
Slovenski IKT sektor podpira uvedbo razvojne kapice 

Spoštovane poslanke in poslanci Državnega zbora, 

Sektor informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) je eden najhitreje rastočih 

sektorjev v Sloveniji in po svetu, pri čemer ustvarja izjemno visoko dodano vrednost. Po 

podatkih SURS so IKT podjetja v letu 2019 ustvarila za 4.428 milijonov EUR prihodka in 

za 1.603 milijone EUR dodane vrednosti. Številna izmed teh podjetij delujejo na 

najzahtevnejših svetovnih trgih, kamor izvažajo inovativne produkte, ki so plod 

slovenskega znanja. Pandemija Covida-19 je trend digitalizacije gospodarstva in družbe 

nasploh samo pospešila, kar prinaša številne nove priložnosti za slovenski IKT sektor, pri 

čemer pa se soočamo s svetovna konkurenco, ki je večja kot kadarkoli prej.  

Prav zato IKT strokovnjaki, ki delujemo v različnih dejavnostih v Sloveniji in tujini, 

podpiramo uvedbo razvojne kapice, ki jo predvideva predlog Zakona o debirokratizaciji, 

katerega cilja sta višja konkurenčnost poslovnega okolja in nižje administrativne ovire. 

Prepričani smo, da je prav razvojna kapica ključna za izboljšanje konkurenčnosti 

slovenskega poslovnega okolja, kar še posebej velja za sektorje z visoko dodano 

vrednostjo, kot je IKT sektor. 

Slovenski IKT sektor se že dlje časa sooča s kroničnim pomanjkanjem inženirskih in drugih 

talentov, ki zlahka najdejo boljše pogoje za delo v tujini. Uvedba razvojne kapice bi nam 

pomagala zadržati te strokovnjake v Sloveniji, obenem pa bi z njo lažje privabili vrhunske 

tuje talente v Slovenijo. Vse to bi privedlo do številnih novih kakovostnih delovnih mest, 

višje dodane vrednosti na zaposlenega, višjih plač in več pobranih prispevkov ter davkov. 

Obenem bi s tem ustvarili perspektivno okolje za mlade, ki danes množično odhajajo iz 

Slovenije. 

Z uvedbo razvojne kapice bi se Slovenija končno pridružila večini držav v EU in širše, ki 

imajo takšen ukrep že vrsto let. Med drugim gre tudi za Nemčijo, Avstrijo, Češko in 

Hrvaško. Danes Slovenija tem državam le stežka konkurira predvsem zaradi izjemno 

visoke obremenitve plač. V praksi to pomeni, da stane slovensko podjetje IKT inženir ob 

isti neto plači bistveno več kot na primer v Nemčiji in Avstriji, kjer imajo razvojno kapico 

in obenem zagotavljajo visoko raven socialne politike. 

Posledica tako nekonkurenčnih pogojev v Sloveniji je, da vse večje število domačih in tujih 

IKT podjetij seli svoje razvojne centre v druge države. S tem izgubljamo kakovostna 

delovna mesta, kar bo že kmalu negativno vplivalo na vzdržnost pokojninske in drugih 

blagajn. Ali si res želimo še naprej opazovati, kako nas sosednje in druge države 

prehitevajo pri pridobivanju tujih IKT naložb in talentov? 

Predlog Zakona o debirokratizaciji predvideva razvojno kapico pri 6.000 EUR bruto plače, 

kar predstavlja 3,2-kratnik povprečne slovenske bruto plače. To je bistveno več kot v prej 

omenjenih državah, zato predlagamo, da se ta znesek zniža. S tem bi razvojna kapica 

zajela tudi druge strokovne profile, ki so prav tako pomembni za naš gospodarski in 

družbeni razvoj. Če takšno znižanje ni možno zaradi ohranjanja vzdržnosti javno 

finančnega sistema, predlagani ukrep kljub temu pozdravljamo, pri čemer si bomo skupaj 

z vsemi deležniki prizadevali, da bi se ta meja kasneje nekoliko znižala.     

Zaradi vsega naštetega vas pozivamo, da sprejmete predlagani Zakon o debirokratizaciji. 

To bo pomembno in izjemno pozitivno sporočilo slovenskemu IKT sektorju in tujim IKT 

vlagateljem ter talentom. Ukrepi, kot je razvojna kapica, so namreč nujno potrebni, če 

želimo uspeti v neizprosni globalni tekmi. Pri razpravi in sprejemanju tega zakona imate 

zato vso našo podporo in pomoč. 

Z odličnimi pozdravi, 


