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Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z debirokratizacijo tujih naložb

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Igor Zorčič je dne 11. 9. 2020 Vladi Republike 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) posredoval pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka 
(v nadaljnjem besedilu: poslanec) v zvezi debirokratizacijo tujih naložb. 

Poslanec je v vprašanju izpostavil, da je predsednik vlade ob zadnjem bilateralnem obisku 
predsednika vlade sosednje Avstrije v izjavi medijem obljubil »debirokratizacijo tujih naložb«. 
Glede na navedeno izjavo predsednika vlade ter glede na  (po mnenju g Trčka ne ravno 
uspešno) zgodbo Lex Magna, poslanca zanima:  

- Katere vsebinske spremembe pri tujih naložbah je imel v mislih predsednik vlade ob 
obljubljanju debirokratizacije?

- Kdaj in kako bodo izvedene?
- Kako se bo ob tej obljubljeni debirokratizaciji upoštevalo ustavne obveze, tako socialne 

kot ekološke, s strani tujih investitorjev?

Vlada na poslansko vprašanje podaja naslednji odgovor:

- Katere vsebinske spremembe pri tujih naložbah je imel v mislih predsednik vlade 
ob obljubljanju debirokratizacije?

Vlada se zaveda, kako pomembne so investicije za rast gospodarstva. Konec leta 2019 je bilo 
kar za 4,9 % več tujih neposrednih naložb (16,0 mrd EUR) kot v letu pred tem, vendar se trend 
rasti tujih neposrednih naložb v letošnjem letu ne bo nadaljeval, saj bodo podjetja (ob povečani 
negotovosti zaradi razmer v zvezi z epidemijo bolezni COVID-19 in ob padcu proizvodnje v prvi 
polovici letošnjega leta) investicije prelagala v prihodnost. 

Vlada s »protikoronskimi ukrepi« sicer blaži posledice epidemije širjenja koronavirusa SARS-
CoV-2 in bolezni COVID-19, potrebno pa je sprejeti tudi ukrepe, ki bodo spodbujali tako domače 
kot tuje investitorje, da se odločijo za vlaganja v gospodarske dejavnosti v Sloveniji. Eden 
ključnih dejavnikov privabljanja tujih investicij je ugodno in stabilno poslovno okolje.

Vlada ima pripravljene infrastrukturne projekte za zagon gospodarstva, ne da bi se bilo treba 
zadolževati. Po podatkih gospodarskega ministrstva je pripravljenih več investicijskih projektov, 
od katerih jih kar nekaj že ima prostore, zagotovljene finančne vire, kupce za svoje izdelke, 
vendar nekateri investicijski projekti že leta čakajo na razna dovoljenja. Slovenija je namreč v 
neslavnem vrhu med državami po številu predpisov na prebivalca in zato je za pospešitev 
investicij in s tem gospodarske rasti nujna odprava birokratskih ovir. Z namenom odprave le-teh 
se je vlada na 17. redni seji dne 19. 5. 2020 (sklep vlade št. 01301-1/2020/2) seznanila z 
informacijo o ustanovitvi Strateškega sveta za debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in 
okoljskem področju. Gre za posvetovalno skupino predsednika vlade za odpravo 
administrativnih ovir, ki deluje na navedenih področjih in si v okviru gospodarskega področja 
prizadeva pripraviti ukrepe, ki spodbujajo investicije in zmanjšujejo pogoje za pridobitev 
investicije.  



CILJ STRATEŠKEGA SVETA ZA DEBIROKRATIZACIJO NA DAVČNEM, GOSPODARSKEM 
IN OKOLJSKEM PODROČJU (v nadaljnjem besedilu: strateški svet) je odprava bistvenega 
števila ovir, ki dušijo podjetja, predvsem mala in srednje velika podjetja. Strateški svet, se je 
najprej osredotočil na iskanje možnosti za spremembe, ki bi jih bilo možno uvesti čim prej in 
brez zakonskih sprememb na podlagi vladnih uredb, nato pa se bo lotil tudi zakonskih 
sprememb. Na ta način bo poslovno okolje za podjetja boljše in enostavnejše, kar bo 
posledično vplivalo na lažje poslovanje podjetij in privabljanje (domačih in tujih) investicij.

Člani strateškega sveta so med drugim pripravili nabor najbolj kritičnih primerov praktičnih 
birokratskih ovir na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju. 

Med predlogi za izboljšanje poslovnega okolja so na primer: 

Davčno področje

1. Uvedba enega vplačilnega računa za akontacije dohodnine in socialne prispevke.

2. Uvedba enega REK-obrazca za vse vrste dohodkov ob istočasni izenačitvi 

obračunavanja akontacije dohodnine in socialnih prispevkov od plač, podjemnih in 

avtorskih pogodb. 

3. Oddaja enega REK obrazca mesečno za vse vrste dohodkov. 

4. Informativni mesečni obračun DDV.

5. Skrajšanje roka, po katerem se ne plača dohodnine od dobička iz kapitala, doseženega 

pri odsvojitvi kapitala, iz 20 let na 15 let.

6. Znižanje stopnje davka od dohodkov iz kapitala iz 27,50 % na 25,00 %.

7. Oddajanje nepremičnin v najem – odprava uveljavljanja dejanskih stroškov, zvišanje 

normiranih odhodkov iz 15,00 % na 30,00 % in znižanje stopnje dohodnine iz 27,50 na 

25,00 %.

8. Izenačitev datuma plačila akontacije dohodnine in socialnih prispevkov pri samostojnih 

poklicih.

9. Ukinitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov pri prihodkih 

do 100.000,00 evrov in znižanje odstotka normiranih odhodkov.

10. Zvišanje splošne dohodninske davčne olajšave s 3.500,00 na 4.000,00 evrov.

11. Omejitev obračunavanja socialnih prispevkov za osebne prejemke nad bruto 6.000,00 

evrov. 

12. Sprememba pri načinu pokrivanje izgube v obračunu DDPO pravnih osebah (mikro in 

majhnih) in v davčnih obračunih pri tistih, ki opravljajo samostojno dejavnost (s. p. in 

ostali), tako da se izguba iz preteklih let lahko pokriva v celoti oziroma v višini davčne 

osnove.

13. Takojšnja izdaja odločbe ob prijavah dividend in obresti iz tujine.

14. Predlagamo ukinitev zmanjšanja davčne osnove za 1.000,00 evrov od obresti prejetih 

na denarne depozite pri bankah in hranilnica. 



15. Poenostavitev pri obračunu potnih stroškov za prevoz na delo in z dela. 

16. Na področju kriptovalut in dobičkov ustvarjenih s kriptovalutami predlagamo uvedbo 

20,00 % davka (dohodnine) na ustvarjeni dobiček po FI-FO metodi.

17. Obdavčitev izplačil iz družinskih skladov v tujini z 20,00 % davkom (dohodnino). 

18. Uvedba novega šestega dohodninskega razreda z 10,00 % davčno stopnjo za dohodke 

oziroma davčno osnovo nad 1.000.000,00 evrov

če znaša neto letna davčna osnova v 

evrih

       

               nad                            do

znaša dohodnina v evrih

                                             8.500,00                                16 %

             8.500,01                25,000,00          1.360,00   +   26 %  nad        8.500,00

           25.000,01                50.000,00          5.650,00   +   33 % nad       25.000,00

           50.000,01                72.000,00        13.900,00   +   39 %  nad      50.000,00

           72.000,01           1.000.000,00        22.480,00   +   50 %  nad      72.000,00 

      1.000.000,01      486.480,00   +   10 %  nad 1.000.000,00

19. Zmanjšanje davka na motorna vozila (DMV), oziroma črtanje 6.aa člena veljavnega 

Zakona o davku na motorna vozila 

20. Zvišanje odstotka dohodnine, ki ga lahko zavezanci namenijo raznim društvom, in to z 

0,5 % na 1,0 %.

21. Zvišanje odstotka, ki bi ga lahko davčni zavezanci (pravne osebe in tisti, ki opravljajo 

dejavnost) namenili za donacije, in to z 0,30 % + 0,20 % na 20 %.

22. Čim prej uvesti en davek na promet nepremičnin, ki naj zamenja obstoječo obdavčitev 

nepremičnin s tremi davki oziroma nadomestili.

23. Upokojencem omogočiti, da po upokojitvi, če to želijo, lahko še naprej delajo in lahko 

poleg plače, od katere se obračunavajo vsi davki in prispevki, prejemajo tudi celotno 

pokojnino. 

24. V primeru spornih odločitev v fazi davčnih postopkov omejiti samostojnost finančnih 

inšpektorjev in del odločanja v davčnem postopku prenesti na direktorje finančnih 

uradov.

25. Izvesti poenostavitev pri obračunavanju prispevkov delojemalca in delodajalca in to na 

ta način, da se ti prispevki združijo.

BRUTO PLAČA 1.000,00 EUR

PRISPEVKI OD BRUTO PLAČE PRISPEVKI NA BRUTO PLAČO

PIZ 15,50 % 155,00 PIZ 8,85 % 88,50

ZZ 6,36 % 63,60 ZZ 6,56 % 65,60

ZAP 0,14 % 1,40 ZAP 0,06 % 0,60

STV 0,10 % 1,00 STV 0,10 % 1,00



POŠK. PD 0,53 % 5,30

SKUPAJ: 22,10 % 221,00 SKUPJA: 16,10 % 161,00

Po novem bi se socialni prispevki od plače obračunavali na naslednji način:

BRUTO PLAČA 1.000,00 EUR

PRISPEVKI OD BRUTO PLAČE

PIZ 24,35 % 243,50

ZZ 12,92 % 129,20

ZAP 0,20 % 2,00

STV 0,20 % 2,00

POŠK. PD 0,53 % 5,30

SKUPAJ: 38,20 % 382,00

26. Ko zaposleni izpolni zakonske pogoje za upokojitev mu avtomatsko preneha delovno 

razmerje in avtomatsko se upokoji, nato pa se lahko z delodajalcem sporazumno 

dogovorita za nadaljnje delo oziroma zaposlitev.

27. Boljša dostopnost do zaposlenih v času uradnih ur.

28. Premik datuma izplačila plač v državni upravi iz 5. v mesecu na 15. v mesecu.

Gospodarsko področje

1. Avtomatizacija izpolnjevanja obrazcev v javni uprav.i 

2. Zagotoviti vodenje podatkov o poslovnih subjektih v enem registru.

3. Uvesti enkratno poročanje oziroma enkratno posredovanje podatkov državnim 

organom, ne pa da vsak organ zahteva svoje podatke (Furs, Ajpes, Statistični urad, 

Banka Slovenije, Spot, eDavki, eNaročanje, …..).

4. Vse vloge naj državni uradniki rešijo takoj, ne pa da odgovorijo, da bodo rešili v 

tridesetih oziroma šestdesetih dneh in potem tudi rešijo zadnji dan ali pa celo zamudijo.

5. Poenostavitev refundacije bolniških nadomestil.

6. Delodajalcem omogočiti pridobivanje podatkov o zaposlenih pri prejšnjih delodajalcih ali 

da ZZZS na podlagi razpoložljivih podatkov pripravi izračun nadomestila za bolniško.

7. Poenostavitve prezapletenih postopkov v delovanju podpornih agencij (na primer AVK, 

ARSO, …).

8. Uvedba zlate vizumske sheme.

9. Urediti in poenostaviti delo od doma.

10. Skrajšanje in poenostavitev postopkov pridobivanja delovnih dovoljen za tujce

11. Poenostavitve pri upokojitvi in odjavi – ZPIZ naj spremeni interna navodila.



12. Ovire pri poslovanju s Fursom.

13. Inšpektorat Republike Slovenije za delo naj na svoji spletni strani objavi svoja stališča in 

mnenja.

14. Poenostavitev aktivnosti na točki eVEM.

15. Nepotrebno poročanju Statističnemu uradu Republike Slovenije (Surs).

16. Poenostavitve pri čezmejnem poslovanju in samodejni izpis obrazca A1

Okoljsko področje

1. Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je potrebno 

izvesti presojo vplivov na okolje, ki je bila sprejeta julija 2020, naj bi se pozitivno vplivalo na 
administrativne razbremenitve.

2. Cilje administrativne razbremenitve uresničuje tudi osnutek novega Gradbenega zakona 
(pojem manjše rekonstrukcije, začasni objekt so začasna skladišča, investitor lahko na lastno 

odgovornost začne gradnjo že po dokončnosti gradbenega dovoljenja, odpravljajo se ovire pri 

legalizaciji objektov, za enostanovanjske stavbe legalno zgrajene pred 2018 se uvaja fikcija 

obstoja uporabnega dovoljenja, za druge pa enostavnejši postopek, ……)

3. V osnutku novega Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) so predlagane nekatere ključne 

spremembe, s katerimi se bodo odpravile administrativne ovire, ki bodo pospešile sprejemanje 
prostorskih aktov.

4. Legalizacijske določbe v osnutku Gradbenega zakona  so napisane tako, da bo dokazovanje 
obstoja stavbe in druge pogoje lažje dokazati.

5. Poenostavitev vročanja, saj se bo vročanje izvajalo preko sistema e-graditev in ne več 
dolgotrajno osebno vročanje.

6. Predlaga se rešitev, da posamezni mnenjedajalci pridobijo gradivo digitalno - objavljeno na 

enotnem portalu. Tako vsi mnenjedajalci odločajo o istem gradivu.

7. Predlaga se poenostavitev izdaje gradbenih dovoljenj. Osnutek gradbenega zakona naj bi 

vseboval rešitve, ki sledijo cilju poenostavitve , kjer je to mogoče.

8. Nujno je potrebno spoštovanje in upoštevanje zakonsko predpisanih rokov v postopku izdaje 

gradbenega dovoljenja. Naj se šteje, da je gradbeno dovoljenje izdano, če upravni organ v 60 
dneh od popolne vloge, katere dopolnitev se lahko zahteva v roku 15 dni od prejema vloge, ne 

izda gradbenega dovoljenja.

9. Predlaga se pospešitev in poenostavitev postopkov pridobitve pravice graditi v postopkih 
izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo in obnovo linijske komunalne infrastrukture. V osnutku 

gradbenega zakona bo to rešeno tako, da se kot popolna vloga šteje tudi taka, kjer investitor še 

nima vseh dokazil o pravici graditi. To lahko uredi v času postopka izdaje gradbenega 
dovoljenja.

10. Ureditev inšpekcijskega ukrepa odklopa legalnega objekta. To pomeni, da v primeru, ko je 
nelegalen objekt priključen na legalen objekt, se izključi le nelegalen objekt, ne pa tudi legalen 

objekt.



11. Vzpostavitev elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja, graditve in 

evidentiranja nepremičnin.

12. Manjka možnost spreminjanja prostorskih aktov po skrajšanem postopku.

13. Že leta prihaja do težav pri prevzemu komunalne odpadne embalaže s strani družb za 
ravnanje z odpadno embalažo, nastajajo požarne in okoljevarstvene težave, uporabniki pa vse 

to neupravičeno plačujejo.

14. Ureditev sistema obratovalnega monitoringa odpadnih vod v skladu z zahtevami zaključkov 
BAT in prakso v drugih državah – priznavanje lastnega monitoringa.

15. Skrajšanje postopkov za pridobitev soglasij za gradnjo poslovnih objektov (zlasti ARSO).

16. Na področju izdajanja gradbenih dovoljenj nastajajo vedno večji zaostanki, saj nekateri 
postopki trajajo tudi po dve leti in več.

17. Predlaga se podaljšanje roka za legalizacijo, ki sedaj znaša pet let, s čimer naj bi se 
razbremenile upravne enote.

18. Za destimuliranje nedovoljenih gradenj bi kazalo razmisliti o predlogu, da bi bila možnost 
priključitve na osnovno komunalno infrastrukturo (elektrika, voda), pogojevana z uporabnim 

dovoljenjem..

19. Razlastitve za občine naj bodo zakonsko urejene na enak način kot za državno 
infrastrukturo. 

20. Molk organa naj se veže na strinjanje z dokumentacijo, ki je bila podana v obravnavo.

21. Odpraviti dolgotrajno pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora pri spreminjanju OPN ali 

sprejemu OPPN, saj se na mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter mnenje 
Direkcije za vode čaka tudi po devet mesec.

22. OPN in OPPN naj se razbremenita vseh vsebin, ki jih pokriva področna zakonodaja nosilcev 
urejanja prostora. Če bi se zakonodaja ustrezno izvajala, potrebe po prepisovanju v prostorske 

akte ne bi bilo.

23. Predlaga se zoženje priobalnega pasu iz sedanjih 15 metrov na 5 metrov, saj je v preteklosti 
znašal 2 metra.

24. Predlaga se sprememba metodologije za izračun omrežnin. Sedaj je določeno, da je cena 
omrežnine odvisna od zmogljivosti priključka oziroma premera vodomera. Veliko jih ima 

vgrajene vodomere večjih velikosti zaradi zagotavljanja varnosti s hidranti.

25. Predlaga se pospešitev sprejemanja uredb o določitvi varstvenih pasov. Varovanje vodnih 
virov je prešlo iz lokalnega na državni nivo, a pristojno ministrstvo uredbe sprejema prepočasi, 

lokalni odloki pa zaradi tega  niso več operativni.

26. Omogočiti izrabo geotermalne vode v Pomurju – gre za prestrogo izvajanje zakonodaje na 
osnovi izračuna letnega emisijskega deleža toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 

kanalizacijo, kljub temu, da uporabniki geotermalne energije v Pomurju dosegajo dosti nižje 
mejne vrednosti toplote.

27. Odpraviti je potrebno birokratske ovire pri gradnji malih HE, to pomeni odpraviti neustrezne 
kriterije za pridobitev vodne pravice, posodobiti pravila in na ta način bo izkoriščeno več kot 50 

% še vedno neizkoriščenega hidropotenciala Slovenije.

28. Predlaga se ukinitev poročanja o odpadkih na ARSO, kateremu se poroča enkrat letno.



29. Predlog za ukinitev okoljevarstvenega dovoljenja za obrate manjšega tveganja, katerega pa 

ministrstvo ne podpira, saj ukinitev ne bi pomenila debirokratizacije ob ohranjeni zahtevi 
izdelave varnostne dokumentacije, kar je skladno z direktivo SEVESO.

30. Predlog poenostavitve postopkov za pridobitev okoljevarstvenih soglasij, okoljevarstvenih in 
gradbenih dovoljenj.

Pomembni za pridobivanje novih investicij so ukrepi na področju okolja, ki se nanašajo na  
pridobivanje različnih dovoljenj; vlada je nekatere ukrepe s tega področja že vključila v pripravo 
Gradbenega zakona, Zakona o varstvu okolja in Zakona o urejanju prostora. Dodatni predlogi 
ukrepov se nanašajo na pridobivanje uporabnih in gradbenih dovoljenj pri graditvi objektov. 
Ukrepi segajo tudi na področje prostora in procesa OPN, Stanovanjskega zakona in področje 
voda ter ravnanja z odpadki in embalažo.

Ker ukrepi za zagon gospodarstva na EU ravni spodbujajo naložbe v digitalno in zeleno 
transformacijo ter prehod na bolj trajnosten gospodarski razvoj, bo za učinkovito okrevanje po 
krizi ključno, da se bo Slovenija sposobna ustrezno prilagoditi tudi s pripravo projektov za 
črpanje EU sredstev in da bo to obdobje čimbolj izkoristila za naslavljanje razvojnih izzivov (npr. 
za usposabljanje, izobraževanje, raziskave in razvoj, pospešitev digitalizacije). Odstranitev 
birokratskih ovir je torej ključna tudi za produktivno in učinkovito uporabo evropskih sredstev v 
okviru Večletnega finančnega okvira za obdobje 2021-2027. Vlada je izoblikovala tudi 
operativno skupino, ki bo posebej skrbela za to, da se bodo težko izpogajana evropska sredstva 
produktivno počrpala. 

Predsednik strateškega sveta, mag. Ivan Simič, je na novinarski konferenci dne 16. 9. 2020 
predstavil zgoraj navedeni predlog ukrepov na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju. 
Predlogi so bili predstavljeni tudi na koalicijskem vrhu na Brdu pri Kranju dne 15. 9. 2020. Ivan 
Simič pa je pripravljen te predloge podrobneje predstaviti vsem poslancem, le povabiti ga je 
potrebno.

O zadevnih predlogih bo odločala vlada. Zaradi navedenih predlogov ni pričakovati posebnega 

izpada prihodkov v proračunu, z izjemo področja socialne kapice, a natančnega izračuna izpada 

prihodkov ni. 

- Kdaj in kako bodo izvedene?

V prvi fazi je bilo največ predlogov za debirokratizacijo narejenih na davčnem področju, kjer je 
možnih precej poenostavitev in izboljšav. Prav tako so se različni deležniki odzvali s predlogi 
debirokratizacije na okoljskem področju (pridobivanje dovoljenj, postopkov OPN, itd.). Na 
gospodarskem področju pa izpostavljamo predvsem predlog avtomatizacije izpolnjevanja 
obrazcev v javni upravi ter pospešitev postopkov v državnih organih. Z vidika ugodnega 
poslovnega okolja za tuje investitorje so pomembni predlogi glede pospešitve zaposlovanja 
tujcev.

O zadevnih predlogih bo odločala vlada. Po oceni strateškega sveta bi se lahko večina 
predlogov uvedlo do konca tega leta in to tako, da bi začeli veljati s 1. 1. 2021, razen tistih 
predlogov, ki se nanašajo na poenostavitve poročanja Fursu, ki bi se uveljavile 1. 4. 2021. 

Nadaljnje predloge debirokratizacije bo strateški svet začel pripravljati po uveljavitvi sedaj 
pripravljenih.

S ciljem pospešitve realizacije investicij je vlada sredi junija 2020 na podlagi INTERVENTNEGA 
ZAKONA ZA ODPRAVO OVIR PRI IZVEDBI POMEMBNIH INVESTICIJ ZA ZAGON 
GOSPODARSTVA PO EPIDEMIJI COVID–19 (Uradni list RS, št. 80/00) določila seznam 



pomembnih investicij, na katerem je 187 pomembnih investicij za zagon gospodarstva po 
epidemiji. Gre za investicije, ki so ključne za zagon gospodarstva po prenehanju epidemije. 
Omenjeni seznam pomembnih investicij,  ki so razdeljene po statističnih regijah in na vsebine iz 
področij okolja, energetike, prometa in regionalnega razvoja, se bo lahko še dopolnjeval. V 
seznam so vključene investicije, ki imajo ocenjeno vrednost nad 5 milijonov evrov ter imajo 
predviden začetek izvedbe v letu 2020 oziroma 2021 ter vse predlagane investicije nad 
vrednostjo 25 milijonov evrov, ki imajo predviden začetek izvedbe poleti 2021.

Namen določitve pomembnih investicij je predvsem v koordinirani in s tem pospešeni obravnavi 
posameznih postopkov, povezanih s temi investicijami, ki  bodo omilile gospodarsko škodo, ki jo 
je pustila epidemija COVID-19. Z zagonom investicij se bo povečala gospodarska rast v vseh 
sektorjih države, tako v gradbeništvu kot drugih panogah, kot so prodaja, opremljanje prostorov, 
posredovanje, trgovina in drugih. 

Za časovno koordinirano izvajanje postopkov, potrebnih za izvedbo pomembnih investicij, skrbi 
koordinacijska skupina, ki je bila ustanovljena z interventnim zakonom. 

Ob tem je potrebno poudariti, da je navedeni ukrep namenjen učinkovitejšim in hitrejšim 
postopkom ter s tem ohranitvi potencialov, na katerih bo Slovenija v prihodnje rasla, nikakor pa 
ne škodovanju okolja in narave. 

Z namenom privabljanja novih investicij tudi v času širjenja koronavirusa SARS- CoV-2 in 
bolezni COVID-19 je bil v okviru interventnih ukrepov SPREMENJEN ZAKON O 
SPODBUJANJU INVESTICIJ, in sicer z namenom »omilitve« pogojev glede minimalne 
vrednosti investicij, ki bistveno prispevajo k razvoju slovenskega gospodarstva (v predelovalni 
dejavnosti je minimalna vrednost investicije do 30. 6. 2021 iz 15 mio eurov znižana na  12 mio 
eurov, v razvojno-raziskovalni dejavnosti je minimalna vrednost investicije do 30. 6. 2021 iz 3 
mio eurov znižana na 2 mio eurov) in glede minimalnega števila delovnih mest za predložitev 
vloge za dodelitev subvencije na podlagi javnega razpisa (v predelovalni dejavnosti je 
minimalno število delovnih mest do 30. 6. 2021 iz 25 znižano na  10, v razvojno-raziskovalni 
dejavnosti je minimalno število delovnih mest do 30. 6. 2021 iz 5 znižano na 3).

V septembru 2018 je bil na pobudo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo ustanovljen 
STROKOVNI SVET ZA KONKURENČNO IN STABILNO POSLOVNO OKOLJE. Gre za 
strokovno-posvetovalni organ, ki ga poleg predstavnikov Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo sestavljajo predstavniki gospodarstva (GZS, OZS, Združenja manager, TZS, SBC in 
ZDS) za obravnavo posameznih vprašanj, svetovanje in nudenje strokovne pomoči, vse vezano 
na vzpostavitev konkurenčnega in stabilnega poslovnega okolja v Republiki Sloveniji. Zadevni 
organ proučuje predlagane in potrebne ukrepe vlade na področjih, ki sodijo pod pristojnost 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, pa tudi druge ukrepe s področij, kot so npr. 
področje delovnopravne zakonodaje ali davkov, ki vplivajo na gospodarske subjekte. 

- Kako se bo ob tej obljubljeni debirokratizaciji upoštevalo ustavne obveze, tako 
socialne kot ekološke, s strani tujih investitorjev?

Želimo si privabiti investicije, ki sledijo trajnostni naravnanosti in družbeni odgovornosti, saj je 
samo s takšnimi investicijami mogoče izkoristiti zeleni razvojni potencial Slovenije ter ob tem 
vzpostaviti okoljsko vzdržen gospodarski razvoj naše države. 

Izhodišča novega 5-letnega programa spodbujanja investicij in internacionalizacije slovenskega 
gospodarstva, ki bo v obravnavo na vlado posredovan pred koncem letošnjega leta, temeljijo na 
viziji, da se Slovenija v mednarodnem prostoru umesti kot zeleno, kreativno in pametno 
gospodarstvo. V omenjenem programu je kot eden izmed strateških ciljev izpostavljen cilj 
privabljanja vzdržnih tujih neposrednih investicij z visoko dodano vrednostjo. Na področju 
privabljanja tujih investicij si bo vlada v prihodnje prizadevala, da bi:



- investitorji Slovenijo prepoznali kot privlačno okolje za zelene, ustvarjalne in pametne 
investicije, ki bi prinesle maksimalne družbene koristi,
- se reaktivirala funkcionalna degradirana območja za »brownfield« investicije,
- se za investiranje v Slovenijo odločilo čimveč raznolikih investitorjev, tako v smislu sektorjev 
kot geografskih območij, ter
- investitorji v Sloveniji vlagali v razvojne oddelke ter s tem še povečali inovacijski potencial 
slovenskega gospodarstva.

V omenjenem programu so kot prednostni sektorji za privabljanje tujih neposrednih naložb 
prepoznani sektorji, ki predstavljajo stebre slovenskega gospodarstva, ob tem pa so 
medsebojno tesno povezani, kar povečuje tudi lokalno ustvarjeno dodano vrednost kot 
posledico tujih neposrednih naložb. Ti sektorji so:  
- napredna avtomobilska industrija in mobilnost,
- proizvodnja električne opreme,
- lesna industrija,
- proizvodnja računalniških, elektronskih in optičnih naprav,
- turizem in prosti čas.

Kot prednostne države, iz katerih si želimo privabljati tuje neposredne investicije (ker sodijo med 
največje svetovne vlagateljice ali so že tradicionalno največje in hkrati uspešne investitorice v 
Slovenijo ter hkrati rastejo kot države investitorice), so izpostavljene naslednje države: 
- Francija,
- Hrvaška, 
- Italija,
- Japonska,
- Južna Koreja,
- Kanada,
- Kitajska,
- Nemčija,
- Rusija,
- Singapur,
- Švica,
- Združene države Amerike in
- Združeno Kraljestvo

Da si vlada ves čas prizadeva pridobiti družbeno odgovorne investitorje, dokazuje tudi dejstvo, 
da je Slovenija sprejela Deklaracijo OECD o mednarodnih naložbah in večnacionalnih družbah, 
ki našo državo zavezuje tudi k izvajanju Smernic OECD za večnacionalne družbe. Omenjene 
smernice se nanašajo na več vsebin, med drugim tudi na človekove pravice, zaposlovanje in 
razmerja med delodajalci in delojemalci, okolje itd. Skupen cilj vlad, ki se pridružujejo tem 
smernicam, je spodbujati pozitiven prispevek večnacionalnih družb h gospodarskemu, 
okoljskemu in socialnemu napredku, in zmanjševati težave, ki jih morda povzroča njihovo 
poslovanje. Pomagajo tudi tako, da ohranjajo in spodbujajo ustrezne standarde in politike v 
podporo trajnostnemu razvoju, se vključujejo v reforme, ki potekajo, ter zagotavljajo učinkovit in 
uspešen javni sektor. Vlade, ki se pridružujejo tem smernicam, se zavezujejo nenehno 
izboljševati domače in mednarodne politike, da bi se povečala blaginja in dvignila življenjska 
raven vseh ljudi.

Zato vlada pri oblikovanju ukrepov za spodbujanje investicij določa takšne pogoje in merila za 
pridobitev spodbud, ki jih bodo lahko izpolnjevali le trajnostno naravnani in družbeno odgovorni 
investitorji. Takšne prakse debirokratizacija ne bo spremenila, temveč bo le poenostavila 
postopke tako za domače kot tuje investitorje.


