finančne posrednike. 

• Nadaljnja liberalizacija kapitalskih tokov bo potekala v skladu z dinamiko, predvideno 
v Evropskem pridružitvenem sporazumu. Pretok kapitala na osnovi transakcij, ki niso 
predmet tega sporazuma, bo Slovenija sproščala postopno oziroma skladno z domačimi 
makroekonomskimi razmerami in stabilnostjo domačega finančnega sektorja ter 
upoštevaje stabilnost mednarodnih makroekonomskih razmer in razmer na mednarodnih 
finančnih trgih. Pretok kapitala bo v celoti sproščen najkasneje do dejanskega 
polnopravnega članstva. 

Reformiranje javnih gospodarskih služb kot del prehoda v tržno gospodarstvo 

Reforma javnih gospodarskih služb je pomembna sestavina prehoda v dobro delujoče tržno 
gospodarstvo. Strateški cilj razvoja infrastrukture v Sloveniji je oblikovanje zanesljivega in 
cenovno učinkovitega energetskega, komunalnega, transportnega in telekomunikacijskega 
sektorja, ki bo zagotavljal zanesljivost dobave, varnost populacije, racionalno uporabo 
energije ter zaščito okolja. Bistvene sestavine reforme javnih gospodarskih služb so 
povečanje stroškovne učinkovitosti, k povpraševanju usmerjena proizvodnja in oblikovanje 
takšnih cen. ki bi pokrivale stroške. Zato se bodo v vseh javnih gospodarskih službah ločile 
lastniška, regulativna in upravna funkcija. Z reorganizacijo se odpira možnosti zasebni 
pobudi, hkrati pa daje možnost, da vlada privatizira državno premoženje. S privatizacijo 
namerava Vlada RS odpreti sektorje konkurenci, svežim investicijam in tehnološkemu 
napredku ter prispevati k zmanjšanju stroškov in izboljšanju kakovosti storitev.- 

3.2. Razvoj človeških virov in krepitev konkurenčnosti gospodarstvu 

3.2.1. Izobraževanje in krepitev znanja 

Področje razvoja človeških virov je povezano s formalnim in neformalnim izobraževanjem, 
fleksibilnostjo trga dela in migracijsko politiko. Znanje je vse bolj pomemben produkcijski 
tv orec in dejavnik nacionalne konkurenčnosti. Povečanje vlaganj v znanje in človeka je zato 
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nujno za povečanje prilagodljivosti in ustvarjalnosti, ki ju zahtevata globalizacija in prehod v 
na znanju temelječo družbo. Zadostna vlaganja v človeški dejavnik so predpogoj za 
povečanje konkurenčne sposobnosti gospodarstva (tehnološkega razvoja, razvoja 
informacijske in storitvene družbe, reforme javne uprave), hkrati pa so pomembna za 
zmanjševanje sedanjih in bodočih problemov na trgu dela. zmanjševanje socialne 
izključenosti ranljivih skupin prebivalstva, zagotavljanja pogojev za večjo kakovost bivanja 
in ustvarjanja socialne povezanosti. 

Program primarnega in sekundarnega izobraževanja 

Razvojne usmeritve na področju so uvajanje novih programov predšolske vzgoje, nadaljnje 
uvajanje programa devetletne osnovne šole, nadaljnji razvoj programov poklicnega in 
strokovnega izobraževanja in uvajanje poklicne mature ter priprava novih programov 
izobraževanja odraslih. V vsebinskem smislu bo potrebno okrepiti usposabljanje za 
vključevanje v informacijsko družbo in razvoj novih pristopov k preprečevanju in 
odpravljanju nezaželenih in škodljivih družbenih pojavov, kot so zloraba drog in druge oblike 
zasvojenosti, vrstniško nasilje in samoagresivno vedenje, neustrezno vedenje v cestnem 
prometu. Uvajanje novosti je potrebno spremljati in evaivirati, posebno pozornost pa 
namenjati obrobnim in demografsko ogroženim območjem ter otrokom s posebnimi 
potrebami. Usmeritve je mogoče uresničevati z izboljševanjem kakovosti vzgoje in 
izobraževanja, ki jo določajo cilji kurikularne prenove, le-ti pa se udejanjajo v novih 
kurikulumih za posamezne ravni vzgoje in izobraževanja. 

Temeijne naloge v letu 2001 so: (i) razširitev ponudbe na predšolski stopnji s krajšimi 
programi: (ii) vključitev dodatnih 15% osnovnih šol v kurikulamo prenovo:.(iii) dopolnitev 
pravnih podlag za izvajanje prenovljenih programov: (iv) vzpostavljanje struktur za izvajanje 
zakona o usmerjanje otrok s posebnimi potrebami: (v) notranja didaktična prenova pouka z 
usposabljanjem učiteljev in uvajanjem informacijske in komunikacijske tehnologije v pouk: 
(vi) priprava medresorskih programov preventive neželenih in škodljivih pojavov med 
mladimi. 

Program terciarnega izobraževanja 

Razvojne usmeritve na tem področju so predvsem izboljševanje kakovosti in učinkovitosti. 
Pomembno je spodbujanje sodobnih oblik študija z uvajanjem kreditnega sistema in študija 
na daljavo. Povečati je potrebno integriranost raziskovalnega in pedagoškega dela. razširiti 
programsko ponudbo visokega in višjega strokovnega šolstva ter okrepiti razvoj 
podiplomskih študijskih programov, ki povezujejo discipline, visokošolske in raziskovalne 
zavode ter druge institucije in so dovolj kakovostni, da omogočajo sodelovanje v 
mednarodnih projektih. S tehnološkimi spodbudami ter revitalizacijo razvojnih enot v 
gospodarstvu bo možno povečati mobilnost študentov, specialistov, magistrov in doktorjev 
znanosti, s tem pa ustvariti soodvisnost univerze, inštitutov, podjetništva in gospodarstva v 
celoti. V terciarnem izobraževanju so potrebna vlaganja v osebje in opremo, poleg tega se je 
treba osredotočiti na postopno sofinanciranje izrednega študija na področjih, kjer študijskih 
namer in zaposlitvenih možnostmi ni mogoče uravnotežiti z rednim študijem, na 
posodobljeno štipendiranje in omogočanje mednarodne mobilnosti ter na izboljšanje 
zmogljivosti študentskih domov. 

Temeljne naloge v letu 2001 so: (i) ponudba novih dodiplomskih in podiplomskih evropsko 
primerljivih programov; (ii) transter raziskovalnih dosežkov v pedagoški proces; (iiii 
zagotavljanje avtonomije univerz in v isokošolskih zavodov z novim pristopom k financiranju 
dejavnosti; (iv) vključevanje študentov v študij na tujih univerzah (50 že v akademskem letu 
2001/2002); (v) posodabljanje štipendiranja in izboljšanje študentskega standarda; (vi) 
decentralizacija visokošolske in višješolske mreže. 
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Program izobraževanju odraslih 

Razvojne usmeritve na področju permanentnega izobraževanja so zmanjševanje ravni 
funkcionalne nepismenosti in dvig izobrazbene ravni pri prebivalkah in prebivalcih, starih do 
55 let. Za zvišanje udeležbe odraslih v splošnem neformalnem izobraževanju bo potrebno 
razvijati temeljno infrastrukture na področju izobraževanja odraslih in povečati dostopnost 
izobraževanja, zlasti za mlajše, manj izobražene in za marginalne skupine ob postopnem 
zmanjševanju regionalnih razlik. V povezavi s politiko trga dela je pomembna priprava 
programov za prestrukturiranje poklicev prebivalk in prebivalcev med 27 in 35 letom starosti 
z doizobraževanjem (prehodom na višjo izobrazbeno raven). 

Temeljni nalogi v letu 2001 sta (i) priprava izobraževalnih programov za izboljšanje 
zaposljivosti odraslih: (ii) organizacija učinkovite strukture za vključevanje odraslih v 
izobraževanje. 

Program znanstveno raziskovalne dejavnosti 

Za večjo razvojno vlogo znanstveno raziskovalne dejavnosti pri krepitvi konkurenčnosti bo 
nujno oblikovati sodoben sistem financiranja znanosti, ki bo nagrajeval kompetitivnost. 
relevantnost in odličnost raziskovalnega dela ob hkratnem zagotavljanju njegove stabilnosti 
in zajamčene kakovosti. Oblikovati bo potrebno tudi učinkovite instrumente za prenos znanja 
in tehnologij v gospodarsko prakso ter nadaljevati proces nastajanja razvojnih jeder v 
gospodarstvu. Spodbuda večji konkurenčnosti same znanstveno raziskovalne dejavnosti je 
tudi odpiranje trga znanja z enako možnostjo za vse. zagotavljanje enakopravnosti 
raziskovalnega dela ne glede na mesto raziskovanja in zagotavljanje javnosti raziskovalnega 
dela in njegovih rezultatov. Podpreti bo potrebno mobilnost raziskovalcev in integriranje 
znanosti v mednarodne raziskovalne programe. 

Temeljne naloge v letu 2001 so: (i) priprava zakonskih podlag za sodobno, neodvisno in 
kvalitetno znanstveno delo; (ii) dograjevanje evalvacijskega sistema, ki bo zagotavljal 
mednarodno primerljivost, odličnost in stabilnost raziskovalnega dela: (iii) oblikovanje 
učinkovitih instrumentov za prenos znanj, tehnologij in razvojnih potencialov v gospodarsko 
prakso: (iv) krepitev programov za mlade raziskovalce in oblikovanje novih programov 
usposabljanja, ki bodo ponudili regionalnim agencijam in tehnološkim parkom kadrovski 
potencial za decentralizirano in v gospodarstvo vključeno znanstveno delo. 

3.2.2. Varovanje in krepitev zdravja ljudi 

Zdravje ima večplasten pomen za gospodarski in družbeni razvoj. Je indikator trajnosti 
ekonomskega razvoja družbe. Zdravstveni indikatorji odražajo fizične in psihosocialne 
pogoje življenja v državi. Zdravje je tudi element kakovosti človeškega kapitala - ljudi kot 
gospodarskih virov. 

Zdravje kot podpora razvoju človeških potencialov 

Zdravje je torej potrebno razvijati, krepiti in varovati z organiziranimi družbenimi 
aktivnostmi ne le kot temeljno človekovo pravico, temveč tudi kot podporo razvoju človeških 
potencialov. Zdravi državljani so bolj produktivni in imajo manjše zahteve do zdravstvenih in 
socialni virov. Imajo več možnosti vključevanja v socialno, družbeno-politično. ekonomsko 
in kulturno dogajanje. 
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Zaposleni in delodajalci morajo razumeti svojo skupno odgovornost za lastno zdravje in 
zdravje svojih sodelavcev. Absentižem je glede na primerljive stroške podjetij v drugih 
državah eden od pomembnejših problemov pri izboljševanju konkurenčnosti slovenskih 
podjetij. 

Prednostne naloge krepitve zdravstva 

Prednostne naloge na področju krepitve zdravja v letu 2001 so: (i) izboljšati dostopnost do 
zdravstvenega varstva: (ii) oblikovati in zagotoviti sprejem in izvajanje nacionalnih 
programov za krepitev in varovanje zdravja (preventivni programi za spodbujanje zdravega 
načina življenja in zmanjševanje prezgodnje obolevnosti in umrljivosti) in krepitev nevladnih 
organizacij na tem področju; (iii) okrepiti infrastrukturo, kije potrebna za zagotavljanje teh 
aktivnosti; (iv) izvajanje aktivnosti, potrebnih za sprejem in izvajanje alkoholne politike, 
prehranske politike, vzpodbujanje telesne dejavnosti, krepitve duševnega zdravja in 
preventive samomora in nezgod; (v) reorganizirati področje zdravstvenega varstva na 
delovnem mestu v skladu s sprejetim zakonom in sodobnimi usmeritvami varovanja in 
krepitve zdravja. 

3.2.3. Krepitev konkurenčnosti gospodarstva in podjetništva 

Razvoj močnega in mednarodno konkurenčnega podjetniškega sektorja 

Podjetništvo in inovativnost. ki znatno povečujeta hitrost, s katero novi proizvodi višje 
kvalitete in proizvedeni po nižjih stroških nadomeščajo obstoječe, sta ključni gonilni sili. ki 
spreminjata ekonomsko strukturo gospodarsko hitro razvijajočih se držav. Hkrati sta tudi 
ključna dejavnika konkurenčne prednosti v globalni konkurenci. Za razvoj močnega in 
mednarodno konkurenčnega podjetniškega sektorja, ki se bo sposoben ustvarjalno odzivati na 
hitre spremembe v tehnologiji in na trgu ter posodabljati obstoječe in uvajati nove programe, 
je poleg podjetništva m inovacij pomembno tudi aktivno prestrukturiranje in povezovanje 
obstoječih podjetij po ekonomskih merilih, ki jih uveljavljajo zasebni lastniki in tržna 
konkurenca. Ker so podjetja poglavitni ustvarjalci novega bogastva, proniotorji trajnostnega 
razvoja in ekonomske blaginje, je politika pospeševanja konkurenčnosti in podjetništva 
pomembna tudi z vidika doseganja ciljev na področju zaposlenosti, socialne kohezivnosti in 
okoljskega razvoja. 

Nadaljnja konsolidacija lastništva in upravljanja podjetij 

Za uspešno prestrukturiranje podjetniškega sektorja je pomembna tudi nadaljnja 
konsolidacija lastništva in upravljanja podjetij. Izbrani mode! lastninskega preoblikovanja je 
privedel do razpršene lastniške strukture, ki ni najbolj ugodna za učinkovito upravljanje 
podjetij. Pričakovani proces konsolidacije lastništva ne poteka dovolj intenzivno, kar 
negativno vpliva na upravljanje. Konsolidacijo lastništva in upravljanja podjetij mora 
spremljati strukturno prilagajanje in dvig konkurenčnosti gospodarskih družb. Proces 
združevanja in prevzemanja podjetij pomeni naraven razvoj lastniške oziroma tržne strukture 
v smeri večje učinkov itosti in zniževanja stroškov, zato ga bo vlada omejevala le v izjemnih 
primerih, ko bi prevzemi pomenili bistveno omejevanje konkurence oziroma prevzemanje 
izrazito dominantnega položaja na trgu. Praviloma ta nevarnost obstaja zlasti v dejavnostih, v 
katerih obstajajo omejitve za prost vstop tujih ali domačih konkurenčnih ponudnikov. Vlada 
RS se bo v prihodnje umikala kot aktivni lastnik in prevzemala le nadzorstveno funkcijo nad 
opravljanjem nalog splošnega javnega interesa. S tem bo ustvarila prostor konkurenčni 
zasebni pobudi tudi v sektorjih, kot so telekomunikacije, pošta, energetika, pristanišča in 
pomorsko gospodarstvo, železnice, letališča. 
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Sprememba načinov izvajanja državnih pomoči 

Temeljni cilj na področju državnih pomoči je zagotavljanje pogojev za postopen prehod na 
EU sistem dodeljevanja in spremljanja državnih pomoči. S podpisom Evropskega 
pridružitvenega sporazuma je Slovenija sprejela mednarodno obveznost, da bo oblikovala in 
izvajala transparentno politiko državnih pomoči takoj, ko bo Pridružitveni svet sprejel 
Izvedbena pravila, ki se morajo pričeti uporabljati najpozneje s 1.1.2000. Med nujnimi 
začetnimi koraki je torej vzpostavitev pregleda nad številnimi, pogosto neusklajenimi in 
različno predstavljenimi, oblikami državnih ali lokalnih pomoči gospodarstvu. 

Državna pomoč za reševanje in prestrukturiranje podjetij, z izjemo v evropskem prostoru 
opredeljenih občutljivih sektorjev (industrija motornih vozil, industrija sintetičnih vlaken, 
ladjedelništvo in jeklarstvo), bo bistveno bolj omejena kot v preteklih letih.. V prihodnje bo 
vlada izvajala selektivno podporo podjetjem v težavah pretežno prek regionalnih kriterijev, v 
celoti pa omejila pomoč posameznemu podjetju za tekoče poslovanje. Izven v EU 
opredeljenih občutljivih sektorjev bo Vlada RS izvajala sektorsko prestrukturiranje tekstilne, 
usnjarske in jeklarske industrije, kar izhaja iz pogajalskih izhodišč za vstop v EU na 
področju konkurence in državnih pomoči. 

Skladno z EU sistemom dodeljevanja in spremljanja državnih pomoči, bo državna pomoč 
predvsem usmerjana v spodbujanje prenosa znanja iz akademsko-raziskovaine sfere v 
gospodarstvo, temeljne raziskave, industrijske raziskave, predkonkurenčne aktivnosti, v 
investicije namenjene varovanju okolja ter za materialne in nematerialne investicije ter 
odpiranje novih delovnih mest za izvajanje investicij srednje velikih in majhnih podjetij. 
Dovoljena intenzivnost pomoči bo 40% od vrednosti projekta oz. investicije. Te oblike 
državne pomoči spadajo v t.i. cilje horizontalnih pomoči, pomemben del pa predstavljajo 
regionalne pomoči. 

Spremljanje državnih pomoči vključuje nadzor nad dodeljevanjem novih državnih pomoči, 
nadzor nad uporabo in učinki že dodeljenih pomoči in vzpostavitev evidence o državnih 
pomočeh. Vsaka pomoč je treba priglasiti Komisiji za oceno združljivosti državne pomoči z 
določbami zakona. 

Krepitev ključnih dejavnikov uspeha podjetij 

Politika krepitve konkurenčnosti gospodarstva in podjetništva je usmerjena h krepitvi 
ključnih dejavnikov uspeha podjetij, ki so tehnologija, inovativnost. fleksibilnosti, 
organiziranost, konkurenčnost in podjetništvo ter razvitost trga formalnih in neformalnih 
finančnih virov. Izvajala se bo v okviru integralnega programa za spodbujanje podjetništva in 
konkurenčnosti, ki zajema aktivnosti in ukrepe za razvoj podjetništvu naklonjenega okolja ter 
spodbude države za nove. domače in tuje investicije, internacionalizacijo podjetij, vlaganje v 
tehnološki razvoj in povečevanje produktivnosti. Razvojne spodbude države bodo oblikovane 
celovito za vse dejavnosti ne glede na velikost podjetja, usmerjene pa bodo prioritetno v 
razvoj znanja in uvajanje novih tehnologij, v povezovanje podjetij in pridobivanje strateških 
partnerjev, v skupne investicije doma in v tujini ter v razvoj trga tveganega kapitala. 

Dvig tehnološke ravni 

Za dvig tehnološke ravni gospodarstva bodo spodbude prioritetno usmerjene v izobraževanje 
in usposabljanje zaposlenih, v prenos in uvajanje novih tehnologij ter v tehnološke 
izboljšave. Da bi pospešila prenos znanja iz univerz v gospodarstvo in spodbudili tehnološki 
razvoj, bo Vlada RS podprla ustanavljanje podjetniških inkubatorjev ob univerzah ter 
ustanavljanje tehnoloških parkov. 
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Povezovanji: in internacionalizacija slovenskih podjetij 

Spodbujanje internacionalizacije slovenskih podjetij in novih, domačih in tujih investicij, je 
pomemben vzvod povečevanja konkurenčnosti. Pomembna naloga Vlade RS je finančna 
okrepitev Slovenske izvozne družbe, s čimer bomo povečali možnosti zavarovanja naložb 
naših podjetjih na tveganih trgih, še posebno trgih jugovzhodne Evrope. 

Program spodbujanja povezovanja podjetij in razvoja proizvodno-storitvenih verig, to je 
prenašanje odprtega modela industrijskega inoviranja, ki je bil zastavljen v letu 1999. se bo 
nadaljeval s sofinanciranjem skupnih razvojnih projektov podjetij na področju trženja, 
razvoja novih produktov in tehnoloških izboljšav. V letu 2001 bo Vlada RS pričela z 
izvajanjem dveh pilotnih projektov razvoja grozdov (»clustrov«) v Sloveniji na področju 
avtomobilske industrije in transporta. 

Spodbuda razvoju malega gospodarstva in turizma 

Aktivnosti bodo prioritetno usmerjene na poenostavitev postopkov in zmanjšanje stroškov pri 
ustanavljanju novih podjetij, posebna pozornost bo namenjena nastajanju in razvoju malih 
oziroma mikro podjetij. Nadaljevale se bodo aktivnosti na področju promocije podjetništva in 
malega gospodarstva. Usmerjene bodo v zagotavljanje podpore pri nastajanju in delovanju 
malih podjetij na področju ustanavljanja podjetij, izobraževanja, financiranja, trženja in 
podobno ter v razvoj potrebnih poslovnih storitev v lokalnih okoljih. Da bi olajšali dostop do 
kapitala, bodo v okviru obstoječih skladov razviti novi instrumente za financiranje nastajanja 
in razvoja malih in srednjih podjetij (rizični sklad, garancijske sheme'). 

Razvoj turizma ostaja pomembna strateška usmeritev. Aktivnosti in-.ukrepi Vlade RS na tem 
področju bodo prioritetno usmerjeni v vzpostavljanje učinkovite organizacije ter povezovanje 
vseh nosilcev (podjetij, lokalnih skupnosti, organizacij) za nadaljnji raz\oj celovite turistične 
ponudbe in promocijo turizma doma in v tujini. 

Razvoj učinkovitega finančnega sistema in učinkovite gospodarske infrastrukture 

Osnova za povečevanje konkurenčnosti gospodarstva je tudi razvoj učinkovitega finančnega 
sistema in učinkovite gospodarske infrastrukture. Visoka gospodarska rast je bolj kot kdaj 
koli poprej rezultat treh medsebojno delujočih dejavnikov: (i) visoke pripravljenosti za 
prevzemanje obsežnih rizičnih investicij v novo tehnologijo: (ii) pripravljenosti velikega 
števila podjetij za prestrukturiranje s ciljem zniževanja stroškov, povečevanja fleksibilnosti 
in učinkovitosti; (iii) razvitosti institucij, ki so odločilnega pomena za prenos znanja iz 
univerz in raziskovalnih institutov v gospodarstvo. Med slednjimi so ključnega pomena 
finančne institucije za financiranje tveganih poslov. 

3.3. Krepitev učinkovitosti javne uprave kot elementa nacionalne konkurenčnosti 

Enako pomenjbne kot strukturne reforme, ki povečujejo konkurenčnost gospodarstva, so tudi 
reforme, ki povečujejo učinkovitost in usposobljenost uprave pri opravljanju njenih funkcij. 
To je povezano z reformo javne uprave, ki bo omogočila ustreznejšo organiziranost za 
načrtovanje in spremljanje oziroma vrednotenje razvojne politike, ter zagotavljanje večje 
razv ojne vloge javnih financ. 

Reforma javne uprave: cilj učinkovita in k uporabniku usmerjena uprava 
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Reforma javne uprave vključuje normativni del. izvajanje strategije usposabljanja in 
izpopolnjevanja za krepitev administrativne usposobljenosti pred vstopom v EU. uvajanje 
elektronskega poslovanja ter kakovosti pri opravljanju storitev javne uprave v razmerju do 
državljanov in dograjevanje sistema lokalne samouprave s posebnim poudarkom na pripravi 
organizacijskih, funkcionalnih in teritorialnih izhodišč za uvajanje pokrajin. Cilj reforme je 
zagotoviti profesionalno, politično nevtralno, učinkovito, transparentno delujočo in k 
uporabniku usmerjeno upravo. 

Projekt reforme poteka na več ravneh, zlasti pa na pravni, organizacijski, managerski. 
informacijski in kadrovski. Pomembno je izvajanje horizontalnega usposabljanja na področju 
evropskih zadev (izvajanje sprejete strategije usposabljanja) in na drugih področjih, kjer je 
potrebna enotna vladna politika namesto sektorskega (resornega) pristopa. Gre predvsem za 
znanja na področju sistema javne uprave in managementa v javni upravi ter znanja, potrebna 
za strokovne izpite v upravi. 

i\ova zakonska ureditev položaja javnih uslužbencev 

Z reformo javne uprave je povezan Zakon o javnih uslužbencih, ki bo sprejet v letošnjem letu 
in bo začel veljati v letu 2002. Zakon bo zagotovil možnosti fleksibilnejšega kadrovskega 
managementa (upravljanja s človeškimi viri). Predvidel bo izvedbo analiz poslovanja v vseh 
organih javne uprave in reorganizacijo na tej podlagi: reorganizacija v tem kontekstu pomeni 
strukturne spremembe v sistemizacijah delovnih mest in morebitno ugotavljanje presežkov 
delavcev. Zakon o javnih uslužbencih bo prinesel tudi bistveno preglednejši sistem delovnih 
mest in nazivov ter posledično preglednejše načrtovanje zaposlovanja, napredovanja in 
drugih elementov kadrovskega odločanja, ki imajo finančne posledice. Zakon bo zagotovil po 
eni strani devolucijo kadrovskega odločanja, po drugi strani pa uvedel centraliziran nadzor 
nad izvajanjem predpisov s področja sistema javnih uslužbencev. 

Reforma javne uprave je povezana tudi s pripravo na izvajanje nalog pri nadzoru zunanjih 
meja EU ter izvajanje nadzora na mejnih prehodih v skladu s schengenskimi standardi, pri 
čemer gre za organizacijske, kadrovske in tehnične vidike ter za posodobitev materialno- 
tehničnih sredstev. Aktivnosti na področju nadzora državne meje so usmerjene v varovanje in 
nadzorovanje državne meje, v preprečevanje ilegalnih migracij in prilagajanje zahtevam in 
obveznostim, ki izhajajo iz prizadevanj Slovenije za polnopravno članstvo v EU. 

Reforma javne uprave je povezana tudi z zagotavljanjem ustreznih pogojev za delo in 
izvajanje nalog z urejanjem prostorske problematike na centralni in lokalni ravni. 

Pomen reforme javne uprave v letu 2001 ob vključevanju v EL' 

Do konca leta 2001 je načrtovan bistven premik v ravni upravne usposobljenosti, ki je eden 
ključnih elementov pri pripravljenosti za članstvo v EU. Ustanovitvi in usposobitvi institucij 
za spremljanje in izvajanje pravnega reda bo namenjena posebna skrb, ki vključuje sprejetje 
načrta delovnih mest, zagotovitev ustreznih delovnih pogojev in strokovno usposabljanje 
zaposlenih. Vse potrebne institucije za izvajanje z EU usklajenega pravnega reda bodo 
delovale najkasneje konec leta 2001. V celoti bo zagotovljeno tudi izvajanje Strategije 
usposabljanja in izpopolnjevanja za povečanje administrativne usposobljenosti pred vstopom 
Slovenije v Evropsko unijo. 
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3.4. Ohranitev dosežene ravni socialne varnosti in kakovosti okolja ter bolj skladen 
regionalni razvoj 

3.4.1. Politika enakih možnosti in participacija ljudi 

Na področju socialnega varstva je osnovna usmeritev politika zagotavljanja enakih možnosti 
in omogočanje družbene participacije. Aktiviranje ljudi bo temeljilo zlasti na tistih programih 
izobraževanja, usposabljanja, zagotavljanja zdravega življenja, ki preprečujejo socialno 
izključenost. Pomoči, kijih bodo posamezniki dobili iz javnih sredstev, ne smejo povzročati 
ali vzdrževati pasivnosti, zato morajo vključevati stimulacije za reaktivirnnje tistih, ki v 
določenih obdobjih iz različnih vzrokov niso sposobni poskrbeti zase. Biti morajo selektivni, 
vendar ne smejo ogrožati človekovega dostojanstva. 

Spodbujanje aktivne socialne politike 

Vlada RS bo nadaljevala s spodbujanjem aktivne socialne politike, ki bo največji poudarek 
dajala integraciji ali reintegraciji posameznikov in družbenih skupin v življenje in delo. 
Sistemi denarnih prejemkov za socialno varnost bodo zato povezani s sistemi ukrepov 
aktivne pomoči (usposabljanje, prilagoditev delovnih mest. subvencionirane zaposlitve, 
psihosocialne rehabilitacije, prilagojene oblike zaposlovanja, osebna asistenca invalidom), ki 
bodo večjemu delu prebivalstva kot do sedaj pomagali pri tem. da si bodo lahko začeli 
socialno varnost zagotavljati sami. Povečati je tudi potrebno pluralnost sistema, ki mora 
zagotoviti večjo pestrost programov in storitev, hkrati pa tudi razširiti mrežo izvajalcev z 
vključevanjem nevladnih organizacij in zasebnikov na vsa področja socialnega varstva. 

Pri oblikovanju socialne politike je potrebno dati večji pomen preventivnim ukrepom, ki 
bodo preprečevali socialno izključenost. Tak način ravnanja je potrebno uveljaviti zlasti pri 
socialnih tveganjih, ki so predvidljiva, kjer je potrebna aktivna pomoč s ciljem, da 
posameznik ali njegova družina ne zapadeta v težak socialni položaj. 

3.4.2. Okolje kot razvojni dejavnik in vir blaginje 

Na področju varstva okolja je strateški cilj spodbujanje razvoja, ki izvira iz trainostne rabe 
naravnih virov in storitev okolja, s čimer se okolje upošteva kot dejavnik gospodarskega 
razvoja in vir blaginje. 

Zniževanje pritiskov na okolje in povečevanje kapacitet za obnovo okolja 

Prednostne naloge na področju okoljske in razvojne politike so \ prihodnjih letih usmerjene v 
znižanje pritiskov na okolje s povečanjem kapacitet za njegovo obnovo, in sicer: 

a. Izboljšanje stanja vodnega okolja; zmanjšanje emisij iz točkovnih virov onesnaževanja z 
izgradnjo objektov infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda: zmanjšanje 
emisij iz razpršenih virov onesnaževanja (kmetijstvo, promet, razpršena poselitev) s 
sprejetjem posebnih ukrepov in spremembo pravil ravnanja: zaščita vodozbirnih območij: 
zagotoviti zadostne količine vode v vododeficitarnih področjih: sanacija starih bremen, ki 
ogrožajo vodno okolje: sanacija in preprečitev neustreznih in nedovoljenih posegov v 
vodno okolje. 

b. Ravnanje z odpadki; dokončati zakonodajni okvir na področju ravnanja z odpadki in 
pospešiti izvajanje predpisov v praksi: vzpostavitev učinkovitega sistema ravnanja s 
komunalnimi odpadki na regionalni ravni z uvajanjem ločenega zbiranja, večje snovne 
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izrabe, energetski? izrabe in varnega odlaganja ostankov: zmanjšanje količine 
toplogrednih plinov iz odlagališč: postopna rešitev starih okoljskih bremen, povezanih 7. 
odlaganjem nevarnih odpadkov v preteklosti. 

c. Znižanje emisij toplogrednih plinov, spodbujanje rabe obnovljivih energetskih virov, 
izboljšanje učinkovitosti rabe energije in uveljavljanje trajnostnega razvoja energetike 
kot celote. 

d. Ohranjanje biotske raznolikosti in raznolikosti genskih virov; osnovni cilj je skrb za 
ohranjanje in zaščito biotske pestrosti in naravnih vrednost z zagotavljanjem pomoči 
občutljivim območjem, še posebej v ogroženih kraških ter obmorskih in alpskih 
območjih. 

e. Povezanost okoljske politike z drugimi sektorji (kmetijstvo. promet, energetika, turizem); 
vključevanje ukrepov za varovanje okolja in zdravja ljudi v ostale sektorske programe. 

f. Povečanje dostopa javnosti do okoljskih informacij: vzpostavitev sodobnejšega in 
evropsko primerljivega informacijskega sistema varstva okolja in sistema poročanja v 
skladu z Zakonom o varstvu okolja. 

3.4.3. Zmanjševanje razvojnih razlik regij 

Na področju regionalnega razvoja je glavni cilj ustvariti pogoje za zmanjšanje razvojnih 
razlik regij. Spodbujanje skladnega regionalnega razvoja je usmerjeno v zmanjševanje razlik 
v gospodarski razvitosti in življenjskih možnostih med regijami s poudarkom na 
preprečevanju nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi problemi, kot tudi pospeševanje 
razvoja okolju prijaznega gospodarstva ter varovanje naravnih dobrin, naravne in kulturne 
dediščine ter ohranjanja poseljenosti na celotnem ozemlju Republike Slovenije ob 
upoštevanju policentričnega sistema poselitve. Celovitost izvajanja regionalne politike med 
drugim temelji na načelu partnerstva med državo in lokalnimi skupnostmi ter sodelovanju 
javnega in zasebnega sektorja. 

Aktiviranje razvojnih regionalnih potencialov 

Regionalni razvoj mora temeljiti na aktiviranju, organiziranju in krepitvi razvojnih 
potencialov samih regij. Tudi politika regionalnega razvoja bo zato temeljila na razvoju 
človeških virov in krepitvi konkurenčne sposobnosti gospodarstva v regijah. Za regionalno 
gospodarstvo je še posebej pomemben razvoj malih podjetij in podjetništva ter regionalno 
specifičnih gospodarskih dejavnosti, kot so turizem, kmetijstvo, kultura ali drugi endogeni 
razvojni potenciali. Na področju regionalnega razvoja bo Vlada RS zato v prvi vrsti, skladno 
z zakonom o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja, zastavila programske osnove in 
strukturo za izvajanje regionalne politike. Sodelovanje z regionalnimi razvojnimi agencijami 
pri oblikovanju in izvajanju regionalnih razvojnih programov, bo pripomoglo k zmanjšanju 
razlik v razvitosti posameznih regij. Vlada RS bo za zmanjšanje regionalnih razlik 
nadaljevala tudi z aktivnostmi, ki so bile sestavni del Programa za spodbujanje tujih 
neposrednih investicij za leto 2000 in se nanašajo na regionalne gospodarske spodbude. 

K.ot institucionalna podpora izv ajanju regionalne politike je predvidena vzpostavitev mreže 
regionalnih razvojnih agencij na celotnem ozemlju Slovenije, pri čemer se bo v kar največji 
meri \ključilo obstoječe regionalne razvojne institucije. Njihovo sedanjo sektorsko zasnovo 
je potrebno dopolniti s širokim vidikom integralnega načrtovanja in priprave regionalnih 
razvojnih programov. Regionalni razvojni programi pomenijo nov način opredeljevanja 
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razvojnih potreb na regionalni ravni. Vključevali bodo strateški in operativni del. Ob pripravi 
strateškega dela bo potekalo usklajevanje z državno ravnijo, ki bo temeljilo na sektorskih 
razvojnih strategijah oz. strategijah področij proračunske porabe. Kvalitetno usklajevanje in 
operativno izvajanje bo zahtevalo jasno določitev razvojnih prioritet na regionalni ravni. 
Potrebno bo tudi vzpostaviti transparenten sistem spremljanja priprave, izvajanja in učinkov 
regionalnih razvojnih programov, ki bodo temeljili na ustreznem sklopu statističnih 
kvantitativnih in kvalitativnih kazalcev. 

3.5. Vključevanje v Evropsko Unijo in A'A TO 

3.5.1. Čim hitrejša usposobitev in vstop v Evropsko unijo 

Vlada RS si prizadeva za čim hitrejšo vključitev Slovenije v EU. Svoje delovanje bo usmerila 
v izpolnjevanje zavez v skladu s pogajalskimi izhodišči in Državnim programom za prevzem 
pravnega reda EU do konca leta 2002. Vsebinski del pogajanj bo skušala zaključiti do konca 
leta 2001, kar je v skladu s sporočilom dokumenta Strategija širitve (Enlargement Strategv 
Paper), ki ga je Evropska komisija izdala ob objavi rednih poročil o napredku držav 
kandidatk za leto 2000. V okviru izpolnjevanja danih zavez bo posebna pozornost namenjena 
izpolnjevanju prednostnih nalog Partnerstva za pristop, kar je tudi prv i pogoj za pridobivanje 
sredstev tujih pomoči EU. 

3.5.2. Vključitev v NA TO kot element miru in stabilnosti v regiji 

Vlada RS si prizadeva za vključitev Slovenije v NATO. Slovenija lastno učinkovito vojaško 
obrambo potrebuje in jo bo potrebovala tudi v bodoče ne glede na članstvo v vojaških 
povezavah. Svojo pripravljenost, da postane članica zveze NA 10. Slovenija izkazuje tudi s 
prevzemanjem mednarodnih obveznosti in odgovornosti. Integracija Slovenije v NATO ne 
ogroža nobene od sosed in ne spreminja globalnega vojaškega ravnotežja v Evropi. Vnaša 
dodatne elemente miru, stabilnosti in predvidljivosti na območje srednje in jugovzhodne 
Evrope. V srednji Evropi je treba pospeševati konkretne oblike tako gospodarskega kot tudi 
obrambnega in vojaškega sodelovanja. 

Reorganizacija slovenske vojske bo potekala v skladu s splošnim dolgoročnim programom 
razvoja in opremljanja slovenske vojske, sprejetim v Državnem zboru, ter z obsegom in 
strukturo Slovenske vojske do leta 2010. ki gaje sprejela vlada. V skladu s temi dokumenti si 
je potrebno prizadevati za izboljšanje splošne in vojaške izobrazbene strukture Slovenske 
vojske na način, določen v dokumentu Izobraževanje častnikov in podčastnikov v Slovenski 
vojski. Slovenska vojska mora biti depolitizirana in profesionalna, njena stalna sestava pa se 
mora povečevati v skladu s sprejetimi programi. Cilj Vlade RS je, da obrambni izdatki ne 
bodo previsoki, njegovo uresničenje pa je pogojeno s korenitim preoblikovanjem in 
postopnim zmanjševanj .m obsega Slovenske vojske. 

poročevalec, št. 16 40 1. marec 2001 
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