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NEKATERI KLJUČNI DOSEŽKI KOALICIJE V  

MANDATU 2004–2008 

 

Finance, gospodarstvo in zaposlenost: 

• Uspešna uvedba evra: bolj stabilno makroekonomsko okolje za slovensko 

gospodarstvo, in boljša odzivnost na zunanje šoke;  

• Prestrukturiranje javnih financ z ukrepi za povečanje konkurenčnosti slovenskega 

gospodarstva, hitrejši razvoj in rast ter višja zaposlenost: 

� Uspešno izvedena davčna reforma – postopna ukinitev DIP do 2010, znižanje 

pretirane progresivnosti pri dohodninski lestvici, zvišanje olajšave za R&R 

(20%) in uvedba dodatne regijske olajšave za R&R (10 oziroma 20 %), 

poenostavitev in modernizacija davčnega sistema; 

� Varčnejša raba proračunskih sredstev; 

� Nova finančna perspektiva. 

• Odlični rezultati na gospodarskem področju in na področju zaposlenosti: 

� Hitrejša gospodarska rast: (2005 - 4,1%; 2006 - 5,7; 2007 - 6,1%; 2008 Q1 - 

5,4% ; 

� BDP se je skupaj v treh letih mandata vlade (2004–2007) povečal za 25%; 

� Zaposlenosti: 37.500 novih delovnih mest v obdobju 2004–2007; 

� Brezposelnost se je v obdobju 2004–2007 znižala za 25%; registrirana 

brezposelnost konec maja 2008 je najnižja v samostojni Sloveniji; 

� Brezposelnost po ILO 2008 Q1: 5,1% - ena najnižjih v EMU. 

• Znižanje odhodkov širšega sektorja države (ESA – 95) za 3,2 odstotni točki BDP; 

• Znižanje primanjkljaja širšega sektorja države (ESA – 95) za 2,2 odstotni točki BDP; 

• Znižanje dolga širšega sektorja države (ESA – 95) za 3,5 odstotne točke BDP; 

• Izboljšanje poslovnega okolja, večja zaščita delničarjev, okrepili smo varstvo 

konkurence; 
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• Večja prožnost trga dela, izboljšanje položaja delavcev: višja minimalna plača 

(marca 2008 - 566,53 €, 19% več kot 2004), Socialni sporazum 2007-2009 

(usklajevanje plač z inflacijo in storilnostjo). 

 

Odprava administrativnih ovir:  

• Ustanavljanje s.p. in podjetij je krajše, cenejše in preprostejše (VEM za samostojne 

podjetnike, 2005, 1,5 mio € prihrankov letno, VEM za gospodarske družbe, 2008, 

10,2 mio € prihrankov letno); 

• Odprava dohodninske napovedi (ocena prihrankov 22,8 mio €); 

• Poenostavitev zakonodaje o javnem naročanju (zmanjšanje stroškov za 90%, 

prihranki podjetjem 2,4 mio €); 

• Možnost overitev na upravnih enotah, ukinjanje krajevne pristojnosti, ukinitev sodnih 

in upravnih kolekov, ...); 

• E-uprava (cca 700 različnih storitev), približevanje storitev državljanom. 

 

Sociala: 

• Izboljšanje položaja upokojencev: znesek najnižje pokojninske osnove v primerjavi 

z 2004 se je povišal za 5,9 %, usklajevanje pokojnin s plačami, razširjene pravice, 

varstveni dodatek, enkraten pokojninske dodatek – 250.000 upravičencev, 32 mio €; 

• Širjenje mreže storitev za varstvo starejših: na podlagi koncesij več kot 3.000 

novih mest za institucionalno varstvo starejših;  

• Višji otroški dodatki v letu 2008 (redno usklajevanje + 8,4%); 

• Posodobljen sistem štipendiranja, večje vključevanje gospodarstva v štipendijsko 

shemo (za leto 2008 brez sredstev delodajalcev predvideno 112 mio €, v letu 2007 – 

92 mio €). 
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Šolstvo: 

• Brezplačen vrtec za drugega in naslednje otroke (povprečni prihranek na družino z 

dvema otrokoma 80 € mesečno); 

• Brezplačni topli obroki za vse dijake (2008, 2009 – 38 mio €); 

• V letu 2008 je prvič v zgodovini države zagotovljena brezplačna izposoja 

učbenikov za vse učence OŠ; 

• Vzpostavitev sodobnejšega sistema visokega šolstva: junija 2008 akreditiranih več 

kot 350 bolonjskih programov; od leta 2004 ustanovljenih več kot 20 novih 

visokošolskih zavodov, 4 univerza, Evro-mediteranska univerza, regionalizacija 

visokega šolstva; 

• Povečane zmogljivosti študentskih domov (2004 – 9.187, 2007 – 9.959 ležišč); 

• V tem mandatu je bilo sprejeto na usposabljanje okoli 1000 novih mladih 

raziskovalcev. 

 

Javna uprava in pravosodje: 

• Nov plačni sistem; 

• Zmanjševanje sodnih zaostankov (2004-2008 zmanjšanje za 9,2%); 

• Znižanje notarskih tarif za cca 50% (prihranek v 4 letih – 68 mio €), povečanje 

notarskih mest (68 na 116). 

 

Notranje zadeve: 

• Umirjanje naraščanja števila kaznivih dejanj, boljša preiskanost kaznivih dejanj, 

enoten pristop pri obravnavi organiziranih in hujših oblik kriminala. 

 

Promet: 

• Izboljšanje varnosti v cestnem prometu: po uveljavitvi zakona se je št. mrtvih 

bistveno zmanjšalo: junij 2008 - 12 oseb, junij 2007 – 32 oseb; 
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• Vinjetni način cestninjenja (večja pretočnost, varnost, manjše onesnaževanje). 

 

Okolje: 

• Prenovljena prostorska zakonodaja (poenostavitev in pospešitev postopkov); 

• Reševanje stanovanjskega vprašanja mladih (subvencioniranje najemnin, širitev 

kroga upravičencev, 2007 - 2,4 mio €, 2008 – 3,6 mio €); 

• V tem mandatu so bile zgrajene vse najpomembnejše velike čistilne naprave, v 

gradnji male in srednje čistilne naprave; 

• Hiter in uspešen odziv na neurje septembra 2007 in julija 2008. 

 

Lokalna samouprava, pokrajine: 

• Novi zakon o financiranju občin je enakomerneje porazdelil sredstva med občine; 

• Pokrajinska zakonodaja. 

 

Zdravstvo: 

• Pospešitev izvajanja investicij v zdravstvu (Onkološki inštitut – jeseni 2007, 

pediatrična klinika – spomladi 2009, nevrološka klinika – konec 2008); 

• Začetek izvajanja programov zgodnjega odkrivanja raka (cenejše zdravljenje, 

bistveno večja kvaliteta življenja), omejevanje uporabe tobačnih izdelkov (očitki o 

upadu prometa v gostinski dejavnosti po podatkih SURS neutemeljeni); 

• Ureditev področja podeljevanja koncesij (določitev kriterijev, dolžnosti 

koncesionarjev). 

 

Kmetijstvo: 

• Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje. 


