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Združenje Manager ZA arbitražni sporazum 

Upravni odbor Združenja Manager je na 4. redno sejo povabil ministra za razvoj mag. Mitjo 

Gasparija. Managerji so podprli arbitražni sporazum, pozvali k ureditvi področja javnih razpisov, 

zlasti na področju gradbeništva, in k vzpodbujanju storitvenega sektorja. 

Člani upravnega odbora Združenja Manager, ki ga vodi predsednik Aleksander Svetelšek, so izrazili 
podporo arbitražnemu sporazumu. Politični spori med državama, do katerih je v preteklosti 
prihajalo, se namreč odražajo tudi v nihajoči gospodarski uspešnosti slovenskih podjetij na Hrvaškem. 
Hrvaška je naša pomembna gospodarska partnerica, saj je kar vsako deseto delovno mesto v 
slovenskih izvoznih podjetjih odvisno od hrvaškega trga. Urejeni medsosedski odnosi med državama 
pomenijo večjo stabilnost in možnost razvoja podjetij na obeh straneh meje, kar je zlasti v obdobju 
gospodarske krize izjemnega pomena. Zato Združenje Manager podpira arbitražni sporazum, ki 

omogoča dolgoročno rešitev mejnega vprašanja. 

Gost upravnega odbora je bil minister za razvoj mag. Mitja Gaspari, ki je opozoril, da je s stališča 
javnih financ nujno, da vlada izvede začrtane reforme, zlasti pokojninsko. Ocenjuje, da bo Slovenija v 
naslednjih treh letih rasla odstotek do 2 na leto, kar bo nekoliko več od napovedi za Evropo. Izrazil pa 
je zaskrbljenost nad inflacijo, ki jo poleg nafte poganjajo dvigi cen občinskih komunalnih storitev, saj 
bi bil dvig inflacije nad 2 odstotka ob nizki gospodarski rasti strupena kombinacija. Napovedal je 
spremembe pri odpravljanju dolgotrajnih administrativnih postopkov, s katerimi bi se bistveno 
skrajšal čaz za izvedbo investicij (sedaj je pogosto potrebno dve leti, da vlagatelj pridobi vsa potrebna 
dovoljenja). Gospodarstvenike je pomiril z napovedjo, da dvig davkov vsaj do leta 2012 ni predviden, 
da pa bo vlada v prihodnje namenila bistveno manj denarja za investicije in da se bodo morale ob 
nizki gospodarski rasti postopno zniževati tudi socialne pravice. Zavzel se je tudi za oblikovanje 
enovite svetovalne pisarne, ki bi podjetjem z razvojnimi cilji na enem mestu nudila celovito 
informacijo o razpoložljivih finančnih virih, saj »bi radi iz enega vloženega evra naredili tri«. To bi bilo 
mogoče po ministrovem mnenju doseči tudi s spremembo logike javnih razpisov, ki sedaj ne daje 

rezultatov in javno administracijo odrešuje prevzemanja odgovornosti za sprejete odločitve. 

Člani upravnega odbora so sprejeli vabilo ministra Gasparija, da pripravijo nabor najbolj kritičnih 
gospodarskih problemov in rešitev zanje. Združenje Manager bo svoje predloge z ukrepi pripravilo do 
jeseni.  
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