
In kaj OECD meni o Sloveniji? Glavne ugotovitve in ključna priporočila so 

izpostavili na treh področjih 

 

Zagotavljanje dolgoročne fiskalne vzdržnosti 

Ugotovitev: Fiskalni primanjkljaj je močno upadel in se približal ravnovesju. Javni dolg upada, vendar 

je še vedno visok in skupaj z velikim obsegom potencialnih obveznosti, kot so državna poroštva, 

povzroča, da so javne finance ranljive. 

Priporočilo: Vlada mora zasledovati cilj fiskalnega uravnoteženja do leta 2020, konsolidacija v letih 

2018-20 pa naj bi znašala 0,75 odstotka BDP. S hitro izpeljavo konsolidacijskih ukrepov bi se lahko 

izognili pregrevanju. 

Priporočilo: Ohraniti zgornje meje porabe, izboljšati učinkovitost in prilagoditi strukturo javne 

porabe, da bi se izognili ponovnemu povečanju javnega dolga. 

Priporočilo: Hitrejša in dobro premišljena privatizacija, ki bo zmanjšala javni dolg in visoko raven 

pogojnih obveznosti. 

 

Ugotovitev: Staranje bo v prihodnjih letih povečalo pritisk na porabo. 

Priporočilo: Zvišanje zakonske upokojitvene starosti na 67 let in ukrepi za postopno povečanje 

dejanske upokojitvene starosti. Morebitne primanjkljaje v pokojninskem sistemu pokriti s 

kombinacijo dodatnih prispevkov, nižjo indeksacijo pokojnin in povečanjem spodbud za daljše delo. 

Priporočilo: Bolnišnicam bi morali omogočiti prilagoditev zdravstvenih storitev spremembam v 

povpraševanju, vključno z zapiranjem slabo delujočih oddelkov. 

Priporočilo: Dati bolnišnicam več vpliva na odločanje o večletnih naložbah in jim dovoliti, da obdržijo 

učinke doseženih prihrankov. 

 

  

Povečanje plač in življenjskega standarda z vlaganjem v veščine 

Ugotovitev: Dijaki iz poklicnega izobraževanja so slabo pismeni. Tisti, ki so končali tehnične 

programe, pogosto ne delajo v poklicu, za katerega so se usposabljali. 

Priporočilo: Izboljšati splošne spretnosti dijakov poklicnih šol z uporabo učenja z analizo problemov, 

skupaj s preusposabljanjem učiteljev. 

Priporočilo: Povečati obseg delovnih izkušenj (prakse) v tehničnih programih. 

 

Ugotovitev: Čas, porabljen za usposabljanje odraslih, je nizek. 

Priporočilo: Uvesti vavčerje za izobraževanje odraslih ali vpeljati davčne olajšave, s čimer bi povečali 

možnosti za usposabljanje delavcev. 

 



  

 

Ugotovitev: Dolgotrajna brezposelnost je visoka. 

Priporočilo: Okrepiti usposabljanje za pomoč dolgotrajno brezposelnim, da ponovno vstopijo na trg 

dela, vključno s spremembo poklica. 

 

Ugotovitev: Nizka stopnja zaposlenosti starejših delavcev zmanjšuje vključenost. Olajšave in 

prednosti, povezane s starostjo ali invalidnostjo, spodbujajo prezgodnje upokojevanje. 

Priporočilo: Odpraviti zakonsko zahtevo, da se plače s starostjo samodejno povečujejo (dodatek na 

delovno dobo). 

Priporočilo: Uskladiti najdaljše trajanje nadomestila za primer brezposelnosti za različne starostne 

skupine. 

 

Ugotovitev: Vpis na višje- in visokošolski študij je visok, vendar pa visoke šolnine za izredne študente 

ohranjajo nizek vpis pri starejših študirajočih. Poleg tega so rezultati povprečni, stopnja zaključenosti 

študija pa nizka. 

Priporočilo: Izenačiti šolnino za študente rednega in izrednega študija (glede na vsebino programa), 

uvesti mehanizme štipendij in študentskih posojil za tiste iz revnih družin. 

Priporočilo: Povezati financiranje univerz z rezultati študentov na trgu delovne sile. 

 

Spodbujanje produktivnosti z izboljšanjem predpisov in krepitvijo konkurence 

Ugotovitev: Slabo usklajevanje med regulatornimi organi povzroča zahtevne postopke, negotovost in 

višje stroške. 

Priporočilo: Zagotoviti, da se regulatorni okvir uporablja konsistentno in z učinkovitim nadzorom 

kakovosti, tudi s pomočjo metodološkega usmerjanja in usposabljanja. 

 

Ugotovitev: Agencija za varstvo konkurenco je vodila le nekaj uspešnih primerov, sodni postopki so 

dolgi. 

Priporočilo: Poenostaviti sodne postopke. 

Priporočilo: Povečati sredstva in strokovno znanje na agenciji. 

 

Ugotovitev: Veliko število reguliranih poklicev ovira povečevanje produktivnosti. 

Priporočilo: Skrčiti seznam reguliranih poklicev, kjer se ureditev ohrani, naj bo manj omejujoča. 

 

  



 

Ugotovitev: Razvoj infrastrukture se je osredotočil na velike projekte. 

Priporočilo: Razviti splošno uporaben pristop k analizi stroškov in koristi za izbiro projektov. 

Priporočilo: Obstaja več kot 650 javnih podjetij (v lasti različnih ravni vlade), veliko s podružnicami v 

nepovezanih sektorjih. 

Priporočilo: Okrepiti upravljanje javnih podjetij tako, da se osredotočijo na ključne dejavnosti, 

omogočiti večjo fleksibilnost pri nagrajevanju uprav, okrepiti nadzorne svete. 

Priporočilo: Nadaljevati s privatizacijo, skrčiti skupino javnih podjetij, ki štejejo za strateška. 

 

  

Ugotovitev: Na področju omrežij vertikalno in horizontalno integrirana podjetja v državni lasti ovirajo 

vstop na trg. 

Priporočilo: Izpeljati učinkovito ločitev dejavnosti in nediskriminatoren dostop tretjim do omrežij. 

Privatizirati konkurenčne dejavnosti, razen v občutljivih sektorjih. 


