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UVOD 

Proračunski memorandum za leti 2004 in 2005 skladno z Zakonom o javnih financah 
predstavlja temeljni okvir za pripravo državnih proračunov za prihodnji dve leti in hkrati določa 
usmeritve za delovanje vlade pri upravljanju javnih financ, vodenju ekonomske in razvojne 
politike. Prednostne naloge vlade v naslednjih dveh letih izhajajo iz Programa za učinkovit 
vstop v Evropsko unijo. Ukrepi gospodarske, javnofinančne, strukturne in razvojne politike, ki 
jih predvideva proračunski memorandum, so skladni s Predpristopnim ekonomskim 
programom za leto 2003. 

V letu 2004 bo Slovenija postala polnopravna članica EU. V času pred vstopom se nahaja 
pred dvojnim izzivom, kako izkoristiti nove razvojne priložnosti, ki jih odpira članstvo, ter kako 
se hkrati izogniti tveganjem, ki se bodo pojavila v času vstopa. Zato bo vlada v času vstopanja 
v Evropsko unijo aktivno uveljala razvojno usmeritev, ki jo je začrtala že Strategija 
gospodarskega razvoja. Namesto institucionalnega prilagajanja predpisom in merilom EU 
postaja pomembnejša aktivna razvojna politika, kakršno imajo najuspešnejše evropske države. 
Namesto prevladujoče stabilizacijske politike se usmerjamo k razvojni politiki, ki bo v še v večji 
meri spodbujala konkurenčnost in gospodarsko rast. Namesto zgolj sprotnega reševanja 
politično ekonomskih problemov, želimo ustvariti okolje za ustvarjalni družbeni razvoj, 
utrjevanje kulturne samozavesti in identitete države. 

Na javnofinančnem področju bo vstop v EU imel za posledico nekatere neposredne 
obveznosti do proračuna EU in Nato, hkrati pa bo omogočeno črpanje evropskih sredstev na 
področju kmetijstva, strukturnega prilagajanja, regionalnega razvoja in vzpostavljanja 
schengenske meje. Polnopravno članstvo v Nato je bistvenega pomena za nacionalno 
varnost, kar se bo pozitivno odražalo tudi na različnih razvojnih področjih. Vstop v EU ne bo 
pomenil prevelikih finančnih bremen, če bomo pripravljeni in sposobni zagotoviti čim večjo 
učinkovitost črpanja evropskih sredstev. To bo mogoče le ob dobro pripravljenih projektih, in 
ustrezno usposobljenih institucijah, zlasti na področju kmetijske in strukturne politike. Vstop v 
EU bo imel za posledico tudi to, da bodo področja, ki bodo ostala v izključni nacionalni 
pristojnosti, še bolj odvisna od sredstev državnega proračuna. Tako področje je kultura, kjer bo 
država v skladu skrbela za ohranjanje in razvoj slovenske kulture, s posebnim poudarkom na 
ohranjanju slovenskega jezika, ter spodbujala kulturno raznolikost kot enega od gradnikov 
evropskega združevanja. 

Dodaten pritisk na javnofinančno ravnovesje pomenijo neugodne gospodarske razmere, s 
katerimi se že tretje leto zapored soočamo na trgih naših najpomembnejših trgovinskih 
partneric. Čeprav se dolgoročno zavzemamo za uravnotežen proračun, pa v sedanjih 
razmerah globalne evropske recesije lahko dopustimo oblikovanje cikličnega primanjkljaja, ki 
omogoča spodbujanje gospodarskega razvoja. Toda brez ustreznega ukrepanja se lahko že v 
naslednjem letu sedanji proračunski primanjkljaj poveča za več kot odstotek BDP. Vlada 
Republike Slovenije mora skupaj s socialnimi partnerji in drugimi družbenimi akterji zagotoviti 
varčevanje pri proračunskih izdatkih, da bi preprečili dolgoročno strukturno neravnotežje v 
javnih financah. 
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S Programom za učinkovit vstop v Evropsko unijo je vlada že odgovorila na te izzive in 
določila kratkoročne ukrepe in prioritete svoje politike. Na tveganja, ki jih za gospodarstvo 
prinaša večja konkurenca skupnega notranjega evropskega trga, vlada odgovarja z ukrepi za 
povečanje prilagodljivosti gospodarstva ter z ukrepi za spodbujanje gospodarske rasti in 
zaposlovanja. Na tveganja, ki izhajajo iz relativno višje domače inflacije, vlada odgovarja z 
ustreznimi politikami iz svoje pristojnosti ter s koordiniranim delovanjem z Banko Slovenije. Na 
izzive, ki jih za vodenje ekonomske politike prinaša prilagajanje sistemu evropskega proračuna 
in že tri leta trajajoča šibka gospodarska aktivnost v državah EU, pa vlada odgovarja z ukrepi 
za večjo prilagodljivost ekonomske politike in z zmanjševanjem strukturnega primanjkljaja 
javnih financ. 

V Proračunskem memorandumu, ki izhaja veljavnih usmeritev in programov vlade, so 
opredeljene naslednje vsebine: 

a) osnovni cilji in usmeritve gospodarske politike s prednostnimi nalogami, 
b) usmeritve makroekonomske politike, 
c) cilji in ukrepi politike javnih financ, vključujoč proračunski vidik vključitve v EU, 
d) ocene in napovedi gospodarskih gibanj za obdobje 2003-2007 ter 
e) ocene in napovedi javnofinančnih gibanj za obdobje 2003-2007. 

1. OSNOVNI CILJI IN USMERITVE GOSPODARSKE POLITIKE TER 
PREDNOSTNE NALOGE 

Stabilna stopnja gospodarske rasti, ki bo hkrati višja od povprečja EU, bo omogočila 
realno približevanje oz. zmanjševanje razvojnega zaostanka Slovenije za državami EU. Pri 
tem bomo hkrati zasledovali cilj zmanjševanja socialnih razlik ter razlik v gospodarski razvitosti 
posameznih slovenskih regij ter cilj okoljsko trajnostnega razvoja. Med sredstva za doseganje 
teh ciljev vključujemo naslednje ključne elemente gospodarske politike: 

(i) zagotavljanje dolgoročne vzdržnosti javnih financ onb hkratnem povečanju njihovega 
spodbudnega delovanja na gospodarsko rast, 

(ii) postopno zniževanje inflacije, 
(iii) nadaljevanje strukturnih reform, 
(iv) vlaganja v sodobne razvojne dejavnike na naslednjih področjih: 

- oblikovanje na znanju temelječe družbe; 
- krepitev konkurenčnosti gospodarstva; 
- učinkovitejša država in zmanjševanje njene vloge v upravljanju in reguliranju 

gospodarstva; 
- promocija investicij in povečanje zaposlitvenih možnosti v regijah, ki zaostajajo v 

razvoju; 
- zagotavljanje gospodarsko pomembne infrastrukture v regijah, ki zaostajajo v 

razvoju; 
- skrb za ohranjanje in razvoj kulturne identitete. 

Slovenija bo kot članica EU vstopila v GDU in prevzela skupno evropsko valuto 
predvidoma v začetku leta 2008. Pred tem bo morala biti najmanj dve leti vključena v evropski 
tečajni mehanizem in v tem obdobju dokazati, da lahko brez ekonomskih težav ohranja 
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stabilen devizni tečaj evra.1 Pogoj za vstop v evropski tečajni mehanizem v prvi polovici leta 
2005 je ustrezna prilagojenost gospodarstva. Članstvo v EU in v evropskem tečajnem 
mehanizmu prinaša številne ekonomske prednosti, zlasti enakopraven dostop do velikega 
notranjega trga EU, integracijo v manj tvegano in stabilnejše poslovno okolje ter povečanje 
internacionalizacije gospodarstva. Toda hkrati vstop v EU in evropski tečajni mehanizem 
prinaša tudi določena tveganja. Članstvo v EU bo povečalo izpostavljenost domačega 
gospodarstva mednarodni konkurenci, z vstopom v evropski tečajni mehanizem pa bo Banka 
Slovenije izgubila vzvode denarne politike, s katerimi je do sedaj skušala nevtralizirati del 
notranjih in zunanjih vplivov na gospodarstvo. Prednosti, ki jih ponuja članstvo v EU, bo lahko 
Slovenija izkoristila le, če bo poleg prilagoditve pravnega reda ustrezno prilagojeno tudi njeno 
gospodarstvo in gospodarska struktura; v nasprotnem primeru lahko vključitev prinese tudi 
poslabšanje gospodarskih rezultatov. Ob zavedanju tovrstnih tveganj je vlada sprejela 
Program za učinkovit vstop v EU, katerega predmet so ukrepi, ki omogočajo potrebno 
prilagodljivost za mehko in učinkovito vključitev v EU. 

Cilj ekonomske politike vlade v obdobju naslednjih dveh let je ustvariti pogoje za 
uspešno vključitev v EU in evropski tečajni mehanizem. Ključni so tisti ukrepi in strukturne 
reforme, s katerimi bo dosežena nižja inflacija ter večja konkurenčnost in prilagodljivost 
gospodarstva. S pravilno kombinacijo ukrepov ekonomske politike je možno obvladovati 
tveganja in izkoristiti prednosti, ki jih prinaša vstop v novo gospodarsko okolje ter doseči, da se 
bosta v letih 2004 in 2005 okrepili tako gospodarska rast (na realno raven med 3,5 in 4%) kot 
zaposlovanje (na raven okoli 0,5-odstotne rasti števila zaposlenih). 

Vlada je v Programu za učinkovit vstop v Evrospko unijo sprejela vrsto ukrepov, ki bodo 
spodbujali gospodarsko rast. Sestavljajo jih tako neposredne razvojne spodbude kot tudi 
strukturne reforme. Cilj strukturne politike je pospešitev tistih reform, ki bodo povečale 
učinkovitost in prilagodljivost zasebnega in javnega sektorja:2 

a) prestrukturiranje nekonkurenčnih panog (tekstilna, usnjarska, jeklarska in živilska 
industrija) ter uporaba državne pomoči po regionalnem ključu, 

b) spodbujanje investicij z namenom odpiranja novih zaposlitvenih možnosti v regijah, ki 
zaostajajo v razvoju, 

c) krepitev konkurenčne sposobnosti in znanstveno tehnološkega razvoja, spodbujanje 
podjetništva in odprava administrativnih ovir (spodbuda zasebnemu podjetništvu in 
zasebnim naložbam), 

d) povečevanje prilagodljivosti trga dela z večjo fleksibilnostjo zaposlovanja in plač ob 
hkratni okrepitvi ukrepov aktivne politike zaposlovanja in odpravljanja strukturnih 
neskladij (zmanjšanje deleža dolgotrajno brezposelnih, deleža brezposelnih brez 
poklicne izobrazbe in regionalnih razlik v brezposelnosti), 

e) povečevanje konkurenčnosti in stroškovne učinkovitosti infrastrukturnih in 
nemenjalnih dejavnosti, zlasti na področjih telekomunikacij, pošte, prometa, električne 
energije in finančnega posredništva, bodisi z učinkovito regulacijo naravnih 
monopolov bodisi s privatizacijo in liberalizacijo ob hkratnem vzpostavljanju 
učinkovitega varstva konkurence in zagotavljanju zanesljivosti oskrbe, 

1 Sicer je dovoljeno odstopanje ±15%, vendar bo dejanski pogoj predvidoma ±2,25%, pri čemer mora biti gibanje 
okoli paritete razmeroma simetrično. 

Splošne usmeritve za izvajanje strukturnih reform so opredeljene v Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije, 
natančneje pa so časovno in po nosilcih opredeljene v Predpristopnem ekonomskem programu. 
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f) funkcionalna in organizacijska prenova javne uprave ter prenova upravljanja s 
človeškimi viri v javni upravi. 

g) zdravstvena reforma, ki bo ob povečanju prispevka zavarovancev za obvezno 
zdravstveno zavarovanje in ukinitvi sedanjega dodatnega zavarovanja, predvidenih 
učinkih centralizacije javnega naročanja v zdravstvu, učinkih referenčnih cen zdravil in 
drugih ukrepih, ki jih predvideva reforma v zdravstvu, omogočila, da bo zdravstvena 
blagajna od leta 2005 dalje poslovala pozitivno in da bo do leta 2008 pokrila celotni 
kumulativni primanjkljaj in odplačala dolg iz preteklih let. 

; 
Cilj javnofinančne politike je doseganje vzdržnega proračunskega primanjkljaja in 

obvladljivost javnega dolga na srednji in dolgi rok. Sedanji razvoj socialne države, številne nove 
razvojne zahteve javnega in zasebnega sektorja in prilagajanje pravilom in zahtevam evropskega 
proračuna povzročajo velik pritisk na vzdržen proračunski primanjkljaj. Dodatne finančne 
obveznosti, ki bodo posledica integracijskih procesov (schengenska meja) bo vlada v večji 
meri pokrila z racionalnim in vzajemno usklajenim vzpostavljanjem struktur vojske in policije 
tako, da ne bodo povzročile bistvenega poslabšanja javno finančnega položaja. Načrtno in 
racionalno se bo nadaljevalo z reformami v obrambnem sistemu, prednostno z 
vzpostavljanjem poklicne vojske s prostovoljno rezervo ter uresničevanjem obveznosti 
prevzetih v procesu vključevanja v Nato. 

Čeprav se vlada dolgoročno zavzema za uravnotežen proračun, pa v sedanjih razmerah 
evropske recesije in upočasnitve domače gospodarske rasti, tako kot številne države članice 
EU,3 lahko dopustimo oblikovanje cikličnega primanjkljaja, ki omogoča spodbujanje 
gospodarskega razvoja. 

Vlada si bo v sodelovanju z Banko Slovenije prizadevala za znižanje inflacije, tako da se 
bo razlika med slovensko in povprečno evropsko inflacijo do predvidenega vstopa v evropski 
tečajni mehanizem znižala na okoli dve odstotni točki. Tolikšna razlika bi bila namreč še 
ekonomsko upravičena zaradi višje rasti storilnosti v Sloveniji kot v članicah EU.4 Vstop v 
tečajni mehanizem z višjo inflacijo bi lahko ogrozil makroekonomsko stabilnost in bi zmanjšal 
konkurenčno sposobnost izvozno usmerjenega dela gospodarstva. 

2. MAKROEKONOMSKA POLITIKA 

2.1. Cenovna politika 

Za vzdržno znižanje inflacije v naslednjih letih bo ključna usklajenost makroekonomskih 
politik in nadaljevanje strukturnih reform. Za znižanje inflacije na raven okoli štirih odstotkov v 
letu 2004 ter nato do ravni, ki jo določa maastrichtski kriterij, se je vlada v Programu za 
učinkovit vstop v EU odločila za nadaljevanje sedanje politike. To pomeni ohranjanje usmeritev 
na področju fiskalne politike (postopno prilagajanje posrednih davkov ureditvi v državah EU, 

Evropska komisija (Pomladansko poročilo, april 2003) napoveduje za leti 2003 in 2004 za naše najpomembnejše 
zunanjetrgovinske partnerice v EU naslednje javnofinančne primanjkljaje (po ESA-95 metodologiji): -3,4 in -2,9 
^Nemčija); -1,1 in -0,4 (Avstrija); -2,3 in -3,1 (Italija); -3,7 in -3,5 (Francija), -2,5 in -2,5 (Velika Britanija). 

Višja inflacijska stopnja v Sloveniji bi bila tako v celoti posledica Balassa-Samuelsonovega učinka, ki ga 
ocenjujemo na 1-2 odstotni točki. To bi hkrati omogočilo doseganje maastrichtskega merila inflacije, po katerem 
inflacija ne sme presegati povprečja treh držav članic EU z najnižjo inflacijsko stopnjo za več kot 1,5 odstotne točke. 
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tako da se minimizirajo učinki fiskalnih sprememb na inflacijo), dohodkovne politike 
(zaostajanje rasti plač za rastjo produktivnosti) in politike reguliranih cen (njihova rast ne bo 
presegla rasti cen, ki se oblikujejo prosto). Vlada bo tekoče koordinirala svoje aktivnosti z 
Banko Slovenije. 

Inflacija je sedaj v Sloveniji predvsem stroškovna in strukturna. Tudi po vstopu v evropski 
tečajni mehanizem bodo verjetno še prisotni določeni strukturni pritiski na cene. To še posebej 
velja za prilagajanje fiskalnih dajatev tistim v EU; posebej, kar se tiče okoljske politike ter 
posebnih področij cen elektrike in železniškega prometa. Vendar gre pri tem za enkratne 
učinke, ki se po odpravi indeksacije, dejanskem fiksiranju tečaja in splošnem znižanju 
inflacijskih pričakovanj ne bodo prenašali v ostale cene. Vlada mora omejiti stroškovne pritiske, 
ki izvirajo iz reguliranih cen, povišanja davčnih obremenitev in plač v javnem sektorju. Če želi 
vlada povečati učinkovitost gospodarstva, mora voditi aktivno politiko demonopolizacije ali 
učinkovite regulacije nemenjalnega in javnega sektorja. Rigidnost cen bo zmanjšana z odpravo 
indeksacije, ki je že izpeljana na področju obrestnih mer, v računovodskih izkazih ter v 
pogodbah, ki jih sklepa država, in pri plačah zaposlenih v javnem sektorju. Vlada načrtuje 
delno deindeksacijo tudi pri socialnih transferjih.' 

Za znižanje inflacije bo vlada sprejela ukrepe na naslednjih področjih: 

a) Politika nadzorovanih cen in spreminjanja fiskalnih obremenitev 

Vlada bo: (i) pripravila načrt prilagajanja reguliranih cen, ki se tudi v letu 2004 v 
povprečju ne bodo povišale bolj od načrtovane inflacije; (ii) omejila povečanje fiskalnih 
obremenitev, kot so trošarine, takse, cestnine ipd., glede na predvideno rast tečaja 
evra; (iii) do začetka leta 2004 ukinila večino carin in prelevmanov na kmetijske 
proizvode za države EU in države pristopnice; (iv) ohranila prilagajanje trošarin na 
naftne derivate; in (v) zagotovila, v sodelovanju z neodvisnimi sektorskimi regulatorji, da 
bodo tudi povišanja cen iz njihove pristojnosti skladna s predvidenimi 
makroekonomskimi okviri. 

b) Deindeksacija plač 
Vlada bo z dogovarjanjem s socialnimi partnerji in z ukrepi dohodkovne politike tudi v 
letih 2004 in 2005 dosegla, da realna rast plač ne bo presegla rasti produktivnosti in 
tako ne bo ustvarjala dodatnih pritiskov na inflacijo niti s stroškovne niti s 
povpraševalne strani (glej poglavje 2.2). 

c) Učinkovitost nemenjalnega in javnega infrastrukturnega sektorja: 

Vlada bo za povečanje učinkovitosti nemenjalnega in javnega infrastrukturnega 
sektorja: (i) novelirala Zakon o gospodarskih družbah, s katerim bo omogočila, da bi 
občine sklepale časovno omejene pogodbe o obsegu, ceni in kakovosti storitev z 
javnimi podjetji, ki opravljajo komunalne storitve in storitve javnega prevoza; (ii) 
predpisala obveznost javnih odprtih razpisov za sklenitev teh pogodb; (iii) prilagodila 
način regulacije pri storitvah, kjer konkurenca ni možna (npr. vodovod), s pomočjo 
stroškovnih normativov ter učinkovitega nadzora občine ali vlade; in (iv) zagotovila 
preko svojih predstavnikov v nadzornih svetih javnih podjetij ali prek neodvisnih 
sektorskih regulatorjev učinkovit nadzor nad stroškovno učinkovitostjo poslovanja 
javnih podjetij. 
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2.2. Dohodkovna politika 

Cilj dohodkovne politike v naslednjih letih je zaostajanje rasti povprečne bruto plače na 
zaposlenega za rastjo produktivnosti, pri čemer rast povprečne bruto plače na zaposlenega v 
javnem sektorju ne bo presegala rasti bruto plače na zaposlenega v zasebnem sektorju. 

Za uresničitev ciljev dohodkovne politike bo vlada na področju plač v javnem sektorju: 

(a) uveljavila Zakon o sistemu plač v javnem sektorju na fiskalno nevtralen način (Vlada 
bo vodila pogajanja o uveljavitvi zakona tako, da se masa izdatkov za plače v javnem 
sektorju ne bo povečala); 

(b) zagotavljala znižanje razlik med plačami v javnem sektorju z ožanjem razpona med 
plačnimi razredi oziroma s prištetjem enakih zneskov k posameznim plačnim razredom 
(s tem se izboljša relativni položaj prejemnikov najnižjih plač). Vlada bo restriktivno 
povečevala plače javnih funkcionarjev, menedžerjev in nadzornikov javnih zavodov in 
javnih podjetij. Razlike med plačami v javnem sektorju se bodo postopno znižale z 
1:12,3 v letu 2004 na 1:10 v letu 2008; 

(c) pripravila predlog skupnega kadrovskega načrta za organe državne uprave v letih 
2004 in 2005, ki bo zagotavljal zmanjšanje skupnega števila zaposlenih v državnih 
organih vsako leto za 1%, razen za policijo in Slovensko vojsko, ki bosta projekt 
varovanja meje izpeljali maksimalno racionalno in ob iskanju možnih vzajemnih 
zmanjševanj rasti stroškov. Profesionalizacija vojske se bo nadaljevala v skladu s 
predpisano in sprejeto dinamiko ter projektom uveljavljanja poklicne vojske s 
prostovoljno rezervo. Policija in vojska bosta vseskozi skrbeli za racionalno trošenje 
javnih sredstev. 

Vlada je s socialnimi partnerji v mesecu juliju dosegla dogovor o politiki plač v javnem 
sektorju v letih 2004 in 2005. Ta dogovor predvideva spremembo načina usklajevanja plač za 
leti 2004 in 2005, po katerem usklajevanje plač ne bo več vezano le na domačo inflacijo, 
ampak tudi na evropsko inflacijo in rast tečaja evra.5 Po sedanjih makroekonomskih napovedih 
o gibanju inflacije in tečaja evra naj bi se osnova za uskladitev plač v javnem sektorju v letu 
2004 povišala za 3,13%, v letu 2005 pa za 3,04%. V skladu z določili Zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju (ZSPJS) se bodo plače vseh zaposlenih enakomerno povišale le za polovico 
predvidenega povišanja, preostala polovica predvidenega povišanja mase plač pa se bo 
porabila za odpravljanje razlik med najvišjimi in najnižjimi osnovnimi plačami v javnem sektorju. 
Prav tako je vlada v mesecu juliju, skupaj s socialnimi partnerji, sprejela tudi nov aneks h 
kolektivni pogodbi za negospodarstvo, ki je predvideno eskalacijo plač v javnem sektorju v 
avgustu 2003 nadomestil z uvedbo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 
javne uslužbence. 

Podpisani dogovor o politiki plač v javnem sektorju predstavlja dober primer delujočega 
socialnega partnerstva v trenutku, ki je ključnega pomena za učinkovit vstop v evropske 
integracijske procese. Sindikati javnega sektorja so se odpovedali kratkoročnim koristim v 
zameno za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje, kar bo preko večjega nacionalnega 
varčevanja na dolgi rok pospešilo gospodarsko rast in prispevalo k večji zaposlenosti. S tem 

5 V letu 2004 bo na višino rasti plač vplivalo 52% slovenske inflacije, 38% evropske inflacije in 10% rasti tečaja 
evra, V letu 2005 bo vpliv slovenske inflacije prav tako 52%, vpliv evropske inflacije pa 48%. 
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so sindikati javnega sektorja jasno izkazali svojo soodgovornost do gospodarskega razvoja 
celotne družbe. 

3. JAVNE FINANCE 

3.1. Osnovni cilji javnofinančne politike 

Neugodne mednarodne gospodarske razmere v letu 2003 vplivajo na počasnejšo 
gospodarsko rast, kot je bilo to predvideno še v lanskem letu.6. To je bil tudi osnovni razlog za 
pripravo rebalansa državnega proračuna za leto 2003. Tudi napovedi za leto 2004 so nižje od 
lanskih in nižje od spomladi predvidenih7, kar pomeni, da se delno uresničuje alternativni (nižji) 
scenarij za leto 2004 iz pomladanske napovedi gospodarskih gibanj. Ta scenarij je temeljil na 
predpostavki manj ugodnih gibanj mednarodnega okolja in njihovih vplivih na gibanje izvoza in 
domače potrošnje, kar je pomenilo za okoli pol odstotne točke nižjo gospodarsko rast glede na 
pomladanski osnovni scenarij. Glede na najnovejše napovedi mednarodnega okolja in podatke 
o gibanju agregatov domače potrošnje lahko sklepamo, da se uresničuje nižji scenarij 
izvoznega povpraševanja in višji scenarij domače potrošnje (glej poglavje 4). 

Javnofinančna politika bo imela v bodoče, tako na kratek kot na dolgi rok, še 
pomembnejšo vlogo kot doslej. V času vstopa v EU bo morala prevzeti glavno breme za 
blažitev neugodnih zunanjih vplivov na slovensko gospodarstvo. Čeprav morajo biti s 
proticikličnim prilagajanjem izdatkov javne finance na dolgi rok in v normalnih razmerah 
relativno izravnane, pa lahko v obdobju recesije spodbujamo gospodarsko aktivnost s 
povečanjem cikličnega primanjkljaja. V sedanjih razmerah je tudi EU v okviru svojega 
gospodarskega programa spoznala, da morajo biti javnofinančni izdatki dovolj prilagodljivi 
glede na ciklične gospodarske razmere in možne asimetrične gospodarske šoke. Na srednji in 
dolgi rok pa ima javnofinančna politika pomembno vlogo pri spodbujanju gospodarske rasti in 
zaposlovanja. 

Za slovenske javne finance je značilen visok delež zakonsko opredeljenih in zato 
kratkoročno neprilagodljivih izdatkov. Medtem ko se strukturni primanjkljaj v zadnjih letih giblje 
na ravni okoli 1%, bo primarni primanjkljaj v letu 2004 predvidoma na ravni 0,2% BDP.8 Tekoči 
proračunski saldo9 bo v celotnem obdobju 2004-2007 predvidoma pozitiven in se bo gibal med 
0,7% in 1,1% BDP. 

V svojem Pomladanskem poročilu (april, 2003) je Evropska komisija za leto 2003 predvidela 1-odstotno 
povprečno gospodarsko rast v državah evro območja, še konec lanskega leta pa je napovedovala 1,8-odstotno 
gospodarsko rast v državah evro območja. Jesenske napovedi mednarodnih inštitucij (Mednarodni denarni sklad, 
september 2003; Consensus, september 2003) so bile še dodatno popravljene navzdol, tako da je predpostavka 
gospodarske rasti v evro območju leta 2003 v jesenski napovedi popravljena na 0,5%. 

Glede na spomladi je bila predpostavka gospodarske rasti v evro območju v letu 2004 popravljena z 2,1% na 
1,6%. g 

Primarni saldo izključuje prihodke in odhodke iz naslova obresti. Negativni primarni saldo oz. primarni primanjkljaj 
pomeni, da se mora Slovenija zadolževati za plačilo obresti. 

Tekoči proračunski saldo je enak razliki med celotnimi prihodki, zmanjšanimi za kapitalske prihodke, in celotnimi 
odhodki, zmanjšanimi za investicijske odhodke in investicijske transfere. Pozitivni tekoči proračunski saldo pomeni, 
da se izdatki za financiranje naložb ne financirajo le z zadolževanjem proračuna, ampak tudi iz tekočega 
proračunskega presežka. 
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Če bi se gospodarske razmere zaradi globalnega okolja poslabšale, ali če bi se ob vstopu 
v EU povečala fiskalna tveganja, ima fiskalna politika relativno malo prostora za ukrepanje. 
Zato moramo v Sloveniji že na kratek rok povečati prilagodljivost javnofinančnih izdatkov. Ob 
vključevanju evropskih sredstev v državni proračun bi brez prestrukturiranja proračunskih 
izdatkov proračunski primanjkljaj prekomerno narasel že v naslednjem letu. Le večja 
prilagodljivost javnofinančnih izdatkov bo omogočila doseganje vzdržnega proračunskega 
primanjkljaja. Vlada RS je v Programu za učinkovit vstop v EU podrobneje opredelila ukrepe 
za povečanje prilagodljivosti javnofinančnih izdatkov, ki zajemajo: (i) povečanje stroškovne 
učinkovitost javne uprave; (ii) prestrukturiranje človeških virov v javnem sektorju; (iii) 
racionalizacijo sistema socialnih transferov. Kratkoročni cilj vlade je, da ob pričakovanih 
makroekonomskih razmerah v letu 2004 proračunski primanjkljaj ne preseže 1,5% BDP; v letu 
2005 pa naj ne bi bil višji od 1,7% BDP. Do leta 2007 naj bi tako proračunski kot javnofinančni 
primanjkljaj padel pod odstotek BDP, za kar je ključno doseganje relativno visoke rasti BDP. 

Cilj javnofinančne politike na srednji in dolgi rok je doseganje vzdržnega proračunskega 
primanjkljaja in obvladljivost javnega dolga. Za dosego teh ciljev bo potrebno na srednji oz. 
dolgi rok dosegati takšen primarni strukturni saldo10, ki bo ohranjal oz. zmanjševal trenutni 
delež dolga (širše opredeljene države) v BDP. 

Javnofinančna politika bo na srednji in dolgi rok igrala zelo pomembno vlogo tudi pri 
povečanju gospodarske rasti in zaposlenosti. Pri tem bo ključnega pomena izboljšanje 
strukture javnofinančnih izdatkov. V preteklih letih so javnofinančni izdatki za državotvorne 
naloge, plače, socialno varnost in kmetijstvo naraščali hitreje od izdatkov za razvojne 
investicije in druge družbene prioritete, izboljšanje strukture javnofinančnih odhodkov, ki bi v 
večji meri podprle izdatke za spodbujanje gospodarskega razvoja, je možno doseči s 
kombinacijo štirih ukrepov (ki so podrobneje opredeljeni v Programu za učinkovit vstop v EU): 

a) s prerazporeditvijo z namenov, kjer so se odhodki doslej najhitreje povečevali, 
b) s spreminjanjem meril za podeljevanje sredstev, 
c) z zmanjševanjem rigidnosti načina usklajevanja zakonsko določenih izdatkov, 
d) s pridobivanjem dodatnih sredstev za infrastrukturne projekte. 

V okviru ukrepov za povečanje gospodarske rasti in zaposlovanja je velikega pomena tudi 
prestrukturiranje prihodkov (davčna reforma) in povečanje učinkovitosti davčne administracije. 
Splošni cilj davčne reforme je ohranjanje višine obveznih dajatev v primerjavi z BDP na sedanji 
ravni, kar pomeni, da se splošna davčna obremenitev gospodarstva ne bo povečala. Premik 
bo dosežen pri prestrukturiranju davčnih virov, tako da bo celoten sistem bolj spodbuden za 
gospodarsko rast in zaposlovanje. To pomeni: 

a) davčno razbremenitev dela; 
b) širitev davčne osnove s povečanim zajemom dohodkov in ohranjanjem 

najpomembnejših olajšav za spodbujanje konkurenčnosti, zaposlovanja in socialne 
varnosti; 

c) povečevanje obremenitev kapitala in premoženja. 

10 Primarni strukturni saldo je enak primarnemu saldu, ki izloča vpliv cikličnega položaja, v katerem se nahaja 
gospodarstvo. 
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Javnofinančna politika bo imela tako na kratek kot na dolgi rok pomembno vlogo tudi glede 
ohranjanja in razvoja slovenske kulturne identitete. Na področju kulture bo javnofinančna 
politika zagotavljala pogoje za trajnostni in celostni razvoj kulture na skupnem slovenskem 
kulturnem prostoru, pri čemer bo posebno skrb namenila ohranjanju in razvoju slovenskega 
jezika in jezikovne kulture. Zagotavljala bo pogoje za dvig kulturne ustvarjalnosti, večanje 
dostopnosti kulturnih dobrin in ustvarjanja ter pogoje za spodbujanje pluralizma in kulturne 
raznolikosti. 

3.2. Učinki vključitve Slovenije v EU na državni proračun 

Za Slovenijo bo vstop v EU pomenil na eni strani obveznost vplačevanja sredstev v 
proračun EU, to je tradicionalnih lastnih sredstev (carine, dajatve na kmetijske izdelke in 
dajatve na sladkor), prispevkov na osnovi davka na dodano vrednost in bruto nacionalnega 
dohodka ter t.i. popravka v korist Velike Britanije. Na drugi strani pa bo Sloveniji omogočeno 
črpanje sredstev iz evropskega proračuna za kmetijstvo, za razvoj podeželja, strukturno in 
kohezijsko politiko in za vzpostavitev schengenske meje.11 Na pogajanjih z EU so bila 
dogovoijena tudi pavšalna povračila za obdobje 2004-2006, ki naj bi okrepila denarni tok in 
proračunski položaj tako, da vstop v EU ne bi spremenil neto položaja nove države članice. V 
tabeli 1 so predstavljeni vplivi vstopa Slovenije v EU na proračunski položaj RS in položaj 
države do leta 2006, kot jih je predvidela Evropska komisija. Sredstva za obstoječe politike in 
krepitev institucij v okviru notranjih politik niso zajeta v državnem proračunu, saj bodo 
nakazana neposredno upravičencem (več kot polovica sredstev je npr. namenjena 6. 
okvirnemu programu za raziskovanje). Zato so ta sredstva prikazana ločeno, treba pa je 
poudariti, da imajo posredno vendarle pozitiven učinek na razpoložljiva proračunska sredstva, 
saj nam v času članstva npr. ne bo treba več plačevati obvezne članarine za omenjeni 
program, ker je članarina že zajeta v globalnem prispevku Slovenije v proračun EU. 

Dejanska bilanca finančnih tokov z EU bo v veliki meri odvisna od učinkovitosti črpanja 
sredstev iz EU proračuna. Na odhodkovni strani ne pričakujemo večjih težav, saj bomo zaradi 
uspešnih pogajanj v prvem letu v evropski proračun prispevali predvidoma dve milijardi tolarjev 
manj, kot je bilo prvotno predvideno. 

Potrebno pa je upoštevati tudi posredne učinke vstopa v EU (ki niso bili predmet pristopnih 
pogajanj in niso zajeti v tabeli finančnih tokov med obema proračunoma): predvsem 
zmanjšanje obsega pobranega DDV (v letu 2004 za 13 milijard SIT, po ocenah pa v naslednjih 
letih do 20 milijard SIT) in znižanje carinskih prihodkov (ki pa bi se sicer počasneje zniževali 
tudi zaradi zahtev Svetovne trgovinske organizacije in sklenjenih bilateralnih sporazumov). 
Našteti učinki članstva v EU bi po ocenah lahko povzročili povečanje proračunskega 
primanjkljaja v naslednjih letih, zaradi česar bo treba prestrukturirati proračun med in znotraj 
posameznih programov ter nabor prednostnih nalog podrediti proračunskim zmožnostim. 
Izdatke proračuna povečujejo tudi obveznosti do Evropske investicijske banke, ki pa kot 
kapitalska naložba po veljavni metodologiji ne vplivajo na proračunski primanjkljaj. 

Vlada je na svoji 31. redni seji, dne 21. julija 2003, sklenila, da se v zakonu za izvrševanje proračuna predvidi 
prevzemanje obveznosti Ministrstva za notranje zadeve že v letu 2004 v višini do 6,7 milijarde SIT za izvajanje 
schengenske meje. 
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Tabela 1: 
VPLIV VSTOPA VEU NA PRORAČUNSKI POLOŽAJ RS IN DRŽAVE KOT CELOTE 

(v mlrd SIT, tekoče cene) 

2004 2005 2006 

SIT 
% 

BDP SIT 
% 

BDP SIT BDP 

A. PREJETA SREPSTVA IZ PRORAČUNA EU; 
Predpristopna pomoč 21,1 0,34 16,1 0,24 7,3 0,10 
1. Kmetijstvo 11,2 0,18 32,9 0,49 42,6 0,59 
la - Skupna kmetijska politika 
Tržni ukrepi 
Neposredna plačila 
lb - Razvoj podeželja 

3,8 0,06 17,2 0,26 19,3 0,27 
3,8 0,06 10,1 0,15 10,4 0,14 
0,0 0f00 7,1 0,11 8,8 0,12 
7,4 0,12 15,7 0,24 23,3 0,32 

2. Sredstva za strukturno politiko 14,3 0,23 22,6 0,34 19,6 0,27 
2a - Strukturni skladi 
2b - Koheziiski sklad 

7,7 0r12 13.8 0,21 13,2 0,18 
6,6 0rll 8,8 0r13 6,5 0,09 

3. Notranje politike 9,2 0,15 9,4 0,14 9,6 0,13 
3c - Schenqenska meia 9,2 0,15 9,4 0,14 9,6 0,13 
4. Pavšalna povračila 24,5 0,40 22,2 0,33 14,5 0,20 
4a - Pavšalno plačilo za krepitev denarnega toka 
4b - Pavšalno povračilo - proračunska izravnava 

16,8 0r27 4,7 0f07 4,8 0,07 

7,7 0,13 17,4 0,26 9,7 0,13 
SKUPAJ PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA E U 80,4 1,30 103,2 1,55 93,6 1,29 

B. PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN E U: 
3,6 0,06 7,7 0,11 7,8 0,11 Tradicionalni lastni viri 

DDV vir 
BND vir 
Popravek v korist Velike Britanije 

6,6 0,11 9,2 0,14 9,7 0,13 
31,3 0,51 52,2 0,78 54,6 0,76 

3,5 0,06 7,1 0,11 7,5 0,10 

SKUPAJ VPLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN E U 45,0 0,73 76,3 1,14 79,7 1,10 

C. NETO POLOŽAJ PRORAČUNA RS 
(A.-B.) 35,3 0,57 26,9 0,40 13,9 0,19 

3. Notranje politike 3,6 0,06 6,2 0,09 8,3 0,12 
3a - Obstoječe politike 
3b - Krepitev institucij 

3,1 0,05 5,5 0,08 7,6 0,10 
0,5 0,01 0,7 0,01 0,7 0,01 

D. SKUPAJ NETO POLOŽAJ R S 38,9 0,63 33,1 0,49 22,1 0,31 

Vir podatkov: Evropska komisija (rezultati pogajanj), Urad za makroekonomske analize in razvoj 
(UMAR) ter Statistični urad Republike Slovenije; preračuni: Ministrstvo za finance. Za 
leto 2004 so pri vplačilih upoštevani podatki iz predloga proračuna EU za leto 2004. 

3.3. Ukrepi za doseganje ciljev politike javnih financ 

3.3.1. Ukrepi politike javnofinančnih odhodkov 

Pri ukrepih politike javnofinančnih odhodkov se proračuna naslanjata na Program za 
učinkovit vstop v EU, ki opredeljuje tako ukrepe za povečanje prilagodljivosti javnofinančnih 
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izdatkov kot ukrepe za izboljšanje strukture javnofinančnih izdatkov. Oba sklopa ukrepov sta 
med sabo povezana in se medsebojno dopolnjujeta. 

Ukrepi za povečanje prilagodljivosti javnofinančnih izdatkov: 

a) Uresničevanje dogovorjene politike plač v javnem sektorju (glej poglavje 2.2.) 

b) Povečanje stroškovne učinkovitosti javne uprave 

Vlada bo: (i) oblikovala državni proračun tako, da se materialni stroški proračunskih 
porabnikov realno ne bodo povečali; (ii) pri nadzoru proračunskih uporabnikov poleg 
formalno pravnega vidika poudarila preverjanje stroškovne učinkovitosti in ekonomske 
upravičenosti izdatkov; (iii) določila enotne tehnološke in stroškovne standarde za 
posamezne vrste izdatkov, kjer je to možno in smiselno; (iv) novelirala zakon o višini 
povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov; (v) novelirala uredbo o 
povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. 

c) Prestrukturiranje človeških virov v javnem sektorju 

Poleg skupnega kadrovskega načrta za organe državne uprave v letih 2004 in 2005 
(glej poglavje 2.2.), bo vlada pripravila celovit in centralno voden projekt 
prestrukturiranja človeških virov v javnem sektorju ter sprejela ukrepe za boljše 
delovanje uprav ena področju notranje organizacije in upravljanja kadrovskih virov. 

d) Racionalizacija sistema socialnih transferov 

V ta namen bo vlada: (i) spodbudila zaposlovanje prejemnikov denarnih socialnih 
pomoči in nadomestil za brezposelnost s pomočjo subvencij in z drugimi ukrepi politike 
zaposlovanja; (ii) odpravila neutemeljeno kopičenje prejemkov, razen ko gre za 
prejemke s posebej določenim namenom; (iii) dogradila informacijske sisteme, ki bodo 
omogočili večjo povezanost, preglednost in nadzor nad sistemi socialnih transferov; (iv) 
v povezavi s spremembo zakona o dohodnini zaščitila najbolj ogrožene sloje 
prebivalstva z vezavo blaginje na višino dohodkov tudi tam, kjer zdaj to ni glavno 
merilo; (v) spremenila mehanizme valorizacije, tako da bo diferencirana valorizacija 
višja pri transferih, ki pomenijo zagotavljanje preživetja, ali pa so usmerjeni k ljudem z 
najnižjimi dohodki ter da bo hkrati zagotovljena tudi javnofinančna vzdržnost sistema 
transferov. 

Ukrepi za izboljšanje strukture javnofinančnih izdatkov: 

a) Prerazporeditev izdatkov 

Vlada bo proračun za leto 2004 oblikovala tako, da bo: (i) del sredstev za povečanje 
izdatkov skupne kmetijske politike zagotovila iz sredstev ministrstva za kmetijstvo; (ii) 
racionalizirala uporabo virov za zagotavljanje nacionalne varnosti ; (iii) sprejela ukrepe 
za racionalizacijo sistema socialnih transferov (glej Ukrepi za povečanje prilagodljivosti 
javnofinančnih transferov). 

b) Spreminjanje meril za upravičenost do sredstev 

Vlada bo: (i) v največji možni meri usmerila povečane izdatke za obrambo v financiranje 
projektov, ki spodbujajo tehnološki in gospodarski razvoj; (ii) vezala v bistveno večji 
meri dodeljevanje sredstev za raziskovalno dejavnost na uporabno vrednost s stališča 
gospodarstva in drugih podsistemov družbe; (iii) usmerila izdatke za izobraževanje v 
večji meri v visoko šolstvo in vseživljenjsko učenje; (iv) podeljevala državne pomoči v 
večji meri po regionalnem kriteriju; (v) sredstva za sofinanciranje regionalnih razvojnih 

10. oktober 2003 15 , poročevalec, št. 83 



programov podeljevala glede na spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva in 
zaposlovanja. 

c) Zmanjševanje rigidnosti načina usklajevanja zakonsko določenih izdatkov 

d) Pridobivanje dodatnih sredstev za infrastrukturne projekte 

Tabela 2: 
FINANČNO OVREDNOTENJE UKREPOV POLITIKE JAVNOFINANČNIH ODHODKOV 

V LETIH 2004 IN 2005 
(vsi podatki so v milijardah SIT) 

1. UKREPI ZA POVEČANJE PRILAGODLJIVOSTI JAVNOFINANČNIH IZDATKOV 2004 2005 
(a) Plače v iavnem sektorju 8,2 9,3 

Sprememba načina usklajevanja plač za leti 2004 in 2005 5,5 3,8 
Predlog skupnega kadrovskega načrta za organe državne uprave v letih 2004 in 2005 
(tudi v lc) 2,7 5,5 

(b) Povečanje stroškovne učinkovitosti iavne uprave 7,8 9,1 
Materialni stroški se realno ne bodo povečevali (v !. 2004 se bodo znižali za 1 odstotno 
točko) 3,8 3,6 
Preverjanje stroškovne učinkovitosti in ekonomske upravičenosti izdatkov 1,0 1,5 
Določitev enotnih tehnoloških in stroškovnih standardov za posamezne vrste izdatkov, 
kjer je to možno in smiselno 1,0 
Sprememba zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih 
prejemkov 2,0 2,0 
Sprememba uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino 1,0 1,0 

(c) Prestrukturiranje človeških virov v javnem sektorju 
(đ) Racionalizacija sistema socialnih transferov (tudi pri 2a) 3,8 8,9 

Odprava neutemel1eneqa kopičenja prejemkov 1,0 1,5 
Večja preglednost, povezanost in nadzor nad sistemi socialnih transferov (dograditev 
informacijskega sistema) 
Sprememba mehanizma valorizacije 

0,9 
1,1 

1,1 
1,0 

SKUPAJ (1) 19,8 27,3 

2. UKREPI ZA IZBOLJŠANJE STRUKTURE JAVNOFINANČNIH IZDATKOV : 
(a) Prerazporejanje proračunskih izdatkov 8,3 14,2 

Del sredstev za povečanje izdakov skupne kmetijske politike bo zagotovljen iz sredstev 
MKGP 6,0 10,4 
Racionalizacija uporabe virov za zaqotavljanie nacionalne varnosti 2,3 

8,0 
3,8 
12,0 (b) Spreminjanje meril za upravičenost do sredstev 

Usmeritev povečanih izdatkov za obrambo v financiranje projektov, ki spodbujajo 
tehnološki in qospodarski razvoj 3,0 4,0 
Usmeritev izdatkov za izobraževanje v večji meri v visoko šolstvo in vseživljenjsko 

učenje 1,0 1,0 
Dodeljevanje sredstev za sofinanciranje reg. razvojnih programov glede na spodbujanje 
konkurenčnosti qosp. in zaposl. 4,0 7,0 

(c) Pridobivanje dodatnih sredstev za infrastrukturne projekte 
SKUPAJ (2) 16,3 26,2 
SKUPAJ (1) in (2) 36,1 53,5 

3.3.2. Ukrepi politike javnofinančnih prihodkov 
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Politika javnofinančnih prihodkov bo usmerjena v nadaljnje prestrukturiranje 
javnofinančnih virov, z namenom povečevanja davčnega izplena, ne da bi ob tem povečali 
skupno obremenitev dela. Davčna politika bo v naslednjih dveh letih izhajala iz prenove 
neposrednih davkov, to je dohodnine, davka od dohodkov pravnih oseb in davka na 
nepremičnine. Spremembe na področju obdavčevanja bo spremljalo tudi učinkovitejše 
administriranje javnih dajatev. 

Nov zakon o dohodnini bo pripravljen na izhodiščih, ki bodo zagotavljala razbremenitev 
zavezancev z nižjimi dohodki, ne da bi se povečala obremenitev v višjih davčnih razredih. 
Izenačena bo obremenitev posameznih vrst dohodkov, posamezne vrste dohodkov bodo 
jasneje opredeljene, in sicer v odvisnosti od vsebine dohodka, ki se ugotavlja na podlagi 
statusa osebe in razmerja, na podlagi katerega pridobiva dohodek. Prehajanje zavezancev 
med dohodki bo bolj omejeno in s tem tudi enakomemeje porazdeljeno davčno breme med 
zavezanci. S temeljnim izhodiščem enake davčne obravnave zavezancev v približno enakih 
gospodarskih razmerah oziroma s približno enako visokim dohodkom bo v splošnem 
spremenjena tudi zasnova novega zakona. Vsebina bo prevladala nad obliko, pri ugotavljanju 
vrste dohodka in načina njegove obdavčitve bo ekonomski vidik pomembnejši od pravnega. Z 
jasnejšo opredelitvijo statusa dohodkov za obdavčitev bodo razširjene tudi osnove za 
obračunavanje prispevkov. 

0 

Nov zakon o davku od dohodka pravnih oseb bo omogočil širitev davčne osnove z drugačno 
opredelitvijo davčnih zavezancev in določitvijo podrobnejših pogojev za oprostitev tistih, ki 
opravljajo nepridobitne dejavnosti. Davčne spodbude bodo bolj ciljno naravnane in usmerjene k 
spodbujanju konkurenčnosti (ukinitev splošne olajšave za investicije v osnovna sredstva, torej 
olajšave za opravljene investicije in investicijske rezerve - olajšave za bodoča vlaganja in uvedba 
pospešene amortizacije za sredstva, ki se razvidno uporabljajo za raziskave in razvoj). Nov zakon 
bo uvedel podrobnejšo ureditev ugotavljanja davčne osnove in davčno obravnavo transfernih 
cen, obresti med povezanimi osebami, obdavčitve pri prenosu dejavnosti, zamenjavi 
kapitalskih deležev, združitvah in delitvah. Prav tako se bo razširil krog dohodkov, ki se 
obdavčijo na viru. Ohranjena bo sedanja davčno stopnjo na ravni 25%. 

Z novim zakonom o davku na nepremičnine bo omogočena vzpostavitev novega sistema 
obdavčenja nepremičnin, ki bo nadomestil obstoječ sistem (nadomestilo za uporabo stavbnih 
zemljišč in davek na premoženje) in bo temeljil na izpopolnjeni in posodobljeni nepremičninski 
evidenci. Novi davek na posamezno nepremičnino ne bo bistveno odstopal od sedanje davčne 
obremenitve te nepremičnine. 

Pri posrednih davkih (predvsem DDV in trošarine) ne načrtujemo pomembnejših 
sprememb. Druga revizija zakona o DDV bo zgolj uskladila naš sistem DDV s sistemom EU na 
področju prometa v EU brez večjih javnofinančnih posledic. Nadaljevali bomo s prilagajanjem 
(zviševanjem) trošarin v skladu s sprejetimi obveznostmi iz predpristopnih pogajanj. Trošarine, 
ki so v skladu z zakonom določene v absolutnem znesku, bodo določene pred začetkom 
proračunskega leta, tako da bodo stabilen vir državnega proračuna in da bo ohranjena realna 
višina trošarine glede na tečaj tolarja do evra. 

3.3.3. Politika upravljanja z dolgom države 
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Ob osnovni nalogi zagotoviti finančna sredstva, potrebna za nemoteno izvrševanje 
proračuna z izborom instrumentov, ki zagotovijo čim nižji strošek financiranja, bo osnovni cilj 
politike upravljanja z dolgom države nadaljnje zniževanje rasti stanja dolga ter izpolnjevanje 
maastrichtskega kriterija glede deleža javnega dolga v BDP in glede dolgoročne obrestne 
mere. Iz tabele 3 je razvidno, da se bo javnofinančni dolg iz 27,19% BDP v letu 2003 
predvidoma zmanjšal na 24,85% BDP v letu 2007. 

Tabela 3: 
STANJE DOLGA OŽJE OPREDELJENE DRŽAVE 

(absolutni podatki in deleži v BDP) 

mio SIT 2003 2004 2005 2006 2007 
Dolg ožje 
opredeljene države 

1.552.891 1.698.089 1.784.940 1.857.126 1.935.019 

Doiq kot % BDP 27,19% 27,45% 26,66% 25,69% 24,85% 

Upočasnjena rast stanja dolga bo dosežena z uporabo nominalnih instrumentov 
financiranja na domačem finančnem trgu. Na počasnejšo rast oziroma na zmanjševanje stanja 
dolga in obsega plačil obresti bo v prihodnjem srednjeročnem obdobju, ob predvideni 
gospodarski rasti ter postopnem zmanjševanju primanjkljaja državnega proračuna, vplivalo tudi 
zniževanje inflacije in upočasnjena depreciacija tolarja. 

V naslednjih letih bo država nadaljevala z aktivnim upravljanjem kupnine od prodaje NLB 
in s tem povezanim restrukturiranjem dolga. Kombinirani pristop predčasnih odplačil dolgov in 
zamenjav določenega dela portfelja z novimi, cenejšimi instrumenti, je v letu 2002 privedel do 
boljših proračunskih učinkov, in sicer kot posledica razširitve znižanja stroška servisiranja na 
bistveno večji obseg dolga, kakor zgolj s predčasnimi odplačili. Tako se je obrestna mera za 
dolgoročne obveznice nominalno znižala za več kot 2 odstotni točki. Spremembe strukture 
portfelja dolga v naslednjem obdobju bodo dodatno vplivale na zniževanje deleža dolga v BDP. 

Predvideni trend počasnejše dinamike rasti dolga, kot posledice skupnih učinkov 
navedenih politik, in s tem povezana predvidena dinamika gibanja deleža plačil obresti v 
javnofinančnih odhodkih bosta nedvomno pripomogla k dolgoročni obvladljivosti državnega 
dolga in postopnem zniževanju deleža dolga v BDP. 

Pospešeni prehod na uporabo nominalnih dolgoročnih instrumentov financiranja 
državnega proračuna bo vodil k zniževanju obrestnih mer, kar je osnovni pogoj za 
izpolnjevanje maastrichtskih meril glede višine obrestnih mer. 
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4. OCENE IN NAPOVEDI GOSPODARSKIH GIBANJ ZA OBDOBJE 2003-2007 

Ocene in napovedi gospodarskih gibanj za obdobje 2004-2007 iz Jesenske napovedi 
UMAR predstavljajo osnovo za pripravo makrofiskalnega scenarija. Ključni gospodarski kazalci 
za obdobje 2003-2007 so povzeti v tabelah 4 in 5 

Tabela 4: 
KOMPONENTE IZDATKOVNE STRUKTURE BRUTO DOMAČEGA PROIZVODA 

2003 2004 2006 2006 2007 
realne stopnje rasti v %   

Bruto domači proizvod 2J3 3J3 3,7 4.0 4,3 
Izvoz blaga in storitev 3^2 5,7 5,8 6,3 6,6 
Uvoz blaga in storitev 4J3 6,2 6,4 6,5 6,5 
Zasebna potrošnja 2J5 3J> 3J3 3J3 3,6 
Državna potrošnja 213 2,7 2,6 2,8 2,8 
Naložbe v osnovna sredstva 5,9 6,5 5,7 5,5 7,5 

Jesenska napoved gospodarske rasti za leto 2003 (2,6%) predvideva za pol odstotne točke 
nižjo gospodarsko rast kot spomladi. Poglavitni razlog za to je nižja napoved realne rasti 
izvoza kot posledica manj ugodnih gibanj v mednarodnem okolju od pričakovanih (počasnejše 
oživljanje rasti v najpomembnejših trgovinskih partnericah v EU, zlasti Nemčiji, in nižje stopnje 
rasti izvoza v države nekdanje Jugoslavije in Rusijo). Jesenska napoved realne rasti bruto 
naložb v osnovna sredstva pa je celo višja kot spomladi (visok uvoz investicijske opreme v prvi 
polovici leta in pospešena gradnja avtocest), prav tako je navzgor nekoliko popravljena tudi 
napoved rasti zasebne potrošnje. Skupna dinamika gospodarske rasti v letu 2003 je tako 
zaradi dejavnikov mednarodnega okolja počasnejša od spomladi predvidene, do obrata 
navzgor v trendu rasti pa bo po oceni prišlo šele proti koncu letošnjega leta in ne že jeseni, kot 
je bilo pričakovano v pomladanski napovedi. Krepitev gospodarske rasti se bo nadaljevala v 
letu 2004. 

Ob pričakovani stabilizaciji mednarodnih gospodarskih razmer se bo v letu 2004 okrepila 
realna rast izvoza blaga in storitev (5,7%), vendar manj izrazito kot je bilo pričakovano 
spomladi (6,3%), saj so tudi napovedi mednarodnega okolja za leto 2004 v primerjavi s 
predpostavkami pomladanske napovedi znižane navzdol (za evro območje v povprečju za okoli 
pol odstotne točke). Za napoved gospodarske rasti v letu 2004 to pomeni, da se delno 
uresničuje alternativni scenarij nižje gospodarske rasti iz pomladanske napovedi, ki je temeljil na 
predpostavki manj ugodnih gibanj mednarodnega okolja. Hkrati tekoča gibanja in kazalci zasebne 
in investicijske potrošnje kažejo nadaljevanje ugodnega cikla v letu 2004. Nadaljevala se bo 
visoka rast gradnje avtocest, pričakuje pa se tudi izrazitejše oživljanje stanovanjske gradnje, 
spodbujene s sprostitvijo sredstev nacionalne stanovanjske varčevalne sheme. Slednja bo ugodno 
vplivala tudi na krepitev zasebne potrošnje, kjer se pričakuje obrat navzgor v potrošnem ciklu, v 
primerjavi z letom 2003 pa naj bil pozitiven tudi vpliv višje rasti zaposlenosti. Skladno s 
pospešeno rastjo zasebne in investicijske potrošnje ter izvoza je predvidena tudi višja rast 
uvoza blaga in storitev od letošnje. Upoštevajoč predvidene trende izvoznega in domačega 
povpraševanja je jesenska napoved gospodarske rasti v letu 2004 le za tri desetinke odstotne 
točke nižja od pomladanske in znaša 3,6%: Projekcija gospodarske rasti za leto 2005 je 3,7% z 

10. oktober2003 19 poročevalec, št. 83 



ohranjanjem podobne strukture bruto domačega proizvoda kot v letu 2004, to je relativno 
močnim prispevkom domačega povpraševanja, zlasti investicijske in zasebne potrošnje, ter 
nadaljnjo postopno krepitvijo izvoza. Ob predpostavki relativno stabilnega mednarodnega 
okolja bodo k slednji prispevali tudi pozitivni učinki vstopa v EU ter krepitev izvozne 
konkurenčnosti. 

Tabela 5: 
IZBRANI NARODNOGOSPODARSKI KAZALCI 

2003 2004 2005 2006 2007 

Delovna storilnost, rast v % 3,4 3,6 3,5 3,6 3,5 
Bruto plača na zaposlenega, 20 20 22 25 25 
realna rast v % ' ' '  '  
Zaposlenost (po metodologiji n_ n ~ ne n7 ■< 1 
nacionalnih računov), rast v % ' ' ' ' '  
Stopnja brezposelnosti, po ILO, v % 6,8 6,7 6,4 6,2 6,1 
Saldo tekočega računa „ 3 0 5 0 2 „ „ „ „ 
plačilne bilance, v % BDP  '  

5. PREDVIDENA JAVNOFINANČNA GIBANJA V LETIH 2004 - 2005, KOT 

IZHAJAJO IZ PREDLOGA SPREMEMB PRORAČUNA ZA LETO 2004 IN 

PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2005 

Globalni okviri javnih financ za obdobje 2003-2005, kot izhajajo iz predloga sprememb 
državnega proračuna in predlogov sprememb finančnih načrtov ostalih blagajn javnega 
financiranja za leto 2004 ter predloga državnega proračuna in predlogov finančnih načrtov 
ostalih blagajn javnega financiranja za leto 2005, so predstavljeni v tabeli 6. V tabeli so najprej 
prikazani prihodki, odhodki ter presežek oz. primanjkljaj (saldo) za vsako izmed štirih blagajn 
javnih financ (državni proračun, zdravstvena blagajna, pokojninska blagajna, občinski 
proračuni) posebej. Na koncu pa so prikazani še podatki o celotnih prihodkih, odhodkih in 
saldu konsolidirane bilance javnega financiranja. 
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UVOD 

Slovenija se že deset let intenzivno pripravlja za vstop v Evropsko unijo. V tem obdobju smo 
na podlagi širokega soglasja za vstop v evropske povezave izvajali strukturne spremembe v 
gospodarstvu, pripravljali domače institucije za učinkovito delo v evropskem okolju ter 
prilagajali svoj pravni red skupnim evropskim pravilom. S pogajanji vlade na podlagi 
usmeritev iz Strategije Republike Slovenije za vključitev v Evropsko unijo ter v stalnem 
sodelovanju in soglasju z državnim zborom, smo zagotovili ustrezne institucionalne razmere 
za vključitev v Evropsko unijo. Ves čas smo se zavedali, da bo neposredno pred vstopom 
treba opraviti še zadnje prilagoditve, predvsem na področju javnih financ (vključitev v sistem 
evropskega proračuna), makroekonomske stabilnosti (znižanje inflacije na vzdržno raven) in 
konkurenčnosti gospodarstva (nadaljevanje strukturnih reform, spodbujanje gospodarske rasti 
in zaposlovanja. 

Slovenija ima manj kot leto dni do dejanskega vstopa v Evropsko unijo. Zato želi vlada 
spodbuditi vse gospodarske, politične in sociokulturne dejavnike za povečanje konkurenčnosti 
gospodarstva in učinkovitosti države ob hkratni skrbi za ohranjanje socialne stabilnosti 
prebivalstva. Naš cilj je blaginja ljudi, ki jo lahko dosežemo z uspešnim gospodarstvom, ki 
ustvaija nova delovna mesta in ustvarja temelje za trajnostni razvoj na gospodarskem, 
socialnem in okoljskem področju. 

I 
Slovenija je že zdaj najrazvitejša prihodnja članica, ki dohiteva Evropsko unijo, in po kupni 
moči že presega 70 odstotkov njenega povprečnega BDP. Mednarodne primerjave 
dokazujejo, da smo uspešni na področju makroekonomskih pogojev gospodarjenja in tudi pri 
zagotavljanju uravnoteženega socialnega in okoljskega razvoja. Primerjalno pa bi bilo treba 
izboljšati podjetniško konkurenčnost, delovanje javne uprave in učinkovitost celotnega 
javnega sektorja. Zato so navedeni ukrepi namenjeni tudi izboljšanju teh rezultatov. 

Slovenija mora pri vstopanju v Evropsko unijo uveljaviti razvojno usmeritev, ki jo je začrtala 
že Strategija gospodarskega razvoja. Namesto institucionalnega prilagajanja predpisom in 
merilom Evropske unije postaja pomembnejša aktivna razvojna politika, kakršno imajo 
najuspešnejše evropske države. Namesto prevladujoče stabilizacijske politike se usmerjamo k 
razvojni politiki, ki bo še bolj spodbujala konkurenčnost in gospodarsko rast. Namesto zgolj 
sprotnega reševanja političnih in gospodarskih vprašanj, želimo ustvariti okolje za ustvarjalni 
družbeni razvoj, utrjevanje kulturne samozavesti in identitete države. 

Slovenija prilagaja gospodarsko strukturo novim evropskim in globalnim razmeram. 
Učinkovito gospodarstvo zahteva čim manj državnega intervencionizma, sprostitev trgov in 
spodbujanje tržne konkurence ter ustrezno okolje za razvoj podjetništva. Zato Slovenija kot 
sedanje članice Evropske unije svojo nacionalno vizijo razvoja in temeljne strateške usmeritve 
gradi na razvojnih sklepih iz Lizbone in smernicah nove evropske ustave, ki imajo poleg 
doseganja naštetega za cilj tudi socialno sestavino razvoja. 

Slovenija mora svoje razvojne dokumente dolgoročno uskladiti z evropskimi usmeritvami. 
Zato potrebujemo dolgoročno razvojno vizijo za nekaj prihodnjih desetletij, srednjeročne cilje 
za prvo desetletje članstva v Evropski uniji, jasne kratkoročne ukrepe pa potrebujemo do 
vstopa Slovenije v Evropsko unijo in ERM2, torej v obdobju do leta 2005. Vladni program za 
učinkovit vstop v Evropsko unijo vsebuje kratkoročne ukrepe, ki omogočajo potrebno 
prilagodljivost za čim mehkejšo in učinkovitejšo vključitev. Vlada želi s temi ukrepi 
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zmanjšati vstopna tveganja in hkrati povečati sposobnosti za izkoriščanje prednosti članstva, 
ki bodo omogočile vzdržno gospodarsko rast, zaposlovanje in socialno blaginjo prebivalstva. 

Vstop v Evropsko unijo prinaša veliko koristi. To še posebej velja za enakopraven vstop na 
velik notranji trg Evropske unije, vključitev v stabilnejše in predvidljivejše poslovno okolje in 
povečanje internacionalizacije gospodarstva. Toda hkrati prinaša tudi tveganja. Zaostrili se 
bodo mednarodno primerljivi pogoji gospodarjenja, povečala se bosta notranja konkurenca in 
pritisk na uspešnost poslovanja, povečali se bodo pritiski na posameznih gospodarskih, 
regionalnih in socialnih področjih. Povečana konkurenca lahko na mikroekonomski ravni 
ogrozi dobičkonosnost posameznih gospodarskih panog in obstoj posameznih podjetij. Na 
makroekonomski ravni pa se bodo povečali pritiski na javne finance. Neugodna konjunktura v 
Evropski uniji pa bo dodamo otežila delovanje nosilcev poslovne in ekonomske politike na 
obeh ravneh. Ogroženi so lahko delovna mesta v podjetjih in trdnost javnih financ na ravni 
države. 

Slovenija bo z vstopom v ERM 2 izgubila vzvode dename politike, s katerimi je nevtralizirala 
negativne zunanje in notranje šoke v gospodarstvu. Na vladni ravni se bodo zmanjšale 
možnosti neposrednih vladnih državnih pomoči podjetjem. Vstop v Evropsko unijo povečuje 
nekatere neposredne obveznosti do nje, hkrati pa omogoča črpanje evropskih sredstev v 
kmetijstvu, strukturnem prilagajanju, regionalnem razvoju in vzpostavljanju schengenske 
meje. Dosedanja predpristopna pogajanja so omogočila, da vstop ne bo povzročil prevelikih 
finančnih bremen, če bomo pripravljeni in sposobni zagotoviti čim večjo učinkovitost črpanja 
sredstev Evropske unije in ustrezno raven absorpcijske sposobnosti. 

Po drugi strani pa bo Slovenija v naslednjih letih še posebej občutljiva na fiskalnem področju. 
Sedanji razvoj socialne države, številne nove razvojne zahteve javnega in zasebnega sektorja 
in prilagajanje pravilom in zahtevam evropskega proračuna povzročajo velik pritisk na 
vzdržen proračunski primanjkljaj. Čeprav se dolgoročno zavzemamo za uravnotežen 
proračun, pa lahko v sedanjih razmerah globalne evropske recesije dopustimo oblikovanje 
cikličnega primanjkljaja, ki omogoča spodbujanje gospodarskega razvoja. Toda brez 
ustreznega ukrepanja se lahko že v naslednjem letu sedanji proračunski primanjkljaj poveča 
za več kot odstotek BDP. Vlada Republike Slovenije mora skupaj s socialnimi partnerji in 
drugimi družbenimi akterji zagotoviti varčevanje pri proračunskih izdatkih, da bi preprečili 
dolgoročno strukturno neravnotežje v javnih financah. 

Slovenija je pred vstopom v Evropsko unijo pred dvojnim izzivom, kako izkoristiti nove 
razvojne možnosti, ki jih odpira članstvo, ter, kako se izogniti tveganjem, ki se bodo pojavila 
ob vstopu. Na tveganja, ki izhajajo iz relativno višje domače inflacije, vlada odgovarja z 
ustreznimi politikami iz svoje pristojnosti ter s koordiniranim delovanjem z Banko Slovenije. 
Na tveganja, ki jih za gospodarstvo prinaša večja konkurenca skupnega notranjega 
evropskega trga, ob hkratni neugodni gospodarski konjunkturi v Evropski uniji, vlada 
odgovarja z ukrepi za povečanje prilagodljivosti gospodarstva ter ukrepi za spodbujanje 
gospodarske rasti in zaposlovanja. Na izzive, ki jih za vodenje ekonomske politike prinaša 
prilagajanje sistemu evropskega proračuna in že tri leta trajajoča šibka gospodarska dejavnost 
v državah Evropske unije, pa vlada odgovarja z ukrepi za večjo prilagodljivost ekonomske 
politike in z zmanjševanjem strukturnega primanjkljaja javnih financ. 

Slovenija bo v naslednjih dveh letih ob vstopu v Evropsko unijo in ERM 2 sledila tem 
razvojnim usmeritvam: 
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aktivni razvojni politiki za spodbujanje uravnoteženega družbenega razvoja, 
- gospodarski rasti in zaposlovanju kot temeljnemu pogoju blaginje prebivalstva, 
- povečanju prilagodljivosti gospodarstva in stabilnosti socialnega sistema, 
- zmanjšanju razvojnih tveganj z obsežnim programom razvojnih ukrepov. 

Slovenija potrebuje učinkovito odpravljanje sedanjih razvojnih problemov in široko 
spodbujanje družbenega razvoja, da bi lahko izkoristila prednosti članstva v Evropski uniji. 
Program ukrepov za učinkovit vstop vanjo vsebuje sedem področij (gospodarski in regionalni 
razvoj, zdravstveno reformo in reformo javne uprave, učinkovitost pravne države, zunanjo 
politiko in krepitev kulturne identitete). Vsa omenjena področja so temeljni stebri za stabilen 
in učinkovit vstop v evropske povezave. Na teh področjih Vlada Republike Slovenije ponuja 
sistem ukrepov, ki drugim institucionalnim nosilcem omogoča hitrejše in učinkovitejše 
prilagajanje in izboljšanje njihovih poslovnih politik. 

Izhodišče spodbujanja družbenega razvoja je učinkovito gospodarstvo. Ukrepi na 
gospodarskem področju so zato usmeijeni: 

k povečanju prilagodljivosti gospodarstva in ekonomske politike, 
- znižanju inflacije pred vstopom v ERM 2, 
- povečanju gospodarske rasti in zaposlenosti. 

Vsi ti ukrepi bodo zmanjšali osrednje razvojne slabosti slovenskega gospodarstva, povečali 
njegovo učinkovitost in gospodarsko rast. Gospodarska rast, ki mora biti vsaj dvakrat višja od 
povprečne rasti Evropske unije, bo hkrati omogočila lažje reševanje razvojnih vprašanj na 
drugih področjih. Zato pa potrebujemo aktivno razvojno politiko in širše družbeno soglasje 
vseh družbenih subjektov, da želijo s skupnim delovanjem doseči želene cilje družbenega 
razvoja. Vlada se zavzema za partnersko sodelovanje med državo, zasebnim sektoijem, 
socialnimi partnerji in civilno družbo. 

Slovenija potrebuje na področju družbene regulacije javnega sektorja novo vlogo javnega 
upravljanja (Private Public Partnership). Vlada bo zato pripravila institucionalne pogoje za 
zasebno partnerstvo pri vlaganjih v infrastrukturo, gospodarske dejavnosti javnega pomena in 
druge družbene dejavnosti. Vlada bo spodbujala in ustvarjala razmere za tuje naložbe. 

Predlagani ukrepi relativno znižujejo stroške plač, socialnih transfeijev in materialne stroške 
delovanja države, povečujejo pa naložbe, v gospodarstvo usmerjeno raziskovalno dejavnost in 
učinkovitost javnega sektorja. 
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1. UKREPI NA PODROČJU GOSPODARSTVA 

A. UKREPI ZA POVEČANJE PRILAGODLJIVOSTI GOSPODARSTVA IN 
EKONOMSKE POLITIKE PRED VSTOPOM V EU 

A.1 Povečanje prilagodljivosti javnofinančnih izdatkov 

Razvojni problem: 

Fiskalna politika bo morala ob vstopu v Evropsko unijo blažiti neugodne zunanje vplive na 
slovensko gospodarstvo. Čeprav morajo biti s proticikličnim prilagajanjem izdatkov javne 
finance dolgoročno in v normalnih razmerah relativno izravnane, pa lahko v obdobju recesije 
spodbujamo gospodarsko dejavnost s povečanjem cikličnega primanjkljaja. V sedanjih 
razmerah je tudi Evropska unija v okviru svojega gospodarskega programa spoznala, da 
morajo biti javnofinančni izdatki dovolj prilagodljivi glede na ciklične gospodarske razmere 
in prednostne naloge ekonomske politike. 

Za slovenske javne finance sta značilna visok delež zakonsko opredeljenih in zato 
kratkoročno neprilagodljivih izdatkov ter strukturni primanjkljaj na ravni 1 odstotka BDP. Če 
bi se gospodarske razmere zaradi globalnega okolja poslabšale, ali če bi se ob vstopu v 
Evropsko unijo povečala fiskalna tveganja, ima fiskalna politika zelo malo prostora za 
ukrepanje. 

Zato moramo v Sloveniji povečati manevrski prostor fiskalne politike: 
- z zmanjšanjem ali omejevanjem deleža zakonsko opredeljenih izdatkov, 
- prilagoditvijo davčnega sistema zaradi večjega spodbujanja konkurenčnosti gospodarstva 

in zaposlovanja (točka C.3), 
- postopnim odpravljanjem strukturnega primanjkljaja in večjim delovanjem cikličnih 

samodejnih stabilizatorjev. 

Kratkoročni cilj je, da ob pričakovanih makroekonomskih razmerah v letu 2004 javnofinančni 
primanjkljaj ne preseže 1,5 odstotka bruto domačega proizvoda. S fiskalno politiko moramo 
preprečiti neugodne vplive globalne recesije in morebitna vstopna tveganja z vidika podjetij 
in države. Hkrati pa moramo s prestrukturiranjem proračunskih postavk pospešiti gospodarsko 
rast in zaposlenost, strukturno prilagodljivost podjetij in tržno učinkovitost poslovanja. 
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A.1.1 Plače v javnem sektorju 

Razvojni problem: 

Plače so bile do leta 2002 najhitreje rastoči del javnofmančnih izdatkov. Hkrati so se v 
javnem sektoiju tudi povečevale hitreje kot v zasebnem, leta 2001 je njihova rast tudi presegla 
rast narodnogospodarske produktivnosti. V letu 2002 in letošnji prvi polovici se je rast plač v 
javnem sektoiju že ustrezno umirila. 

Razvojna cilja: 

- zagotovitev nadaljevanja umirjene rasti plač v javnem sektoiju, 
omejevanje rasti in povečanje prilagodljivosti javnofmančnih izdatkov za plače. 

Ukrepi: 

Vlada se je: 
dogovorila za spremembo načina usklajevanja plač za leti 2004 in 2005. 

Vlada bo: 
- uveljavila zakon o plačah v javnem sektoiju na fiskalno nevtralen način (točka A.2); 
- uveljavila zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence 

in kolektivno pogodbo o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence tako, da 
bo omogočena izvedba zavarovanja v celotnem javnem sektoiju najpozneje do 30. 4. 2004 
(točka A.2); 

- omejila dodatno zaposlovanje in neselektivno napredovanje oziroma ju vezala na 
programe kadrovskega prestrukturiranja (točka A. 1.3.). 

A.1.2 Povečanje stroškovne učinkovitosti javne uprave 

Razvojni problem: 

Slovenija stalno posodablja javno upravo, katere pomemben del je povečanje stroškovne 
učinkovitosti njenega delovanja. Vlada je že sprejela sveženj uredb za kadrovsko in 
organizacijsko racionalizacijo. Rebalans proračuna je bil pripravljen tako, da so se znižali 
odhodki za materialne stroške in manj produktivne naložbe v osnovna sredstva državnih 
organov. Vlada že uresničuje projekt enotne nabave osnovnih sredstev in uveljavlja čvrst 
sistem notranjega proračunskega nadzora. 

Razvojna cilja: 

- povečanje stroškovne učinkovitosti javne uprave, 
racionalizacija in zniževanje javnofmančnih odhodkov. 

Ukrepi: 

Vlada bo: 
oblikovala proračun tako, da se materialni stroški realno ne bodo povečali, 
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- pri nadzoru proračunskih uporabnikov poleg formalnopravnega vidika poudarila 
preverjanje stroškovne učinkovitosti in ekonomske upravičenosti izdatkov, 

- določila enotne tehnološke in stroškovne standarde za posamezne vrste izdatkov, kadar je 
to mogoče in smiselno, 

- novelirala zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, 
- novelirala uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. 

Primeri ukrepanja: 

Vlada bo določila zgornjo mejo povračil za prevoz na delo, racionalizirala potne stroške, 
dnevnice in stroške namestitve. 

A.1.3 Prestrukturiranje človeških virov v javnem sektorju 

Razvojni problem: 

Neprožnost zaposlovanja v javnem sektorju po eni strani onemogoča učinkovitejšo uporabo 
sedanjih človeških virov s prerazporejanjem in tudi zmanjševanjem zaposlovanja, hkrati pa 
otežuje zaposlovanje potrebnih novih strokovnjakov in njihovo stimulativno nagrajevanje. 

Razvojni cilji: 

- povečanje prilagodljivosti zaposlovanja v javnem sektorju, 
- povečanje učinkovitosti opravljanja nalog, 
- zniževanje nepotrebnih stroškov. 

Ukrepi: 

Vlada bo: 
- pripravila celovit in centralno voden projekt prestrukturiranja človeških virov v javnem 

sektorju; 
- pripravila kadrovski načrt kot del proračuna (za dveletno obdobje), v katerem bo 

predvidela postopno zmanjšanje števila javnih uslužbencev; 
- s kadrovskim načrtom bo nadalje skrbela za strukturno uravnoteženje po področjih in 

organih; 
- sprejela ukrepe za boljše delovanje uprave na področju notranje organizacije in 

upravljanja kadrovskih virov. 

Primeri ukrepanja: 

Vlada bo za vsak upravni organ pripravila podrobno kadrovsko analizo. Za zaposlene, katerih 
delo v posameznih organih ni nujno potrebno, bo na ravni celotne uprave poiskala možnost 
zaposlitve in dodatnega usposabljanja v drugem organu, v katerem je ugotovljen kadrovski 
primanjkljaj. Za tiste zaposlene, za katere sprememba delovnega mesta in prekvalifikacija ne 
bosta mogoči, pa bo delovno razmerje v določenem roku prenehalo na podlagi izvedenih 
postopkov po zakonu o javnih uslužbencih. 
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A.1.4 Racionalizacija sistema socialnih transferov 

Razvojni problem: 
f 

Socialni transferji so v Sloveniji vse bolj usmerjeni k nižjim dohodkovnim skupinam 
prebivalstva in tudi v primerjavi z Evropsko unijo učinkovito vplivajo na zniževanje revščine. 
Tudi njihova usmerjenost se je v primerjavi z začetkom devetdesetih let znamo izboljšala. V 
Sloveniji so vse bolj usmerjeni k nižjim dohodkovnim skupinam prebivalstva in tudi v 
primerjavi z Evropsko unijo učinkovito vplivajo na zniževanje revščine. Tudi ciljanost 
trasferjev se je v primerjavi z začetkom devetdesetih let znatno izboljšala. Problem 
predstavlja dejstvo, da je prejemnikov različnih transferjev vedno več, ker je zmanjševanje 
revščine premalo povezano s spodbujanjem aktivnosti prebivalstva. Nadaljevanje takih gibanj 
lahko preveč obremeni aktivno prebivalstvo z davki in prispevki ali pa lahko iz javnega 
financiranja izrine nekatere druge programe. Preveriti bo tudi treba medsebojno delovanje teh 
prejemkov ter njihov vpliv na dohodkovni položaj različnih vrst družin, da se ugotovi 
morebitno kopičenje prejemkov pri enih in izpad iz sistema socialnih transferjev pri drugih ter 
se izogniti tako imenovani pasti revščine. 

Razvojni cilji: 

- zmanjševati odvisnost prebivalstva od socialnih prejemkov, 
zagotavljanje socialne varnosti z delovno aktivnostjo, 

- večja prilagodljivost sistema socialnih transferjev, 
izboljšanje zaščite socialno najbolj ogroženih. 

Ukrepi: 

Vlada bo: 
- spodbudila zaposlovanje prejemnikov denarnih socialnih pomoči in nadomestil za 

brezposelnost s pomočjo subvencij in z drugimi ukrepi politike zaposlovanja (točka C.4); 
- odpravila neutemeljeno kopičenje prejemkov, razen pri prejemkih s posebej določenim 

namenom; 
- izpopolnila informacijske sisteme, ki bodo omogočili večjo povezanost, preglednost in 

nadzor nad sistemi socialnih transferjev; 
- v povezavi s spremembo zakona o dohodnini zaščitila najbolj ogrožene sloje prebivalstva 

z vezavo blaginje na višino dohodkov tudi tam, kjer zdaj to ni glavno merilo; 
spremenila mehanizme valorizacije, tako da bo diferencirana valorizacija višja pri 
transferih, ki pomenijo zagotavljanje preživetja ali pa so usmerjeni k ljudem z najnižjimi 
dohodki ter da bo hkrati zagotovljena tudi javno finančna vzdržnost sistema transferjev. 

Primeri ukrepanja: 

Vlada bo pri valorizaciji transferjev, ki so vezani na rast cen, razen tistih, ki zagotavljajo 
preživetje, praviloma uporabljala predvideno rast cen življenjskih stroškov za leto, v katerem 
se valorizacija izvaja. 
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A.2 Deindeksacija plač 

Razvojni problem: 
t 

Polna vezanost plač na inflacijo ustvarja togost, ki pomembno omejuje prilagodljivost 
zasebnega sektorja in javnofinančne politike ter enako kot indeksacijski mehanizmi na drugih 
področjih preprečuje vzdržno zniževanje inflacije. Zato je v sprejetem socialnem sporazumu 
določeno, da bo način usklajevanja plač od leta 2004 naprej temeljil na upoštevanju treh 
enakovrednih elementov (domače inflacije, inflacije v izbranih državah članicah in rasti tečaja 
evra). Način oblikovanja plač v zasebnem sektoiju ureja dvostranski dogovor med delodajalci 
in delojemalci. V javnem sektorju naj bi v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektoiju 
namenili polovico dogovorjenega povečanja plač za odpravo nesorazmerij med plačami v 
javnem sektoiju in razlik med najnižjo in najvišjo osnovno plačo (do leta 2008 na 1 : 10). 
Vlada je zaradi mehkejšega vstopa v Evropsko unijo v tem okviru s sindikati javnega sektorja 
podpisala Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 73/03), s katerim je nadomestila avgustovsko uskladitev izhodiščne plače z 
uvedbo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V aneksu se je vlada zavezala, da 
bo s sindikati javnega sektoija uskladila zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem 
zavarovanju za javne uslužbence in podpisala kolektivno pogodbo o oblikovanju 
pokojninskega načrta za javne uslužbence. To bo celovita pravna podlaga za izvedbo 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v celotnem javnem sektoiju najpozneje 
do 30. 4. 2004. Vlada je s sindikati javnega sektoija podpisala tudi Dogovor o višini in načinu 
uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, 
št. 73/03). Nadomestitev avgustovske uskladitve izhodiščne plače v javnem sektoiju s 
premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in dosežen dogovor o višini in 
načinu usklajevanja osnovnih plač za leti 2004 in 2005 pomembno prispevata k zniževanju 
inflacije v Republiki Sloveniji. 

Razvojni cilji: 

- povečanje prilagodljivosti oblikovanja plač, 
- zaostajanje rasti plač za rastjo produktivnosti vsaj za eno odstotno točko, pri čemer rast 

plač v javnem sektoiju ne sme presegati rasti v zasebnem sektorju, 
- zniževanje razlik med plačami in plačnimi razredi v javnem sektoiju (z 1 : 12,3 v letu 

2004 na 1 : 10 v letu 2008). 

Ukrepi: 

Vlada: 
- bo spodbudila socialne partnerje v zasebnem sektoiju, da bodo pravočasno začeli 

pogajanja o dogovoru o politiki plač za obdobje 2004-2005 glede na veljavne dogovore v 
socialnem sporazumu; 

- bo opredelila okvirne cilje glede želenega zmanjševanja plačnih razlik in večje vezanosti 
plač zaposlenih po individualnih pogodbah o zaposlitvi na dolgoročne cilje poslovanja in 
jih poslala Združenju Manager; 

- se bo pogajala o uveljavitvi ZSPJS, tako da se celotna masa izdatkov za plače v javnem 
sektoiju ne bo realno povečala; 
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- bo zagotavljala znižanje razlik med plačami v javnem sektoiju z manjšanjem razlik med 
plačnimi razredi oziroma s prištetjem enakih zneskov k posameznim plačnim razredom (s 
tem se izboljša relativni položaj prejemnikov najnižjih plač) in z omejevalnim 
povečevanjem osnovnih plač javnih funkcionarjev in vodij javnih zavodov in javnih 
podjetij. 

Primeri ukrepanja: 

Vlada si bo prizadevala, da bo dogovor za zasebni sektor vseboval tudi usmeritve glede plač 
zaposlenih po individualnih pogodbah ter usmeritve za nadaljnja pogajanja po kolektivnih 
pogodbah dejavnosti in podjetij (stimulativni deli plačne politike, nagrajevanje zaposlenih na 
podlagi povečane storilnosti in dosežkov dela, oblikovanje skladov dodatnega pokojninskega 
zavarovanja). Tudi v javnem sektoiju bi morali uveljaviti enak način usklajevanja plač, kot bo 
dogovorjen v zasebnem. 

• 
. 
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B. UKREPI ZA ZNIŽANJE INFLACIJE PRED VSTOPOM V ERM 2 

Razvojni problem: 

Inflacija je v Sloveniji predvsem stroškovna in strukturna. Tudi po vstopu v ERM2 bodo 
veijetno še strukturni pritiski na cene. To še posebej velja za evropsko usklajevanje fiskalnih 
dajatev, posebne zahteve okoljske politike ter posebna področja cen elektrike in železniškega 
prometa. To so enkratni učinki, ki se po odpravi indeksacije, dejanskem fiksiranju tečaja in 
splošnem znižanju inflacijskih pričakovanj ne bodo prenašali v preostale cene. Zato pa 
moramo pred vstopom v ERM2 znižati inflacijo na raven, ki od evropske ne bo višja od 
ocenjenega učinka hitrejše rasti slovenske produktivnosti (1-2 odstotni točki). 

Vlada mora omejiti stroškovne pritiske, ki izvirajo iz (1) reguliranih cen, (2) povišanja 
davčnih obremenitev in (3) plač v javnem sektoiju. Če želi vlada povečati učinkovitost 
gospodarstva, mora uresničevati aktivno politiko demonopolizacije ali učinkovite pravne 
ureditve nemenjalnega in javnega sektoija. Togost cen bo zmanjšana z odpravo indeksacije, ki 
je že izpeljana pri obrestnih merah, v računovodskih izkazih in pogodbah, ki jih sklepa 
država. Vlada načrtuje postopno deindeksacijo plač in delno tudi pri posameznih socialnih 
transferjih (točka A. 1.4. in A.2). Vlada bo z omejevalnim načrtovanjem javnofinančnih 
odhodkov omejila rast neinvesticijske javne porabe. Vlada pričakuje, da bo denarna politika 
Banke Slovenije sledila restriktivnosti vladnih politik, ki omogočajo umirjanje inflacijskih 
pričakovanj in omejujejo rast povpraševanje države. Take razmere Banki Slovenije 
omogočajo, da ustrezno zniža nominalne obrestne mere in v povezavi s tem tudi stopnje 
nominalnega razvrednotenja tečaja tolarja proti evru. Oboje predstavlja pomemben stroškovni 
dejavnik inflacije. 

B.l Politika nadzorovanih cen in spreminjanja fiskalnih obremenitev 

Razvojni problem: 

Regulirane cene so se do letos v povprečju hitreje povečevale kot druge cene in tako 
neposredno in posredno prispevale k hitrejši rasti cen. Vlada je januarja 2003 sprejela načrt 
oblikovanja reguliranih cen, po katerem njihova rast v letu 2003 ne bo presegla splošne ravni 
inflacije (5,1 odstotka). Podobno velja za sklep o omejevalnejši politiki sprememb fiskalnih 
obremenitev, ki vplivajo na inflacijo (trošarine, takse). 

Razvojni cilji: 

- znižanje deleža reguliranih cen v indeksu cen življenjskih potrebščin, 
- zmanjšanje celotnega vpliva reguliranih cen k inflaciji s strukturnimi reformami v 

infrastrukturnih sektorjih, 
- znižanje inflacijskih pričakovanj z omejevalnejšo politiko nadzorovanih cen, 
- zmanjšanje vpliva fiskalnih obremenitev na inflacijo. 

Ukrepi: 
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Vlada bo: 
- pripravila načrt prilagajanja reguliranih cen, ki se tudi v letu 2004 v povprečju ne bodo 

povišale bolj od načrtovane inflacije; 
- omejila povečanje fiskalnih obremenitev (trošarine, takse, cestnine ipd.) glede na 

predvideno rast tečaja evra, razen če ni z zakonskimi ali mednarodnimi pravili določeno 
drugače ; 

- ukinila večino carin in uvoznih, dajatev za kmetijske proizvode za države Evropske unije 
in države pristopnice do začetka leta 2004; 

- ohranila prilagajanje trošarin za naftne derivate, da bi lahko nevtralizirala nepričakovana, 
visoka in kratkoročna povišanja cen nafte; 

- v sodelovanju z neodvisnimi sektorskimi regulatorji zagotovila, da bodo tudi povišanja 
cen iz njihove pristojnosti skladna s predvidenimi makroekonomskimi okviri. 

Primeri ukrepanja: 

Vlada bo pri svojih ukrepih ohranila tudi "rezervo" za morebitna nepričakovana povečanja 
cen, kot je bilo v letošnjem letu na primer povišanje stanarin v skladu z odločitvijo Ustavnega 
sodišča. 

B.2 Plačna politika 

Razvojni problem: 

Ukrepi iz točke A.2 bodo zagotovili, da plače tudi v lem 2004 in 2005 ne bodo povzročile 
inflacijskih pritiskov niti s stroškovne niti s povpraševalne strani. 

B.3 Učinkovit nemenjalni in javni sektor 

Razvojni problem: 

Relativna neučinkovitost nemenjalnega in javnega infrastrukturnega sektorja je bila v 
preteklih letih med glavnimi strukturnimi vzroki inflacije. Kratkoročno je ta učinek mogoče 
omiliti z dovolj omejevalno politiko reguliranih cen, za trajno rešitev pa moramo vzpostaviti 
učinkovito tržno konkurenco ali regulacijo monopolnih ponudnikov. 

Vlada bo z ustanovitvijo dveh novih podjetij za telekomunikacijske storitve (s pomočjo 
omrežij DARS, Slovenskih železnic in Elesa) pomembno povečala konkurenco na tem 
področju. Enako velja za odpiranje trga z električno energijo. 
Preoblikovanje Slovenskih železnic bo omogočilo vzpostavljanje konkurence tudi v delu 
železniških prevozov. 

Razvojni cilji: 

- povečanje kakovosti in učinkovitosti poslovanja, 
- povečanje konkurence v nemenjalnem in javnem sektorju, 

deregulacija in demonopolizacija po načelih javnega menedžmenta. 
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Ukrepi: 

Vlada bo: 
- novelirala zakon o gospodarskih javnih službah, s katerim bo omogočila, da bi občine 

sklepale časovno omejene pogodbe o obsegu, ceni in kakovosti storitev tudi z javnimi 
podjeli, ki opravljajo komunalne storitve in storitve javnega prevoza; 

- predpisala obveznost javnih odprtih razpisov za sklenitev teh pogodb, s čimer bo 
vzpostavila konkurenco ponudnikov; 

- prilagodila način regulacije pri storitvah, pri katerih konkurenca ni mogoča (npr. 
vodovod), s stroškovnimi normativi ter učinkovitim nadzorom občine ali vlade; 

- s svojimi predstavniki v nadzornih svetih javnih podjetij ali neodvisnimi sektorskimi 
regulatorji zagotovila učinkovit nadzor nad stroškovno učinkovitostjo poslovanja javnih 
podjetij. 

Primeri ukrepanja: 

Vlada bo prek upravljavskih in regulacijskih usmeijevalcev zahtevala ustrezne ukrepe za 
potrebno racionalizacijo poslovanja javnega sektoija. Pri tej regulaciji monopolnih 
ponudnikov bo uveljavljala načelo, da mora rast njihovih cen zaostajati za inflacijo glede na 
pričakovano rast njihove produktivnosti. 

B.4 Koordinacija ukrepov z Banko Slovenije 

Splošna ugotovitev: 

Vlada bo z Banko Slovenije še pred sprejetjem sprememb proračuna za leto 2004 skušala 
doseči dogovor o skupnem inflacijskem cilju za leto 2004 in ukrepih, s katerim bo cilj 
dosežen. Vlada bo Banki Slovenije pri tem jasno sporočila svoje načrte glede reguliranih cen, 
davčnih obremenitev in plačne politike. Zaprosila jo bo za podrobno informacijo o 
pričakovanem gibanju domačih obrestnih mer in deviznega tečaja, pri čemer bodo ukrepi 
denarne politike upoštevali razmere v mednarodnem okolju in usmeritve vladnih politik. V 
sodelovanju z Banko Slovenije si bo prizadevala, da bo okrepila sekundarni trg kratkoročnih 
vrednostnih papirjev in tako tržnega oblikovanja obrestnih mer. 
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C. UKREPI ZA POVEČANJE GOSPODARSKE RASTI IN 

ZAPOSLOVANJA 

C.l Povečanje konkurenčnosti gospodarstva in razvoj na znanju temelječe družbe 

Razvojni problem: 

Nova zasnova kakovostne gospodarske rasti temelji na idejah, znanju, informacijah in novih 
tehnologijah in zahteva obvladovanje tehnološkega napredka na vseh ravneh. Vlada si 
prizadeva ustvaijati sistemsko okolje in neprestano spodbujati povezanost med 
gospodarstvom, znanostjo in politiko in tudi doseči družbeno soglasje o hitrejših spremembah 
v podjetništvu in inovativnosti in soglasje o nacionalnih prednostnih nalogah za vlaganje 
javnih sredstev v znanje in tehnološki razvoj. Zato mora zagotoviti usklajeno delovanje vseh 
politik, ki s svojimi ukrepi bistveno vplivajo na podjetniško okolje (trg dela, davčne 
spodbude, vseživljenjsko učenje, učni načrti ...). V novem nacionalnem raziskovalnem in 
razvojnem program« bodo do konca leta 2003 določene prednostne naloge za usmerjanje 
javnih sredstev v raziskave in razvoj. 

Vlada že zdaj spodbuja povezovanje podjetij, raziskovalnih institucij in drugih podpornih 
institucij v grozde, podpira delovanje tehnoloških parkov, podjetniških inkubatorjev in 
tehnoloških centrov. V vseh teh dejavnostih je povezanih skoraj 700 podjetij z več kot 80.000 
zaposlenimi. Finančno podpira razvoj tehnoloških omrežij na prednostnih področjih 
biotehnologije in farmacije, informacijsko-komunikacijske tehnologije, avtomatizacije 
procesov ter okoljskih tehnologij in novih vrst materiala. V evropskem programu Eureka 
poteka s slovenskim sodelovanjem 33 projektov, od tega so slovenska podjetja nosilci 11 
projektov. Pri oblikovanju raziskovalnih programov je vlada odprla možnost 
medinstitucionalnega sodelovanja javnega in zasebnega raziskovalnega sektorja. 

Vlada ustanavlja agencijo za znanost in tehnološko agencijo, ki bosta podpirali nadaljnji 
razvoj grozdov in drugih oblik povezovanja podjetij, univerz ter raziskovalnih institucij za 
skupni razvoj znanja in učinkovitejše obvladovanje tehnološkega napredka. Vlada želi z novo 
davčno reformo s posebnimi davčnimi ukrepi (uvedba pospešene amortizacije za sredstva, ki 
se uporabljajo za raziskave in razvoj) spodbuditi povečanje podjetniških vlaganj. Vlada mora 
spodbujati neposredne tuje naložbe, kadar pomenijo prenos tehnološkega znanja in 
povečevanje števila delovnih mest. 

C.l.l Krepitev tehnološkega napredka 

Razvojni problem: 

Vlada spodbuja tehnološki napredek s podpornimi mrežami in drugimi sodobnimi oblikami 
povezovanja med gospodarstvom in raziskovalnim področjem. V Sloveniji moramo doseči 
večja vlaganja v razvoj znanja in centrov odličnosti na vseh področjih, na katerih imamo 
primerjalne prednosti in kritično maso znanja za uveljavljanje v mednarodnem okolju. Toda 
nadaljnji razvoj grozdov in drugih oblik povezovanja podjetij, univerz ter raziskovalnih 
institucij, ki omogočajo skupni razvoj znanja in obvladovanje tehnološkega napredka, ni 
dovolj. Zato želimo spodbuditi tehnološke in inovacijske sposobnosti zlasti malih in srednjih 
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podjetij (tehnološki centri, razvojna jedra ...), hitrejše nastajanje novih inovativnih podjetij 
(tehnološki parki in inkubatorji na univerzah) in tehnološki razvoj ter podjetniške spremembe 
v vodilnih velikih izvoznih podjetjih (sistemska podpora tehnološkemu, podjetniškemu in 
marketinškemu napredku). 

Srednjeročni razvojni cilj: 

- povečanje skupnih vlaganj v raziskave in razvoj z 1,5 na 2 odstotka BDP do leta 2006, 
- povečanje tehnološke zahtevnosti proizvodov in storitev s 5. na 12. stopnjo, 
- povečanje deleža inovativnih podjetij. 

Ukrepi: 

Vlada bo: 
- zagotovila povečanje vlaganj na ključnih področjih dviga tehnološke ravni gospodarstva z 

že organiziranimi tehnološkimi mrežami (komunikacijske tehnologije, biotehnologija in 
farmacija, procesne tehnologije in okoljske tehnologije); 

- ob zagotavljanju sedanjega obsega raziskav povečala delež uporabnih raziskav in ciljnih 
raziskovalnih programov, ki krepijo sodelovanje in prenos znanja med raziskovanjem in 
uporabniki; 

- spodbudila prilagajanje šolskega sistema potrebam gospodarskega razvoja (povečanje 
financiranja, prilagoditev izobraževalnih programov, razvoj izobraževalne infrastrukture); 

- okrepila program mladih raziskovalcev in tako pospešila pretok kakovostnega 
raziskovalnega osebja v gospodarstvo in druge uporabniške organizacije; 

- do konca leta 2003 ustanovila agencijo za znanost in tehnološko agencijo, ki bosta med 
drugim podpirali razvoj inovacijske infrastrukture, sistemskih ukrepov in institucij za 
prenos znanja, krepitev tehnološkega napredka in gospodarske rasti; 

- spodbudila povečanje podjetniških vlaganj v raziskave z uvedbo pospešene amortizacije 
za sredstva, ki se uporabljajo za raziskave in razvoj, v sistem obdavčitve dohodkov 
pravnih oseb; 

- spodbujala nastanek centrov odličnosti, ki bodo zagotavljali koncentracijo znanja in 
raziskovalne opreme na družbenogospodarsko pomembnih področjih. 

C.1.2 Krepitev ključnih dejavnikov konkurenčnosti podjetij 

Razvojni problem: 
Vlada je v zadnjih dveh letih podprla več kot 1200 projektov, kar je spodbudilo dodatnih 184 
milijard SIT razvojnih naložb za povečanje konkurenčne sposobnosti podjetij. Vladna pomoč 
je preveč razpršena. Zato bi morala vlada glede na razvojne interese podjetij podpreti 
predvsem naložbe, ki povečujejo stopnjo tehnološke zahtevnosti in sposobnost uvajanja novih 
tehnologij. Prav tako bi morale dobiti prednost strategije stalnih poslovnih in tehnoloških 
izboljšav, ki povečujejo produktivnost in konkurenčnost podjetij. Večja bi morala biti tudi 
podpora vstopu malih in srednjih podjetij na globalne trge, spodbuditi pa bi morali tudi 
izhodne naložbe slovenskih podjetij in internacionalizacijo slovenskega gospodarstva. 

Razvojni cilji: 

- zmanjšanje zaostanka v produktivnosti slovenskega gospodarstva za Evropsko unijo 
(meijeno z BDV/zaposlenega), 
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- povečanje deleža tehnološko zahtevnih izdelkov v celotnem izvozu, 
- povečati krepitev internacionalizacije in globalizacije slovenskih podjetjih na trgih 

Evropske unije in drugih trgih. 

Ukrepi: 

Vlada bo: 
- zagotovila sofinanciranje strateških naložb podjetij, ki so nujne za ohranitev sedanjih in 

razvoj novih dejavnosti (nove tehnologije, razvoj novih izdelkov, proizvodov t. i. tretje 
generacije); 

- zagotovila sofinanciranje razvoja novih storitev za podporo internacionalizaciji podjetij 
(povečanje izhodnih naložb na tujih trgih, spodbujanje trženjskih in tržnih strategij, 
sofinanciranje razvoja novih storitev za podporo internacionalizaciji podjetij - povečanje 
izhodnih investicij na tujih trgih); 

- pospešila prilagoditev zakonodaje pri zavarovanju izvoznih poslov in razvoj druge 
infrastrukture za podporo izvozu; 
spodbujala sistemske ukrepe za razvoj slovenskega turizma v skladu s sprejeto Strategijo 
razvoja slovenskega turizma, ki je eden pomembnih stebrov družbenega razvoja Slovenije 
(predstavitev turizma kot skupni projekt za povečanje prepoznavnosti države). 

C.1.3 Spodbudno sistemsko okolje za gospodarsko dejavnost in podjetništvo 

Razvojni problem: 

Za konkurenčnost gospodarstva so pomembni nastajanje in rast malih in srednjih podjetij ter 
sistemski ukrepi za ustvaijanje ustreznega podjetniškega okolja, ki spodbujajo rast podjetij. 
Do zdaj so bili ukrepi usmerjeni v gradnjo podpornega okolja in zagotavljanje storitev prek 
PCMG in javnega sklada za razvoj malega gospodarstva. Razvit imamo tudi vavčerski sistem 
svetovanja in posebne programe za uveljavljanje podjetništva s posebnimi ciljnimi skupinami 
(mladi, ženske podjetnice, podeželje, delo na domu). Dosedanja podpora podjetniškemu 
razvoju še vedno ne zagotavlja, da bi Slovenija napravila bistven preboj pri povečanju 
konkurenčnosti malega in srednjega podjetniškega sektoija. Po analizi GEM (Global 
Entrepreneurship Monitoring) Slovenija še ne deluje kot podjetniška družba. Zato želimo 
pospešiti nastajanje novih podjetij in izboljšati poslovno okolje za uspešno delovanje malih in 
srednjih podjetij. 

Razvojni cilji: 

doseči neto prirast podjetij (5 odstotkov letno) ter povečati BDV/zaposlenega v malih in 
srednjih podjetjih. 

Ukrepi: 

Vlada bo: 
- odpravila upravne ovire za vstopanje in poslovanje podjetij, kar zajema spremembe 

sistemske zakonodaje in vzpostavitev informacijskega sistema za lažjo registracijo 
podjetij; 

- spremenila davčno zakonodajo pri pobiranju javnih dajatev, tako da bo zmanjšala upravno 
obremenitev podjetij; 
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- vzpostavila sistemske podlage za promocijo podjetništva in razvoj prijaznega 
podjetniškega okolja; 

- olajšala dostop podjetij do virov financiranja in podprla razvoj trga začetnega in 
tveganega kapitala za nove podjetniške naložbe; 
v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije začela revizijo zakonodaje in 
problematike terjatev Republike Slovenije, insolventnih postopkov in finančnega 
poslovanja. 

Primeri ukrepov: 

Vlada bo v obrtnem zakonu v letu 2003 natančno opredelila obrt, vezano na poklice in ne na 
dejavnosti, odpravila bo liste B in obrti podobnih dejavnosti ter vzpostavila prilagodljivejši 
sistem preverjanja okoliščin za opravljanje dejavnosti. 

Vlada bo preoblikovala PCMG v agencijo in omogočila podeljevanje javnih pooblastil pri 
izvedbi podpornih storitev za podjetništvo. Prav tako bo preoblikovala sedanji javni sklad za 
malo gospodarstvo v finančno institucijo, ki bo z javnimi sredstvi in ustreznimi instrumenti 
zagotovila večji pritok in dostopnost zasebnega kapitala ter sredstev iz mednarodnih virov. 
Oboje bo omogočilo večje naložbe in hitrejši razvoj malih in srednjih podjetij. 

C.1.4 Informacijska družba 

♦ 

Razvojni problem: 

Slovenija spada v srednje razvite informacijske družbe, že zdaj pa kaže prednosti pred 
državami članicami Evropske unije sredozemskega bazena. Proizvodnja informacijske- 
komunikacijske opreme in storitev je zaradi hitre rasti povpraševanja pomemben dinamičen 
dejavnik gospodarske rasti. Za učinkovitost in konkurenčnost gospodarstva pa je še posebej 
pomembna širša uporaba informacijsko-komunikacijske opreme in storitev. Slovenija 
načeloma malo zaostaja za povprečjem Evropske unije, toda hkrati mora pospešiti uporabo 
IKT (informacijsko-komunikacijske tehnologije), če želi pospešiti gospodarsko rast in 
kakovosten družbeni razvoj. 

Razvojna cilja: 

zadržati in okrepiti položaj, ki ga ima v razvoju informatizacije v primerjavi z drugimi 
državami pristopnicami, 
srednjeročno doseči evropsko povprečje pri najpomembnejših kazalnikih razvoja 
informacijske družbe. 

Ukrepi: 

Vlada bo: 
- okrepila prizadevanja za večjo odprtost in konkurenčnost na telekomunikacijskem trgu in 

še posebej pri informacijski infrastrukturi (predlog zakona o elektronskem 
komuniciranju), zagotovila, da bodo nove storitve in tehnologije dostopne tudi manjšim 
operaterjem, ki imajo primerne poslovne programe in ambicije za ponudbo novih storitev; 
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- nadaljevala ukrepe za večjo uporabo informacijske tehnologije in lažji dostop do nje 
(projekt digitalnega opismenjevanja brezposelnih, spodbujanje razvoja informacijskih 
rešitev za ljudi s posebnimi potrebami); 

- zmanjšala neskladje pri uporabi informacijske tehnologije in storitev pri izobraževanju na 
vseh ravneh (izpopolnitev hrbteničnega akademskega in raziskovalnega omrežja 
ARNES); 

- poskrbela za razvoj digitalnih vsebin, ki povečujejo praktično vrednost interneta v 
vsakodnevnem življenju, predvsem pa v e-upravi in e-gospodarstvu. 

Primeri ukrepov: 

Vlada bo leta 2004 omogočila elektronsko prijavo dohodnine, najmanj poskusno pa bodo 
mogoče tudi elektronske volitve za evropski parlament in volitve v državni zbor. 

C.2 Izboljšanje strukture javnofinančnih odhodkov 

5 
Razvojni problem: 

V preteklih letih so javnofinančni izdatki za državotvorne naloge, plače, socialno varnost in 
kmetijstvo naraščali hitreje od izdatkov za razvojne naložbe in druge družbene prednostne 
naloge. Izboljšanje strukture javnofinančnih odhodkov, ki bi bolj podprli izdatke za 
spodbujanje gospodarskega razvoja, je mogoče doseči s kombinacijo štirih ukrepov: 

s prerazporeditvijo namenov, pri katerih so se odhodki do zdaj najhitreje povečevali, 
- spreminjanjem meril za podeljevanje sredstev, 
- zmanjševanjem togosti načina usklajevanja zakonsko določenih izdatkov, 
- pridobivanjem dodatnih sredstev za infrastrukturne projekte. 

Razvojni cilj: 

- doseči tako strukturo proračunskih izdatkov (razvojni proračun), ki bo čim bolj 
povečevala gospodarsko rast. 

C.2.1 Prerazporeditev izdatkov 

Ukrepi: 

Vlada bo proračun za leto 2004 oblikovala, tako da bo: 
- del sredstev za povečanje izdatkov skupne kmetijske politike zagotovila iz sredstev 

Ministrstva za kmetijstvo; 
- racionalizirala uporabo virov za zagotavljanje nacionalne varnosti; 
- sprejela ukrepe za racionalizacijo sistema socialnih transfeijev (točka A. 1.4.); 
- namenila večino prihranjenih sredstev za zmanjšanje strukturnega primanjkljaja. 

Primeri ukrepanja: 

Ministrstvi za obrambo in notranje zadeye bosta zagotovili take oblike medsebojnega 
sodelovanja, ki bodo omogočale racionalno uporabo razpoložljivih virov (človeških, 
finančnih, materialnih) pri opravljanju varnostnih nalog (nadzor državne meje oziroma 
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varovanje zunanje meje Evropske unije), usposabljanju, izobraževanju, uporabi materialno- 
tehničnih sredstev, o izmenjavi varnostnih podatkov in podobno. Pri tem bodo sodelovala tudi 
druga ministrstva. 

C.2.2 Spreminjanje meril za upravičenost do sredstev 

Ukrepi: 

Vlada bo: 
- v največji možni meri usmerila povečane izdatke za obrambo v financiranje projektov, ki 

spodbujajo tehnološki in gospodarski razvoj, vendar tako, da bodo lahko izkazani kot 
sestavni del obrambnih izdatkov države po sprejeti metodologiji; 

- bistveno bolj bo vezala dodeljevanje sredstev za raziskovalno dejavnost na uporabno 
vrednost s stališča gospodarstva; 
izdatke za izobraževanje bo bolj usmerila v visoko šolstvo in vseživljenjsko učenje; 

- državne pomoči bo bolj podeljevala po regionalnem merilu; 
- sredstva za sofinanciranje regionalnih razvojnih programov bo podeljevala glede na 

spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva in zaposlovanja. 

C.2.3 Zmanjševanje togosti izdatkov 

Ukrepi: so opredeljeni v točki A.l. 

C.3 Davčna reforma in večja učinkovitost davčne administracije 

Splošna ugotovitev: 

Splošna stopnja davčne obremenitve (višina obveznih dajatev v primerjavi z BDP) v Sloveniji 
ne odstopa bistveno od povprečja Evropske unije. Če bi želeli zmanjševati strukturni 
primanjkljaj s povečevanjem davčnih prihodkov, bi poslabšali mednarodno konkurenčnost 
gospodarstva. Za strukturo dajatev sta značilni relativno visoka obremenitev dela kot 
proizvodnega ustvarjalca in prešibka usmerjenost spodbud v gospodarsko rast in 
zaposlovanje. 

Splošni cilj davčne reforme je ohranjanje višine obveznih dajatev v primerjavi z BDP na 
sedanji ravni, kar pomeni, da se splošna davčna obremenitev gospodarstva ne bo povečala. 
Premik moramo doseči pri prestrukturiranju davčnih virov, da bo celoten sistem spodbudnejši 
za gospodarsko rast in zaposlovanje. To pomeni: 
- davčno razbremenitev dela; 
- širitev davčne osnove s povečanim zajemom dohodkov in ohranjanjem najpomembnejših 

olajšav za spodbujanje konkurenčnosti, zaposlovanja in socialne varnosti; 
- povečevanje obremenitev drugih proizvodnih dejavnikov in premoženja. 

Spremembe v obdavčevanju mora spremljati tudi učinkovitejše administriranje javnih dajatev. 
Pobiranje javnih dajatev mora temeljiti na upravnem sistemu, ki spodbuja prostovoljno 
izpolnjevanje obveznosti (s tem se zmanjšujejo stroški države pri pobiranju dajatev). 
Pobiranje javnih dajatev mora biti obrnjeno k zavezancem, tako da jim povzroča čim manj 
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upravnih stroškov, s pravočasnim obveščanjem pa omogoča izpolnjevanje njihovih 
obveznosti. 

Razvojni cilji: 

- sprememba davčnega sistema, ki bo podprla konkurenčnost gospodarstva in razvojno 
preusmeritev na tehnološko podprto gospodarsko rast, 

- prerazdelitev davčnih bremen od dela k drugim proizvodnim dejavnikom in 
enakopravnejša obremenitev premoženja, 

- povečanje učinkovitosti zajemanja in pobiranja davčnih obveznosti z boljšo 
administracijo. 

C.3.1 Spremembe dohodnine 

Ukrepi: 

Vlada bo: 
- predlagala nov zakon o dohodnini, ki bo omogočil razbremenitev zavezancev, tako da bo 

neobdavčen dohodek do višine minimalnega dohodka, kot je določen z zakonom o 
socialni varnosti; 

- uvedla olajšave za izobraževanje mladih, ki jo bo lahko uveljavljala vsaka oseba do 26. 
leta ob pogoju, da se bo izobraževala in imela dohodke največ do višine letne minimalne 
plače (nadomestila bo sedanjo olajšavo za delo prek študentskih servisov); 

- uveljavila širitev davčne osnove in spodbudila ukrepe za bolj enako obravnavo različnih 
vrst dohodkov fizičnih oseb, vključno obresti od denarnih depozitov pri bankah in 
dolžniških vrednostnih papirjev (predviden pa je neobdavčen del dohodka, da bi iz 
obdavčitve izključili večino malih varčevalcev). 

C.3.2 Spremembe davka od dohodka pravnih oseb 

Ukrepi: 

Vlada bo: 
- predlagala nov zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, ki bo omogočil Širitev davčne 

osnove z drugačno opredelitvijo davčnih zavezancev in določitvijo podrobnejših pogojev 
za oprostitev tistih, ki opravljajo nepridobitne dejavnosti; 

- uvedla večjo ciljno naravnanost davčnih spodbud, ki bodo usmerjene k spodbujanju 
konkurenčnosti (odprava splošne olajšave za naložbe v osnovna sredstva, torej olajšave za 
opravljene naložbe in njihove rezerve - olajšave za prihodnja vlaganja in uvedba 
pospešene amortizacije za sredstva, ki se uporabljajo za raziskave in razvoj) 
uvedla podrobnejšo ureditev ugotavljanja davčne osnove in davčno obravnavo transfernih 
cen, obresti med povezanimi osebami, obdavčitve pri prenosu dejavnosti, zamenjavi 
kapitalskih deležev, združitvah in delitvah; 

- razširila krog dohodkov, ki se obdavčijo na viru; 
ohranila sedanjo davčno stopnjo na ravni 25 odstotkov. 
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C.3.3 Uvedba davka na nepremičnine 

Ukrepi: 

Vlada bo: 
- predlagala uvedbo davka na nepremičnine, ki bo nadomestil vse dajatve, ki imajo danes 

naravo davka na nepremičnine; 
- uvedla obdavčitev vseh nepremičnin, ki so lahko predmet pravnega prometa, razen vodnih 

zemljišč; 
- kot davčno osnovo določila tržno vrednost nepremičnine (ob tem bo pripravila zakon o 

sistemu vrednotenja nepremičnin); 
- določila davčno stopnjo, tako da nov davek na posamezno nepremičnino ne bo bistveno 

odstopal od sedanje davčne obremenitve te nepremičnine; 
- predlagala, da prihodek iz davka v celoti ali v pretežnem delu pripada občinam, s tem da 

bosta v zakonu določena mogoč razpon stopenj in možnost povečanja davčne osnove za t. 
i. neracionalno izkoriščene nepremičnine. 

C.3.4 Učinkovitejša davčna administracija 

Ukrepi: 

Vlada bo: 
- uveljavila učinkovitejšo organizacijo državnih organov, pristojnih za pobiranje javnih 

dajatev, obe službi bosta z vstopom v Evropsko unijo usposobljeni tudi za čezmejno 
sodelovanje s pristojnimi organi držav članic; 

- nadaljevala se bo reorganizacija davčne in carinske službe, davčna služba bo zaračunavala 
tržno ceno za izterjavo obveznosti, ki jih ni sama odmerila; 
izvedla ukrepe za učinkovito odpravljanje starih davčnih dolgov s konverzijo neplačanih 
dajatev v lastniške deleže države oziroma lokalnih skupnosti in uvajanjem drugih 
enkratnih spodbud za poplačilo najstarejših davčnih dolgov. 

C.4 Strukturne reforme na trgu dela in spodbujanje zaposlovanja 

Splošna usmeritev: 

Neprilagodljivost trga dela je lahko pomembna ovira za prilagodljivost gospodarstva na slabše 
gospodarske razmere in tudi pozitivne gospodarske možnosti. Prilagodljivost trga dela je že 
povečala nova delovna zakonodaja, vendar sedanje razmere zahtevajo dodatne prilagoditve. K 
povečanju prilagodljivosti trga dela bosta prispevali manjša togost načina oblikovanja plač 
(točka A.2) ter povečana prilagodljivost upravljanja človeških virov v javnem sektorju (točka 
A. 1.3). 

Vlada bo okrepila instrumente, ki spodbujajo zaposlovanje in zmanjšujejo strukturno 
brezposelnost. Vir za financiranje teh ukrepov so: 
- prihranki pri racionalizaciji sistema socialnih transfeijev (točka A. 1.4), 

prerazporeditev sredstev iz pasivnih oblik pomoči v aktivne ukrepe. 
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Pri oblikovanju teh ukrepov pa je treba potrebno preprečiti tudi vse možnosti 
neupravičene uporabe sredstev. Vlada posebej poudatja diferenciranost pri zaposlovanju 
in posebno pozornost namenja zaposlovanju mladih. 

Razvojna cilja: 

- spodbujanje zaposlovanja najtežje zaposljivih skupin ljudi, 
- uvajanje novih metod spodbujanja zaposlovanja pri delodajalcih. 

Ukrepi: 

Vlada bo: 
- uvedla dodatne spodbude zaposlovanja s subvencijami za zaposlitev (nadomestitev dela 

plače dolgotrajno brezposelnim osebam, upravičencem denarnih socialnih pomoči, za 
zaposlitev za nedoločen čas); 

- uvedla ukrepe za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb nad 55 let (delodajalec, ki 
zaposli registrirano brezposelno osebo, starejšo od 55 let, za najmanj dve leti, je oproščen 
plačila prispevkov za socialno varnost za eno leto); 

- uvedla ukrepe za učinkovito razreševanje problema brezposelnih z visoko izobrazbo 
(delodajalec, ki zaposli brezposelno osebo z dokončano visoko stopnjo izobrazbe za 
nedoločen čas, ima pravico do oprostitve plačila davka na izplačane plače tako 
zaposlenega za dve leti; če je to mlada oseba z visoko izobrazbo, ima poleg tega tudi 
pravico do povračila prispevkov). 

Primeri ukrepov: 

Prvi ukrep: 
- je namenjen aktivnemu razreševanju brezposelnosti in velja za tiste upravičence do 

denarne socialne pomoči, ki so dolgotrajno brezposelni in prejemajo denarno socialno 
pomoč najmanj 24 mesecev v zadnjih treh letih. Ob zaposlitvi dolgotrajno brezposelne 
osebe se sredstva namenijo za sofinanciranje dela plače. 

Drugi ukrep: 
- je namenjen povečanju deleža delovno aktivnih prebivalcev v starostni skupini 55-64 let v 

skladu z evropskimi smernicami strategije zaposlovanja. 
Tretji ukrep: 
- je namenjen posebej skupini mladih z visoko izobrazbo, ki išče prvo zaposlitev, ali želi 

stopiti v trajnejše delovno razmeije. 

C.5 Strukturne reforme finančnega sektorja 

Splošna usmeritev: 

Slovenski finančni sektorje po obsegu (bilančne vsote, obsega kreditov ali tržne kapitalizacije 
v primeijavi z BDP) in po raznovrstnosti ter prilagodljivosti storitev slabše razvit od 
finančnega sektoija v državah Evropske unije. To lahko po vstopu pomeni težave za sam 
sektor, zaradi njegove "infrastrukturne" vloge pa tudi za celotno gospodarstvo. Zato bo vlada 
spodbudila oblikovanje potrebnih institucionalnih povezav, ki bi omogočile večjo 
konkurenčnost in primerljivost s finančnimi strukturami Evropske unije. 
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Razvojna cilja: 

- povečanje učinkovitosti finančnega sektoija z njegovim prestrukturiranjem, 
- oblikovanje dodatne ponudbe instrumentov za financiranje podjetniških projektov. 

Ukrepi: 

Vlada bo: 
- sprejela splošne usmeritve o organiziranosti in razvoju slovenskih finančnih institucij, ki 

so v pretežni lasti države (oblikovanje dveh finančnih skupin okoli NKB Maribor, 
Pozavarovalnice Sava ter druge skupine okoli Zavarovalnice Triglav); 

- oblikovala sistemske ukrepe, da bi preprečila trgovanje z notranjimi informacijami, ki 
lahko škodujejo malim delničarjem; 

- spodbujala usklajevanje dejavnosti nadzornih institucij zaradi njihove združitve in 
učinkovitejšega nadzora nad delovanjem finančnih institucij in finančnih trgov. 
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2. REGIONALNI RAZVOJ IN REGIONALIZEM 

A. REGIONALNI RAZVOJ 

Splošna izhodišča: 

Za uresničevanje cilja skladnega regionalnega razvoja država neposredno spodbuja regionalni 
razvoj in hkrati pri vseh razvojnih politikah (politika konkurenčnosti, politika zaposlovanja 
itd.) upošteva tudi merila regionalne razvitosti. Po drugi strani pa je izkoriščanje vseh 
razpoložljivih regionalnih razvojnih možnosti eden pomembnih načinov za krepitev razvoja 
države kot celote. Ko se del nacionalne suverenosti na konvencionalnih področjih usmerjanja 
razvoja seli v pristojnost Evropske unije, postaja dejavnejša regionalna razvojna politika eden 
najučinkovitejših instrumentalnih in sistemskih odgovorov razvojne politike, še posebej za 
majhno državo z razmeroma visoko ravnjo splošne razvitosti. S prilagajanjem politike 
državnih pomoči ureditvi v Evropski uniji bodo pomen pridobile regionalne državne pomoči. 
K skladnemu regionalnemu razvoju prispeva tudi prevzemanje evropskega modela 
večnamenskosti kmetijstva. Vključevanje v Evropsko unijo bo tudi z vključitvijo v sistem 
evroregij prineslo nove razvojne možnosti. 

Razvojni problem: 

Slovenija je v preteklih letih po gospodarski razvitosti uspešno dohitevala države Evropske 
unije. Relativno ugodni makroekonomski rezultati se kažejo tudi na regionalni ravni, vendar 
ne povsod enako. Leta 1999 (zadnji razpoložljivi podatek) je bilo razmeije BDP na prebivalca 
med najrazvitejšo Osrednjeslovensko regijo in najmanj razvitim Pomuijem 1,75 : 1. Glede na 
trende si deloma lahko pomagamo z bruto osnovo za dohodnino na prebivalca, ki kaže nižji 
razpon razlik (1,5 : 1) in relativno stabilnost kazalnika v zadnjih nekaj letih; koeficient 
variacije med regijami se celo zmanjšuje, saj regije, ki kažejo podpovprečno vrednost, 
zaostajanje za slovenskim povprečjem zmanjšujejo (najbolj jugovzhodna Slovenija). Ti 
podatki kažejo, da so bili cilji Strategije regionalnega razvoja Slovenije vsaj deloma doseženi. 

Na drugi strani pa se je v letu 2002 ustavilo padanje stopnje registrirane brezposelnosti v vseh 
statističnih regijah, saj se je problem brezposelnosti dodatno omilil v petih statističnih regijah 
(Notranjsko-Kraški, Gorenjski, Obalno-Kraški, Osrednjeslovenski in Podravski), v vseh 
drugih pa se je brezposelnost ponovno povečala, najbolj na Koroškem in v Pomurju. Tudi 
razlike v konkurenčnosti gospodarstva in stanju človeških virov med regijami se niso 
pomembno zmanjšale. Zato mora dejavna politika spodbujanja skladnega regionalnega 
razvoja svoje ukrepe ciljno usmeriti k ukrepom za povečanje inovativnosti in konkurenčnosti 
gospodarstva ter vlaganju v človeške vire na regionalni ravni. To usmeritev bo mogoče 
uresničiti le, če se bo ustrezno povečala ponudba kakovostnih projektov iz regij, ki zaostajajo 
v razvoju; regionalna politika bo zato spodbujala pripravo projektov za kakovostno uporabo 
sredstev neposrednih regionalnih spodbud in v ta cilj usmerjala tudi delovanje omrežja 
lokalnih podjetniških središč. 

Razvojni cilji: 

zmanjševanje razvojnega zaostanka slovenskih regij za povprečjem Evropske unije, 
- dvig absolutne ravni BDP na prebivalca po kupni moči in zmanjšanje registrirane 

stopnje brezposelnosti v vseh statističnih regijah, 
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- prednostna usmeritev ukrepov regionalne politike v spodbujanje konkurenčnosti 
gospodarstva in izboljšanje človeških virov v najmanj razvitih regijah. 

Ukrepi: 

Vlada bo: 

I. na podlagi Poročila o regionalnem razvoju 2003 predlagala spremembe zakona o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki bodo v prehodnem obdobju do 
ustanovitve pokrajin omogočile prehod sedanjih statističnih regij v razvojne regije. 
Predlog bo vseboval te glavne prvine: 
- vzpostavitev regionalnih razvojnih svetov, sestavljenih iz predstavnikov lokalnih 

skupnosti, delodajalcev, delojemalcev in nevladnega sektorja, s pristojnostjo 
upravljanja regionalnih razvojnih programov; 

- zagotovitev učinkovite strokovne podpore regionalnim razvojnim svetom z 
izpopolnitvijo sedanjega omrežja regionalnih razvojnih agencij in razrešitvijo 
problema nepovezanosti različnih javnih omrežij v regijah; 

- uveljavitev teritorialne koncentracije spodbud na območjih s posebnimi razvojnimi 
problemi ter obvezno določanje regionalno specifičnih značilnih ciljev tistih 
horizontalnih politik, ki razpolagajo z regionalno pomembnimi posrednimi 
regionalnimi spodbudami; 

II. kot pogoj za uporabo razvojne pomoči Evropske unije z njo uskladila: 
- enotni programski dokument 2004-2006 za strukturne sklade in programsko 

dopolnilo; 
- referenčni okvir za kohezijski sklad; 
- tri skupne programske dokumente za pobudo Interreg (Slovenija-Italija, Slovenija- 

Avstrija, Slovenija-Madžarska-Hrvaška); 
- osem skupnih programskih dokumentov za pobudo skupnosti Interreg (čezmejni 

programi Slovenija-Italija, Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska-Hrvaška, trans 
čeznacionalni programi Cadses, Alpski prostor, ESPON, III C - Vzhod, Interact) 

III. za zagotovitev absorpcijske sposobnosti za uporabo sredstev razvojne pomoči Evropske 
unije vzpostavila: 
- potrebne upravne in kadrovske strukture na nacionalni in regionalni ravni za izvajanje 

strukturne in kohezijske politike Evropske unije v Sloveniji v skladu z zahtevanimi 
standardi; 
enotni informacijski sistem za spremljanje izvajanja strukturne in kohezijske politike; 
sistem spremljanja in vrednotenja uresničevanja strukturne politike; 

- sistem finančnega menedžmenta in kontrole; 

IV. pripravila strokovne osnove za pogajanja o novi finančni perspektivi Evropske unije; 

V. za razvoj najmanj razvitih regij zagotovila neposredne regionalne spodbude ob 
upoštevanju teh prednostnih meril: 

sofinanciranje tistih prednostnih nalog regij, ki so posebej pomembne za razvoj regij, 
vendar ne bodo deležne podpore v okviru horizontalnih politik drugih resoijev; 

- čezmejno gospodarsko povezovanje z izvajanjem pobude skupnosti Interreg; 
sofinanciranje posebnih razvojnih projektov, povezanih z odpravljanjem negativnih 
posledic vzpostavitve schengenske meje; 
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- prednostno reševanje problema oskrbe z vodo, odvodnjavanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih voda v Pomuiju, Beli krajini, in Spodnjem Podravju; 

VI. Proučila možnosti za spremenjen način financiranja občin, da se zagotovijo dodatni viri 
občinam, ki s sedanjimi viri ne zmorejo financirati osnovne lokalne infrastrukture; 

VII. posredne regionalne spodbude, to je ukrepe različnih resoijev, ki vplivajo tudi na 
skladnejši regionalni razvoj, prednostno usmeijala v: 

- izgradnjo industrijskoposlovnih con in njihovo vsebinsko izpopolnitev v smislu 
podjetniških inkubatorjev, tehnoloških parkov, tehnoloških centrov, večnamenskih 
centrov učenja itd.; 

- sofinanciranje začetnih naložb in novih delovnih mest; 
- pomoč razvoju malih in srednjih velikih podjetij in olajšanju njihovega dostopa do 

finančnih virov; 
- spodbujanje vseživljenjskega učenja in razvoj regijskih štipendijskih shem; 
- zagotavljanje osnovne lokalne infrastrukture na območjih s posebnimi razvojnimi 

težavami. 

B. REGIONALIZEM 

Razvojni problem: 

Podatki o regionalnih razvojnih razlikah (točka A) opozarjajo tudi na to, da sedanji 
institucionalni okvir regionalne razvojne politike (zakon o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja iz leta 1999, strategija regionalnega razvoja, 12 administrativnih in 
statističnih območij) ne zadošča za doseganje postavljenih ciljev. Vlada Republike Slovenije 
je zato julija 2001 sprejela izhodišča o nadaljnjem razvoju lokalne samouprave v Republiki 
Sloveniji, v katerih je med drugim sklenila, da sta ključna cilja uvajanja pokrajin v Sloveniji 
decentralizacija oblasti in pospešitev skladnejšega regionalnega razvoja. 

Pokrajine bodo oblikovane tako, da bodo v okviru svojih pristojnosti v korist svojega 
prebivalstva uresničevale zadeve splošnega pomena na področju gospodarskega, socialnega in 
kulturnega razvoja, urejanja prostora in varstva okolja, zagotavljanja javnih gospodarskih 
služb regijskega pomena, zagotavljanja javnih negospodarskih služb regijskega pomena. 
Naloge pokrajine bo določil zakon o pokrajinah, večina izvirnih pristojnosti pa bo določena s 
spremembami veljavne področne zakonodaje. Pri tem bo potreben izvesti postopen prehod 
nalog v pokrajinsko pristojnost. 

Razvojni cilji: 

Z regionalizacijo doseči policentrično organiziranost države, ki bo naredila Slovenijo tudi 
primerljivo z večino članic Evropske unije (novih in starih) in bo prinesla: 

- nove mehanizme odločanja, s katerimi se odločitve, ki najbolj zadevajo ljudi, 
sprejemajo bliže ljudem (načelo subsidiarnosti); 

- hitrejše odzivanje regionalnih oblasti na nastale probleme; 
- večjo inovativnost ter samoiniciativo regionalnih oblasti, saj ne bodo mogle kar naprej 

računati na centralno oblast, ki v Evropski uniji in v globalni družbi nasploh izgublja 
svojo vseobsegajočo vlogo. 
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Ukrepi: 

I. Koalicija bo pri glasovanju v državnem zboru podprla vladni predlog sprememb ustave - 
regionalizem, v nadaljevanju pa na ustavni komisiji ta predlog stališč do teh sprememb: 
- ustavna komisija naj pri oblikovanju besedila 140. člena ustave oziroma njegovi 

spremembi ohrani predhodno soglasje občine, kadar želi država nanjo prenesti 
opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti; 

- ustavna komisija naj pri oblikovanju besedila 143. člena oziroma njegovi spremembi 
oblikuje določila, s katerimi naj se določi, da se s posebnim zakonom, ki ga državni 
zbor sprejme z dvotretjinsko večino navzočih poslancev, določijo območja, sedeži in 
imena pokrajin; 

- poleg tega naj se določi obveznost državnega zbora, da pred odločanjem o sprejetju 
zakona, s katerim se ustanavljajo pokrajine oziroma pokrajina, pozove občinske svete, 
naj v določenem roku dajo svoje mnenje o tem predlogu zakona. 

II. Če bo na podlagi teh stališč državni zbor sprejel predlagano spremembo ustave, bo vlada 
pripravila celovito izdelan projekt, ki mora zajemati vsebinske, kadrovske in finančne 
vidike uvedbe pokrajin v Sloveniji, brez katerih se ni mogoče verodostojno opredeljevati 
do števila ter geografske zaokroženosti pokrajin. 

Primeri ukrepov: 

Razgovori o izvedbi regionalizacije se bodo nadaljevali, ko bo na podlagi strokovno 
predlaganega in izbranega modela prenosa pristojnosti, zlasti z države in občin na regije 
(pokrajine), narejena tudi finančna (zakon o financiranju pokrajin) in kadrovska simulacija 
glede na predvideno število regij (pokrajin). Poleg teh meril bo treba v presojah upoštevati še 
značilnosti, ki še posebej označujejo posamezno regijo - pokrajino, kot so: identiteta in 
geografske, poselitvene, sociološke, etnološke, krajinske ter zgodovinske posebnosti. 
Koalicija bo pri tem upoštevala tudi merila, zapisana v koalicijski pogodbi. 
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3. ZDRAVSTVENA REFORMA 

Splošna izhodišča: 

Dostop do ustreznega zdravstvenega varstva je ena od državljanskih pravic za vse, ki so 
vključeni v javni sistem, ne glede na zdravstveno, socialno in ekonomsko stanje ali 
sposobnost posameznika. 

Zdravje ima pomembno vlogo za blaginjo in osebni razvoj posameznika, pravičnost pa je 
pomembna sestavina zdravstvenega sistema. Zdravje tudi pomembno vpliva na učinkovitost 
gospodarstva in družbeni razvoj. Ker zagotavljanje zdravstvenih storitev povzroča pomembne 
ekstemalije in ker tudi trg zavarovanj ne deluje vedno dovolj učinkovito, večine zdravstvenih 
storitev ni mogoče prepustiti prostemu trgu. Cene zdravstvenih storitev naraščajo zaradi 
staranja slovenske družbe, razvoja novih načinov zdravljenja in pričakovane boljše 
dostopnosti in kakovosti zdravstvenih storitev. Zato je za Slovenijo enako pomembna tudi 
racionalnost sistema zdravstva z vidika njegove javnofinančne vzdržnosti. 

Razvojni problem: 

V zdravstvenem sistemu je očitna organizacijska in finančna neracionalnost pri zagotavljanju 
storitev. To se najbolje razkriva v dolgih čakalnih vrstah in naraščanju stroškov zdravstvenih 
storitev. Hkrati projekcije učinkov staranja prebivalstva opozaijajo na dolgoročno 
javnofinančno nevzdržnost sedanjega sistema financiranja in zagotavljanja zdravstvenih 
storitev. Dodatno težava je dosedanji sistem prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ki ne 
zagotavlja potrebne pravičnosti in medsebojne solidarnosti. Dosedanja premija prostovoljnega 
zavarovanja je za vse zavarovance enaka ne glede na njihovo socialno-ekonomsko stanje. Ker 
so bile hkrati zavarovalne pravice relativno široke, so se za to zavarovanje odločili praktično 
vsi državljani. To pa je povzročilo, da so zdravstveni stroški v tem delu zdravstvenega sistema 
delovali degresivno in so bogatejši plačevali relativno manj kot revnejši sloji. 

Razvojni cilji: 

Vlada si bo prizadevala za: 
izboljšanje kakovosti zdravstvenih storitev in zadovoljstva prebivalcev z 
učinkovitejšim zdravstvenim sistemom; 

- povečanje stroškovne učinkovitosti zdravstvenega sistema in zagotovitev dolgoročne 
vzdržnosti njegovega financiranja; 

- popravek ugotovljene nepravičnosti pri porazdelitvi stroškov financiranja med različne 
dohodkovne skupine. 

Ukrepi: 

Vlada bo: 
- predlagala spremembe zakonodaje na področju zdravstvenega zavarovanja, s katerimi 

bosta določena vsebina in obseg zdravstvenih pravic v okviru obveznega zdravstvenega 
zavarovanja brez potrebnega doplačila; 
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- zagotovila, da bo v okviru posebnih programov zdravstvenih institucij predvidena 
največja dopustna čakalna doba, ki ne sme preseči dobe do enega leta za posamezne 
storitve; 

- izboljšala in izenačila dostopnost do zdravnikov v osnovnem zdravstvu in povečevala 
obseg preventivnih programov; 

- s spremenjenim načinom financiranja izvajalcev spodbujala kakovost zdravstvenih 
storitev (večje upoštevanje mnenja bolnikov in dejavnejša vloga državljana v stiku z 
zdravstvenim sistemom); 

- uveljavila seznanjanje bolnikov s standardno vsebino obravnave in pričakovanimi izidi 
zdravljenja s pričakovano čakalno dobo; 
predlagala spremembe zdravstvene zakonodaje, tako da se odpravijo doplačila za pravice 
iz obveznega zavarovanja in bo namesto tega uvedla zdravstveni prispevek glede na 
višino prejemkov zavarovancev. 

Primeri ukrepov: 

Vlada bo spodbudila uvedbo elektronskega zdravstvenega kartona, ki povečuje učinkovitost 
dela in s tem možnost za boljši osebni stik z bolnikom. Obravnava kroničnih bolnikov bo 
neprekinjena in skupinska, novo financiranje pa bo spodbujalo povezovanje zdravstvenih 
delavcev na vseh ravneh zdravstvenega varstva. 

Tudi pri posameznih izvajalcih se bodo sredstva usmeijala po potrebah državljanov v tiste 
storitve, ki so za posameznika najučinkovitejša. Nov sistem bo bolj upošteval mnenje 
bolnikov, državljani si bodo izbirali zdravstveni zavod na podlagi dokazov o kakovosti 
storitev in dobri praksi. Konkurenca med izvajalci bo vodila k večji diferenciaciji ponudbe in 
večji zadovoljitvi posameznikovih potreb. 

Nov zdravstveni prispevek bo po sedanjih ocenah pri zaposlenih znašal 1,95 odstotka od bruto 
plače, pri upokojencih pa 4,06 odstotka od neto pokojnine. Vlada predvideva posebno 
prehodno obdobje, da se ne bi podvajal zdravstveni prispevek. Zavarovalnice bodo ponudile 
nove oblike zdravstvenega zavarovanja (nadstandardne storitve, skrajšanje čakalnih vrst, 
dražja zdravila itd.). 
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4. REFORME JAVNEGA SEKTORJA IN NADALJEVANJE 

REFORMNIH PROCESOV V JAVNI UPRAVI 

Razvojni problem: 

Celovit razvoj javnega sektorja obsega razvoj državne uprave in uprav samoupravnih lokalnih 
skupnosti ter širšega javnega sektorja, kamor običajno uvrščamo od vlade neodvisne agencije 
ter dejavnosti, ki jih pretežno opravljajo organizacije v javnem sektorju ali pa zasebni 
izvajalci, vendar država s svojimi predpisi zagotavlja, da se izvajajo v smislu zagotavljanja 
javnih koristi (npr. izobraževanje, zdravstvo, raziskovanje, kultura, socialno zavarovanje). To 
je torej splet dejavnosti, ki skupaj z zasebnim sektorjem sestavlja celoto družbenega življenja. 

Posodabljanje javnega upravljanja je lahko učinkovito le, če zajame tudi vse tiste oblike 
upravljanja v družbi, ki niso neposredno organizirane v državni upravi. Ker država prenaša 
velik del upravljanja na širši javni sektor, je toliko pomembnejše, da strateške spremembe 
zajamejo tudi vse oblike t. i. "posredne" uprave (uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, 
organizacije s samostojno pravno subjektiviteto - javni zavodi, javne agencije, javni skladi, 
javna podjetja idr.). 

V javnem sektorju se danes povsod po svetu (tudi pri nas) pojavljata predvsem dve zahtevi - 
na eni strani smotrnejša uporaba danih finančnih virov oziroma celo zmanjševanje javnih 
izdatkov (privatizacija, racionalizacija, krčenje števila zaposlenih), o čemer je bil zlasti govor 
že v prejšnjih poglavjih, in na drugi strani zahteva po bolj demokratičnem, odprtem, 
učinkovitejšem, hitrejšem in uporabniku bližjem opravljanju javnih storitev. 

Razvoj javne uprave in razvoj javnega sektorja se dopolnjujeta, zato je cilj vlade razvoj 
celotnega javnega sektorja s poudarkom na posameznih delih javne uprave. 

Razvojni cilji: 

- kakovostnejše in učinkovitejše opravljanje javnih storitev in usmerjenost k dosežkom, 
- večja kakovost predpisov, 
- uporabnikom prijazna uprava, 
- partnerski odnos s civilno družbo, 
- smotrnejša poraba danih finančnih virov ali zmanjševanje javnih izdatkov. 

A.l Posodabljanje zakonodaje na področju javnih služb 

Kakovostna pravna ureditev javnih služb je zelo pomembna za učinkovito delovanje javne 
uprave in širšega javnega sektorja. Gospodarske in negospodarske javne službe upravljajo 
pomemben del premoženja države, zato je pomembno, daje pravni okvir njihovega delovanja 
tak, da ne zavira, ampak pospešuje učinkovito gospodarjenje. 

10. oktober2003 83 poročevalec, št. 83 



A.1.1 Javni zavodi 

Zakon o javnih zavodih je potreben nujnih sprememb, zlasti glede temeljnih statusnih, 
premoženjskih in finančnih vprašanj javnih zavodov. Posebno statusno obliko je treba ohraniti 
le za izvajanje tistih negospodarskih javnih služb, ki jih glede na njihovo naravo ali glede na 
njihov pomen ni mogoče organizirati tako kot za zasebni sektor. V vseh drugih primerih jih je 
smotrno preoblikovati v kapitalske družbe (d. d. ali d. o. o.). 

Nadaljnji cilj posodabljanja je povečati učinkovitost ter odgovornost pri upravljanju 
premoženja in uporabe sredstev. Treba je vnesti mehanizme programskega financiranja in 
usmerjenost k dosežkom. Urediti je treba finančni nadzor ustanovitelja, premoženjska 
razmerja, odgovornost za obveznosti, razmejiti upravljanje dejavnosti od poslovodskih 
razmerij idr. 

A.1.2 Javna podjetja 

t 
Temeljna pomanjkljivost sedanje pravne ureditve statusa javnega podjetja je mešanje dvojne 
vloge države na tem področju. Na eni strani je država regulator, ki postavlja splošna pravila za 
delovanje gospodarskih javnih služb, po drugi strani pa jih tudi ustanavlja in ji pripadajo 
določene ustanoviteljske pravice. Jasno je treba razmejiti regulatorna upravičenja države, ki 
jih ta ima za vse gospodarske javne službe, ne glede na to, ali jih izvaja sama ali zasebnik, in 
posebne (kapitalske) pravice, ki jih ima država kot udeleženka v posameznem javnem 
podjetju. 

Zakonodajo na področju javnih gospodarskih služb je treba prilagoditi pravilom Evropske 
unije, ki so na tem področju prinesla precejšnjo stopnjo sprostitve in uvajanja konkurence. Da 
bodo domači izvajalci gospodarskih javnih služb pripravljeni na tako konkurenco, je treba 
zagotoviti pravni okvir, ki bo omogočal učinkovito tekmovanje s tujimi podjetji. Zato je treba 
zagotoviti preoblikovanje dela javnih podjetij v klasične kapitalske družbe z manjšo 
neposredno udeležbo države (privatizacija), in hkrati krepiti regulatorna upravičenja države. 
Javna podjetja bi po preoblikovanju nadaljevala opravljanje gospodarske javne službe na 
podlagi koncesije ali morebiti bolj sproščenih oblik (licence, dovoljenja) opravljanja 
gospodarskih javnih služb. Tako preoblikovanje bi bilo nujno vsaj na tistih področjih, na 
katerih bo ob vstopu v Evropsko unijo uvedena prosta konkurenca. 

Status javnega podjetja kaže ohraniti le v tistih primerih, v katerih konkurenca ne bo 
uvedena.Ob ohranitvi oblike javnega podjetja je treba zlasti urediti še ta vprašanja: odpraviti 
posebne »ustanoviteljske« pravice, natančneje urediti ustanovitev javnega podjetja in določiti 
odgovornost javnega podjetja za obveznosti. 

Ukrepa: 

Vlada bo: 
- najpozneje do konca leta državnemu zboru predložila nov zakon o javnih zavodih, 
- v začetku prihodnjega leto državnemu zboru predložila nov zakon o javnih podjetjih. 
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A.2 Demokratizacija delovanja javne uprave 

Demokratizacija delovanja javne uprave zahteva vzpostavitev institucionalnih mehanizmov, 
ki omogočajo demokratično in učinkovito sodelovanje med javnim sektorjem in državljani 
oziroma civilno družbo. Odprta uprava vsebuje tri temeljne stebre: dostop do javnih 
informacij, postopek sodelovanja (konzultacije) javnosti pri sprejemanju aktov javne uprave, 
postopek analize učinkov predpisov (RIA, Regulatory Impact Analysis) ter pravne akte, ki 
zagotavljajo sodelovanje javnosti pri sprejemanju odločitev javne uprave. Odprta uprava 
omogoča javnim institucijam, da dobijo več informacij, perspektiv in predlogov rešitev, ki 
izboljšujejo kakovost sprejetih odločitev. Sodelovanje javnosti pri oblikovanju javne politike 
pomembno prispeva k dobremu upravljanju (»Good Governance«), pa tudi prispeva k večji 
stopnji zaupanja v javne institucije, dviguje raven demokracije in krepi civilno družbo. 

Za prvi steber (dostop do javnih informacij) je zelo pomembno, da država skrbi za dosledno 
izvajanje zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Pomembni sta predvsem dve 
določbi zakona: tista, ki določa, da mora nov institut pooblaščenca začeti delovati najpozneje 
do 1. 9. 2003 (40. člen). Zelo pomembno je, da država do predpisanega roka poskrbi za 
začetek delovanja nove institucije. Pooblaščenec bo namreč imel odločilno vlogo pri 
odločanju o pritožbah državljanov, ki ne bodo dobili javnih informacij. Z odločanjem v 
takšnih postopkih bo pooblaščenec zagotavljal učinkovito pravno varstvo in vzpostavljal 
judikaturo na tem področju. 

Drugi steber "odprte uprave" je standardizirani postopek sodelovanja javnosti pri sprejemanju 
aktov državne oblasti. Standardi sodelovanja javnosti pri sprejemanju predpisov izboljšujejo 
kakovost predpisov in zmanjšujejo legitimacijsko pomanjkanje državne uprave na tem 
področju. Zlasti pomembna je določitev posebnega postopka analize učinkov predpisov, ki je 
namenjena preverjanju gospodarskih, socialnih in okoljskih učinkov predpisov. Uvedba 
posebnih postopkov preverjanja predpisov je namenjena predvsem dogajanju v upravi, ki 
predpise pripravlja. Kljub temu pa se v enem njenem delu prekriva s sodelovanjem javnosti 
pri sprejemanju predpisov. Njen pomemben del je namreč konzultacija javnosti. Bela knjiga o 
evropski upravi (White Paper on EU Governance) in Mendelkernovo poročilo kot dva ključna 
evropska strateška dokumenta za razvoj uprave posvečata analizi učinkov predpisov velik 
pomen. 

Tretji steber odprte uprave se nanaša na pravico državljanov in civilne družbe do sodelovanja 
pri sprejemanju predpisov. Tretji steber je najzahtevnejši in najnovejši. Meja med 
konzultacijo in sodelovanjem ni povsem enopomenska. Temeljna razlika naj bi bila v tem, da 
konzultacijo sproži sama vlada, sodelovanje pa je partnerski odnos med državo in civilno 
družbo. Intenzivnost vključevanja civilne družbe v odločanje je pri sodelovanju večja, 
obsežnejša. Klasična oblika je referendumska pobuda. 

Ukrepi: 

Vlada bo: 
izvajala sprejeti zakon o dostopu do informacij javnega značaja z opredelitvijo 
odgovornih oseb in služb ter notranjih aktov na ministrstvih, ki bodo pristojni za 
izvajanje zakona ter predvsem nadaljevala informatizacijo vseh delovnih procesov v 
ministrstvih in omogočala internetni dostop do tega; 

- začela bo z uvajanjem standardov analize učinkov predpisov, ki bodo omogočali 
sprotno analizo in njihovo prilagajanje življenjskim potrebam; 
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- do konca leta bo vlada v državni zbor predložila zakon o postopku sodelovanja 
javnosti pri sprejemanju aktov državne uprave, s čimer bodo ustvarjene tudi pravne 
podlage za večjo udeležbo zainteresirane javnosti pri preoblikovanju normativnih 
aktov države, s tem pa tudi izboljšana njihova kakovost. 

A3 Povečevanje učinkovitosti državne uprave in racionalizacija njenega dela 

Temeljni poudarki razvoja javne uprave v prvem desetletju po osamosvojitvi so bili na gradnji 
institucij javne uprave ter utijevanje sistemov državne uprave, lokalne samouprave in javnih 
uslužbencev. Nadaljnji razvoj, ki je že stekel, pa je usmerjen predvsem v povečevanje 
učinkovitosti javne uprave, povečevanje njene odprtosti in preglednosti, povečevanje 
kakovosti njenih storitev in večje zadovoljstvo državljanov in pravnih oseb kot uporabnikov 
storitev javne uprave kakor tudi racionalizacijo njenega dela. To bo torej predvsem uvajanje 
načel in vrednot t. i. novega javnega menedžmenta. 

Ukrepi: 

Vlada bo: 
- nadaljevala standardizacijo in optimizacijo poslovnih procesov, zlasti upravnih 

postopkov; 
- elektronsko poslovanje bo bolj uporabljeno tudi za komuniciranje med državo in 

državljani oziroma med državo in pravnimi subjekti (e-dohodnina, e-DDV, 
elektronska javna naročila, vlaganje zahtevkov, registracije, dostop do registrov, ipd.); 

- do konca leta 2004 bo vlada omogočila državljanom, da z elektronskim poslovanjem 
opravijo večino obveznosti oziroma storitve države; 

- državljanom bo še naprej omogočala, da bodo lahko brezgotovinsko plačevali 
obveznosti do države na vseh njenih področjih delovanja; 

- kadrovska politika bo temeljila predvsem na povečevanju učinkovitosti zaposlenih, 
kar bo kombinirano z organizacijskimi rešitvami in usposabljanjem zaposlenih na 
njihovih sedanjih delovnih mestih ali njihovim prerazporejanjem na naloge, ki jih 
bodo učinkoviteje upravljali, oziroma z nadomeščanjem dela teh (neustreznih) z 
novimi kadri; 
še naprej bo spodbujala vse oblike usposabljanja javnih uslužbencev, ki so usmerjene 
k povečanju učinkovitosti uprave in racionalizaciji postopkov, še posebej pa oblike 
usposabljanja, z vključevanjem Slovenije v mednarodne povezave; 

- začela postopke upravljanja kakovosti in usmerjenosti uprave k porabniku s prehodom 
na evropski model ocenjevanja (CAF) ter drugimi modeli zunanjega ocenjevanja 
poslovne odličnosti (ISO, CAF ipd); 

- nadaljevala uvajanje elektronskega poslovanja pri izmenjavi podatkov med registri in 
uradnimi evidencami v skladu s Strategijo e-poslovanja v javni upravi Republike 
Slovenije za obdobje 2001-2004 in pozneje, tako da bodo uradni podatki, zbrani 
večnamensko ob nastanku dogodkov in vodeni v medsebojno povezljivih podatkovnih 
bazah, na voljo upravičenim uporabnikom, s čimer bo olajšano uresničevanje pravic in 
obveznosti posameznika, zmanjšano število opravkov posameznikov do države, pa 
tudi racionalizirano delovanje javne uprave. 

Primeri ukrepanja: 

Vlada bo: 
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- do konca letošnjega leta državnemu zboru predložila spremembe in dopolnitve zakona 
o splošnem upravnem postopku; 

- v prihodnjem letu državnemu zboru predložila zakon o povezovanju javnih evidenc, ki 
bo pripomogel k utrjevanju slovenske registrske usmeritve in nadaljnjemu razvoju 
registrske organizacije, s tem da bodo na enem mestu dane pravne podlage za 
povezovanje javnih evidenc, kar je zdaj urejeno ločeno v materialnih zakonih. 

A.4 Reorganizacija uprave na lokalni ravni 

Spremembe so potrebne tudi v organizaciji državne uprave na lokalni ravni. Organizacijo 
državne uprave na lokalni ravni je treba prilagoditi regionalizaciji v Sloveniji. Teritorialno 
organizirana področja državne uprave bo treba organizacijsko povezati v enovito celoto. 
Strokovne naloge skupnega pomena (upravljanje kadrov in financ npr.) bodo prenesene v 
regijska središča, pri čemer bo temeljna usmeritev, da se koncentrirajo le tiste naloge, ki ne 
pomenijo neposrednega stika s strankami, ki torej storitev ne odmikajo od strank. 

Ukrepi: 

Vlada bo: 
- reorganizacijo na lokalni ravni izvedla, tako da bo zaokroževala večja teritorialna 

območja, na katerih bodo državljanom in državljankam dostopne vse storitve državne 
uprave na lokalni ravni (poleg zdajšnjih upravnih enot tudi inšpekcijske, prostorske, 
davčne ipd.) ob hkratnem organiziranju teh enot po enakomerni razpršenosti 
izvajalcev teh storitev in zagotoviti dostopnosti do storitev države najmanj v 
zdajšnjem obsegu. 

Primeri ukrepanja: 

- letošnjo jesen bo sprejela smernice za reorganizacijo upravnih enot z elaboratom, 
spomladi prihodnjega leta bo izvedla reorganizacijo državne uprave na lokalni ravni. 
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5. URESNIČEVANJE NAČEL PRAVNE DRŽAVE 

Pri uresničevanju načel pravne države bo vlada svoja prizadevanja usmerila predvsem na tri 
področja: 

- odpravljanje sodnih zaostankov, 
- preprečevanje korupcije, 
- zatiranje gospodarske kriminalitete. 

5.1 Odpravljanje sodnih zaostankov 

5.1.1 Razvojni problemi: 

Sodna statistika kaže, da je bilo ustavljeno naraščanje sodnih zaostankov, vendar še vedno ni 
pred vsemi sodišči zagotovljeno sojenje v razumnem roku. Take so tudi zadnje politične 
ocene pred vključitvijo v Evropsko unijo. Posebej slabo je stanje, povezano z izvršbo in 
zemljiško knjigo, (kar otežuje vsakdanjo pravno varnost) in stanje prvostopenjskih sodišč v 
večjih mestih. Zato je treba izpopolniti sistem odgovornosti za učinkovito delo v sodstvu in z 
doslednim nadzorom zagotavljati, da se dejansko izvajajo vsi ukrepi za hitro in učinkovito 
sojenje. Pri tem je v ospredju odgovornost predsednikov sodišč za optimalno organizacijo 
dela, notranji nadzor, službeno in disciplinsko ukrepanje v vseh primerih, ko gre za očitke 
pomanjkljivega ali nezakonitega dela in odgovornost ministrstva za pravosodje v okviru 
njegovih nadzornih pristojnosti. 

Ukrepi: 

Vlada bo: 
- s spremembo zakona o sodiščih uvedla obvezno pripravo standardov in meril (glede 

na obseg in kakovost dela po posameznih vrstah zadev), ki bodo podlaga za 
financiranje sodišč in pripravo kadrovskih načrtov sodišč. Na tej podlagi in na podlagi 
letnih programov dela, ki jih bodo morali sprejeti predsedniki sodišč, bo mogoče 
redno ocenjevati njihovo delo pri vodenju sodišč; 

- omogočila najprej elektronski vpogled v zemljiško knjigo in sodni register, v 
nadaljevanju pa tudi elektronsko poslovanje zemljiške knjige in sodnega registra; 

- nadaljevala spodbujanje reševanja sporov z mediacijo (sodne takse, odvetniška tarifa); 
- prek ministrstva za pravosodje poskušala doseči, da bodo v dogovoru z vrhovnim 

sodiščem in ustrezno spremembo sodnega reda sodne razprave tudi popoldne. 

5.2 Preprečevanje korupcije 

Razvojni problemi: 

Število korupcijskih kaznivih dejanj v Sloveniji, kot ga kažejo uradni podatki, je relativno 
nizko, vendar anketna zbiranja podatkov kažejo, daje korupcije v državi veliko več, sicer še 
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vedno ne toliko, da bi to zahtevalo uvedbo posebej nujnih ali obsežnih ukrepov, nesporno pa 
toliko, daje potrebno ukrepanje. 

Dosedanje reakcije na pojave in nevarnost korupcije so bile izrazito represivno naravnane in 
so tako odpravljale zgolj posledice, ne pa tudi vzrokov. Vlada je zato sprejela predlog zakona 
o preprečevanju nasprotja interesov in omejevanju korupcije in Nacionalni program za 
preprečevanje korupcije v Republiki Sloveniji. Osnovni cilji so usmerjeni v preprečevanje: 
dolgoročna in trajna odprava pogojev za nastanek in razvoj korupcije, vzpostavitev ustreznega 
pravnega in institucionalnega okolja za preprečevanje korupcije, dosledna uveljavitev 
odgovornosti za nezakonita dejanja, izgradnja splošno sprejetega sistema ničelne tolerance do 
vseh korupcijskih ravnanj z raznimi oblikami izobraževanj in učinkovita uporaba mednarodno 
uveljavljenih standardov na tem področju. 

Republika Slovenija je podobno kot druge države v prehodu ob osamosvojitvi začela 
radikalne in vzporedne spremembe v političnem in ekonomskem sistemu. Osnovne 
značilnosti teh sprememb so bile in so še gradnja osnovnih državnih institucij, vzpostavitev 
tržnega gospodarstva in obsežna privatizacija. Zaradi takih reform, ki zlorabljene omogočajo 
tudi pridobitev velikih premoženjskih koristi, so se, občasno tudi zgolj v zasebno korist, 
pojavile zelo močne želje po vplivanju na strukturo državnih institucij in na oblikovanje ter 
uresničevanje ekonomske strategije. Tovrstno korupcijo so krepili štirje dejavniki: 

obsežna prenova pravnega sistema, 
- ponovna prerazporeditev premoženja velike vrednosti, 

odsotnost učinkovitih nadzornih mehanizmov, 
- pomanjkanje etičnih in moralnih vrednot. 

Ukrepi: 

Vlada bo: 
- pripravila predlog spremembe Kazenskega zakonika, v katerem bo razširila možnost 

pregona nekaterih koruptivnih kaznivih dejanj; 
- pripravila predlog spremembe zakonodaje o financiranju političnih strank in volitev in 

zagotovila praviloma le proračunsko financiranje političnih strank ter vzpostavila 
absolutno dokumentirano in poenoteno vodenje računovodstev političnih strank; 

- pripravila predlog zakona o lobiranju, s katerim bo vzpostavila: 
- obvezno registracijo lobistov, 
- obvezno registracijo naročnikov lobiranja, 

obveznost poročanja javnih uslužbencev o stikih z lobisti; 
- uvedla zakonsko obveznost prijavljanja korupcijskih ravnanj za vse javne uslužbence; 
- dele kodeksa etike javnih uslužbencev vključila v besedilo pogodb o zaposlitvi; 
- pri prodaji pravnih oseb v državni lasti bo uvedla obvezno revizijo njihovega poslovanja v 

določenem obdobju pred prodajo. 

5.3 Zatiranje gospodarske kriminalitete 

Razvojni problemi: 
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Gospodarska kriminaliteta je pojav, pri katerem se število in značilnosti stalno spreminjajo. 
To je odvisno od družbenega in gospodarskega sistema, v katerem se pojavljajo, veljavne 
zakonodaje, razvoja novih tehnologij in drugih dejavnikov, ki vplivajo na poslovanje. 

Po spremembi družbenogospodarskega sistema v Sloveniji so se spremenile struktura in 
oblike gospodarske kriminalitete. Pojavila so se kazniva dejanja, povezana z lastninskim 
preoblikovanjem družbenih podjetij, in kazniva dejanja, povezana z ustanavljanjem zasebnih 
gospodarskih družb, kot so različne oblike poslovnih in finančnih goljufij, lažnih stečajev ter 
povzročitev stečajev z nevestnim gospodarjenjem. S sprejetjem novega kazenskega zakonika 
se je gospodarska kriminaliteta razširila tudi na kazniva dejanja pranja denaija, zlorabe 
avtorskih pravic in intelektualne lastnine, kazniva dejanja, povezana s trgom vrednostnih 
papiijev, igralništvom in varovanjem okolja. Ob nastanku novih oblik so se začele spreminjati 
tudi oblike t. i. tradicionalne gospodarske kriminalitete, v katero spadajo korupcijska kazniva 
dejanja, tihotapstvo, zlorabe položajev ali pravic in davčne utaje. 

Težave pri preiskovanju gospodarske kriminalitete so se začele s privatizacijo družbenega 
premoženja, ustanavljanjem velikega števila novih gospodarskih družb, večinoma z omejeno 
odgovornostjo in minimalnim ustanovitvenim kapitalom. S prehodom na tržno ekonomijo so 
nastale številne nove finančne institucije, finančni instrumenti in storitve, ki jih pred tem 
nismo poznali. Začeli so se množični stečaji gospodarskih družb, preoblikovanje podjetij v 
delniške družbe in s tem povezan nastanek borze in trga vrednostnih papirjev. Zato so se 
pojavile značilne oblike gospodarske kriminalitete, kot so kazniva dejanja v povezavi s 
kapitalskim trgom, bankami in hranilnicami, davčnimi utajami in stečaji velikih gospodarskih 
družb. 

Država se je odzvala na nove oblike gospodarske kriminalitete z drugačnim organiziranjem 
nadzornih institucij. Ustanovljene so bile nove institucije in spremenjene stare, vendar je 
usklajevanje med njimi pomanjkljivo ali ga sploh ni. Pomanjkanje strokovnjakov oziroma 
njihova razpršenost po posameznih organih in institucijah, neustrezne delovne razmere, 
počasna izmenjava informacij in pomanjkanje tehnične opreme dodatno zmanjšujejo 
uspešnost in učinkovitost obvladovanja gospodarske kriminalitete. Dodatne težave pri 
odkrivanju in preiskovanju gospodarske kriminalitete nastajajo tudi zaradi nepravočasnega 
prilagajanja kazenske zakonodaje novim oblikam te kriminalitete. 

Zato je vlada ustanovila medresorsko koordinacijsko skupino, ki je bila odgovorna za 
pripravo strategije, s katero se opredelijo ustrezne kadrovske in materialno-tehnične razmere, 
nove metode dela, vloga posameznih državnih organov in institucij ter med njimi vzpostavi 
načrtno in usklajeno sodelovanje za povečanje učinkovitosti in uspešnosti države pri 
obvladovanju sodobnih oblik gospodarske kriminalitete. Posamezni strateški cilji strategije 
so: % 

- hitrejše prilagajanje zakonodaje, 
- izboljšanje sodelovanja med državnimi organi in institucijami, 
- zagotovitev sistematičnosti preventivnega dela, 
- izboljšanje strokovne usposobljenosti kadrov, 
- izboljšanje kadrovske strukture v enotah za preiskovanje gospodarske kriminalitete. 

Ukrepi: 

Vlada bo: 
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- predlagala spremembo vseh predpisov (zakon o preprečevanju pranja denaija, zakon o 
carinski službi, zakon o davčni službi, zakon o trgu vrednostnih papirjev), da bi se 
izboljšali izmenjava informacij in uspešno sodelovanje med različnimi državnimi 
organi, pristojnimi za odkrivanje in preganjanje protipravnih ravnanj v gospodarstvu; 
omogočila izmenjavo podatkov med bazami osebnih podatkov, pomembnih za 
zatiranje gospodarske kriminalitete; 

- vzpostavila sistem doslednega zasega in odvzema premoženja, pridobljenega s 
kaznivimi dejanji pri vseh oblikah kriminalitete; 

- uveljavila usklajenost pri kaznovalni politiki s poudarkom na zatiranju gospodarske in 
organizirane kriminalitete, ki bo odvračala posameznike od kaznivih ravnanj in po 
kateri bodo osebe, ki so subjekti zlorab, zaščiteni storilci pa ustrezno kaznovani; 

- spremenila sistem zaposlovanja v organih pregona, tako da bo omogočen dotok visoko 
izobraženih kadrov z različnim znanjem tudi zunaj kariernega sistema napredovanja; 

- prilagodila organiziranost enot za preiskovanje gospodarske kriminalitete v policiji 
organiziranosti gospodarskih oddelkov na državnih tožilstvih (pripojitev enot za 
preiskovanje korupcije k enotam za preiskovanje gospodarske kriminalitete, izločitev 
preiskovanja kaznivih dejanj iz 17., 23. in 32. poglavja Kazenskega zakonika iz enot 
za preiskovanje gospodarske kriminalitete); 

- zagotovila pripravo programa preventivnega dela na področju gospodarske 
kriminalitete. 
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6. ZUNANJA POLITIKA 

Splošna usmeritev: 

Zunanja politika države predstavlja nacionalne interese v mednarodnih odnosih. Republika 
Slovenija si je v letih svojega obstoja ustvarila ugleden mednarodni položaj, ki ga želi v 
prihodnjih letih še okrepiti, tako s poglabljanjem sodelovanja v mednarodnih organizacijah, 
kot sta npr. OVSE in OZN, ter tudi z večanjem svoje prepoznavnosti kot nove članice 
Evropske unije in Nata. Prednostna prizadevanja zadnjih let za vključitev Slovenije v 
Evropsko unijo in Nato je slovenska javnost potrdila na referendumih marca 2003, ko sta 
poglavitni zunanjepolitični usmeritvi dobili široko podporo volivcev (Evropska unija: za je 
glasovalo 89 odstotkov, Nato: zaje glasovalo 66 odstotkov udeležencev referendumov). 

Po vrhu Nata v Pragi novembra 2002, po uspešni izvedbi referendumov o članstvu v Evropski 
uniji in Natu konec marca letos ter po podpisu pogodbe o pristopu k Evropski uniji 16. 4. 
2003 v Atenah je Slovenija na pragu izpolnitve prednostne naloge slovenske politike in 
diplomacije: članstva v Evropski uniji in Natu. Do načrtovanega dneva širitve Evropske unije 
(1. maja 2004) in Nata ostaja še ratifikacija pristopne pogodbe k Evropski uniji, 
Washingtonske pogodbe in protokolov o širitvi Nata. 

Zunanja politika bo morala zato prilagoditi svoje delovanje pogojem članstva v Evropski uniji 
in Natu. To zahteva ustrezno kadrovsko usposobljenost ter učinkovitost in pravočasnost 
odločanja za zastopanje slovenskih interesov in stališč na različnih delovnih telesih obeh 
integracij. 

Kot eden največjih izzivov nas po uspešnem in dejavnem sodelovanju pri delu Konvencije o 
prihodnosti Evropske unije že v jeseni čaka začetek medvladne konference, na kateri se bo 
odločalo o novi Ustavni pogodbi Evropske unije. Slovenija bo imela na tej konferenci 
enakopraven status s sedanjimi članicami. Prizadevali si bomo za ohranitev vseh pozitivnih 
dosežkov Konvencije, hkrati pa za čim bolj uravnoteženo končno rešitev pri institucionalnem 
ustroju prihodnje Evropske unije. Ta mora biti tak, da bo čim bolj ohranjeno ravnotežje na 
treh ravneh: 
- med državami članicami, velikimi kot majhnimi, novimi in »starimi«, bogatimi in manj 

bogatimi 
- v institucionalnem trikotniku Svet - Komisija - Parlament ter 
- med državami članicami in institucijami Evropske unije. 

V interesu Slovenije je, da bi bila Evropska unija čim trdnejša in čim bolj medsebojno 
•povezana pri svojem delovanju na gospodarskem in političnem področju. Glede slednjega se 
Slovenija zavzema za nadaljnjo krepitev Skupne zunanje in varnostne politike EU (SZVP) ter 
njene vamostno-obrambne sestavine (EVOP). Slovenija bo v okviru SZVP delovala po 
določilih Ustavne pogodbe Evropske unije, ki jo bo sprejela Medvladna konferenca. 

V evroatlantskih povezavah si bo Slovenija prizadevala okrepiti svoj položaj ter se uveljaviti 
kot verodostojna in zaupanja vredna partnerica. Slovenija zagovarja stališče, da je treba v 
čezatlantski skupnosti krepiti vzdušje zaupanja in razumevanja ter si prizadevati za iskanje 
skupnih poti pri soočanju z izzivi sodobnega sveta. Pri tem bo Slovenija kot odgovorna 
članica mednarodne skupnosti še naprej dejavno podpirala graditev mednarodne ureditve, 
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utemeljene na multilateralizmu, v Združenih narodih in drugih mednarodnih' in regionalnih 
organizacijah. S tem bo po svojih najboljših močeh poslcušala prispevati k reševanju izzivov 
in groženj, s katerimi se spopada mednarodna skupnost. 

Odnosi s sosednjimi državami bodo tudi vnaprej v ospredju naše pozornosti. Z Italijo si bomo 
prizadevali predvsem za pospešitev dograditve V. koridoija. Pri odnosih z Avstrijo je 
pomembno, da omogočimo razmere za dokončanje dela neodvisne strokovne skupine 
zgodovinarjev in pravnikov. Pri odprtih vprašanjih s Hrvaško si bomo še naprej prizadevali 
za podpis in ratifikacijo parafirane pogodbe o skupni državni meji, ki sta jo julija 2001 že 
potrdili obe vladi. Posebno pozornost bomo namenili uresničevanju Sporazuma o obmejnem 
prometu in sodelovanju, zlasti pravočasnem odprtju vseh mejnih prehodov za obmejni 
promet (do konca 2003). Posebno pozornost bomo namenili oblikovanju politik do držav 
Jugovzhodne Evrope oziroma Zahodnega Balkana ter se zavzemali za spodbujanje 
stabilizacije in reform v teh državah tudi kot pomemben partner in poseben člen med regijo 
in Evropsko unijo oziroma Natom. Odnose bomo krepili tudi z drugimi državami, članicami 
Evropske unije in tudi Združenimi državami Amerike, Rusko federacijo in drugimi. 

Skrbeli bomo s skrbjo za Slovence v zamejstvu in po svetu in podpirali njihove institucije. 
Pričakujemo, da se bo z našim članstvom v Evropski uniji olajšal položaj zlasti zamejskih 
Slovencev v Avstriji, Italiji, Hrvaški in Madžarski. 

Na večstranskem področju bomo okrepili in pospešili priprave na predsedovanje OVSE v letu 
2005 in sodelovanje v Trojki OVSE v obdobju 2004-2006. Po včlanitvi v Evropsko unijo in 
Nato, je ta projekt eden največjih izzivov za slovensko zunanjo politiko in diplomacijo. 
Prizadevali si bomo za včlanitev Slovenije v Organizacijo za ekonomsko sodelovanje in 
razvoj (OECD). Na področju humanitarne in razvojne pomoči bomo še naprej podpirali 
uveljavljanje Mednarodnega sklada za razminiranje in pomoč žrtvam min (ITF) ter ustanove 
Skupaj. Mednarodno razvojno sodelovanje postaja vse bolj pomembnejši del slovenske 
zunanje politike. 

Na področju regionalnega sodelovanja ima Slovenija v tem času odgovorno vlogo, saj 
predseduje Kvadrilaterali (do konca 2003), Jadransko-jonski pobudi (do maja 2004) in 
Srednjeevropski pobudi (v letu 2004). Slovenija bo gostila srečanja na vrhu, ki bodo 
zahtevala ustrezne vsebinske in organizacijske priprave. 

Rarvojni cilji: 

- Na podlagi izkušenj iz Konvencije za prihodnost Evropske unije si bo Slovenija 
prizadevala za konstruktiven in prepoznaven nastop na medvladni konferenci. Prizadevali 
si bomo za ohranitev vseh pozitivnih dosežkov Konvencije, hkrati pa za čim bolj 
uravnotežen končni dogovor pri institucionalnem ustroja prihodnje Evropske unije; 

- Slovenija šteje SZVP kot pomemben del politike Evropske unije, ki odločilno prispeva k 
vidnejši vlogi Evropske unije v svetu, tudi v vlogi političnega igralca. V skladu s 15. in 
39. členom osnutka pogodbe, ki jo je sprejela Konvencija, dejavno podpiramo SZVP v 
duhu lojalnosti in vzajemne solidarnosti; 

- v Evropski uniji bomo posebno skrb namenili dejavnemu sodelovanju pri oblikovanju 
politike do držav Jugovzhodne Evrope. Zavzemali se bomo za spodbujanje procesov 
reform v teh državah in ustrezno podporo Evropski uniji pri tem, da bi države regije 
čimprej izpolnile predpisane pogoje za vključitev; 
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- Slovenija se zavzema za krepitev čezatlantskih odnosov, ki so ključna prvina globalne 
varnosti in stabilnosti v svetu. Potrebna so skupna prizadevanja pri spopadanju z izzivi 
sodobnega sveta, zato menimo, da se dopolnjujejo prizadevanja Evropske unije in Nata za 
varnosti. Temeljiti pa morajo na učinkovitem multilateralizmu, tudi v širšem smislu (npr. 
OZN). Za dejavni prispevek pri izgradnji evropskih zmogljivosti ter sistema za 
preprečevanje in razreševanje konfliktov je pomembno, da Slovenija nadaljuje, svojo 
dejavno sodelovanje v policijskih in vojaških mirovnih operacijah; 

- pri dvostranskih odnosih je pomembno izpostaviti nekatere prednostne projekte: 
- Hrvaška: podpis in ratifikacija pogodbe o meji; izvajanje Sporazuma o 

obmejnem prometu in sodelovanju, zlasti pravočasno odprtje vseh mejnih 
prehodov za obmejni promet; 

- Italija: pospešitev del v V. koridorju; 
- Avstrija: dokončanje dela neodvisne skupine strokovnjakov; 
- Ruska federacija: sklenitev sporazuma o klirinškem dolgu; 
- nekdanja SFRJ: uveljavitev dunajskega sporazuma in razdelitev nepremičnin 

nekdanje SFRJ; rešitev vprašanje dolga SFRJ do OZN; 
- v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo in Gospodarsko zbornico Slovenije bomo 

okrepili podporo slovenskemu gospodarstvu v tujini. S kadrovskimi in finančnimi 
omejitvami si bomo prizadevali za prilagoditev razporeditve omrežja diplomatsko- 
konzularnih predstavništev v skladu s potrebami gospodarstva ter krepitev omrežja 
gospodarskih svetnikov; 

- glede zagotavljanja sistemskih pogojev za delovanje diplomacije bosta potrebni 
reorganizacija Ministrstva za zunanje zadeve, v skladu s potrebami članstva v Evropski 
uniji, in dokončna izpopolnitev misije pri Evropski uniji, Natu in OVSE. Posebno 
pozornost bosta zahtevali ustrezna zastopanost slovenskih strokovnjakov, ki bodo delali v 
ustanovah Evropske unije in Nata, ter preglednost postopkov pri njihovem izbiranju. 

Primeri ukrepov: 

- Ministrstvo za zunanje zadeve je že ustanovilo posebno delovno skupino, ki bo 
usklajevala dejavnosti v zvezi s slovenskim predsedovanjem OVSE; 

- Ministrstvo za zunanje zadeve je začelo tudi pospeševati slovenske dejavnosti na območju 
Zahodnega Balkana. Da bi se lahko dejavno vključilo v razprave o problemih Zahodnega 
Balkana, ki potekajo v Evropski uniji, je že začelo razpravo o akcijskih načrtih, h kateri je 
povabilo najširši krog strokovnjakov, 

- v želji, da bi Slovenija prispevala k nadaljnji krepitvi EVOP, je Ministrstvo za zunanje 
zadeve oblikovalo delovno skupino, ki bo pripravila slovenski prispevek k razpravi o 
Evropski varnostni strategiji; 
do načrtovanega dneva širitve Evropske unije in Nata je treba izpeljati vse potrebne 
postopke za ratifikacijo pristopne pogodbe v Državnem zboru Republike Slovenije in v 
parlamentih držav članic Evropske unije ter postopke za ratifikacijo Washingtonske 
pogodbe in protokolov o širitvi Nata v Državni zbor Republike Slovenije. 
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7. KULTURNA IDENTITETA 

Uvod 

Izzivi evropskega povezovanja zahtevajo od slovenske kulturne politike premišljeno in v 
prihodnost zazrto strategijo razvojnega načrtovanja, ki bo zagotavljala ravnotežje med 
ohranjanjem in razvojem slovenske kulture predvsem s skrbjo za slovenski jezik in jezikovno 
kulturo, odprtost za kulturno raznolikost, ki je v srži ideje o evropskem združevanju, in za 
spodbujanje razvoja kulture med globalizacijo in komercializacijo, ki vplivata tudi na kulturo. 

Z jasno opredelitvijo kulturnopoliričnih prednostnih nalog, ciljev in ukrepov se vzpostavlja 
ravnotežje med ohranjanjem slovenske kulturne identitete, prav tako pa se zagotavljajo 
razmere za trajnostni in celostni razvoj kulture na skupnem slovenskem kulturnem prostoru, 
dvig kulturne ustvarjalnosti, večanje dostopnosti do kulturnih dobrin in ustvarjanja ter 
spodbujanje kulturne raznolikosti. 

A. Splošni cilji 

A.1 Ohranjanje in razvoj slovenskega jezika 

Evropska unija deklarativno zagovarja idejo večjezičnosti, spoštovanja in razvijanja jezikovne 
raznolikosti. Cilj je zagotoviti ohranjanje in razvoj slovenskega jezika v Evropski uniji. 
Uresničevanje cilja predpostavlja usklajeno skrb za njegovo kulturno, politično in 
gospodarsko razsežnost in je odvisno od izvajanja dejavne jezikovne politike, ki bo povezala 
vse vire in vse nosilce, delujoče na tem področju. Na ožjem področju kulture bo Ministrstvo 
za kulturo prednostno podpiralo tiste programe in projekte, ki izkazujejo ali spodbujajo razvoj 
jezikovne kulture. 

Ukrepi 

Vlada bo: 
medresorsko usklajevala jezikovno politiko; 

- sprejela in izvajala ukrepe, povezane s knjigo, ki spodbujajo ustvarjanje v slovenskem 
jeziku, prevajanje, zvišujejo dostopnost do knjige ter dvigujejo raven bralne kulture in 
uporabne pismenosti; 

- sprejela in izvajala ukrepe na področju izobraževanja in znanosti, ki vrednotijo položaj 
in rabo slovenskega jezika ter prispevajo h kakovostnemu dvigu javne rabe 
slovenskega jezika (lektura, terminologija, leksikografija, raba jezikovnih standardov 
itd.). 

A.2 Spodbujanje kulturne raznolikosti 

Spodbujanje kulturne raznolikosti, pluralizma ustvarjanja in kulturnih dobrin je eden 
pomembnejših ciljev kulturne politike. Opredeljen je v 151. členu Amsterdamske pogodbe iz 
leta 1997, na katerem temelji ideja o evropskem združevanju in ga opisuje tudi Unescov 
dokument Naša ustvarjalna raznolikost (1993). Odprtost kulturne politike za druge kulture, 
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mednarodne izmenjave, kulturne pravice manjšin, ranljivih skupin in kulturna dejavnost 
Slovencev zunaj Republike Slovenije pomembno prispevajo k razvoju kulturne identitete. S 
tega vidika bo k uresničevanju tega cilja pomembno prispevalo tudi izoblikovanje programov, 
ki vključujejo evropsko razsežnost in se bodo potegovali za sredstva iz evropskih strukturnih 
skladov. Cilj je z vidika skupnega slovenskega kulturnega prostora še posebej pomemben, saj 
je slovenska kultura prepoznavna po svoji bogati notranji raznolikosti. 

Ukrepi: 

Vlada bo: 
ohranjala ravnotežje med kulturno demokracijo in demokratizacijo kulture; 

- prepoznavala, da spada v javni interes na področju kulture široka paleta ustvaijanja ne 
glede na zvrst, ciljno občinstvo, estetski okus ali svetovni nazor; 

- prednostno podpirala deficitarne umetniške zvrsti, manjšinske kulture ter programe in 
projekte ranljivih skupin; 

- zagotavljala dostopnost kulture in ustvaijanja. 

A.3 Kultura kot kategorija razvoja: kultura kot spodbujevalka gospodarskega razvoja 
človeških virov, življenjske kakovosti in socialne kohezivnosti 

Kulturni trg in prav tako sredstva, ki jih državni in lokalni proračuni namenjajo kulturi, so 
razlog za premišljeno politiko na področjih, na katerih so kulturne dobrine tudi tržno blago. 
Spodbude »kulturni« ali »kreativni industriji« so kot spodbude ustvaijalnosti in spodbude 
dostopnosti kulture pomembno sredstvo za razvijanje človeških virov, socialne kohezivnosti, 
dvig kakovostnega preživljanja prostega časa in življenjske kakovosti (.Kultura v srcu, Svet 
Evrope, 1997). Prav zato ekonomiko kulture na področjih kulturne ali ustvarjalne industrije 
sestavljajo javni viri in viri iz zasebnega sektorja, in naloga kulturne politike je ustvariti 
spodbudne razmere za večja vlaganja gospodarstva v kulturo ter spodbujanje njune 
medsebojne sinergije. 

Ukrepi: 

Vlada bo: 
- prednostno podpirala programe in projekte, ki vključujejo sodelovanje gospodarskega 

sektorja; 
- prednostno podpirala programe in projekte, ki spodbujajo kulturni turizem; 
- s prednostnim podpiranjem skupnih infrastrukturnih programov in projektov na 

področjih kulture zagotavljala razmere za delovanje kulturnega trga in večjo 
dostopnost kulture. 

B. Mediji in avdiovizualna kultura 

Cilji: 

1. Kakovostno in količinsko povečati slovensko avdiovizualno produkcijo, okrepiti njeno 
uveljavljanje, distribucijo in prikazovanje doma in v tujini ter zagotoviti njeno zaščito. 
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Osnovni pogoj za razvoj avdiovizualnega področja, zlasti kinematografskega, je celovita in 
koherentna povezanost vseh subjektov, ki se s tem ukvarjajo. Pri tem je bolj kot vprašanje 
institucionalne povezanosti pomembno vprašanje vsebinske razmejitve in usklajevanja nalog, 
ki jih opravljajo posamezni subjekti (Filmski sklad, Filmski studio Viba film, Slovenska 
kinoteka, Slovenski filmski arhiv). Avdiovizualna kultura se kaže tudi v zahtevnosti 
uporabnikov avdiovizualne kulture. Da bi se standardi dvignili, bo treba poskrbeti za širitev 
prikazovalskega in distribucijskega omrežja, ki je namenjeno kakovostni kinematografski 
ponudbi, s posebnim poudarkom na ukrepih, ki bodo spodbujali gledanost slovenskih 
avdiovizualnih del. 

Ukrepi: 

Vlada bo: 
- na podlagi nove zakonodaje preoblikovala sedanji Filmski sklad Republike Slovenije v 

Sklad za avdiovizualno kulturo in pridobila dodatna neproračunska sredstva za 
spodbujanje produkcije, uveljavljanja, distribucije, prikazovanja in mednarodne 
koprodukcije avdiovizualnih del; 

- na podlagi zakona o kulturnem tolarju za obdobje 2004 - 2008 dvignila raven slovenske 
avdiovizualne kulture s spodbujanjem distribucije kakovostnih filmov in vzpostavitvijo 
omrežja umetniških kinematografov. 

2. Spodbujanje in ohranjanje medijskega pluralizma, izboljšanje dostopnosti in razmer za 
izobraževanje in kulturno vzgojo na avdiovizualnem področju in na področju medijev 

Vprašanje medijskega pluralizma je v prvi vrsti vprašanje, kako kljub nezadržnemu procesu 
koncentracije lastništva v medijih zagotoviti čim bolj raznoliko ponudbo medijskih vsebin in 
čim večjo odprtost medijev za izražanje različnih mnenj in stališč. Programom posebnega 
pomena (lokalnim, regionalnim, študentskim ter nepridobitnim radijskim in televizijskim) je 
treba zagotoviti ustrezno podporo. Dokončno bo treba vzpostaviti celovit pregled nad 
slovensko medijsko krajino (razvid medijev, razvid novinarjev, seznam kabelskih operaterjev) 
in učinkovit inšpekcijski nadzor. 

Ukrepi: 

Vlada bo: 
- pripravila celovito strategijo razvoja na področju medijev, celovit pregled nad 

medijsko krajino; 
iz avdiovizualnim skladom in sredstvi za razširjanje programskih vsebin podpirala ter 
spodbujala razvoj tehnične infrastrukture; 
letno zagotavljala pomoč programom posebnega pomena na podlagi javnega razpisa; 
z medresorskim dogovorom in ob podpori mednarodnih skladov (Media Plus) 
dosegala boljši gmotni in strokovni položaj pri izobraževanju kadrov ter avdiovizualni 
in medijski vzgoji, zlasti v šolah. 

C. Mednarodno sodelovanje 

Cilji: 
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1. Sistematično zagotavljanje intenzivne prisotnosti slovenske kulture v prednostnih državah 
s poudarkom na državah Evropske unije: Izpeljava dveh večjih predstavitvenih projektov 
letno in kakovostna predstavitev v predsedujočih državah Evropske unije. 

Največje ovire prizadevanjem za učinkovitejšo in sistematičnejšo predstavitev slovenske 
kulture v tujini so odsotnost dolgoročne strategije uveljavljanja, pomanjkanje medresorskega 
sodelovanja in nezmožnost sprotnega odzivanja na kakovostne pobude iz tujine. 

Ukrepi: 

Vlada bo: 
oblikovala posebno namensko postavko za kulturne programe in projekte, ki bodo 
pripomogli k predstavitvi v prednostnih državah; 

- oblikovala posebno medresorsko strokovno komisijo, ki bo zbirala in obravnavala 
pobude ter sprejemala program uveljavljanja. 

2. Ohranjanje kulturnih vrednot, tradicij in vsebin, ki družijo države, katerih prebivalci 
govorijo slovanske jezike, ter spodbujanje kulturnih izmenjav in skupnih projektov teh 
držav. 

Ukrepi: 

Ustanovitev Foruma slovanskih kultur v Sloveniji. 

Pričakovani učinki: t 

večji pretok informacij s področja kulture vseh sodelujočih držav, uresničevanje skupnih 
kulturnih projektov na vseh področjih sodelujočih držav, vzpostavitev programov 
izobraževanja v obliki štipendij za umetniške akademije, večja mobilnost umetnikov med 
sodelujočimi državami, izboljšano sodelovanje pri raziskavah s področja kulture in slovanskih 
študijev. 
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SKLEP 

Vlada s programom ukrepov za učinkovit vstop v Evropsko unijo zagotavlja pomemben 
premik v družbeno razvojnih ciljih in gospodarskih ukrepih za: 
- povečanje gospodarske rasti, 
- visoko raven naložbenih izdatkov, 
- krepitev razvojne dejavnosti in izobraževanja, 
- zvišanje zaposlenosti, 
- znižanje inflacije, 
- znižanje obrestnih mer, 
- povečanje konkurenčnosti gospodarstva in učinkovitosti javne uprave, 
- vezavo rasti plač na realno sposobnost gospodarstva, 

ohranjanje ravni socialne varnosti, 
- znižanje rasti zaposlovanja v javnem sektorju. 
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