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A. KISIK ZA GOSPODARSTVO

Predlog ukrepov za povečanje 
konkurenčnosti in gospodarsko 
rast, s tem pa za nova delovna 
mesta v gospodarstvu.

9. avgusta 2013



Gospodarstvo je v kriznih štirih 
letih in pol letih izgubilo že več kot 

90.000 delovnih mest.



Nadaljnje usihanje gospodarske 
aktivnosti je nevarno. 

Nujna je nova ekonomska politika, 
usmerjena k rasti in delovnim mestom 

v gospodarstvu.



Ni več prostora za nikakršne nove obdavčitve 
podjetij. Nujna je davčna razbremenitev. 

Reforme so neizogibne (zdravstvo, javna 
naročila, trg dela, pokojninski sistem, 

sodstvo).

Sistem sicer ne bo vzdržal.



Nujni ključni ukrepi (ni hierarhije med njimi):

-Davčna razbremenitev in davčna kultura

-Zagon gospodarstva in konkurenčnosti

-Strukturne reforme

-Sanacija bančnega sistema



B. DOSEDANJA EKONOMSKA 
POLITIKA



1. Ali se je Slovenija res ujela v 
past varčevanja?



Napačna doktrina 
zadolževanja:

A. Najprej so se zadolžile banke v tujini.

B. Nato podjetja v domovini.

C. Nazadnje se zadolžuje še država v tujini.



Ali se je Slovenija res ujela v past varčevanja?

NE!

Slovenija se je ujela v past 
zadolževanja.



2. Ali nas bodo res rešili višji 
davki in prispevki?



Napačna doktrina višjih davkov:

A. Neuravnoteženo breme krize med javnim sektorjem in 
gospodarstvom – zaradi višjih davkov.

B. Reforme javnega sektorja brez znižanja prilivov v 
proračun ne bo – višji davki in prispevki odlagajo 
reforme.

C. Investitorji se že zdaj izogibajo Slovenije – ker so 
dajatve čedalje višje. Je to tudi grožnja privatizaciji?



Ali nas bodo res rešili višji davki in prispevki?

NE!

Višji davki in prispevki bodo 
povzročili nova odpuščanja in še 

večjo stisko državljanov.



C. BESEDE IN DEJANJA



1. Besede

“Gospodarstvo je zelo obremenjeno,”

priznavajo tudi ministri.



1. Dejanje

Ministrstvo za finance hoče še več priliva iz 
naslova davka na poslovne nepremičnine.



2. Besede

Zdravstvo nujno potrebuje več denarja, sicer 
bodo prizadeti pacienti,

je pogosto slišati v zadnjih mesecih, 
velikokrat pa tudi že v preteklih letih.



2. Dejanja

Zdravstvene reforme kljub številnim anomalijam v 
zdravstvu že leta ni od nikoder.

Zavarovance pa strašijo, da bodo prikrajšani -
vedno takrat, ko hočejo še več denarja.



3. Besede

Resno gremo v privatizacijo …,

trdijo v Vladi RS.



3. Dejanje

… temu pa takoj sledijo poskusi, kako 
preprečiti privatizacijo Telekoma - iz vrst 

koalicije.



4. Besede

Opravili bomo s politično korupcijo in 
klientelizmom,

so obljubljale vse vlade doslej.



4. Dejanje

Nadaljuje pa se politikantsko, nestrokovno 
kadrovanje in upravljanje državnega 

premoženja. 



5. Besede

Vlada RS se je lotila programa Stop 
birokraciji!



5. Dejanja

Umeščanje v prostor še vedno ni nič manj preprostejše. 
Razen groženj za črnograditelje.

Širitev Nature 2000 pa celo ogroža investicije –denimo 
ekonomsko smiselnost gradnje kar nekaj elektrarn na 

srednji Savi.



Č. ZAKLJUČEK



Danes mineva že

1 mesec in 1 dan,

od kar smo Vladi RS poslali 

dokument Kisik za gospodarstvo …



… pa Vlada RS ni uspela

NE odgovoriti na predloge

NE sklicati obljubljenega sestanka.



Poziv Vladi RS:

- da urgentno odgovori na naše predloge s celovito rešitvijo, 

- da naj bo zdajšnja obremenitev gospodarstva najvišja in da naj se 
pripravi načrt postopne razbremenitve, ki se bo začela čim prej, 
najkasneje v drugi polovici leta 2014. 

- da takoj prekine s slabo prakso delovanja in zadolževanja dosedanjih 
vlad ter začne z resnimi reformami v smeri oživljanja gospodarstva in 
novih delovnih mest v gospodarstvu.



Kisika je namreč čedalje manj …

Nimamo več časa, nujno je takojšnje 
ukrepanje.


