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PROGRAM REFORM ZA IZVAJANJE LIZBONSKE STRATEGIJE V SLOVENIJI
Poro ilo o uresni evanju 2006
Poglavje

Prednostne naloge - ukrepi

IG

Zaklju ki Priporo ilo
sveta
EK

Podro je

Vsebina ukrepa

Implementacija in asovnica

Kazalnik za spremljanje napredka

PRVA PREDNOSTNA RAZVOJNA NALOGA - KONKUREN NO GOSPODARSTVO IN HITREJŠA GOSPODARSKA RAST
III.A.1. USMERITVE IN UKREPI NA MAKROEKONOMSKEM PODRO JU
1/ nadaljnje usklajeno delovanje
makroekonomskih politik za izpolnitev
maastrichtskih konvergen nih kriterijev in
prevzem evra leta 2007,

Opis
Cilj/Pri akovan u inek
usklajeno delovanje
prevzem evra leta 2007
makroekonomskih politik za izpolnitev
maastrichtskih konvergen nih
kriterijev in prevzem evra leta 2007,

/

/

makro

2/ postopna ukinitev davka na izpla ane pla e in 2,4,5
poenostavitev dav nega sistema,

/

da

makro

postopna odprava davka na izpla ane znižanje stroškov dela,
pla e do 1.1.2009; sprejetje 7
pove anje možnosti
zaposlovanja visoke
zakonov na podro ju davkov
kvalificirane delovne sile;
stimulativno dav no okolje;
poenostavitev dav nega
sistema za dav ne
zavezance;enostavnejše in
administrativno manj
zapleteno obdav evanje
dohodkov iz premoženja,
zmanjšanje stroškov nadzora
in obra unavanja; zmanjšanje
motivov za odlivanje kapitala

3/ pove anje prilagodljivosti javnih izdatkov in
postopna odprava primanjkljaja,

2,3

/

da

makro

4

/

/

makro

2,4

/

da

makro

pove anje prilagodljivosti javnih
izdatkov in postopna odprava
primanjkljaja,
sprejetje novega socialnega
sprejet nov socialni sporazum
sporazuma, pogajanja so trenutno v
teku
spodbujanje daljšega ostajanja v
dolgoro na vzdržnost
pokojninskega sistema
aktivnosti in individualnega
pokojninskega zavarovanja v skladu z
obstoje o pokojninsko reformo

/

mikro

4/ sprejetje novega socialnega sporazuma,

5/ spodbujanje daljšega ostajanja v aktivnosti in
individualnega pokojninskega zavarovanja.

1,6

Postopek
v teku

Rok
1.1.2007

v teku

1.1.2009

konvergen ni kriteriji

/

/

v teku

/

v teku

stalna naloga

starost ob upokojitvi

v teku

stalna naloga

kazalnik zadovoljstvo državnih
organov in gospodarskih družb
(pritožbe)

III.A.2. ODPRT NOTRANJI TRG IN KONKURE NOST GOSPODARSTVA
III.A.2.1. Razširiti in poglobiti notranji trg
1/ krepitev institucij nacionalne tehni ne
infrastrukture kakovosti,

12

/

krepitev nacionalne tehni ne
infrastrukture kakovosti

oktober 2006

nemoteno in u inkovito
delovanje institucij nacionalne
tehni ne infrastrukture
kakovosti

1

Slovenija - Poro ilo o uresni evanju Programa reform za izvajanje Lizbonske strategije

2/ prenos zakonodaje EU s podro ja notranjega
trga v slovenski pravni red in vzpostavitev
spremljanja izvajanja te zakonodaje,

12

/

/

mikro

pravo asen in pravilen prenos direktiv doseganje 1,5 % oz. 0 %
s podro ja notranjega trga v slovenski transpozicijskega deficita pri
prenosu direktiv notranjega
pravni red
trga v slovenski pravni red

v teku

3/ širitev institucionalne mreže za varstvo
potrošnikov in vpetost v obstoje e mreže za
varstvo potrošnikov v EU; zagotovitev enake
ravni varnosti proizvodov oz. zaš ite
potrošnikov pred nevarnimi proizvodi na
celotnem notranjem trgu EU

12

/

/

mikro

vzpostavitev in delovanje Evropskega
potrošniškega centra v Sloveniji v
okviru nevladnega sektorja;
uveljavitev sistema ICSMS za
izmenjavo informacij o proizvodih

potrošnikom dostopne
informacije v zvezi
nakupovanjem blaga in
storitev na notranjem trgu s
ciljem s ciljem približanja
notranjega trga EU
slovenskim državljanom

v teku

4/ širitev znanja o notranjem trgu v gospodarstvu
in javnosti.

12

/

/

mikro

predstavitev priložnosti, ki jih
podjetjem nudi notranji trg EU z
organizacijo seminarjev in konferenc

ve ja informiranost podjetij o
možnostih in pravicah, ki jih
omogo a skupni trg EU in
posledi no pove anje
poslovanja znotraj EU

evidentiranje vseh zemljiš , ki so
neposredno ali posredno v javni lasti,
pomo lokalnim skupnostim pri
ustanavljanju in izgradnji industrijskih
con
poenostavitev in pospešitev
postopkov v zvezi s pridobivanjem
posameznih dovoljenj

pove ana ponudba zemljiš
za gradnjo

v teku

zmanjšanje administrativnih
ovir za poslovanje in
investiranje

v teku

v pripravi

stalna naloga

transpozicijski deficit

za EPC 1.7.2006; število vnosov podatkov o proizvodih v
za ICSMS sistem sistem
vzpostavljen

stalna naloga

letna rast izvoza/uvoza v/iz EU

III.A.2.2. Pove anje prilivov razvojno spodbudnih doma ih in tujih naložb
1/ izboljšanje ponudbe stavbnih zemljiš in
industrijskih con,

13

/

/

mikro

2/ sistemati no odpravljanje administrativnih ovir
za poslovanje in investiranje (prostorsko
urejanje, gradbena in obratovalna dovoljenja,
sklepanje delovnih razmerij),
3/ zniževanje vstopnih stroškov za za etne
investicije v povezavi s prenosom
visoke/srednje visoke tehnologije in
ustvarjanjem kakovostnih delovnih mest,

13

/

/

mikro

13

/

/

mikro

finan ne spodbude za tuje investicije zniževanje vstopnih stroškov
(sofinanciranje stroškov komunalnega za za etne tuje investicije,
in infrastrukturnega opremljanja ind.
nova delovna mesta.
lokacij, gradnje/nakupa objektov,
nakupa novih strojev in opreme, bruto
pla novo zaposlenih).

13

/

/

mikro

dejavnosti spodbujanja NTI:
informacijske, svetovalne idr. storitve
za tuje investitorje, trženje Slovenije in
njenih regij kot lokacije za NTI,
promocija podobe Slovenije in njenih
regij ter analiziranje konkuren nega
položaja RS kot lokacije za NTI.

4/ ofenzivno trženje Slovenije kot primerne
lokacije za NTI.

oktober 2006

pove anje letnih prilivov NTI
povp. od 1%-1,5% BDP (brez
prevzemov in privatizacij),
1000-1500 novih delovnih
mest, vsaj 1 za etno NTI v
visoko tehnologijo in vsaj 3
za etne NTI v storitveni
sektor.

število urejenih tehnoloških parkov

/

v teku

2005 - 2009

število novih delovnih mest

v teku

2005 - 2009

letni prilivi NTI, število delovnih mest,
število projektov NTI v visoko
tehnologijo in storitve.
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III.A.2.3 Zagotoviti odprte in konkuren ne trge
III.A.2.3.1 Politika konkurence
v pripravi so strokovne podlage za
ve ja preglednost in
pripravo novega zakonskega besedila. poenotenje postopkov,
zagotovitev ustreznejših
preiskovalnih pooblastil in
u inkovitejših sankcij ter
u inkovitejši nadzor nad
koncentracijami.
predvidena je prioritetna obravnava
vzpostavitev oz. izboljšanje
zahtevnejših kršitev, predvsem
normalne konkurence v
kartelov.
strukturi trga ter s tem
povezane ve je
konkuren nosti gospodarstva.

v teku

do konca leta 2007

/

v teku

stalna naloga

pove an delež primerov kartelnih
sporazumov in zlorabe prevladujo ega
položaja v strukturi obravnavanih
primerov

mikro

postopna kadrovska krepitev UVK

ustrezna administrativna
usposobljenost za
spremembo strukture in
zahtevnosti obravnavanih
primerov ter izpolnjevanje
mednarodnih obveznosti v
okviru ECN.

v teku

/

mikro

odprodaja državnih deležev v
gospodarskih družbah

zmanjšanje lastništva države
v gospodarstvu, ve ja
konkurenca

v teku

vzpostavitev mehanizmov pove ane
konkurence na vseh trgih elektronskih
komunikacij
sprememba zakonodaje glede na
ugotovljene pomanjkljivosti

pove anje konkurence v vseh
segmentih trga

V teku

stalna naloga

/

odprava pomanjkljivosti, ki so
se pokazale ob izvajanju
zakonodaje
(i) izrabiti presežne kapacitete podjetij pove anje konkuren nosti na
v državni lasti (DARS, d.d., SŽ, d.o.o.) trgih elektronskih komunikacij
(ii) gradnja omrežij na podro jih kjer ni
komercialnega interesa

V teku

1.1.2007

/

1/ prenova zakonodaje za zagotovitev ve je
preglednosti, poenotenja postopkov,
ustreznejših preiskovalnih pooblastil in
u inkovitejši nadzor nad koncentracijami,

13

/

/

mikro

2/ postopno ve ji poudarek presoji zahtevnejših
kršitev konkuren ne zakonodaje (kartelni
sporazumi, zlorabe prevladujo ega položaja),

13

/

/

mikro

3/ okrepitev Urada za varstvo konkurence.

13

/

da

13

/

do konca leta 2008 število zaposlenih, višina zagotovljenih
prora unskih sredstev

III.A.2.3.2 Privatizacija
1/ pospešitev umika države iz lastništva
gospodarstva (privatizacija).

/

III.A.2.3.3 Javne gospodarske službe in mrežne industrije
III.A.2.3.3.1 Elektronske komunikacije in pošta
1/ spodbujanje vstopa in razvoja novih
telekomunikacijskih operaterjev,

13

2

da

mikro

2/ posodobitev predpisov in izboljšanje
delovanja Agencije za pošto in elektronske
komunikacije,
3/ gradnja širokopasovnih elektronskih omrežij
ter zagotovitev pregledne in konkuren ne
ponudbe že obstoje ih zmogljivosti vodov za
zakup,

13

2

/

mikro

13

2

/

mikro

13

2

/

mikro

vzpostavitev lastniške strukture, ki bo
dolgoro no zagotavljala u inkovito
upravljanje, konkuren nost in uspešen
razvoj družbe Telekom Slovenije, d.d.

doseganje najvišje možne
prodajne cene državnega
deleža, pozitiven vpliv na
razvoj sektorja elektronskih
komunikacij

v teku

1.1.2008

1/ vklju evanje sedanjih izvajalcev ob inskih
javnih služb v ve je organizacijske enote na
regijski ravni,

13

/

/

mikro

priprava operativnih programov in
novelacija Zakona o lokalni
samoupravi

zagotovitev združevanja
investicij na lokalni ravni in
združevanje izvajalcev javnih
služb

v teku

31.12.2006

2/ uvajanje sistema EMAS ali ISO 14011 v javne
službe varstva okolja,

13

/

/

mikro

vklju evanje sistemov upravljanja z
zagotovitev uvedbe
okoljem v javne službe varstva okolja upravljanja z okoljem v vse
javne službe varstva okolja

v teku

1.1.2010

4/ postopna privatizacija telekomunikacijskega
operaterja (Telekom Slovenije, d. d.).

(i) v teku
(i)1.10.2006
(ii) v pripravi

(ii) 1.1.2007

/

/

III.A.2.3.3.2 Javne službe varstva okolja

oktober 2006

kazalniki so opredeljeni v OP razvoja
okoljske in prometne infrastrukture
2007- 2013
število izvajalcev javnih služb z
uvedenim sistemom upravljanja z
okoljem
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13

/

/

mikro

izvedba sistemati nega pregleda
odlokov ob in na podlagi ZGJS

uskladitev ob inskih odlokov z
veljavno zakonodajo

v pripravi

1.1.2008

število izdanih odlo b MOP o
uskladitvi ob inskih predpisov

13

/

/

mikro

priprava novega predpisa o
prenos infrastrukture na
oblikovanju cen komunalnih storitev in ob ino in izena itev izvajalcev
v delu lastne cene in priprava
izdelava stroškovne analize
stroškovne analize

v pripravi

1.1.2009

število ob in, ki v svojih knjigah nimajo
vpisane infrastrukture in priprava prve
stroškovne analize

1/ dokon na sprostitev energetskega sektorja,

13

4

da

mikro

pravico do izbere dobavitelja
gospodinjstev

v pripravi

1.1.2007

/

2/ lo itev in reorganizacija distribucijskih podjetij
za elektri no energijo,

13

4

da

mikro

dokon na sprostitev sektorja tudi za
gospodinjstva, v skladu z evropskimi
direktivami
lo itev in reorganizacija distribucijskih
podjetij za elektri no energijo,

lo itev distribucijskih podjetij
za elektri no energijo

v pripravi

1.1.2007

/

3/ nova, tržna pravila za razdelitev ezmejnih
prenosnih zmogljivosti za prenos elektrike,

13

4

da

mikro

tržna razdelitev ezmejnih
prenosnih zmogljivosti

v teku

31.12.2006

/

4/ ustvarjanje ve doma ih akterjev na trgu na
debelo,

13

4

da

mikro

v skladu s smernicami v okviru
evropske ezmejne uredbe je
potrebno sprejeti nova tržna pravila za
razdelitev ezmejnih prenosnih
zmogljivosti
ve ja konkurenca na trgu na debelo
ter ve doma ih akterjev pred
odprtjem trga 1.7.2007

ve doma ih akterjev na trgu
na debelo

v teku

1.1.2007

/

5/ ukrepi za gradnjo novih prenosnih in
proizvodnih zmogljivosti.

13

4

da

mikro

izgradnja in prenova objektov, npr.
optimalna oskrba z elektri no
daljnovodov, proizvodnih zmogljivosti energijo

v teku

stalno

/

1/ vzpostavitev integriranega sistema javnega
potniškega prometa (enoten tarifni sistem,
enotne vozovnice, usklajen vozni red in
enoten informacijski sistem, intermodalni
terminali),
2/ spodbujanje celovitih logisti nih storitev ob
vzpostavljanju arhitekture inteligentnih
prometnih sistemov,

13

/

da

mikro

(i) priprava pravne podlage (ii)
zagotovitev strojne in programske
opreme

v pripravi

2008

število potnikov

13

/

/

mikro

geografska in cenovna
dostopnost, ekonomska
u inkovitost, ve ji obseg in
kakovost JPP, optimalne
prevozne kapacitete.
(i) vzpostavitev t.i. logisti nih gru ; ter gospodarski u inek: povezava
(ii) vzpostavitev sistema za izvajanje centrov za logistiko glede na
geografske in modalne
avkcij glede na e-povpraševanja po
parametre;
prevozu blaga (cestni in ve modalni
optimizacija tovornega
prevoz).
prometa: pove anje
prepustnosti sistema; pozitivni
u inki na okolje.

v pripravi

2010

število izvedenih avkcij preko sistema,
število uporabnikov sistema, vrednost
opravljenega prometa.

3/ deregulacija posameznih podsistemov
prometa in prodaja državnih lastniških
deležev, skladno z obstoje o zakonodajo, kjer
ni ogrožen javni interes ter je z vidika
konkurence, kakovosti in varnosti upravi eno,

13

/

/

mikro

preu itev možnosti deregulacije
posameznih podsistemov prometa in
prodaje državnih lastniških deležev,
skladno z obstoje o zakonodajo
(sprejem Zakona o prevozih v
cestnem prometu).

v pripravi

konec 2006
(prevozi v cestnem
prometu)

/

3/ okrepitev nadzora nad izvajanjem delovanja
javnih služb varstva okolja, katerih položaj je
poseben in monopolen,
4/ zagotavljanje enakosti med izvajalci javnih
služb varstva okolja ne glede na njihovo
organizacijsko obliko.

III.A.2.3.3.3 Elektri na energija in zemeljski plin

III.A.2.3.3.4 Prometna politika

oktober 2006

možnost vklju evanja
zasebnega kapitala v razvoj
prometne infrastrukture in
prevoznih storitev povsod
tam, kjer je z zasebno pobudo
mogo e dose i želene
rezultate.

4
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v pripravi

2006

/

v pripravi

2007

/

(i) izboljšanje varnosti
zra nega prometa (ii)
izena itev pogojev za
opravljanje dejavnosti z
ostalimi lanicami EU (iii)
znižanje stroškov upravnih
postopkov.

v teku

2008

števila letalskih nesre in incidentov,
stabilnost prora unskih izdatkov

(i) posodobitev SV in TK naprav na
posameznih odsekih; (ii) uvedba
daljinskega vodenja stabilnih naprav
elektri ne vleke; (iii) obnova
posameznih odsekov na progi
Ljubljana - Zidani most Maribor/Ormož; (iv) posodobitve
proge Koper - Diva a; (v)
elektrifikacija proge Pragersko Hodoš.
(i) izvajanje osnovnega programa
avtocest skladno z Resolucijo o
Nacionalnem programu izgradnje
avtocest v RS (NPIA) in letnimi plani
Razvoja in obnavljanja avtocest ter
Državnim razvojnim programom ; (ii)
posodobitev glavnih in regionalnih
cest državnega cestnega omrežja.

(i) zagotavljanje varnosti; (ii)
zagotavljanje
interoperabilnosti; (iii)
doseganje višjih hitrosti; (iv)
pove anje propustnosti proge;
(v) manjša obremenitev okolja
s hrupom.

v teku

2008

Dokon ana dokumentacija/ podpisane
pogodbe/ dokon ana investicija.

Poglabljanje pristaniških bazenov,
gradnja novih operativnih obal na
pomolu III in nadgradnja obstoje ih
operativnih obal na pomolu I in II.

1800 metrov novozgrajene
operativne obale zaradi
pove anja zmogljivosti v
koprskem tovornem
pristaniš u.

odstranitev ovir za ezmejne
storitve, zagotovitev višje
ravni varnosti obratovanja,
nediskriminatoren dostop do
infrastrukture, sprejem
zakonodaje, ustanovitev
neodvisnih institucij

4/ spremembe notranje zakonodaje na podro ju
železnic v skladu z II. železniškim svežnjem,

13

/

/

mikro

uskladitev slovenske zakonodaje z
zakonodajo EU, tako da bodo
razširjene pravice dostopa do
infrastrukture, opredeljene klju ne
sestavine varnostnih sistemov,
postopno razširjen obseg uporabe
interoperabilnosti, ustanovljene
neodvisne institucije na železniškem
podro ju.

5/ sprejetje novega zakona o pristaniš ih, ki bo
oblikoval pravne pogoje za upravljanje
pristaniš , opravljanje pristaniških dejavnosti
in rabo morskega dobra,

13

/

/

mikro

oblikovanje pravnih pogojev za
celovita ureditev pravnih
upravljanje pristaniš , lo itev funkcije vprašanj s podro ja pristaniš .
upravljanja od pristaniških dejavnosti,
ustanovitev pristaniške uprave kot
osebe javnega prava in priprava
pravne podlage za ureditev razmerij
med državo in Luko Koper.

6/ poenotenje prometnotehnoloških, tehni nih in
varnostnih predpisov na podro ju zra nega
prometa in uvajanje liberalnejših postopkov v
zvezi s komercialnimi vidiki prometa.

13

/

/

mikro

(i) usklajevanje nacionalnih predpisov
s predpisi EU (ii) izdajanje nacionalnih
predpisov za izvajanje predpisov EU
(iii) odpravljanje administrativnih ovir

1/ železniška infrastruktura: investicijska dela pri
V. in X. koridorju

16

/

da

mikro

2/ cestna infrastruktura: dograditev avtocestnega
omrežja do 2010, uresni itev nacionalnega
programa razvoja in vzdrževanja državnih
cest,

16

/

/

mikro

3/ pomorska infrastruktura: pove anje
zmogljivosti v koprskem tovornem pristaniš u
in njegova navezava na cestno in železniško
infrastrukturo,

16

/

/

mikro

III.A.2.3.5 Razširiti in izboljšati infrastrukturo

oktober 2006

(i) do 2010, (ii) a) kilometri zgrajene avtoceste;
(i) skrajšanje potovalnih asov (i) v teku (ii) v
in zmanjšanje zastojev v
pripravi
sprejem NPRVDC b) kilometri posodobljenih državnih
prometu ter posledi no
predvidoma do cest.
zmanjšanje negativnih vplivov
konca 2006
na okolje; (ii) boljša
medregijska povezava ter
navezava na glavne evropske
cestne koridorje.

v pripravi

2013

Metri novozgrajene operativne obale.

5
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4/ infrastruktura zra nega prometa: posodobitev
mednarodnih letališ ter infrastrukture za
vodenje zra nega prometa in nadzor nad njim.

16

/

/

mikro

(i) posodobitev in razširitev potniških
terminalov; (ii) obnova letališke
infrastrukture; (iii) izdelava projektov
za novi kontrolni center in tehnologijo.

(i) uskladitev s Schengenskimi
zahtevami; (ii) pove anje
zmogljivosti potniških
terminalov; (iii) pove anje
zmogljivost vodenja prometa.

v teku

2009

sprejet

julij 2006

št. novih delovnih mest, št. novih
podjetij, število vrhunsko izobraženih
kadrov v gospodarstvu, delež
inovacijskih podjetij, št. evropskih
patentov na milijon preb., število
gospodarsko-razvojno-logisti nih
platform, dodana vrednost v podprtih
podjetjih,

(i) izpolnjevanje Schengenskih
standardov; (ii) število potnikov, kosov
prtljage in obra alni as letal; (iii)
preto nost in skupna koli ina letal ter
zamude.

III.A.3 POSLOVNO OKOLJE IN RAZVOJ PODJETNIŠTVA
III.A.3.1 Izboljšanje poslovnega okolja in zmanjšanje administrativnih ovir
III.A.3.2 Spodbujanje podjetniškega razvoja in inovatorstva
III.A.3.3 Izobraževanje za podjetništvo
III.A.3.4 Dostop do finan nih virov za mala in srednja podjetja
1/ izdelava novega programa za pospeševanje
podjetništva in konkuren nosti, ki bo temeljil
na na elih enostavnosti, preglednosti in
osredoto enosti,

14, 15

2

da

mikro

priprava Programa ukrepov za
podrobni cilji so navedeni v
spodbujanje podjetništva in
poro ilu
o
uresni evanju
konkuren nosti za obdobje 2007-2013 programa reform

2/ racionalizacija sistema podeljevanja pomo i 14, 15
gospodarstvu po na elu "vse na enem mestu",

2

da

mikro

vzpostavitev sistema VEM, ki bo
omogo il hitrejšo registracijo podjetja
ter zmanjšal administrativne ovire na
podro ju podjetništva (e-VEM za s.p.
vzpostavljen v 2005)

Skrajšanje ustanovitve
podjetja na 7 dni, skrajšanje
ustanovitve s.p. na 1 dan,
prihranki za državljane

v teku

1.6.2007

Število dni potrebnih za ustanovitev
podjetja

3/ izboljšanje kakovosti in dostopa do podpornih 14, 15
storitev za mala in srednja podjetja; povezava
svetovalnih in usmerjevalnih ustanov v enotno
mrežo,

2

da

mikro

ustanovitev JAPTI

kvantificirana merila in cilji v
programu delovanja JAPTI;
u inkovito izvajanje politike
MG, pomo gospodarstvu po
principu "vse na enem mestu".

sprejet

1.1.2006

stroški delovanja, u inkovitost
delovanja.

4/ izboljšanje dostopa do za etnega in
14, 15
tveganega kapitala ter poenostavitev ban nih
postopkov kreditiranja,

2

da

mikro

u inkovitejši Slovenski podjetniški
sklad, ve razpoložljivih sredstev za
MSP, ustanovitev sklada tveganega
kapitala

3 skladi tveganega kapitala do
2013, do 10% višja dodana
vrednost na zaposlenega v
podprtih
podjetjih
od
povpre ja v panogi, 20
visokotehnoloških gazel do
2013, 1620 novih delovnih
mest

v pripravi

2007

oktober 2006

dodana vrednost na zaposlenega,
nova delovna mesta, nova
visokotehnološka podjetja

6
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5/ vzpostavitev na inov za boljše sodelovanje
podjetij z izobraževalnimi in raziskovalnorazvojnimi ustanovami ter spodbujanje
mobilnosti kadrov.

v pripravi

2007

št. šolanj razvojnih kadrov iz podjetij,
št. prehodov raziskovalcev iz znanosti
v gospodarstvo, št. razvojnih ekip za
industrijo. Raziskave, delež
raziskovalcev v poslovnem sektorju.

Delovanje posodobljenega,
razširjenega informacijskega
portala, izdelava CRM,
pove anje uporabe portala pri
uporabnikih

v teku

stalna naloga

/

pove anje povpraševanja po
slovenskih dobaviteljih za 10
%

v teku

stalna naloga

/

pove ati usposobljenost malih
in srednjih podjetij za
mednarodno poslovanje.

v teku

stalna naloga

/

odprtje 4 predstavništev v letu
2006 in 4 v letu 2007

v teku

stalna naloga,
ustanovitev novih
predstavništev do
2007

/

14, 15

1,2

da

mikro

ukrep "razvojniki za gospodarstvo" v letno omogo iti vsaj 100
sklopu Programa ukrepov 2007-2013 najboljšim razvojnim kadrom v
podjetjih, da se izobražujejo
na univerzah, letno podpreti
vsaj
50
prehodov
raziskovalcev iz znanosti v
gospodarstvo, letno podpreti
kreiranje vsaj 10 razvojnih
ekip za industrijo. Raziskave v
podjetjih,
60%
delež
raziskovalcev, ki so zaposleni
v poslovnem sektorju.

1/ zbiranje in posredovanje kakovostnih
zunanjetrgovinskih informacij in svetovalnih
storitev

10, 13

2

da

mikro

ukrep se izvaja preko spletnega
portala izvozno okno.si, ki zagotavlja
kvalitetne in ažurne informacije o tujih
trgih

2/ spodbujanje ponudbenih možnosti
slovenskega gospodarstva

10, 13

2

da

mikro

3/ izobraževanje in usposabljanje za
mednarodno poslovanje

10, 13

2

da

mikro

z informiranjem tuje poslovne javnosti
in zagotavljanjem storitev tujim
kupcem zagotoviti ve jo
prepoznavnost slovenskih dobaviteljev
in ve ji izvoz.
priprava projekta izobraževanja in
usposabljanja ter njegovo izvajanje

4/ odpiranje predstavništev slovenskega
gospodarstva v tujini

10,13

2

da

mikro

III.A.3.5 Spodbujanje internacionalizacije podjetij

odprtje predstavništev slovenskega
gospodarstva JAPTI z namenom
zagotavljanja informacijskih,
svetovalnih in druge storitve

DRUGA PREDNOSTNA RAZVOJNA NALOGA: U INKOVITO USTVARJANJE, DVOSMERNI PRETOK IN UPORABA ZNANJA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN KAKOVOSTNA DELOVNA MESTA
Poglavje

Prednostne naloge - ukrepi

IG

Zaklju ki Priporo ilo
sveta
EK

Podro je

Opis

Vsebina ukrepa
Cilj/Pri akovan u inek

Implementacija in asovnica
Postopek
Rok

Kazalnik za spremljanje napredka

III.B.1 RAZISKAVE, INOVACIJE IN TEHNOLOGIJA
III.B.1.1 Spodbujanje raziskovalno-razvojne dejavnosti in inovacij
1/ pove anje javnih sredstev za raziskave in
razvoj za približno 0,1 % BDP letno,

7,8

1

da

mikro

pove anje javnih sredstev za
raziskave in razvoj vklju no s
pove ano u inkovitost teh naložb

oktober 2006

zmanjšanje zaostanka v zvezi
z vlaganji v RR; pove ana
vlaganja poslovnega sektorja
v RR

v teku

31.12.2010

javna izdatki v RR kot % BDP, izdatki
poslovnega sektorja v RR kot % v
BDP
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2/ postopno spreminjanje strukture javnih vlaganj
v raziskave in razvoj, tako da se bodo dodatna
javna sredstva za raziskave in razvoj
razporejala med tehnologijo in znanost v
razmerju 80 : 20 in da se bo v že obstoje ih
javnih sredstvih postopno pove eval delež za
posebne uporabne in razvojne raziskave v
smislu spodbujanja tehnološkega razvoja in
inovativnosti,
3/ spremembe v dav ni in industrijski politiki ter
v sistemu financiranja raziskovalne dejavnosti,
ki bodo spodbujale sodelovanje med
raziskovalnim podro jem in gospodarstvom,
ustanavljanje podjetij »spin-off« in
zaposlovanje raziskovalcev v gospodarstvu,

7,8

1

/

mikro

postopno spreminjanje strukture javnih postopno uravnoteženje
vlaganj z ve jim poudarkom na
razmerja med javnimi vlaganji
tehnologijo
v znanost oziroma v
tehnologijo in v podporo
gospodarskemu razvoju na
razmerje 55 : 45

7,8

1

da

mikro

sklopi ukrepov v: (i) sistemih
financiranja RR; (ii) industrijski politiki
ter v (iii) ustrezni dav ni politiki
(uvedba dodatne dav ne olajšave za
vlaganja v raziskave in razvoj)

(i) v teku, (ii) (i) dec. 2007, (ii)
pove ana vlaganja
v teku, (iii) za etek izvajanja v
poslovnega sektorja v RR;
sprejet
pove anje sodelovanja
2007, poteka do
gospodarstva z raziskovalnimi
2013, (iii)
organizacijami; pove anje
1.1.2006
inovativnosti

delež države pri financiranju RR v
poslovnem sektorju, delež poslovnega
sektorja pri financiranju RR v
državnem in visokošolskem sektorju,
število raziskovalcev v poslovnem
sektorju, delež raziskovalcev
poslovnega sektorja med vsemi
raziskovalci, naložbe tveganega
kapitala v visoke tehnologije kot % v
BDP, število novih "spin-off "podjetij,
število evropskih patentov na mio
prebivalcev, delež izvoza proizvodov
visoke tehnologije v celotnem
nacionalnem izvozu

4/ vzpostavitev zakonodajnega in finan nega
okolja, ki bo spodbudno za ustanavljanje in
rast visokotehnoloških in drugih inovativnih
podjetij, zlasti malih in srednjih

7,8

1

da

mikro

vzpostavitev zakonodajnega in
finan nega okolja, spodbudnega za
razvoj visokotehnoloških in inovativnih
podjetij

glej III.A.3.4.
pove ana vlaganja
poslovnega sektorja v RR;
pove anje sodelovanja
gospodarstva z raziskovalnimi
organizacijami; pove anje
inovativnosti

naložbe tveganega kapitala v visoke
tehnologije kot % v BDP, število novih
visoko tehnoloških podjetij

v teku

31.12.2010

glej III.A.3.4.

razmerje med sredstvi za znanost in
sredstvi za tehnologijo v javnih
sredstvih za RR, delež inovacijsko
aktivnih podjetij med malimi podjetji,
število evropskih patentov na mio
prebivalcev

III.B.1.2 Spodbujanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in prehod v informacijsko družbo
1/ pove anje dostopnosti IKT s pospeševanjem
razvoja brezži nih omrežij, vlaganja v pasivno
infrastrukturo,

9

/

da

mikro

zagotavljanje zakonskih pogojev za
pove anje dostopnosti infrastrukture
elektronskih komunikacij ter
postavitev javnih e-to k

enakomerna pokritost z
dostopnimi to kami za internet

v teku

št. dostopnih to k za internet, pokritost
ozemlja z dostopom do interneta

2/ vklju evanje im ve prebivalstva v uporabo
IKT in storitev informacijske družbe ter
uresni itev pobude Ra unalnik v vsak dom,
3/ zagotavljanje e-vsebin v slovenskem jeziku.

9

/

da

mikro

izvajanje projektov za vklju evanje
prebivalstva v uporabo IKT

velika vklju enost prebivalstva
v uporabo IKT

v teku

stalna naloga

/

9

/

/

mikro

zagotavljanje e-vsebin v slovenskem
jeziku z izvajanjem projektov kot so
npr. e-storitve, eU enje, …

zagotavljanje e-vsebin v
slovenskem jeziku

v teku

stalna naloga

/

v pripravi

dec 2006

/

III.B.2 ZNANJE ZA RAZVOJ IN RAZVOJ LOVEŠKIH VIROV
III.B.2.1 Spodbujanje razvoja loveških virov in vseživljenjskega u enja
1/ oblikovanje celovite in podrobne strategije
vseživljenjskega u enja,
2/ prenova visokega izobraževanja, višjega
strokovnega in srednjega strokovnega in
poklicnega izobraževanja ter zagotavljanje
možnosti za horizontalno in vertikalno
mobilnost na državni in mednarodni ravni
(krediti ECTS, evropski in nacionalni
kvalifikacijski okvir),

23

3

da

23

/

da

zaposlovanje oblikovanje nove strategije
vseživljenskega u enja
zaposlovanje prenova visokega izobraževanja,
višjega strokovnega in srednjega
strokovnega in poklicnega
izobraževanja

oktober 2006

kakovostno izobraževanje,
horizontalna in vertikalna
mobilnost

v teku

/

8
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3/ celovita prenova univerze s pove anjem
števila ponudnikov, ve jo prilagodljivostjo
potrebam gospodarstva, ve jo kakovostjo in
konkurenco,
4/ zagotavljanje izobraževanja za trajnostni
razvoj.

23

/

da

23

/

/

/

/

/

/

/

/

III.B.2.2 Prilagodljivi sistemi izobraževanja in usposabljanja
1/ izboljšanje kakovosti in pove anje privla nosti 24
poklicnega izobraževanja – sprejetje novega
zakona,
2/ širjenje zaposlitvenih možnosti z
24
vrednotenjem in priznavanjem neformalnega
in priložnostnega u enja ter zagotavljanje
preglednosti vseh postopkov v zvezi s tem,
3/ izboljšanje ustreznih spodbud za delodajalce
24
in zaposlene.

zaposlovanje deregulacija ustanavljanja javnih in
zasebnih visokošolskih zavodov in
programov ter reforma visokega
šolstva
zaposlovanje prenova programov v skladu s
trajnostnim razvojem. Trenutni projekt
"Najbolj u e a se podro ja"

izboljšanje kakovosti
izobraževanja, prilagodljivosti
programov

v teku

/

umestitev na el trajnostnega
razvoja v izobraževanje

v teku

/

zaposlovanje vzpostavljanje mehanizmov za
spremljanje in zagotavljanje kakovosti
v izobraževanju
zaposlovanje Izgradnja enotnega sistema
nacionalnih poklicnih kvalifikacij

izboljšanje kakovosti in ve ja
privla nost poklicnega
izobraževanja
vrednotenje in priznavanje
neformalnega in informalnega
u enja

sprejet

/

v teku

/

zaposlovanje finan ne spodbude

zagotovitev spodbud za
delodajalce in zaposlene

v pripravi

/

TRETJA PREDNOSTNA RAZVOJNA NALOGA: U INKOVITEJŠA IN CENEJŠA DRŽAVA
Poglavje

Prednostne naloge - ukrepi

IG

Zaklju ki Priporo ilo
sveta
EK

Podro je

Opis

Vsebina ukrepa
Cilj/Pri akovan u inek

Implementacija in asovnica
Postopek
Rok

Kazalnik za spremljanje napredka

III.C.1 Izboljšanje institucionalne konkuren nosti države
1/ izboljšanje usklajevanja oblikovanja in
izvajanja razvojne funkcije države
(gospodarstvo, sociala, okolje),

14

/

/

mikro

(i) izboljšanje usklajevanja oblikovanja
in izvajanja razvojne funkcije države
(gospodarstvo, sociala, okolje), (ii)
ustanovitev Službe za razvoj

2/ uvedba obvezne predhodne presoje u inkov
predpisov in razvoj metodologije ocenjevanja
vplivov na gospodarstvo

14

/

da

mikro

ustanovitev medresorske delovne
skupine, ki bo pripravila metodologijo
in splošna navodila za izvedbo
predhodne presoje u inkov ter akcijski
na rt za uvedbo v javno upravo,
sprejeta Metodologija za izpolnjevanje
in spremljanje Izjave o odpravi
administrativnih ovir in sodelovanju
zainteresirane javnosti, ki je
umeš ena v sklop dolo b Poslovnika
Vlade RS

7/ vzpostavitev centralnih evidenc, npr. enotne
centralne evidence na podro ju socialnih
transferjev, registra nepremi nin,

14

/

/

mikro

(i) vzpostavljen portal elektronske
storitve javne uprave, ki omogo a evro anje, e-pla ila, e-podpisovanje in
e-oddajo vlog za vse ustanove
javnega sektorja; (ii) e-sociala; (iii)
register nepremi nin

oktober 2006

(i) v teku,
(ii) SVR
sprejet

stalna naloga

/

oblikovana navodila in
metodologija ter akcijski
na rt;uveljavitev na el o
presojanju u inkov
predlaganih ukrepov

v teku

do konca 2006

/

(i) Vzpostaviti elektronsko
poslovanje v celotnem javnem
sektorju; (ii) zagotoviti
enostaven in hiter dostop do
podatkov, ki so potrebni v
postopkih na podro ju dela in
socialne varnosti z enega
mesta

sprejet

(i) 1.6.2006 rok za 4 stopenjski kazalnik "availability of
sistem, širitev bo public services online" iz metodologije
potekala
Capgemini
postopoma; (ii)
1.1.2008; (iii) 2007
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III.C.1.1 Kakovost regulacije in poenostavitve zakonodaje
3/ sprejetje in izvajanje programa odprave
administrativnih ovir,

14

/

da

mikro

Program obsega odpravo
administrativnih ovir in tako
razbremenitev za podjetja, investitorje
in posameznike

poenostavitev postopkov ter
odprava administrativnih
bremen za državljane in
gospodarske subjekte

v teku

1.1.2007, Odprava /
upravnih
zaostankov do
1.1.2008

ve ja u inkovitost javne
uprave

v teku

do konca leta 2006 /

III.C.1.2 Pove anje u inkovitosti države in vodenja javne uprave
4/ uveljavitev sistema strateškega na rtovanja in
menedžerskih orodij v javni upravi, uvajanje
skupnega ocenjevalnega okvira CAF in
vklju evanje v EFQM,
5/ vzpostavitev standardov uspešnosti in
u inkovitosti javne uprave; analiza poslovnih
procesov uprave kot podlaga za optimizacijo,
standardizacijo in informatizacijo postopkov,
cenejša država

14

/

/

mikro

uveljavitev sistema strateškega
na rtovanja in menedžerskih orodij v
javni uprav

14

/

/

mikro

14

/

/

mikro

razvoj kazalnikov za spremljanje
ve ja u inkovitost javne
uspešnosti upravnih enot po štirih
uprave
klju nih merilih: odjemalci / državljani,
zaposleni, rezultati delovanja ter
družbena odgovornost
zniževanje stroškov v državni upravi nižji stroški delovanja javne
uprave

/

mikro

oblikovanje ustrezne zakonodaje, ki
bo omogo ila JZP

uveljavitev javno-zasebnega
partnerstva, sprejetje zakona
o JZP
ve ja u inkovitost, odprava
sodnih zaostankov

v teku

2007

/

v teku

stalna naloga

/

2010

/

III.C.1.3 Javno-zasebno partnerstvo
6/ uveljavitev javno-zasebnega partnerstva,

14

v pripravi

III.C.1.4 Boljše delovanje pravosodnega sistema
8/ ve ja u inkovitost pravosodnega sistema.

14

/

/

mikro

prenova zakonodaje, zagotovitev
dodatnega strokovnega osebja,
zagotovitev ustreznih prostorskih
zmogljivosti

13

/

/

mikro

13

/

/

mikro

zmanjšanje deleža državnih pomo i
kot deleža v BDP na raven EU,
Postopno izboljševanje strukture
državnih pomo i.

1/ spremeniti strukturo javnofinan nih odhodkov
v smeri prednostnih razvojnih nalog in boljše
absorpcije sredstev EU,

4

/

da

makro

2/ postopno zmanjšati delež javnofinan nih
odhodkov v BDP za najmanj 2 odstotni to ki,

4

/

da

makro

3/ celovita dav na reforma, ki bo temeljila na
na elih razbremenitve dela, spodbujanja
konkuren nosti, zaposlovanja in enostavnosti
sistema.

4

/

da

makro

v teku

III.C.2 Državne pomo i
1/ zmanjšanje deleža državnih pomo i kot
deleža v BDP na raven EU,
2/ izboljšanje strukture državnih pomo i v smeri
krepitve horizontalnih ukrepov, ki pospešujejo
konkuren nost in gospodarsko rast, in
zmanjševanje individualnih in sektorskih
ukrepov, ki negativno vplivajo na konkurenco
na trgu.

v teku

/

izboljšanje strukture državnih
pomo i v smeri, še posebno
raziskave in razvoj ter
zaposlovanje

v teku

/

spremeniti strukturo
javnofinan nih odhodkov v
smeri prednostnih razvojnih
nalog in boljše absorpcije
sredstev EU
zmanjšati delež
skladno s prora unskim
memorandumom, predvideno znižanje javnofinan nih odhodkov v
do 2008 za 1,5 odstotne to ke
BDP za najmanj 2 odstotni
to ki
sprejem novih predpisov na podro ju dodatna razbremenitev
obdav evanja
slovenskega gospodarstva in
oblikovanje pogojev za
njegovo ve jo konkuren nost

v teku

/

v teku

/

III.C.3 Razvojno prestrukturiranje javnih financ
skladno s prora unskim
memorandumom

oktober 2006

v pripravi

1.1.2007

/

10

Slovenija - Poro ilo o uresni evanju Programa reform za izvajanje Lizbonske strategije

ETRTA PREDNOSTNA RAZVOJNA NALOGA: SODOBNA SOCIALNA DRŽAVA IN VE JA ZAPOSLENOST
Poglavje

Prednostne naloge - ukrepi

IG

Zaklju ki Priporo ilo
sveta
EK

Podro je

Opis

Vsebina ukrepa
Cilj/Pri akovan u inek

Implementacija in asovnica
Postopek
Rok

Kazalnik za spremljanje napredka

III.D.1 ZAPOSLOVANJE, POVE ANJE PONUDBE NA TRGU DELA IN POSODOBITEV SISTEMOV SOCIALNE VARNOSTI
III.D.1.1 Horizontalni cilji in ukrepi
1/ programi pove evanja zaposljivosti
brezposelnih in zaposlenih,

17

3

da

zaposlovanje splošni ukrepi, subvencije
delodajalcem, sprejetje zakona o
zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposlenosti (aktivna politike
zaposlovanja 2005 in 2006)

višja stopnja zaposlenosti,
nižja stopnja registrirane
brezposelnosti, predvsem
starejših in mladih, dvig
izobrazbene strukture
brezposelnih in zaposlenih,
prepre evanje prehoda v
(dolgotrajno) brezposelnost,

v teku

do 31.12.2006

stopnja zaposlenosti, stopnja
registrirane brezposlenost

2/ spodbujanje poznejšega izstopa iz delovne
sile,

17

3

da

zaposlovanje spodbujanje kasnejšega izstopa iz
delovne sile v skladu s pokojninsko
reformo

v teku

do 31.12.2006

/

3/ izboljšanje prilagodljivosti delavcev ter podjetij
in drugih organizacij s spodbujanjem uporabe
prožnih oblik zaposlovanja in vseživljenjskega
u enja,

17

3

da

višja stopnja zaposlenosti
starejših, nižja stopnja
registrirane brezposelnosti
starejših
ve ja fleksibilnost trga dela

v teku

do 31.12.2006

/

4/ pove anje zasebnih vlaganj v loveški kapital,

17

3

da

5/ pove anje spodbud za delovno aktivnost v
okviru sistema socialne varnosti.

17

3

/

zaposlovanje izvajanje projektov za uvajanje
fleksibilnih oblik zaposlitve in dela na
domu, vzpostavitev bolj fleksibilnega
trga dela (aktivna politika
zaposlovanja 2005 in 2006)
zaposlovanje oblikovanje sklada za razvoj kadrov in pove anje zasebnih vlaganj v
štipendiranje
loveški kapital
zaposlovanje sprejem Zakona o socialnem varstvu,
enotni register socialnih pomo i

v teku

/

v teku, zakon
sprejet

/

/

III.D.1.2 Spodbujanje pristopa k delu kot pristopa življenjskega cikla
III.D.1.2.1 Spodbujanje zaposlovanja mladih
1/ prenova visokošolskega študija (uvajanje
bolonjske deklaracije),
2/ skrajšanje povpre ne dobe študija in dvig
uspešnosti,

18

/

/

18

/

/

3/ vklju evanje mladih v delovno okolje.

18

3

/

zaposlovanje prenova visokošolskega študija v
skladu z bolonjsko deklaracijo
zaposlovanje pove anje kakovosti in uspešnosti
študija ter skrajšanje dobe študija z
ustrezno štipendijsko politiko in
ukrepi, ki bodo študente spodbujali k
motiviranosti za študij

uvedba študijev v skladu z
bolonjsko reformo
skrajšati povpre ni as študija
za najmanj eno leto, do 2010
dose i razmerje vsaj 75%
diplomantov glede na prvi vpis
študentov v prvi letnik

v teku
v teku

2010

zaposlovanje ukrepi za vklju evanje mladih v
hitrejše delovno aktivnost s pomo jo
bolonjske reforme in u inkovitejšim
pridobivanjem aktualnega znanja za
trg dela, s pomo jo subvencij za
mlade iskalce prvih zaposlitev.

hitrejša integracija mladih v
delovno okolje

v teku

stalna naloga

stopnja brezposelnosti, stopnja
zaposlenosti mladih, povpre en as
brezposelnosti med mladimi

višanje starostne meje
upokojevanja v prid aktivnemu
staranju

v teku

postopoma, v
skladu s
pokojninsko
reformo

delež delovno aktivnih starejših oseb,
starost ob upokojitvi

/

III.D.1.2.2 Aktivno staranje in ukrepi za reševanje problematike zaposlovanja starejših
1/ dvigovanje starostne meje odhoda s trga dela
skladno z že uveljavljeno pokojninsko
reformo,

18

3

da

zaposlovanje sistemska prilagoditev vzpodbud za
kasnejše upokojevanje

oktober 2006
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2/ razvoj integriranih programov za zaposlovanje
starejših,

18

3

da

3/ uveljavljanje aktivnega staranja in
vseživljenjskega u enja.

18

3

da

1/ celovita reforma socialnih transferjev,

18, 22

/

/

2/ racionalizacija postopkov in porabe
prora unskih sredstev,

18, 22

/

/

3/ priprava novega zakona o socialnem varstvu. 18, 22

/

/

zaposlovanje spremembe v višini denarnih socialnih ve ja aktivnost brezposelnih
pomo i glede na status (bivališ e,
družinski lani) in aktivnost pri iskanja
dela, ve ja obveza brezposelnih za
delovno aktivnost

sprejet

september 2006

18

3

/

enakopravnost žensk pri
napredovanju

v teku

31.12.2006

stopnja zaposlenosti žensk, stopnja
registrirane brezposelnosti žensk

18

3

/

zaposlovanje sprejetje resolucije o nacionalnem
programu za enake možnosti žensk in
moških v letu 2005, izvajanje
periodi nega na rta, aktivna politike
zaposlovanja 2005 in 2006
zaposlovanje informiranje, izvajanje aktivne politike
zaposlovanja 2005 in 2006

pove ane zaposlitvene
možnosti na trgu dela,
predvsem na podro jih
deficitarnih poklicev, odprava
strukturnih problemov na trgu
dela

v teku

31.12.2006

stopnja zasedenosti prostih delovnih
mest-deficitarni poklici

18

3

/

zaposlovanje izvajanje aktivne politike zaposlovanja višja stopnja zaposlenosti
2005 in 2006
žensk

v teku

31.12.2006

stopnja zaposlenosti žensk, stopnja
registrirane brezposelnosti žensk

/

/

zaposlovanje upravi enost do pla ila prispevkov za ustrezno delovno okolje, ki je
prijazno družinam
socialno varnost, o etovski dopust,
podelitev znaka "Družini prijazno
podjetje"

v teku

maj 2007

zaposlovanje razvoj projektov za težje zaposljive
oseb, ki se jih ponovno vklju i v
delovno okolje s pomo jo socialne
ekonomije kot prehodno fazo v redno
zaposlitev
zaposlovanje priprava strategij aktivnega staranja in
vseživljenskega u enja

ve ja zaposljivost težje
zaposljivih oseb

v teku

stalna naloga

stopnja zaposlenosti starejših

Ve ji delež delovno aktivnih
starejših oseb, dvigovanje
kompetenc in usposobljenosti
skozi celoten življenjski cikel

v teku

konec leta 2006

zaposlovanje poenotenje elementov, ki vplivajo na
odlo itev o socialnih transferjih ter za
hitrejše in kvalitetnejše odlo anje o
upravi enosti do socialnih pravic z
uveljavitvijo sistema " vse na enem
mestu"
zaposlovanje poenotenje elementov, ki vplivajo na
odlo itev o socialnih transferjih ter za
hitrejše in kvalitetnejše odlo anje o
upravi enosti do socialnih pravic z
uveljavitvijo sistema " vse na enem
mestu"

racionalizacija postopkov in
porabe prora unskih sredstev

v teku

/

racionalizacija postopkov in
porabe prora unskih sredstev

v teku

/

deleža vklju enih v vseživljenjsko
u enje, višanje deleža delovno
aktivnih starejših oseb

III.D.1.2.3 Posodobitev sistemov socialne zaš ite

/

III.D.1.2.4 Enake možnosti spolov
1/

izvajanje programov za pospeševanje
poklicnega napredovanja žensk,

2/ spodbujanje izobraževanja in zaposlovanja
žensk in moških na podro jih, na katerih so
manjšinsko zastopani (nestandardni poklici),

3/

visoka zastopanost žensk v programih APZ in
posebni programi za spodbujanje
zaposlovanja žensk.

III.D.1.2.5 Usklajenost med poklicnim in zasebnim življenjem
1/ uvedba zaposlenim prijaznega delovnega
asa in njegova razporeditev,

18

oktober 2006

/
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2/ pove evanje fleksibilnih oblik zaposlovanja,

18

/

/

zaposlovanje V okviru Zakona o starševskem
varstvu nadaljujemo z izvajanjem
uveljavljenih pravic, spremembe
navedenega zakona pa uvajajo
nekatere nove pravice, ki prispevajo k
ve ji fleksibilnosti zaposlovanja.

zagotavljanje krajše tedenske
obveznosti na delovnem
mestu v korist skrbi in nege
otroka ter hkratno odpiranje
novih delovnih mest za nove
iskalce zaposlitve.

v teku

/

3/

18

/

/

zaposlovanje sofinanciranje programov v podporo
družinam - za posamezne teme na
ravni celoletnih oz. enkratnih
projektov.

ustrezne podporne storitve za
varstvo otrok in starejših

v teku

/

uvajanje novih programov in storitev za skrb
otrok in starejših odvisnih oseb.

III.D.1.3 Zagotavljanje vklju ujo ih trgov dela
III.D.1.3.1 Aktivni in zaš itni ukrepi za nezaposlene in neaktivne ter ustvarjanje novih delovnih mest
zaposlovanje izvajanje aktivne politike zaposlovanja višja stopnja zaposlenosti
2005 in 2006
težje zaposljivih oseb, nižja
stopnja registrirane
brezposelnosti težje
zaposljivih oseb
dvig izobrazbene strukture,
zaposlovanje za prilagajanje delovne sile, še
posebej nižje kvalificiranih delavcev, odprava strukturnih problemov
na trgu dela, ohranitev
aktualnim potrebam na trgu dela,
izvajanje aktivne politike zaposlovanja delovnih mest
2005 in 2006

v teku

do 31.12.2006

stopnja zaposlenosti težje zaposljivih
oseb, stopnja registrirane
brezposelnosti težje zaposljivih oseb

v teku

do 31.12.2006

stopnja zaposlenosti , stopnja
registrirane brezposelnosti

zaposlovanje glavni namen je sofinanciranja
zaposlitev pri delodajalcih iz
nepridobitnega sektorja z namenom
povišanja stopnje zaposlenosti,
izvajanje aktivne politike zaposlovanja
2005 in 2006

razvoj novih storitev in oblik
dela ter pove anja
razširjenosti mreže
nepridobitnih socialnih storitev
in ustvarjanje novih možnosti
zaposlovanja

v teku

do 31.12.2006

stopnja zaposlenosti ,stopnja
registrirane brezposelnosti

/

zaposlovanje za izvedbo je bil sprejet Periodi ni
na rt za izvajanje resolucije za
obdobje 2006-2007

zmanjšanje pojavnosti
diskriminacije zaradi spola pri
zaposlovanju in delu,
zmanjšanje razlik v stopnji
zaposlenosti in brezposelnosti
žensk in moških.

v teku

do 31.12. 2007

število in obseg posebnih programov
za spodbujanje zaposlovanja in
delovne aktivnosti žensk v okviru
aktivne politike zaposlovanja, št,
število in obseg programov aktivne
politike zaposlovanja, v katere je
vklju ena najmanj polovica žensk,…

3

/

zaposlovanje okrepitev inšpekcijskega nadzora nad
izvajanjem Zakona o delovnih
razmerjih s podro ja zagotavljanja
enakih možnosti žensk in moških

pove anje nadzora nad
pojavnostjo diskriminacije
zaradi spola pri zaposlovanju
in delu ter ve ja ozaveš enost

v teku

do 31.12.2007

Število inšpekcijskih pregledov,
osredoto enih na razli ne oblike
diskriminacije

3

/

zaposlovanje raziskava, izobraževalna in
ozaveš evalna kampanja

pove anje ozaveš enosti in
izobraženosti o pomembnosti
enakega obravnavanja na trgu
dela

v pripravi

do 31.12 2007

1/ posebni programi za težje zaposljive skupine
oseb in intenzivnejše delo z njimi,

19

3

da

2/ vlaganje v usposabljanje nižje kvalificiranih
delavcev,

19

3

da

3/ uvedba in izvajanje programov zaposlitev v
nepridobitnem sektorju.

19

3

/

1/ izvajanje Resolucije o NAP za enake možnosti
žensk in moških,

19

3

2/ dosledno izvajanje inšpekcijskih nadzorov
glede razlikovanja,

19

3/

19

III.D.1.3.2 Diskriminacija na trgu dela

izvajanje akcij ozaveš anja za boj proti
razlikovanju na trgu dela (predvsem v letu
2007 – evropsko leto enakih možnosti za vse).

oktober 2006

/
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III.D.1.3.3 Položaj invalidov na trgu dela
1/ pove anje zaposlitvenih možnosti z
izvajanjem novega Zakona o zaposlitveni
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov

19

3

/

2/ redno spremljanje zaposlovanja invalidov po
dejavnostih in delodajalcih

19

3

/

3/ uvedba kvotnega sistema

19

3

/

19

3

/

zaposlovanje sprejem Zakona o zaposlitveni
Izboljšanje stanja na podro ju
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov zaposlovanja invalidov, in
sicer: pove anje stopnje
zaposlenosti invalidov,
pove anje socialne
vklju enosti invalidov, …
zaposlovanje redno spremljanje zaposlovanja
spremljanje po dejavnostih
invalidov
zaradi ustreznosti pravilne
dolo itve kvote delodajalca po
dejavnostih.
zaposlovanje na podlagi Uredbe o dolo itvi kvote za spodbujanje zaposlovanja
zaposlovanje invalidov se je s
invalidov in ohranjanje
1.1.2006 za el izvajati kvotni sistem delovnih mest za invalide.
(implementacija).
Pove anje zaposlenosti
invalidov.

sprejet

stopnja brezposelnosti invalidov

sprejet

stalna naloga

/

sprejet

1.1.2006

/

III.D.1.3.4 Položaj Romov v Sloveniji
1/ priprava posebnega zakona o romski
skupnosti.

zaposlovanje zagotovitev posebnega varstva za
romsko skupnost.

pove anje zaposljivosti lanov
Romske skupnosti

v pripravi

/

Posodobitev Zavoda u inkovitejše izvajanje storitev
za delodajalce in brezposelne
osebe
Posodobitev Zavoda u inkovitejše izvajanje storitev
za delodajalce in brezposelne
osebe

v teku

31.12.2006

/

v teku

30.10.2006

/

pove anje sklenjenih pogodb
o sodelovanju z agencijami za
25%, kar predstavlja 25
koncesionarjev

v teku

31.12.2006

/

III.D.1.4 Ugotavljanje potreb na trgu dela
III.D.1.4.1 Posredovanje na trgu dela, delovanje in posodabljanje ZRSZ in agencije
1/ posodabljanje Zavoda za zaposlovanje RS,

20

/

/

2/

usposabljanje in spodbujanje svetovalcev za
zaposlovanje za uspešno delo,

20

/

/

3/

spodbujanje agencij za posredovanje in
zagotavljanje delavcev kot prvine
prilagodljivosti na trgu dela.

20

/

/

zaposlovanje prenova doktrine dela z brezposelnimi
osebami, sprejem doktrine dela z
delodajalci, ve ja dostopnost strank
do informacij,
zaposlovanje dodatno usposabljanje in
preusposabljanje svetovalcev
zaposlitve in drugih strokovnih
delavcev, ki delajo neposredno s
strankami, zlasti brezposelne osebe in
delodajalci
zaposlovanje krepitev sodelovanja z agencijami za
posredovanje zaposlitev

III.D.1.4.2 Odpravljanje ovir za mobilnost delavcev po Evropi
1/ priprava programa za odpravljanje
primanjkljajev na posameznih poklicnih
segmentih s selektivnim priseljevanjem

20

/

/

2/

teko e spremljanje razmer na trgu dela v
Sloveniji in EU in urejanje glede na razmere,

20

/

/

3/

spodbujanje vra anja izseljencev
strokovnjakov iz tujine.

20

/

/

zaposlovanje ukrepi, ki odpravljajo in zmanjšujejo odprava administrativnih ovir
primanjkljaj na trgu dela.
in hitrejši postopek
zaposlovanja tujcev,
državljanov tretjih držav, na
podro ju poklicev, ki jih na
slovenskem trgu dela
primanjkuje
zaposlovanje teko e spremljanje, v letu 2006 je tudi uveljavitev prostega gibanja
organiziranih
ve
konferenc
in delavcev za državljane EU in
posvetov na temo geografske in EGP v Sloveniji
poklicne mobilnosti.
zaposlovanje pridobitev delovnega dovoljenja, ki omogo anje takojšnje
slovenskemu izseljencu omogo a integracije oziroma dostopa
hitro integracijo na trg dela, poleg tega na slovenski trg dela za
delovno dovoljenje ni vezano na delavce izseljence
delodajalca.

oktober 2006

sprejet

v teku

sprejet

/

stalna naloga

/

/
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III.D.1.4.3. Delo na rno
1/ vzpostavitev sistema za merjenje obsega dela
in zaposlovanja na rno
2/ spremljanje aktivnosti in u inkov
prepre evanja dela in zaposlovanja na rno

/

da

/

da

3/ poostren nadzor nad delom in zaposlovanjem
na rno

/

da

zaposlovanje vzpostavitev sistema za merjenje
obsega dela in zaposlovanja na rno
zaposlovanje spremljanje aktivnosti in u inkov
prepre evanja dela in zaposlovanja na
rno
zaposlovanje poostren nadzor nad delom in
zaposlovanjem na rno

zmanjšanje obsega dela na
rno
ugotavljanje u inkovitosti
sistema nadzora

v teku

30.6.2007

delež dela na rno v BDP

v teku

stalna naloga

delež dela na rno v BDP

zmanjšanje obsega dela na
rno

v teku

stalna naloga

delež dela na rno v BDP

zaposlovanje usposabljanje in izobraževanje,
možnosti zaposlitve za krajši delovni
as in ustvarjanje novih delovnih mest
na podro ju neprofitnega sektorja,
izvajanje aktivne politike zaposlovanja
2005 in 2006.
zaposlovanje spodbujanje prejemnikov k socialni in
delovni vklju enosti, s
subvencioniranjem delodajalcev, ki
zaposlijo prejemnika za nedolo en ali
za dolo en as, izvajanje aktivne
politike zaposlovanja 2005 in 2006.

dvig izobrazbene strukture,
odprava strukturnih problemov
na trgu dela, ohranitev in
razvoj novih delovnih mest

v teku

do 31.12.2006

stopnja zaposlenosti , stopnja
registrirane brezposelnosti

delovna in socialna
vklju enost prejemnikov, vpliv
na socialne transferje

v teku

do 31.12.2006

stopnja zaposlenosti , stopnja
registrirane brezposelnosti

III.D.2 SPODBUJANJE PRILAGODLJIVOSTI IN MOBILNOSTI NA TRGU DELA
III.D.2.1. Spodbujanje prožnosti, prilagodljivosti in mobilnosti na trgu dela
1/ spodbujanje prijaznih oblik fleksibilnega trga
dela in zaposlitev,

21

/

da

2/ nadaljnji prehod pasivnih v aktivne ukrepe na
trgu dela, ki bodo zagotovili aktiviranje,
zaposlovanje in socialno vklju evanje,

21

/

da

3/ pove ati mobilnost z vlaganjem v najemna
stanovanja v regije, v katerih delovne sile
primanjkuje,

21

/

/

4/ z vseživljenjskim u enjem pove ati
sposobnosti zaposlenih za dolgotrajno
ohranitev zaposlitve in zmanjšanje strukturnih
neskladij glede na potrebe dela.

21

/

da

1/ izvajanje resolucije o nacionalnem programu
zdravja pri delu,

21

/

/

2/ ozaveš anje delavcev in delodajalcev o
pogojih zdravja pri delu in tveganjih,

21

/

/

3/ redno spremljanje stanja na podro ju varstva
pri delu.

21

/

/

zaposlovanje dodatne aktivnosti na podro ju
stanovanjske politike, vklju no z
aktivnostmi Stanovanjskega sklada
RS.

v teku

/

ve ja konkuren nost na trgu
zaposlovanje z ukrepi strategije vseživljenskega
u enja pove evati usposobljenost in dela v skladu s potrebami trga
kompetence zaposlenih s ciljem ve je dela
konkuren nosti na trgu dela, izvajanje
aktivne politike zaposlovanja 2005 in
2006.

v teku

stalna naloga

zaposlovanje izvajanje resolucije

v teku

31.12.2006

v teku

stalna naloga

/

v teku

31.12.2006

/

vklju enost v aktivnosti
vseživljenjskega u enja

III.D.2.2 Zdravje in varnost pri delu
zmanjševanje števila in
resnosti(teže) poškodb pri
delu; zmanjševanje števila
vzrokov za poklicne bolezni in
bolezni v zvezi z delom;
krepitev zdravja delavcev.
zaposlovanje informiranje delavcev in delodajalcev zmanjševanje števila in
resnosti(teže) poškodb pri
delu; zmanjševanje števila
vzrokov za poklicne bolezni in
bolezni v zvezi z delom;
krepitev zdravja delavcev.
zaposlovanje vzpostavitev informacijskega sistema informacijski sistem kot
na podro ju varnosti in zdravja pri
podpora analiziranju,
delu
na rtovanju, odlo anju in
ukrepanju na nacionalni in
lokalni ravni

oktober 2006

podatki o poškodbah pri delu in
poklicnih boleznih
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III.D.2.3 Pove anje privla nosti dela
1/ postavitev novih temeljev za dodeljevanje
transferjev,

22

/

da

2/ postopna odprava davka na izpla ane pla e,

22

/

da

3/ preu itev možnosti za dodatno
razbremenjevanje pla .

22

/

da

zaposlovanje Spomladi 2006 je bil sprejet
Nacionalni program socialnega
varstva 2006-2009, ki predvideva
ukrepe v smislu pove evanja
privla nosti dela. V septembru je bil
sprejet nov Zakon o socialnem
varstvu.
zaposlovanje postopna odprava davka na izpla ane Znižanje stroškov dela
pla e, do leta 2009.
zaposlovanje Sprejem novih predpisov na podro ju znižanje stroškov dela
obdav evanja

v teku

2009

/

v teku

2009

/

v teku

/

PETA PREDNOSTNA RAZVOJNA NALOGA: UKREPI ZA DOSEGANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
Poglavje

Prednostne naloge - ukrepi

IG

Zaklju ki Priporo ilo
sveta
EK

Podro je

Opis

Vsebina ukrepa
Cilj/Pri akovan u inek

Implementacija in asovnica
Postopek
Rok

Kazalnik za spremljanje napredka

III.E.1 BOLJŠE GOSPODARJENJE S PROSTOROM IN STANOVANJSKA POLITIKA
1/ pove anje razpoložljivost stavbnih zemljiš za
gospodarstvo in stanovanjsko gradnjo,

13

/

mikro

Zagotavljanje ustreznih zemljiš za
ve ja razpoložljivost ustreznih
gospodarstvo in stanovanjsko gradnjo zemljiš

2/ evidentiranje in tržna aktivacija zazidljivih
zemljiš ,
3/ dose i ažurnost katastrov in zemljiške knjige.

13

/

mikro

13

/

mikro

evidentiranje nepremi nin in
vzpostavitev registra nepremi nin
dose i ažurnost katastrov in zemljiške
knjige ter vzpostavitev registra
nepremi nin

vzpostavljen register
nepremi nin
vzpostavljen register
nepremi nin ter ažurni podatki
v zemljiški knjigi

11

/

/

mikro

izvajanje in novelacija obeh
operativnih programov

zmanjšanje emisij CO2 za 8
% ter izboljšanje kakovosti
zraka

2/ izvajanje nacionalnega programa upravljanja
voda v ustreznih operativnih programih,.

11

/

/

mikro

Upravljanje z vodami, varstvo voda,
urejanje ter raba voda

3/ do 2008 uveljavitev vseh 15 operativnih
programov za odpadke,

11

/

/

mikro

uveljavitev operativnih programov za
odpadke

4/ spodbujanje sodelovanja javnosti pri
odlo anju in okoljsko ozaveš anje ter
izobraževanje,
5/ uveljavljanje okoljskih meril pri prenovi
dav ne zakonodaje, izvajanju gospodarske
politike, uvajanje zelenih javnih naro ilih ter
upoštevanje okoljskih vsebin v sektorskih
politikah in pri prostorskem na rtovanju,

11

/

/

mikro

11

/

/

mikro

III.E.2 POLITIKA VARSTVA OKOLJA
1/ izvajanje Operativnega programa
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in
operativnega programa za ohranjanje in
izboljševanje kakovosti zunanjega zraka,

v teku

stalna naloga

v pripravi

/

v pripravi

april 2007

v teku

2012

v teku

2007

v teku

2008

okoljsko ozaveš anje javnosti

v teku

stalno

uveljavljanje okoljskih meril pri
izboljšanje kakovosti življenja
prenovi dav ne zakonodaje, izvajanju in zagotoviti visoko raven
gospodarske politike, uvajanje zelenih varstva okolja.
javnih naro ilih ter upoštevanje
okoljskih vsebin v sektorskih politikah

v teku

oktober 2006

koli ino odpadkov zmanjšati
pred odlaganjem za do 65 %,
predelati 50 % skupne mase
odpadne embalaže, ipd.

/

/

emisije CO2, število preseženih
mejnih vrednosti po posameznih
onesnaževalih, število preseženih
mejnih vrednosti po posameznih
onesnaževalih
kakovost pitne vode, kakovost
kopalnih voda, kakovost voda,
poplavna ogroženost, proizvodnja
elektrike iz obnovljivih virov,
raba vodnih virov
delež zmanjšanja koli in odpadkov,
delež ponovne uporabe, delež
predelave, število zbirnih centrov,
koli ina lo eno zbrane odpadne
embalaže
število obiskov spletne strani, število
pripomb na osnutke dokumentov,
število okoljskih sodnih primerov
/
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6/ izvajanje nacionalnega programa varstva
narave 2005–2008.

III.E.3 REGIONALNI RAZVOJ
1/ ustanoviti pokrajine, ki bodo imele pristojnosti
in sredstva (po na elu prora unske
decentralizacije) za spodbujanje lastnega
razvoja,
2/ krepiti razvoj policentri nega urbanega
sistema, razvoja regionalnih središ (zlasti
središ narodnega pomena), oblikovati
mestne (inovativne) regije in spodbujati
regionalne ekonomije s tehnološkimi parki in
podjetniškimi inkubatorji.

11

/

/

mikro

izvajanje programa

ohranjanje oziroma doseganje
ugodnega stanja ogroženih
vrst in habitatov

/

/

/

mikro

vzpostavitev lokalne samouprave na
dveh ravneh

ustanovitev pokrajin

/

/

/

mikro

spodbujanje razvoja regij in
regionalnih ekonomij

v teku

2006

biodiverzitetni indeks, stanje najbolj
ranljivih sestavin biotske
raznovrstnosti, število velikih zveri

v pripravi

/

v teku

/

LEGENDA

Prednostne naloge – ukrepi: ukrepi navedeni v okvir kih Programa reform
IG: povezava ukrepa z integriranimi smernicami, št.,
Zaklju ki spomladanskega Evropskega sveta - povezava ukrepa na zaklju ek mar evskega Sveta 2006
1 -R&D, 2 -podjetništvo in MSP, 3- zaposlovanje v prednostnih kategorijah, 4- energetika).
Sporo ilo Komisije spomladanskemu Evropskemu svetu DA - ukrep odgovarja na priporo ilo Komisije

as za pospešeno ukrepanje - Poglavja po državah (Slovenija) - KOM(2006) 30 kon no.

Podro je
makro/mikro/zaposlovanje
Vsebina ukrepa - opis ukrepa
Vsebina ukrepa - cilj/pri akovani u inek
Implementacija in asovnica
postopek: predlog/v pripravi/v teku/ukrep sprejet
Implementacija in asovnica
rok za sprejetje ukrepa (oz. kdaj je bil sprejet)
Kazalnik za spremljanje napredka

oktober 2006
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