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1. Uvod 

S ciljem krepitve rasti gospodarstva, povečevanja konkurenčnosti podjetij, kakor tudi vzpostavitve 
stabilnega domačega poslovnega okolja in privlačnosti za investitorje, je Vlada RS 3. oktobra 2013 
sprejela enotno zbirko ukrepov za boljše zakonodajno in posl ovno okolje ter dvig 
konkuren čnosti  (v nadaljevanju: enotna zbirka). Vlada RS je hkrati s sprejetjem enotne zbirke 
ukrepov in ustanovitvijo stalne medresorske delovne skupine s sklepom št. 01005-2/2013/11 z dne 3. 
10. 2013 zadolžila operativno delovno skupino, da ji trikrat letno poroča o izvedenih aktivnostih in 
realizaciji ukrepov iz enotne zbirke ukrepov. V nadaljevanju podajamo kratek povzetek 8. 
poročevalskega obdobja (od 1. 5. 2016 do 31. 8. 2016), iz katerega je razviden napredek glede 
realizacije ukrepov. 

Stanje na (299) ukrepih po 8. poro čanju za obdobje od 1. 5. 2016 do 31. 8. 2016 

Resorji so dolžni trikrat letno poročati Ministrstvu za javno upravo o stanju realizacije zastavljenih 
ukrepov, Ministrstvo za javno upravo pa je zadolženo, da Vladi RS pripravi zbirno poročilo. Konstantno 
sistematično uvrščanje dodatnih ukrepov v enotno zbirko ter prehod na dinamičen način poročanja 
resorjev oziroma dinamičen način upravljanja, načrtovanja in realizacije sprejetih ukrepov ter takojšnja 
objava zadnjega konkretnega stanja, ki je nenehno na voljo vsej zainteresirani javnosti, so bistveni 
koraki, ki vodijo k izboljšanju kvalitete enotne zbirke ukrepov, ki bodo imeli vpliv na konkurenčnost 
slovenskega gospodarstva.  

Predmet osmega poročanja so bili predvsem ukrepi, za katere so resorji predvideli, da bo mogoča 
realizacija v letu 2015 in 2016, pri čemer so se iz tokratnega poročanja in iz enotne zbirke ukrepov 
izločili ukrepi (83 ukrepov), ki izhajajo iz Strategije razvoja javne uprave za katere se v skladu s 
sklepom Vlade RS št. 00405-7/2015/5, z dne 29. 7. 2015, pripravljajo ločena poročila. 
Stanje realizacije (299 ukrepov) je naslednje: 

- realiziranih je 164 ukrepov (54,85 %); 
- delno realizirani so 103 ukrepi (34,45 %); 
- nerealiziranih je še 32 ukrepov (10,70 %). 

Transparentnost izvajanja ukrepov 

Zaradi transparentnosti spremljanja realizacije zastavljenih ukrepov s strani strokovne in 
zainteresirane javnosti je stanje glede ukrepov, njihove realizacije in stanja posameznih dokumentov, 
ki so vključeni v enotno zbirko ukrepov, objavljeno na portalu STOPbirokraciji. V enotni zbirki ukrepov 
je vsej zainteresirani javnosti tako v vsakem trenutku omogočen natančen pregled realiziranih 
ukrepov, delno realiziranih ukrepov ter ukrepov, na katerih se aktivnosti za realizacijo še niso začele. 
Ukrepi so opisani z nazivi in cilji, ki se zasledujejo. Opredeljene so naloge, nosilci za izvedbo, 
sodelujoči organi, opredeljena je tudi prioriteta, ter stanje zadnjega poročanja s strani resorjev. V 
enotni zbirki ukrepov je tako možno ukrepe enostavno pregledovati glede na različne parametre, prav 
tako je možno po potrebi ukrepe tudi izvoziti za nadaljnje analize. Posebej za uporabnike je omogočen 
zelo prijazen pregled zadnjega stanja po potrditvi vsakokratnega poročila na Vladi RS (poročanje se 
izvaja tri krat letno) preko aplikacije »Realizacija ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje«, ki 
na enem mestu omogoča ažurno pregledovanje in spremljanje realizacije vseh ukrepov iz enotne 
zbirke ukrepov na uporabniku prilagojen način.  

2. Pregled realizacije ukrepov in razdelitev glede na prioriteto 
 
V tabeli št. 1 so prikazani generalni podatki o številu sprejetih ukrepov v enotni zbirki ukrepov za boljše 
zakonodajno in poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti. Po izvedenem osmem poročanju je vseh 
ukrepov 299, od tega jih je realiziranih 164 oziroma 55 %. 
 
Tabela št. 1: število vseh ukrepov in odstotek realizacije 

  število ukrepov  v % 
Realizirani ukrepi 164 54,85 % 

Delno realizirani ukrepi 103 34,45 % 

Nerealizirani ukrepi 32 10,70 % 

SKUPAJ 299 100,00 % 
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Enotna zbirka ukrepov se je v okviru tokratnega poročanja dopolnila z osmimi ukrepi iz letošnjih 
Zahtev obrti (OZS), Agende malega gospodarstva in predlogov za odpravo ovir z vidika tujih 
neposrednih investicij (GZS) in enim ukrepom na pobudo MIZŠ. 
 
Glede na stopnjo realizacije v prejšnjem poročevalskem obdobju ugotavljamo, da je bilo v drugem 
kvartalu letošnjega leta dodatno realiziranih devet ukrepov, k realizaciji se je pristopilo še k trem 
ukrepom na katerih do sedaj ni bilo izvedenih nikakršnih aktivnosti. Tokratni napredek v smeri večje 
realizacije ni v skladu z zastavljenimi načrti in pričakovanji saj je ne glede na dopolnitev zbirke ukrepov 
z novimi ukrepi in izločitve ukrepov iz Strategije javne uprave 2020 (83 ukrepov) realizacija sicer 
porasla za 10 %, vendar je še približno 20 ukrepov, ki imajo rok za realizacijo v letu 2016, še vedno 
takšnih pri katerih se je opravilo premalo aktivnosti, da bi lahko realno pričakovali, da bodo ukrepi 
dejansko realizirani do konca letošnjega leta, tako kot je predvideno. 
 
V smeri pospešitve realizacije oziroma ugotavljanja morebitnih zastojev s ciljem čimprejšnje izvedbe 
se je v mesecu avgustu in septembru 2016 na nivoju medresorske delovne skupine za boljše 
zakonodajno in poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti s koordinatorji na resorjih, izvedlo devet 
bilateralnih sestankov (MIZŠ, MF, MGRT, MZI, MP, MDDSZ, MKGP, MNZ in MZ). Ne glede na 
zaključek tokratnega poročevalskega obdobja se bodo bilateralni sestanki permanentno nadaljevali 
tudi na preostalih resorjih, kakor tudi izključno za določene ukrepe, kjer je realizacija najbolj pereča. 
 
V tabeli št. 2 so prikazani ukrepi, ki so v fazi realizacije oziroma so še nerealizirani, razdeljeni pa so 
glede na prioritete glede na plan realizacije. 
 
Tabela št. 2: realizacija ukrepov po prioriteti po posameznih letih 

Prioriteta 
Število 

ukrepov 
Realizirani 

Realizirani 
v % 

Delno 
realizirani 

Delno 
realizirani v % 

Nerealizirani 
Nerealizirani 

v % 

brez prioritete 110 110 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

prioriteta 1 (2015) 26 26 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

prioriteta 2 (v 2016) 87 23 26,44 % 43 49,42 % 21 24,14 % 

prioriteta 3 (dolgoročnejši; 
po 2016) 

76 5 6,58 % 60 78,95 % 11 14,47 % 

Skupaj ukrepi 299 164 54,85  % 103 34,45 % 32 10,70 % 

 

V tokratnem poročanju je potrebno izpostaviti 11 ukrepov, ki so imeli prvotno planiran rok realizacije v 
letu 2015 in s tem prioriteto 1, pri katerih se je izkazalo, da je vseh 11 ukrepov sicer v fazi realizacije, 
pa vendar se je v sodelovanju z resorji odgovornimi za posamezne ukrepe ugotovilo, da so bili roki 
zastavljeni preambiciozno, zato so se roki za njihovo dokončno realizacijo prestavili, bodisi v leto 
2016, bodisi v leto 2017. 
 
V nadaljevanju vsebinsko izpostavljamo ukrepe, ki so jih resorji realizirali v osmem poročevalskem 
obdobju (1. 5. 2016 do 31. 8. 2016): 
 

1. Podpora podjetjem s finan čnimi instrumenti preko SID banke (MSP, 
internacionalizacija, okolju prijazni proizvodi, it d.) 
SID banka v sodelovanju z MGRT izvaja ukrepe v okviru treh posojilnih skladov - za 
tehnološko razvojne projekte (150 mio EUR), spodbujanje razvoja MSP (287,5 mio EUR) in za 
kapitalsko utrjevanje MSP (200 mio EUR). Izvajanje ukrepov poteka brez posebnosti.  
Posojilni sklad s štirimi kreditnimi linijami (prvotna vrednost posojilnega sklada je bila 500 mio 
EUR, ki je bila znižana na 287,5 mio EUR) dodeljuje kredite za mikrofinanciranje poslovanja 
MSP, financiranje poslovanja MSP, financiranje naložb in zaposlovanja v MSP in financiranje 
RRI v MSP. Skupaj je bilo do konca julija 2016 sklenjenih 713 pogodb v višini 164,8 mio EUR. 
V obravnavi je še 62 vlog v skupni vrednosti 17,2 mio EUR. 
Od maja do julija 2016 je bilo v okviru vseh treh posojilnih skladov sklenjenih 70 kreditnih 
pogodb, v vrednosti 33.470.295 EUR.  
Ukrep finančnega inženiringa za spodbujanje naložb, poslovanja in kapitalskega utrjevanja 
mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) - »potrpežljiva posojila« je bil razvit in se izvaja 
od marca 2016. Vrednost programa je 200 mio EUR. Do 31.7.2016 je bilo sklenjenih 11 
pogodb v vrednosti 18,8 mio EUR. V obravnavi je 43 vlog v vrednosti 49,2 mio EUR. 
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2. V register transakcijskih ra čunov pri AJPES vklju čiti tudi javno objavo transakcijskih 
računov gospodarskih subjektov v tujini 
Podatki o številkah računov, ki jih imajo pravne osebe odprte v tujini, se v Poslovnem registru 
Slovenije (PRS) objavljajo v skladu z novelo Zakona o Poslovnem registru Slovenije (Uradni 
list RS, št. 19/2015; ZPRS-1A), ki jih Finančna uprava Republike Slovenije dnevno posreduje 
Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Pri podatkih 
posameznega poslovnega subjekta, ki je pravna oseba, se objavljajo tudi podatki o številkah 
računov, ki so odprti v tujini, ter imenu in državi tuje banke. 

3. Revitalizacija opuš čenih obmo čij z njihovo oddajo po simboli čni ceni 
Skozi sofinanciranje razvojnih načrtov občin je bil ukrep promoviran v občinah. Pripravljen in 
predstavljen je bil zagonski elaborat projekta (ZEP) VEM 6.3 za poslovne subjekte na 
Strateškem svetu projekta v juliju 2016. V SPIRIT-u so pripravili katalog poslovnih con. 

4. Pripraviti nabor sektorjev, ki jih je potrebno p restrukturirati 
Sektorji oziroma področja uporabe so opredeljena v Strategiji pametne specializacije (S4) in 
Regionalnih razvojnih programov (RRP) posamezne regije. Dodatni seznam se ne bo 
pripravljal. Ukrepi se izvajajo na podlagi S4, Operativnega programa 2014 - 2020 in RRP 
posamezne regije. 

5. Vzpostavitev enotne vstopne to čke za zagotavljanje informacij na podro čju izvajanju 
evropske kohezijske politike, evropskega teritorial nega sodelovanja in mednarodnih 
finan čnih mehanizmov 
Enotna vstopna točka z imenom »Fina EU točka« (financiranje, EU sredstva, podpora) je bila 
vzpostavljena s 1. septembrom 2016. 

6. Priprava Operativnega programa ravnanja z odpadk i 
Program je bil 30. 6. 2016 sprejet na Vladi RS. 

7. Priprava programa prepre čevanja nastajanja odpadkov 
Vlada RS je 30. 6. 2016 sprejela Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja 
nastajanja odpadkov. 

8. Odprava zahteve za akreditacijo oziroma nadomest itev z ustreznejšo rešitvijo - 
sprememba oziroma poenostavitev pogojev za seizmolo škega opazovalca 
Pravilnik o seizmičnem opazovanju na območju velike pregrade je bil sprejet in objavljen v 
Uradnem listu RS v začetku septembra 2016. 

9. Priprava Operativnega programa oskrbe s pitno vo do 
Operativni program oskrbe s pitno vodo je bil na seji Vlade RS sprejet v mesecu juniju 2016. 

 
3. Pregled realizacije ukrepov po resorjih  
 
V tabeli št. 3 navajamo podatke v zvezi z realizacijo ukrepov po posameznih resorjih. Ob pregledu 
števila predvidenih ukrepov so v tabeli navedeni tudi podatki o realizaciji in delni realizaciji.  
 
Tabela št. 3: Zbirna tabela ukrepov z realizacijo po resorjih 

Ministrstvo 
Število 

ukrepov 
Realizirani Realizirani v % 

Delno 
realizirani 

Delno realizirani 
v % 

Nerealizirani 
Nerealizirani v 

% 

MOP 64 23 35,94 % 33 51,56 % 8 12,50 % 

MGRT 61 38 62,30 % 21 34,43 % 2 3,28 % 

MDDSZ 38 26 68,42 % 7 18,42 % 5 13,16 % 

MJU 32 6 18,75 % 20 62,50 % 6 18,75 % 

MF 26 22 84,61 % 3 11,55 % 1 3,84 % 

MZI 29 9 31,03 % 13 44,83 % 7 24,14 % 

MKGP 21 12 57,14 % 7 33,34 % 2 9,52 % 

MIZŠ 18 7 38,89 % 11 61,11 % 0 0,00 % 

MZ 15 6 40,00 % 6 40,00 % 3 20,00 % 

MP 12 9 75,00 % 3 25,00 % 0 0,00 % 

SVRK 12 7 58,33 % 3 25,00 % 2 16,67 % 

MNZ 7 5 71,43 % 2 28,57 % 0 0,00 % 

MK 2 1 50,00 % 1 50,00 % 0 0,00 % 

MZZ 2 0 0,00 % 2 100,00 % 0 0,00 % 

MO 1 0 0,00 % 0 0,00 % 1 100,00 % 
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Poudariti je potrebno, da se ukrepi glede na resorje obravnavajo nekoliko prilagojeno, saj se v enotni 
zbirki ukrepov pojavljajo tudi ukrepi, ki imajo deljene pristojnosti med resorji.  

4. Pregled realizacije ukrepov po dokumentih uvrš čenih v enotno zbirko ukrepov  

 
V tabeli št. 4 so zbrani kumulativni podatki o številu sprejetih ukrepov v enotni zbirki z vidika 
predlagateljev ter njihova trenutna stopnja realizacije po osmem poročevalskem obdobju. 
 

Tabela št. 4: Zbirni pregled realizacije po dokumentih uvrščenih v enotno zbirko 

Zaveza 
Število 

ukrepov 
Realizirani  

Realizirani 
v % 

Delno 
realizirani 

Delno 
realizirani v 

% 
Nerealizirani 

Nerealizirani 
v % 

Akt za mala podjetja/Načela SBA 158 86 54,43% 61 38,61% 11 6,96% 

Program -25 107 76 71,03% 25 23,36% 6 5,61% 

Zahteve slovenske obrti in podjetništva 44 29 65,91% 11 25,00% 4 9,09% 

Agenda 46+ 43 31 72,09% 12 27,91% 0 0,00% 

Manifest industrijske politike 31 9 29,03% 20 64,52% 2 6,45% 

Ovire za TNI 25 18 72,00% 7 28,00% 0 0,00% 

Agenda MG 24 13 54,17% 8 33,33% 3 12,50% 

Obvladovanje sive ekonomije v RS 24 17 70,83% 6 25,00% 1 4,17% 

Paket ukrepov za spodbujanje 
gospodarstva 

21 12 57,14% 9 42,86% 0 0,00% 

Pogodba med delom in kapitalom 20 16 80,00% 3 15,00% 1 5,00% 

Kisik za gospodarstvo 17 12 70,59% 4 23,53% 1 5,88% 

Trgovinska zbornica Slovenije 9 4 44,44% 5 55,56% 0 0,00% 

 

Stopnja realizacije ukrepov glede na dokumente, na podlagi katerih se je posamezne ukrepe uvrstilo v 
enotno zbirko ukrepov, kaže na to, da se je od preteklega poročevalskega obdobja, v katerem je bilo 
število realiziranih ukrepov/nalog 304, v tokratnem poročevalskem obdobju dvignila na 323 realiziranih 
ukrepov/nalog oziroma je dodatno realiziranih 19 ukrepov/nalog. Zbirka ukrepov se je dopolnila z 
osmimi ukrepi iz letošnjih Zahtev obrti (OZS), Agende malega gospodarstva in predlogov za odpravo 
ovir z vidika tujih neposrednih investicij (GZS) in enim ukrepom na pobudo MIZŠ.  

5. Pregled realizacije ukrepov glede na podro čje 

 
V tabeli št. 5 so zbrani podatki o stopnji realizacije ukrepov razvrščenih po posameznih področjih, ki 
sestavljajo enotno zbirko. 
 
Tabela št. 5: Zbirni pregled realizacije po področjih iz enotne zbirke 

Področje 
Število 

ukrepov 
Realizirani 

Realizirani 
v % 

Delno 
realizirani 

Delno 
realizirani v % 

Nerealizirani 
Nerealizirani 

v % 

Ostalo 77 18 23,38% 34 44,16% 25 32,47% 

Okolje, prostor 64 25 39,06% 33 51,56% 6 9,38% 

Odprava administrativnih ovir 40 24 60,00% 10 25,00% 6 15,00% 

Razvojni zagon 39 19 48,72% 16 41,03% 4 10,26% 

Siva ekonomija 21 16 76,19% 4 19,05% 1 4,76% 

Javna naročila 20 8 40,00% 12 60,00% 0 0,00% 

Delovno pravo, pokojninsko 
pravo  

16 11 68,75% 3 18,75% 2 12,50% 

Izobraževanje, kadri, mladi 16 8 50,00% 7 43,75% 1 6,25% 

Davki 13 7 53,85% 5 38,46% 1 7,69% 

Sociala 13 8 61,54% 3 23,08% 2 15,38% 

Internacionalizacija 12 10 83,33% 2 16,67% 0 0,00% 

Podporno okolje 12 6 50,00% 5 41,67% 1 8,33% 

Zdravje, varnost 12 5 41,67% 5 41,67% 2 16,67% 

Promet 10 2 20,00% 5 50,00% 3 30,00% 

Specializacija 9 6 66,67% 2 22,22% 1 11,11% 

Plačilna disciplina 8 6 75,00% 2 25,00% 0 0,00% 
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Po pregledu napredka realizacije ukrepov glede na posamezno področje, ki ga določen ukrep 
naslavlja, se je povečalo število realiziranih ukrepov iz prejšnjega poročevalskega obdobja za 9. 
Potrebno je poudariti, da se obravnavajo ukrepi nekoliko prilagojeno glede na posamezen resor, saj 
se v enotni zbirki ukrepov pojavljajo tudi ukrepi, ki imajo deljene pristojnosti med resorji.  
 
6. Ugotovitve ob osmem poro čanju za obdobje od 1. 5. 2016 do 31. 8. 2016 
 
Po pregledu rezultatov osmega poročanja in v skladu s primerjavo rezultatov prejšnjih poročanj 
ugotavljamo, da pri stopnji realizacije v tem obdobju ni pričakovanega napredka, ne glede na to da 
veliki večini ukrepov iz leta 2016 še ni potekel rok realizacije (31. 12. 2016), kljub temu pa je potrebno 
opozoriti, da so do konca njegovega izteka zgolj še trije koledarski meseci. Tokratni napredek v smeri 
večje realizacije ni v skladu z zastavljenimi načrti in pričakovanji, saj je ne glede na dopolnitev zbirke 
ukrepov z novimi ukrepi in izvzetjem ukrepov iz Strategije razvoja uprave 2020, realizacija sicer 
dvignila za približno 10 %, vendar je še približno 20 ukrepov, ki imajo rok za realizacijo v letu 2016, še 
vedno takšnih pri katerih se je opravilo premalo aktivnosti, da bi lahko realno pričakovali, da bodo 
ukrepi dejansko realizirani do konca letošnjega leta, tako kot je predvideno. Prav tako je za poudariti, 
da je nekaj ukrepov z zastavljenim končnim rokom realizacije iz leta 2015 še nerealiziranih, vendar so 
resorji pri teh precej aktivni in so jim ostale še nedokončane zgolj posamezne naloge.  
 
Razlog je morebiti tudi v samem obdobju poročanja, saj skozi leta ugotavljamo, da v mesecema juliju 
in avgustu intenzivnost dela na ukrepih precej upade.  
 
Glede na stopnjo realizacije v prejšnjem poročevalskem obdobju ugotavljamo, da je bilo v drugem 
kvartalu letošnjega leta dodatno realiziranih 9 ukrepov, k realizaciji se je pristopilo še pri treh ukrepih, 
na katerih do sedaj še ni bilo izvedenih aktivnosti.  
Zbirka ukrepov se je dopolnila z osmimi ukrepi iz letošnjih Zahtev obrti (OZS), Agende malega 
gospodarstva in predlogov za odpravo ovir z vidika tujih neposrednih investicij (GZS) in enim ukrepom 
na pobudo MIZŠ. 
 
V tokratnem poročanju bi želeli izpostaviti predvsem tri ukrepe, ki so za državljane oziroma poslovne 
subjekte zelo pomembni, prav tako se njihova realizacija pričakuje že nekaj let, in s tega vidika 
nadaljnjo morebitno podaljšanje rokov za njihovo realizacijo ne bi bilo več sprejemljivo. Aktivnosti na 
teh izpostavljenih ukrepih so sicer v teku, vendar ocenjujemo, da so prepočasne in bi jih bilo potrebno 
izvajati s povečano aktivnostjo. Ukrepi so naslednji: 
 

1. Prenova prostorske in gradbene zakonodaje – MOP  (trenutno so predvideni trije zakoni v 
medresorskem usklajevanju); 

2. Državljane razbremeniti pri vsakoletnem ponovnem vl aganju zahtevkov za dodeljevanje 
pravic, kot je recimo pravica do otroškega dodatka z avtomatsko izdajo odlo čbe 
(informativni izra čuni) – MDDSZ . Resor sporoča, da gre za daljši projekt, ki zahteva 
sodelovanje več resorjev, spremembo več zakonov, nove preračune dohodninskih razredov, 
zato je potrebno več časa za njegovo realizacijo. 

3. Ureditev sistema zdravstvenega varstva in zdravstve nega zavarovanja – MZ  (predlog 
zakona je v pripravi). 

 
V smeri pospešitve realizacije oziroma ugotavljanja morebitnih zastojev s ciljem čimprejšnje izvedbe 
se je v mesecu avgustu in septembru 2016 na nivoju medresorske delovne skupine za boljše 
zakonodajno in poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti s koordinatorji na resorjih, izvedlo devet 
bilateralnih sestankov (MIZŠ, MF, MGRT, MZI, MP, MDDSZ, MKGP, MNZ in MZ). Ne glede na 
zaključek tokratnega poročevalskega obdobja se bodo bilateralni sestanki permanentno nadaljevali 
tudi na preostalih resorjih, kakor tudi izključno za določene ukrepe, kjer je realizacija najbolj pereča. 
Hkrati je pri tokratnem poročanju potrebno izpostaviti tehnične obiske Evropske komisije ter OECD-ja 
v mesecu septembru, kjer so predstavniki Generalnega direktorata za notranji trg, industrijo, 
podjetništvo ter mala in srednja podjetja pri Evropski komisiji (DGGROW), kot enega glavnih 
problemov izpostavili neustrezno prioritizacijo ukrepov za izboljšanje poslovnega in zakonodajnega 
okolja. V smeri ciljne usmerjenosti v ukrepe, ki so nujno potrebni za izboljšanje trenutnega stanja na 
lestvicah konkurenčnosti Republike Slovenije bo v zvezi z ukrepi v enotni zbirki potrebno opraviti novo 
klasifikacijo prioritet v mesecu oktobru in novembru. 
Ne glede na to, da se uvrstitev Slovenije na mednarodnih lestvicah, ki merijo učinkovitost pravnega in 
ekonomskega sistema izboljšuje, dobivamo s strani mednarodnih institucij priporočila, da je potrebno 
okrepiti vse aktivnosti usmerjene v izboljšanje poslovnega in investicijskega okolja ter konkurenčnosti. 
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V tabeli prilagamo pregled uvrstitev Republike Slovenije na lestvici konkurenčnosti Svetovne banke po 
posameznih letih. 
 

 
 
Z namenom pospešitve realizacije ukrepov iz enotne zbirke ukrepov se v tokratnem poročanju 
predlaga, da bi se realizacija po prioritetnih ukrepih spremljala na sejah Vlade RS mesečno, in sicer 
prek spletne aplikacije »Enotna zbirka ukrepov«.  
 
 


