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POVZETEK
Glavni namen raziskave (hipotez) je bil oceniti, kakšno je stanje informiranosti
anketirancev v javnem in poslovnem sektorju o projektu odprave administrativnih ovir,
ugotoviti, katero področje je po njihovem mnenju najbolj obremenjujoče in bi si najprej
želeli zmanjšati administrativne stroške. Namen raziskave je bil tudi ugotoviti, kje je po
njihovem mnenju vir birokratskih ovir in ali obstoječa zakonska ureditev v Sloveniji ovira
podjetja, predvsem mala in srednje velika podjetja pri načrtovanju in planiranju
poslovanja ter uresničevanju naložb in investicijskih dejavnostih.
Izvedena anketna raziskava o administrativnih ovirah je potrdila vse domneve. Raziskava
je namreč pokazala na relativno slabo osveščenost s projektom „OAO“ predvsem
anketirancev v poslovnem sektorju, in da je potrebno za izboljšanje konkurenčnosti države
optimizirati in racionalizirati postopke, predvsem na področju dela oziroma zaposlovanja in
davkov. Rezultati anketne raziskave in tudi rezultati raziskave EU so pokazali, da večji del
administrativnih ovir nastane na ravni nacionalne zakonodaje. To dejansko pomeni, da
države same, poleg zakonodaje EU, dodatno zakomplicirajo postopke in prispevajo k
obremenitvi gospodarstva in državljanov. Kazalniki, ki izhajajo iz različnih raziskav
mednarodne konkurenčnosti s strani mednarodnih institucij so pokazali, da se je poslovno
okolje v Sloveniji v letih 2009 in 2010 precej poslabšalo, med drugim tudi zaradi finančne
krize. To pomeni, da obstoječa zakonska ureditev v Sloveniji ovira podjetja pri njihovem
poslovanju in uresničevanju naložb, kar posledično vodi v slabšo konkurenčnost. Evropska
komisija se je zavezala, da bo zato čim bolj zmanjšala te nepotrebne obremenitve. Tudi
Vlada RS je sprejela načrt odpravljanja administrativnih ovir za MSP. Trenutno stanje je
lahko zelo zaskrbljujoče, saj je Slovenija padla za kar nekaj mest po številnih kazalcih,
predvsem zaradi svoje gospodarske (ne)uspešnosti ter vladne in poslovne
(ne)učinkovitosti.
Ključne besede: administrativne ovire, administrativnih stroški, administrativna bremena,
zakonodaja, konkurenčnost.
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SUMMARY
The main goal of this research was to evaluate the awareness of survey participants in
public and private sectors concerning the removal of administrative barriers project and to
find out which areas of administration they percieve as most burdening. Secondary goal
of this research was to find out where, in the opinion of survey participants, are the main
causes of administrative barriers and wether the current administrative policies and laws
in Slovenia burden businesses and organizations concerning management and investment
planning.
The survey confirmed the research hypothesis and revealed a relatively weak level of
awareness concerning the removal of administrative barriers project, particulary by
participants from the private sector. Another conclusion drawn from the survey is that in
order to improve competitive advantages of state economies, the administrative processes
must to be optimized and simplified, particulary in the areas of employment and taxation.
Results of the survey (and also those from a similar EU survey) also showed that for the
most part the administrative barriers are created at the level of state legislation. This
means that the states themselves, on top of existing EU legislation, add to more
complicated procedures and to a higher burdening of their citizens and economies.
Indicators derived from various research projects concerning international competitiveness
show that business environment in Slovenia has severely deteriorated in years 2009 and
2010, partly due to the world financial crisis. This may also indicate that existing
legislature in Slovenia burdens businesses and their ability to conduct and realize
investments, which negatively affects competitive ability of Slovene companies. The
European Comission has resolved to reduce the size and impact of unnecessary
administrative barriers. Government of republic of Slovenia also set out a plan to reduce
these unnecessary burdens. Current situation can be very worrying, since Slovenia lost a
couple of spots in international surveys concerning various fields of economic
performance, no doubt also because of it's economic inefficiency and governmental
inefficiency.
Key words; Administrative barriers, administrative costs, administrative burdens,
legislation, competitiveness.
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1 UVOD

Glavni problem, s katerim sem se ukvarjala v magistrskem delu, so administrativni stroški,
ki obremenjujejo slovenska podjetja in vplivajo na njihovo konkurenčnost v posameznih
panogah, tako na nacionalni kot tudi evropski in svetovni ravni. Namreč tista podjetja, ki
ne racionalizirajo svojega poslovanja in niso dovolj učinkovita, bodo v prihodnosti, ali pa
so morda že, manj konkurenčna v svojem asortimentu proizvodnje oziroma poslovanja.
Moj namen je bil tudi preučiti, ali anketiranci (v poslovnem in javnem sektorju) dejansko
zaznavajo probleme, ki se pojavljajo z administracijo pri vsakdanjem opravljanju svojega
dela, in kako dobro so osveščeni o projektu odprave administrativnih ovir (»OAO«).
Predmet raziskovanja je bil proučiti vpliv administrativnih ovir na konkurenčnost podjetij
ter navesti, katere so te administrativne ovire in kako visoki so administrativni stroški na
posameznem področju, ... Zastavljene hipoteze sem dokazovala z izvedeno anketo in jih
seveda tudi teoretično podprla. Ciljno populacijo (vzorčni okvir) za anketno raziskavo je
predstavljalo 307 zaposlenih v javnem sektorju (v državni upravi, lokalni samoupravi in
javnih zavodih na različnih področjih dela) in 600 zaposlenih v privatnem sektorju (mikro,
mala, srednje velika in velika podjetja) po celotni Sloveniji, ki imajo svoj elektronski
naslov. Anketni e-vprašalnik jim je bil poslan po e-pošti na njihove elektronske naslove.
Vprašalnik je bil sestavljen s pomočjo spletnega programa (1ka), kar pomeni, da je bila
anketirancem poslana spletna povezava na to anketo, v kateri sem jih seznanila tudi z
geslom za vstop. Anketiranci so tako na enostaven način izpolnili anketo. Vprašalnik je
sestavljen iz 13-ih medsebojno povezanih vprašanj. Zbiranje izpolnjenih anketnih
vprašalnikov je potekalo 3 mesece (od aprila do junija 2010). Zaradi lažje interpretacije
podatkov so nekateri rezultati ankete podani v tabelarični in grafični obliki.
V svojem delu sem postavila 4 hipoteze:
1. HIPOTEZA: Informiranost o projektu »OAO« je slabša v poslovnem kot javnem
sektorju.
2. HIPOTEZA: Obstaja prepričanje, da najvišji administrativni stroški nastajajo
predvsem na področju dela in zaposlovanja ter davkov.
3. HIPOTEZA: Obstoječa zakonska ureditev v Sloveniji ovira podjetja (predvsem MSP)
pri načrtovanju in planiranju svojega poslovanja ter uresničevanju naložb in
investicijskih dejavnostih.
4. HIPOTEZA: Administrativni stroški v državah članicah EU izvirajo predvsem iz
nacionalne zakonodaje in manj iz evropske (direktiv, uredb, navodil, smernic, ...),
Slovenija pa pri tem bistveno ne izstopa.
Namen raziskave je povečati oziroma vzbuditi pozornost podjetij in posameznikov v
javnem in poslovnem sektorju o projektih, ki jih izvaja EU, predvsem na področju boljše
regulacije oziroma »zmanjševanja birokracije«.
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Cilj raziskovanja je bil potrditi ali zavrniti postavljene hipoteze in dobiti končno sliko glede
poznavanja evropskega in slovenskega projekta o merjenju in zmanjševanju
administrativnih bremen pri zaposlenih v javnem in poslovnem sektorju v Sloveniji.
Tako so bili cilji raziskave (ankete):
•
ugotoviti, kakšno je stanje informiranosti anketirancev o projektu odprave
administrativnih ovir ter ukrepih in ciljih, ki se želijo doseči v okviru tega projekta v
Sloveniji;
•
ugotoviti, kako pomembne se anketirancem zdijo nekatere administrativne
poenostavitve, kot je npr. poenostavitev uporabe standardizirane izmenjave
podatkov z organi javne uprave (preko RIPa, XMLa, SOAPa, ...);
•
ugotoviti, kako zelo obstoječa zakonodajna ureditev ovira njihovo poslovanje ter
kakšni so po njihovem mnenju razlogi za povečevanje/zmanjševanje
administrativnih stroškov;
•
ugotoviti, katero področje je po njihovem mnenju najbolj obremenjujoče in bi si
najprej želeli zmanjšati administrativne stroške (ali je to npr. davčno področje,
področje zaposlovanja, …);
•
ugotoviti, kateri predpisi (nacionalni ali evropski) so zanje bolj obremenjujoči;
•
ugotoviti, kako pomembna se jim zdi uvedba nekaterih možnosti za nadaljnje
odstranjevanje administrativnih ovir, kot je npr. uvedba reševanja zadev v zvezi s
poslovnimi dogodki/ življenjskimi situacijami v paketu (enem koraku) ali npr.
oprostitev mikro podjetij in samostojnih podjetnikov iz področja uporabe
računovodske zakonodaje oziroma možnost, da lahko mala in srednje velika (MSP)
podjetja upoštevajo manj obremenjujoča pravila;
•
identificirati njihove predloge/pripombe glede odprave administrativnih ovir;
•
...
O odpravljanju administrativnih ovir se je začelo govoriti v zadnjem času, s tem pa tudi
pripravljati številne ukrepe, da bi bila javna uprava prijazna in učinkovita, s čim manj
zapletenimi postopki. To še posebej velja za Slovenijo, medtem ko je v drugih državah EU
to področje že nekoliko bolj raziskano, opravljene so bile namreč že številne raziskave.
Tako je na tem področju pomembna mednarodna organizacija za gospodarsko
sodelovanje in razvoj (OECD – Organisation for Economic Co-operation and
Development). Gre za organizacijo, v katero so včlanjene razvite države z vsega sveta.
Danes šteje že 32 držav članic. Slovenija je s 1. junijem 2010 uradno postala 32. članica.
OECD je organizacija, ki intenzivno deluje tudi na področju odpravljanja administrativnih
ovir.
Poleg OECD pa so pomembne tudi druge nadnacionalne institucije, kot sta SCM Network
(mednarodna skupina, ki deluje na področju izmenjave najboljših praks, izkušenj in znanj
med državami in tako želi doseči svoj cilj, ki je zmanjšanje administrativnih bremen in
odstranitev nepotrebne birokracije) ter Evropska komisija z direktorji za boljšo pravno
2

ureditev (European Commission with Directors of Better Regulation – DBR). Gre za mrežo
višjih uradnikov, ki delajo na področju boljše pravne ureditve v svojih državah. Imajo svoj
forum za izmenjavo najboljših praks pri oblikovanju novih predpisov (primarna in
sekundarna zakonodaja). Zelo pomembne so tudi naslednje institucije: Evropska banka za
obnovo in razvoj (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) z
raziskavo, imenovano BEEPS – Business Environment and Enterprise Performance Survey
(poslovno okolje in anketna uspešnost podjetij), Svetovna banka z WGI (Worldwide
Governance Indicators – svetovni kazalniki upravljanja) ter tudi indeks svetovne
konkurenčnosti – IMD z World Competitiveness Center. Različne študije in kazalniki za
merjenje pomena kakovosti institucij in regulacije v gospodarstvu kot celoti kažejo, da so
pomemben dejavnik konkurenčnosti podjetij in gospodarstva.
V Sloveniji so se prve pobude za boljšo pravno ureditev začele leta 2004, čeprav je bil
anti-birokratski dokument predstavljen že prej. Prvo poročilo o poenostavitvi regulacije je
bilo objavljeno leta 2005. Po tem je sledil akcijski načrt, imenovan »Program ukrepov za
zmanjšanje upravnih bremen«, ki je vsako leto predstavljen na vladnih spletnih straneh.
Leta 2005 je bilo v poročilu predstavljenih 40 ukrepov, ki pa niso bili finančno ovrednoteni.
Napredek je bil prikazan šele v poročilu za leto 2006, ko so nekateri od ukrepov bili tudi
finančno ocenjeni (npr. letni prihranki lokalne oblasti za nekatere javne storitve, potem
tudi to, da lahko upravni uradi overijo podpis na nekem potrdilu, ki je enakovreden
overitvi notarja, ...). Akcijski načrt za leto 2007 je vključeval 30 ukrepov brez kakršnihkoli
ocen, zato je bilo potrebno sistematičen način za ocenjevanje šele razviti (SCM model).
Zadnji akcijski načrt, ki ga je potrdila vlada maja 2009, vključuje v prvem delu 41 hitrih
ukrepov na različnih področjih ureditve (dela, davkov, okolja, ...) in v drugem delu
sistematično merjenje administrativnih stroškov izbranih predpisov z uporabo SCM
metode. Ta akcijski načrt je rezultat predlogov državljanov, podjetnikov in različnih
zbornic.
Poseben poudarek je dan tudi analizi učinkov predpisov (ang. Regulatory Impact Analysis
– RIA), ki jo je Slovenija leta 2007 vsaj na formalni ravni uvedla v naš pravni red
(sprememba 8. člena vlade RS - Ur. l. RS, št. 43/2001, 21/2007). Gre za pravne vidike
analize učinkov predpisov od leta 2002. V letu 2007 je OECD poročal, da Slovenija kaže
veliko izboljšav na področju zmanjševanja administrativnih ovir, vendar je potrebno
izboljšati analize učinkov predpisov – gre za pomanjkanje natančnih priporočil na področju
regulativnih vplivov in pomanjkanje komunikacije z javnostjo. Na slednje je v poročilu
opozoril tudi varuh človekovih pravic v RS (Klun, 2009a, str. 3). Od leta 2007 so vsi
državljani in druga zainteresirana javnost pozvani, da lahko na elektronski naslov
oao.predlogi@gov.si predložijo pripombe na ta program in dodajo svoja priporočila.
Trenutno v OECD obstaja le pet držav članic, ki so v celoti izmerile administrativne
stroške. To so Združeno kraljestvo, Nizozemska, Češka, Danska in Avstrija. Ostale države
pristopajo k merjenju administrativnih stroškov za podjetja in državljane po posameznih
prioritetnih področjih. K mreži SCM Network je Slovenija pristopila leta 2007.
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V magistrskem delu sem se posluževala različnih metod, da sem lahko čim širše
predstavila, kakšno je stanje na področju odpravljanja in zmanjševanja administrativnih
ovir v Sloveniji. Z analizami uradnih statistik sem podkrepila navedeno teorijo in
zastavljene hipoteze. Uporabila pa sem tudi metodo primerjanja, s katero sem primerjala
Slovenijo z drugimi evropskimi državami (npr. administrativni stroški po državah članicah
EU po deležu BDP, ...). Predstavila sem tudi primere dobrih praks na področju merjenja
administrativnih stroškov in odpravljanja administrativnih ovir (Velika Britanija,
Nizozemska, ...). Uporabila sem tudi metodo anketiranja, s katero sem poskušala pridobiti
podatke in informacije o osveščenosti zaposlenih v javnem in poslovnem sektorju o
projektu odprave administrativnih ovir. Zaradi boljše preglednosti sem nekatere podatke iz
ankete prikazala v grafični in tabelarični obliki (statistična metoda).
V uvodnem (prvem) poglavju je predstavljen problem, ki sem si ga zastavila, opredeljen
predmet raziskovanja ter hipoteze raziskovanja. V tem poglavju je opredeljen tudi namen
magistrskega dela in cilji raziskovanja ter ocena dosedanjih raziskovanj ter metode, ki sem
se jih posluževala pri raziskovanju problema. Na kratko je opisana tudi struktura
magistrskega dela. V drugem poglavju je razloženo, zakaj je sploh prišlo do merjenja
administrativnih stroškov oziroma zmanjševanja administrativnih bremen v Sloveniji in
Evropi. Tretje poglavje je namenjeno predstavitvi Akcijskega načrta odprave
administrativnih bremen ter predstavitvi prioritetnih 13-ih področij v EU, kjer naj bi se
najprej odstranile administrativne ovire. V tem poglavju so predstavljene tudi nadaljnje
morebitne možnosti zmanjševanja administrativnih bremen, poleg obstoječih 13-ih. Tu
sem s teorijo dokazovala drugo hipotezo, torej na katerem od trinajstih področij se v EU27 pojavljajo najvišji stroški. Hipoteza pa je bila preverjena tudi z anketnim vprašanjem, v
katerem sem spraševala anketirance, na katerem področju bi želeli najprej odstraniti
administrativne ovire. Tu sem tudi predstavila, kakšne so administrativne poenostavitve na
ravni EU oziroma ukrepi zmanjševanja na vseh 13-ih področjih ter ocenjeni prihranki.
Navedla sem tudi, kakšne so ugotovitve evropskih institucij, kot je Evropska komisija, pri
katerih jim je zadnji dve leti pomagal konzorcij treh institucij, to so Deloitte, Capgemini in
Ramboll, ter kakšne so ugotovitve ostalih svetovnih institucij, kot so OECD, World Bank,
EBRD, ... V četrtem poglavju je predstavljen vpliv administrativnih ovir na gospodarsko
rast ter konkurenčnost in razvoj podjetij, predvsem za mala in srednje velika podjetja. Tu
sem teoretično dokazovala tretjo hipotezo. Ta hipoteza pa je bila preverjena tudi z anketo.
V petem poglavju sem skušala ugotoviti, ali administrativne ovire nastajajo zaradi
nacionalne zakonodaje. Tu sem delno dokazovala četrto hipotezo, saj menim, da večina
administrativnih stroškov, poleg evropskih predpisov (direktiv, uredb, ...), izvira tudi iz
nacionalnih predpisov. Hipoteza pa je bila preverjena tudi z zadnjim anketnim vprašanjem.
V šestem poglavju sem predstavila, kakšno je soočanje izbranih držav članic EU s
projektom OAO ter z metodologijo za merjenje administrativnih stroškov (metodologija
SCM) ter kaj je že bilo storjenega na tem področju v nekaterih državah članicah EU (npr.
Nizozemska) in državah OECD. V sedmem poglavju je podrobneje predstavljen slovenski
projekt odprave administrativnih ovir, in sicer Program Vlade RS za odpravo
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administrativnih ovir v letu 2009 in zmanjšanje administrativnih bremen za 25% do leta
2012. V tem poglavju je tudi na splošno predstavljeno, kje smo trenutno z meritvami po
modelu SCM v Sloveniji in kaj se pričakuje po posameznih prioritetnih področjih merjenja
administrativnih stroškov ter ocenjeni prihranki. V osmem poglavju so predstavljeni
doseženi rezultati ankete (raziskave), katere osnovni namen je bil ugotoviti, kako dobro so
anketiranci (v javnem in zasebnem sektorju) osveščeni o projektu OAO ter cilji in ukrepi.
Tu sem dokazovala prvo hipotezo, saj menim, da je stanje informiranosti o projektu OAO v
poslovnem sektorju slabše kot v javnem.
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2 ZAKAJ SPLOH OAO

Na pomladanskem vrhu marca leta 2000 so voditelji držav članic EU sprejeli Lizbonsko
strategijo, ki predvideva, da bi EU do leta 2010 postala najbolj dinamična, konkurenčna
ter na znanju temelječa ekonomija na svetu. Izboljšanje konkurenčnosti podjetij pa je tudi
eden od temeljnih ciljev slovenske strategije razvoja (VRS, 2010d). V okviru »novega
začetka za Lizbonsko strategijo« je Evropski svet marca 2005 objavil obvestilo o širših
smernicah ekonomske politike ter poudaril posebno smernico (št. 14) o kakovosti
zakonodaje, sistematičnem ocenjevanju administrativnih stroškov in koristi ter
zmanjševanju administrativnih bremen za podjetja (Council of the European Union, 2005,
str. 23-4). Cilj te smernice je skozi boljšo zakonodajo ustvariti bolj konkurenčno poslovno
okolje in spodbujanje zasebnikov. Štiri leta prej (leta 2001) je bilo v Mandelkern-ovem
poročilu (načrt za boljšo pravno ureditev, ki so ga sestavili ministri za javno upravo) v
povzetku zapisano, da je izboljšanje kakovosti zakonodaje javno dobro že samo po sebi,
krepi (povečuje) verodostojnost vodenja procesa in prispeva k dobrobiti državljanov.
Projekt odpravljanja administrativnih ovir1 in birokratskih postopkov ter načrtnega
zmanjševanja administrativnih bremen, predvsem usmerjen v gospodarstvo, je ključen
element teh prizadevanj, saj podjetja in posameznike v državah članicah odrešuje
pretirane regulacije in odvečne birokracije ter s tem osvobaja energijo za podjetniško
aktivnost, inovacije in državljansko vključenost (Mandelkern, 2001).
Na ravni EU so aktivnosti usmerjene v »čiščenje« že sprejetih predpisov in izboljšanje
postopkov sprejemanja novih predpisov. Tako imenovano čiščenje starih predpisov se
izvaja v okviru dveh projektov. Prvi se nanaša na poenostavitev predpisov, drugi pa na
zniževanje administrativnih bremen oziroma odpravljanje administrativnih ovir. Cilj obeh
projektov je poenostaviti in predvsem »debirokratizirati« zakonodajno okolje in s tem
prispevati k znižanju stroškov. Poseben poudarek je namenjen malim podjetjem in v
okviru te skupine predvsem »mikro« nivoju (Zatler, 2009a, str. 287).
Odpravljanje administrativnih ovir ali izraz »cutting red tape« postaja torej prioritetna
politična tema v vseh razvitih državah. Deregulacija pomembno vpliva na razvoj
gospodarstva, posebej malih podjetij, če se ugotovi, da so nacionalni standardi strožji od
standardov, ki jih določa evropska zakonodaja (glej Yakovlev in Zhuravskaya, 2006). Gre
predvsem za zmanjšanje oziroma odpravo licenc, dovoljenj, koncesij, če teh ne zahtevajo
evropski predpisi. Vendar pa kvantitativa regulative (količina) ni pomembna, v kolikor je
le-ta kakovostna. Pojem »boljša regulativa« se je skozi čas in glede na različna
1

Projekt odprave administrativnih ovir v višini 85% financira EU (ESS – Evropski socialni sklad)
(odločba SVLR 29. 5. 2009). Ta sklad financira vse države članice in regije, še posebej tiste, kjer
gospodarstvo še ni tako razvito in je glavni element Strategije EU za rast in delovna mesta, ki je
usmerjena k izboljševanju življenja državljanov EU tako, da jim nudi boljše znanje in možnosti
za zaposlitev.
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ovrednotenja spreminjal. Pogosto je kakovost regulative napačno opredeljena z njeno
količino oziroma deregulacijo. Kakovost regulative vključuje razvoj boljših ne-regulatornih
instrumentov in večjo preglednost (Klun in Slabe-Erker, 2009, str. 531). Pojem »boljši
predpisi« vključuje vrsto ukrepov javnih politik, ki so namenjeni krepitvi sposobnosti
institucij (tako državi, podjetjem, posameznikom itd.), da le-te izvajajo visoko kakovostno
ragulativo (Radaelli, 2007). V Mandelkern-ovem poročilu (2001) je v povzetku tudi
zapisano, da izvajanje Akcijskega programa in drugih ukrepov pomembno prispeva k
povečanju konkurenčnosti evropskega gospodarstva in dobremu počutju državljanov ter k
večji verodostojnosti in legitimnosti vlade. V poročilu OECD (1997) so predstavljeni »novi
načini« regulative, in sicer stroškovna učinkovitost, sodelovanje javnosti, pristop od spodaj
navzgor, fleksibilnost, dinamičnost, odzivnost itd.
Pravila nikoli ne smejo biti sama sebi namen, ampak morajo biti vedno sredstvo za
zagotavljanje javnega interesa ali doseganje javnega cilja. V zadnjih nekaj desetletjih je
sistem pravil v številnih državah postal bolj zapleten, zaradi česar podjetja in posamezniki
vedno ne razumejo logike nekega pravila. Pravila pogosto ovirajo izpolnjevanje določenih
obrazcev, ki je včasih nepotrebno, zamudno ter drago. Zato morajo vse države ustvariti
najboljše možne pogoje za poslovanje podjetij z državno upravo. Država mora torej
vzpostaviti neko ravnotežje (SCM, 2010a).
V Sloveniji je v praksi precej napotil na druge člene in predpise, npr. na področju davčne
zakonodaje je rekorder Zakon o dohodnimi (Zoh-2, Ur. l. RS, št. 117/2006), saj o
povprečenju dohodkov samo v treh odstavkih napotuje na 25 členov istega zakona, mnogi
od njih pa napotujejo naprej (kaskadno napotovanje). Leta 2003 je Evropska komisija
objavila pravila pisanja predpisov, ki zahteva, da naj bodo ti (Klun, 2009a, str. 96-97):
• jasni, razumljivi, enostavni, nedvoumni;
• uporabljajo naj se v večji meri izrazi, ki se uporabljajo tudi v pogovornem jeziku;
• terminologija naj bo koherentna, isti pojmi v povezanih zakonih pa enaki;
• napotovanje na druge predpise naj bo minimalno, prav tako se je treba izogniti
navzkrižnemu napotovanju (člen na člen).
Veliko držav stalno dela izboljšave za vse vrste regulative. Vendar nekatere analize kažejo,
da se večino časa namenja le izboljšavam pri zmanjševanju finančnih in materialnih
stroškov, medtem ko administrativni stroški nenehno naraščajo. Vlada se torej pogosto
ukvarja le s finančnimi in materialnimi stroški (to so konkretni stroški za podjetja), ki so
zelo jasno vidni. Zato so rezultati, ki jih podjetja in politika prikazujejo, pogosto tudi zelo
dobro razumljivi in jasno vidni (npr. dobiček je jasen, ko vladne agencije zmanjšajo
pristojbino). Administrativni stroški pa niso vedno tako vidni (na primer ne moremo
izmeriti stroška za čas, ki smo ga porabili pri izpolnjevanju obrazcev za pridobitev nekega
dovoljenja (licence), čeprav je taka dejavnost zelo draga za podjetja) (SCM, 2010a).
Januarja 2007 je Evropska komisija predlagala začetek ambicioznega akcijskega programa
za odpravo nepotrebnih administrativnih bremen za podjetja v EU. Svet EU je marca leta
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2007 sprejel sklep, da se bodo administrativna bremena, izhajajoča iz zakonodaje EU, do
leta 2012 znižala za 25 odstotkov. Oktobra 2009 je Evropska komisija predstavila
»Sektorski načrt zmanjševanja administrativnih bremen po sektorjih« na vseh 13-ih
področjih, ki jih zajema Akcijski program, in sicer pravo družb, farmacevtska zakonodaja,
delovno okolje/ delovna razmerja, davčno pravo/DDV, statistika, kmetijstvo in kmetijske
subvencije, varnost živil, transport, ribištvo, finančne storitve, okolje, kohezijska politika in
javna naročila. Na splošno je skupno upravno breme za EU-27 za vsa področja politike
ocenjeno na 124 milijard evrov (European Commission, 2010, str. 3). Hkrati je Evropski
ministrski svet povabil tudi države članice EU, da na nacionalni ravni postavijo podobno
ambiciozne cilje. EU brez aktivnosti na nacionalnih ravneh zastavljenega cilja ne more
doseči. Na podlagi raziskav je bilo namreč ugotovljeno, da so za prevelike administrativne
obremenitve gospodarstva krive države članice same, ker pri prenašanju evropske
zakonodaje na nacionalni nivo uvajajo nepotrebne birokratske postopke (pravilo »gold
plating«) (European Commission, 2010, str. 4).
Najbolj razvite države članice EU so se projektov za odpravljanje administrativnih ovir in
poenostavitev zakonodajnega okolja lotile že bistveno pred Evropsko komisijo. Tako je
Nizozemska razvila metodologijo za merjenje administrativnih stroškov (metodologija
Standard Cost Model – SCM), v letu 2005 pa jo je za delo pri zniževanju administrativnih
stroškov prevzela tudi Evropska komisija. Poleg Nizozemske so pomembne aktivnosti
potekale tudi v Veliki Britaniji in na Danskem. S sprejetjem akcijskega programa v smeri
minus 25 na ravni EU se je sprožil val aktivnosti tudi v drugih državah članicah. Na
Nizozemskem so administrativni stroški ocenjeni na 16,4 milijard evrov letno. To ustreza
3,6% bruto domačega proizvoda. Na Danskem je celoten znesek administrativnih bremen
ocenjen na približno 4,5 milijarde evrov, kar ustreza 2,4 odstotkom BDP (SCM Network,
2010a). V Sloveniji ta delež znaša 4,1% BDP, kar škoduje konkurenčnosti gospodarstva.
Če bi v celoti izvedli projekt OAO, bi lahko celotni prihranki za gospodarstvo znašali od 2
do 3,5% slovenskega BDP-ja (Zatler, 2009b). To je glavni razlog, zakaj je pomembno, da
se vlade osredotočijo na zmanjševanje administrativnih stroškov za podjetja in tudi
državljane. Ekonomska perspektiva torej daje poudarek na uspešnosti in učinkovitosti z
minimalnimi sredstvi (stroški). Z ekonomskega vidika je odprava administrativnih ovir
ključnega pomena za konkurenčnost gospodarstva, saj omogoča porabo sredstev za
inovacije, utrjuje konkurenčnost in izboljšuje ekonomsko učinkovitost in uspešnost.
Nekateri empirični poskusi so pokazali pozitiven vpliv kakovostne regulative na
gospodarsko rast, merjeno z BDP na prebivalca (Jalilian et al., 2007).
V Sloveniji so se aktivnosti za odpravljanje administrativnih ovir začele že pred letom
2000. Razlika med projekti na ravni EU in drugih držav članic ter našimi nacionalnimi
aktivnostmi je predvsem v tem, da so bile naše aktivnosti na začetku in še do leta 2005
usmerjene predvsem v razbremenitev državljanov. Šele v zadnjem času so s sprejetimi
vladnimi programi (od leta 2006 naprej) aktivnosti usmerjene tudi v razbremenitev
gospodarstva. Slovenija je začela sistematično zniževati administrativna bremena v letu
2007, ko je sprejela tudi cilj, da bo do leta 2010 znižala administrativna bremena za 25
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odstotkov na področju delovnopravne zakonodaje. Pred kratkim (v maju 2009) pa je vlada
svoje aktivnosti za zmanjšanje bremen usmerila na vsa področja oziroma resorje in
postavila cilj, da bomo administrativna bremena znižali za 25% do leta 2012 (Zatler,
2009a, str. 288).
Pomemben korak naprej pri ustvarjanju prijazne in učinkovite javne uprave ter
odpravljanju administrativnih ovir je tudi nazadnje sprejeti Program ukrepov za odpravo
administrativnih ovir in zniževanje administrativnih bremen (v letu 2009), ki ga je sprejela
vlada na predlog Ministrstva za javno upravo. Namen sprejetega programa je doseči cilj
učinkovite javne uprave za državljane in gospodarstvo in uvesti boljše reguliranje na
področju predpisov in sprejemanja odločitev. Ta program pa je še pomembnejši v času
ekonomske krize, ker zlasti mala in srednje velika podjetja potrebujejo hitro pomoč
(Zatler, 2009b). Kot možni ukrepi zmanjševanja bremen so navedeni tudi enostavnost
zakonodaje, transparentnost regulative, poenostavitev postopkov, odzivnost, ... Tudi v
Sloveniji je bilo sprejetih nekaj ukrepov, ki vodijo k temu cilju. Veliko rešitev je bilo
izpeljanih tudi z razvojem e-uprave (projekt e-VEM, ustanovljen leta 2005) (FU, 2008b, str.
12).
Stroški, ki lahko nastanejo na strani podjetja ali posameznika s strani države, niso samo
znesek davka, takse ali pristojbine, ki jih podjetja in posamezniki plačujejo, ampak se
pojavljajo tudi posredni ali skriti stroški izpolnjevanja zahtev regulative, kot je poraba
časa, plačilo storitev za pridobivanje licenc, ... Te stroške imenujemo administrativni
stroški. V kolikor ti stroški nastanejo izključno zaradi regulative (npr. izpolnjevanje
določenih evidenc, formularjev, pridobivanje dovoljenj) in drugače v podjetjih ne bi
nastajali, govorimo o administrativnih ovirah oziroma administrativnih bremenih (FU,
2008a, str. 1).
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Slika 1: Prepletanje administrativnega bremena z administrativnimi stroški
vsi administrativni
stroški

administrativni
stroški v podjetjih

administrativni stroški izvirajoč
iz državnih predpisov

administrativne aktivnosti,
ki jih bodo podjetja
nadaljevala, če se predpisi
ukinejo

administrativne aktivnosti,
ki jih podjetja morajo
izvajati zaradi zahtev
predpisov –
ADMINISTRATIVNA
BREMENA

Vir: MJU, 2007a, str. 13
Ovire prepoznamo tako, da poznamo vsebino posameznih življenjskih dogodkov,
sodelujemo z zunanjo javnostjo, primerjamo nacionalne zakonodaje z minimalnimi
standardi EU in zakonodajo drugih držav članic (»gold plating«), pozornost je usmerjena
na administrativne obveznosti, kot so: pridobivanje dovoljenj, pridobivanje socialnih pravic
(npr. otroški dodatek), vodenje evidenc, izdelava poročil, statistična poročanja, postopki se
v praksi izvajajo drugače, kot to velevajo predpisi oziroma standardi »prijazne in
učinkovite uprave«. Oviro predstavlja tudi nepreglednost poslovanja različnih institucij
(npr. institucij z javnimi pooblastili in javnih zavodov). Administrativna ovira pomeni torej
nepotrebno breme, ki ga mora opraviti državljan ali podjetnik zaradi zahtev, ki jih nalaga
zakonodaja (Zatler, 2009b).
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3 PROJEKT ODPRAVLJANJA ADMINISTRATIVNIH OVIR NA
RAVNI EU

Izvajanje projekta za zmanjševanje birokracije na ravni EU poteka na več načinov (Zatler,
2009a, str. 288):
• V postopku sprejemanja novih predpisov se preko izvajanja presoje učinkov
(»impact assessment«) preprečuje nastajanje novih, nepotrebnih administrativnih
ovir.
• Za prevetritev in izčistitev obstoječe zakonodaje potekajo aktivnosti v okviru
projekta poenostavitve evropske zakonodaje (simplification of EU legislation) in
projekt zniževanja administrativnih bremen (reducing administrative burden).

3.1 IZVAJANJE PRESOJE
PREDPISOV

UČINKOV

V

POSTOPKU

SPREJEMANJA

Že v letu 2007, ko so se aktivnosti za zmanjševanje birokracije in zniževanje
administrativnih bremen pospešile z Akcijskim programom minus 25 odstotkov, je
Evropska komisija sprejela zavezo, da bo posodobila navodila za izvajanje presoje učinkov
(»Impact assessment guidelines«). S sistematičnim in doslednim izvajanjem presoje
učinkov predpisov je potrebno poskrbeti, da novi predpisi ne prinašajo novih, nepotrebnih
administrativnih obremenitev. Za vsak novi evropski predpis, za katerega se predvideva,
da bi lahko povzročil večje administrativne stroške, je potrebno izvesti presojo učinkov, ki
vključuje tudi izračun administrativnih stroškov. Za dosledno izvajanje sprejetih zavez je
Evropska komisija ustanovila tudi neodvisno telo (»Impact assessment board«).
Neodvisno telo pregleduje predpise oziroma preverja, če so dokumenti, ki se nanašajo na
presojo učinkov, ustrezno pripravljeni in če vključujejo vse pomembne elemente. Tako je
zagotovljeno, da se preko nadzornega telesa preverja, če se predpisi pripravljajo v skladu
s sprejetimi smernicami. Smernice Evropske komisije oziroma navodila za pripravo presoje
učinkov v postopku sprejemanja novih predpisov predstavljajo pomembno orodje za
izboljšanje predpisov na ravni EU (European Commission, 2009a, str. 45).

3.2 PROGRAM POENOSTAVITVE ZAKONODAJE EU
Program se nanaša na poenostavitev že sprejete zakonodaje EU. Njegov cilj je prevetriti,
modernizirati in poenostaviti evropsko zakonodajno okolje in skupaj s programom za
zniževanje administrativnih bremen ter odpravo administrativnih ovir poenostaviti
poslovanje podjetij in tako tudi zmanjšati stroške evropskega gospodarstva.
V okviru omenjenega programa se tako izvajajo različni postopki in eden pomembnejših je
čistopis predpisov določenega področja. Tako je bila pred kratkim narejena predelava
evropskih predpisov s področja cestnega prometa. Zaradi razpršenosti in nejasnosti
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zakonodaje je namreč v praksi, tj. pri izvajanju predpisov v posameznih državah članicah,
prihajalo do razlik. Na primer prevozniki v mednarodnem cestnem prometu lahko izvajajo
dejavnost ne glede na sedež ustanovitve podjetja. Zato je zelo pomembno, da v vseh
državah članicah veljajo enaki pogoji ustanavljanja. Za opravljanje dejavnosti je namreč
potrebna licenca EU, ki pa jo izdajo posamezne države članice glede na sedež prevoznika.
Zaradi nejasnosti zakonodaje so bili pogoji v posameznih državah članicah različni. Tako je
prevoznik v Nemčiji bistveno težje dobil licenco kot prevoznik v Španiji, na enotnem
evropskem trgu pa sta se pojavljala kot konkurenta. Na podlagi uvedbe enotnega, jasnega
predpisa EU so se možnosti za takšne razlike bistveno zmanjšale. Sprejem uredbe je
preprečil tudi uvajanje »strožjih« standardov na nacionalnih ravneh. Področje prometa je
samo eden od primerov, tovrstni problemi se na ravni evropske zakonodaje pojavljajo
prepogosto, zato je za razvoj evropskega gospodarstva izvajanje tega programa zelo
pomembno (Zatler, 2009a, str. 290).
Komisija je oktobra 2005 sprejela »tekoči program za poenostavitev«, ki vsebuje 100
pobud za obdobje do leta 2008. Program je vsako leto posodobila z novimi pobudami in
ga postopoma razširila na vsa področja politik. Predlogi državljanov, zainteresiranih strani
in držav članic so bili pomemben del tega procesa. Poleg poenostavljanja je Komisija tudi
»kodificirala« svojo zakonodajo, pri čemer je osnovni predpis in njegove poznejše
spremembe združila v eno besedilo. S tem so predpisi postali jasnejši, obseg zakonodaje
pa se je zmanjšal. S poenostavljanjem oziroma kodificiranjem zakonodaje je Komisija
sprejela ukrepe, ki bodo zmanjšali obseg pravnega reda za skoraj 10 odstotkov, to je
približno 1300 pravnih aktov.
Komisija se približuje bolj celovitemu pristopu glede poenostavljanja, katerega namen je
pregledati celotno zakonodajo, ki vpliva na posamezno področje politike, ter ugotoviti
prekrivanja, vrzeli, protislovja, zastarele ukrepe in možnosti za zmanjševanje zakonodajnih
obremenitev. Rezultat prizadevanj je jasnejša in dostopnejša zakonodaja, ki podjetjem in
državljanom prinaša oprijemljive koristi (Zatler, 2009a, str. 290).

3.3 AKCIJSKI PROGRAM ZNIŽEVANJA ADMINISTRATIVNIH BREMEN V
EU
Delovni dokument COM 2006 691, končna verzija (14. 11. 2006), je priložen strateškemu
pregledu bolje oblikovanih predpisov v EU in zagotavlja podrobno predstavitev temeljev
vseevropske strategije za merjenje administrativnih stroškov in zmanjšanje
administrativnih obremenitev, ki so predlagani v strateškem pregledu. Ti temelji so bili
oblikovani na podlagi pilotne študije o merjenju administrativnih obremenitev, ki je bila
izvedena poleti 20062. Cilj tega dokumenta je bil spodbuditi široko razpravo z Evropskim
svetom, Evropskim parlamentom, državami članicami in interesnimi skupinami o
najboljšem načinu za zmanjšanje administrativnih obremenitev v EU. Na podlagi te
2

Pilotni projekt o administrativnih obremenitvah, WIFO-CEPS, oktober 2006.
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razprave je Komisija do spomladanskega zasedanja Evropskega sveta predstavila Predlog
akcijskega programa EU o zmanjšanju administrativnih obremenitev, in sicer januarja
2007. Zato je ta dokument prvi del odgovora Komisije na sklepe Evropskega sveta iz junija
2006, v katerih je Komisijo pozval, naj do začetka leta 2007 oblikuje ustrezne predloge za
zmanjšanje administrativnih obremenitev (European Commission, 2006, str. 2).
Januarja 2007 je Evropska komisija predlagala začetek ambicioznega akcijskega programa
za odpravo nepotrebnih administrativnih bremen za podjetja v EU (European Commission,
2007a). Evropski svet se je marca 2007 strinjal, da je treba obremenitve, ki izhajajo iz
zakonodaje EU, vključno z nacionalnimi predpisi za izvajanje ali prenos te zakonodaje,
zmanjšati za 25% do leta 2012. Prav tako je Evropski svet pozval države članice, naj
poenostavijo svoje nacionalne zakonodaje in določijo nacionalne ambiciozne cilje. Vse
države članice EU so se že odzvale pozivu Evropskega sveta in tako postavile ambiciozne
cilje v smeri zniževanja administrativnih bremen (šest držav članic že pred letom 2006).
Program že kaže konkretne rezultate, ki bodo podjetjem omogočili prihranke v višini več
milijard evrov (European Commission, 2010).
Preprečevanje nepotrebne birokracije je bistveno načelo dobrega upravljanja. To je
smiselno tudi zato, ker smo v težkih gospodarskih časih. Akcijski program je torej bistven
del »boljše pravne ureditve« (Better Regulation Agenda), kjer naj bi bile vključene vse
interesne skupine in kjer naj bi bremena zmanjšali na minimum za vse javne organe,
podjetja in državljane za doseganje in ohranitev družbenih (socialnih, okoljskih in
gospodarskih) ciljev. To je torej trdno zakoreninjeno v strategiji Evropske komisije za
spodbujanje konkurenčnosti, gospodarske rasti in delovnih mest (European Commission,
2007b).
Mala in srednje velika podjetja so v ospredju pozornosti, ko se soočajo s pravnimi
obveznostmi zagotavljanja posebnih (določenih) podatkov organom in javnosti. V
nasprotju z večjimi podjetji pa nimajo najnovejše tehnologije za poenostavitev
administrativnih nalog ali specializiranega »in-house« osebja za izpolnitev teh zahtev, saj
je le-ta običajno zelo draga. To je razlog, zakaj so potrebe in težave malih podjetij v
samem osrčju akcijskega programa.
Leta 2007 so pod vodstvom podpredsednika Günter-ja Verheugen-a, komisarja za
podjetništvo in industrijo, v akcijskem programu začeli sestavljati seznam obveznosti
obveščanja za podjetja in oceno njihovih obremenitev. Hkrati je Komisija opredelila, česa
ne bo več potrebno zahtevati od podjetij, in tako sestavila seznam ukrepov za zmanjšanje
obremenitev (European Commission, 2010).
Ugotavljanje bremen je potekalo po naslednjih korakih (European Commission, 2010, str.
7-8):
•
Korak 1: Mapiranje obveznosti obveščanja – program se je začel z
mapiranjem obveznosti obveščanja (486), ki izhajajo iz zakonodaje EU in več kot
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•

•

•

10.000-ih nacionalnih ukrepov, kjer gre za njihovo izvajanje ali prenos.
Korak 2: Merjenje administrativnih obremenitev, ki jih povzročajo
obveznosti obveščanja – izhodiščno (osnovno) merjenje zmanjšanja
obremenitev v EU (leto 2005) je bilo končano poleti leta 2009. Uporabljalo se je
model standardnih stroškov EU (EU Standard Cost Model), ki je že bil uporabljen v
veliko državah članicah. Obremenitve so bile ocenjene na približno 123,8 milijard
evrov. Medtem so tudi nekatere države članice vzporedno merile obremenitve, ki
izhajajo izključno iz njihovih nacionalnih predpisov, vendar ne vse članice, zato ni
mogoče trdno določiti skupnih administrativnih obremenitev v EU (tj. vseh
obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih pravnih aktov (kategorija A), pravnih aktov
EU (kategorija B) in nacionalnih pravnih aktov (kategorija C).
Korak 3: Razvoj predlogov za zmanjšanje administrativnih bremen –
podatki, zbrani na prvih dveh stopnjah, so se izkazali za dragocen prispevek pri
določanju prednostnih nalog in oblikovanju predlogov za zmanjševanje
obremenitev. Komisija je upoštevala konkretne predloge iz držav članic, tudi
predloge iz »Skupine visokih predstavnikov neodvisnih zainteresiranih strani za
administrativne obremenitve« (High Level Group of Independent Stakeholders on
Administrative Burdens), in iz prispevkov, poslanih s strani podjetij in splošne
javnosti. Komisija prav tako spodbuja podjetja, da čim bolj izkoristijo potencial
prihranka stroškov z uporabo nove tehnologije in e-upravnih postopkov.
Korak 4: Predstavitev načrta zmanjševanja obremenitev po sektorjih –
oktobra 2009 je Komisija predstavila »Načrt zmanjševanja administrativnih
obremenitev po sektorjih« za vsako od 13-ih področij, ki jih zajema program (1.
kmetijstvo in kmetijske subvencije; 2. letni računovodski izkazi in pravo družb; 3.
kohezijska politika; 4. okolje; 5. finančne storitve; 6. ribištvo; 7. varnost hrane; 8.
farmacevtska zakonodaja; 9. javna naročila; 10. statistika; 11. obdavčenje in
carine; 12. transport; 13. delovno okolje/ delovna razmerja). Vsako sektorsko
področje vsebuje podatke o zmanjšanju in seznam ukrepov. Nekateri ukrepi so bili
sprejeti ali predlagani, drugi pa so v pripravi. Splošno zmanjšanje možnosti
obremenitev za podjetja iz vseh meritev je bilo ocenjeno na več kot 40 milijard
evrov.
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Tabela 1: Ocena administrativnih bremen po področjih in njihovo možno zmanjšanje

PRIORITETNO
PODROČJE

ADMINISTRATIVNE
OBREMENITVE
(v €)

ŠTEVILKA O
ZMANJŠANJU PO
PODOROČJIH
(v €)

ZNIŽANJE
KOT %
BREMEN

1. Kmetijstvo in
kmetijske subvencije

5 289 700 000

- 1 891 400 000

-36%

2. Pravo gospodarskih
družb in letni
računovodski izkazi

14 589 100 000

- 8 274 500 000

-57%

929 100 000

- 222 600 000

-24%

1180 600 000

- 242 100 000

-21%

939 600 000

- 141 600 000

-15%

73 900 000

- 33 400 000

-45%

4 073 300 000

- 1 281 800 000

-31%

8. Farmacevtska
zakonodaja

943 500 000

- 154 600 000

-16%

9. Javna naročila

216 300 000

- 60 100 000

-28%

10. Statistika

779 500 000

- 328 100 000

-42%

87 005 300 000

- 26 334 200 000

-30%

12. Promet

3 861 700 000

- 748 200 000

-19%

13. Delovno okolje in
delovna razmerja

3 879 200 000

- 659 600 000

17%

123 760 800 000

- 40 372 200 000

-33%

3. Kohezijska politika
4. Okolje
5. Finančne storitve
6. Ribištvo
7. Varnost živil

11. Obdavčenje in
carine

Skupaj

Vir: European Commission, 2010, str. 8
•

Korak 5: Dokončanje izvajanja sektorskih načrtov zmanjševanja – veliko
ukrepov, ki stopijo v veljavo za znižanje bremen na posameznih področjih,
potrebuje soglasje Evropskega parlamenta in Evropskega sveta. Komisija pa bo še
naprej razvijala ukrepe za zmanjšanje. Kadar bo potrebno, bo tudi olajšala njihovo
sprejetje, kot tudi njihov prenos ali izvajanje s strani držav članic. Nekateri ukrepi
za zmanjšanje administrativnih obremenitev se nanašajo izključno in samo na
raven EU, medtem ko je za druge ukrepe nujno skupno ukrepanje EU in držav
članic. V primerih, ko je ukrep za zmanjšanje v glavnem naslovljen na države
članice, je vloga Komisije, da olajša te spremembe, ki se zgodijo.
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Proces zmanjševanja administrativnih ovir z realizacijo projekta torej ne bo zaključen, kajti
šlo bo za stalen proces zbiranja predlogov, razširitev področij in preprečevanje nastajanja
novih obremenitev (Zatler, 2009b). Akcijski program predvideva tudi možnost nadaljnjih
širitev na nova prednostna področja in iskanje novih »obremenjujočih« pravnih aktov EU.
Tako je Evropska komisija že razširila prvotni seznam (2007), ki šteje 42 aktov
(predstavljajo približno od 115 do 130 milijard evrov administrativnih stroškov) na 72 EU
pravnih aktov. Prav tako je pregledala dodatne predloge, ki so jih predložile države članice
in zainteresirane strani s pomočjo »High Level Group of Independent Stakeholders«
(skupina neodvisnih zainteresiranih strani) in s pomočjo Komisije za spletno posvetovanje.
Evropska komisija je prejela več kot 800 prispevkov. Opredelila je še dodatnih 28 aktov,
kjer obstajajo možnosti za dodatno zmanjševanje administrativnih bremen, in sicer
(European Commission, 2009b, annex F, str. 109-10):
• področje civilnega prava/ trgovinskega prava (storitve informacijske družbe in
elektronsko poslovanje, elektronske komunikacijske storitve ali javna komunikacijska
omrežja, obdelava osebnih podatkov),
• interni trg za blago (plovila za rekreacijo, nepremični stroji, emisije hrupa, radijska in
telekomunikacijska terminalska oprema),
• raziskave in razvoj (sedmi okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj) in
• turizem (organizirana potovanja, počitnice in izleti).
Slika na naslednji strani prikazuje neprekinjeno zbiranje idej, oblikovanje predlogov in
sprejemanje ukrepov za zmanjšanje administrativnih obremenitev in prinašanje olajšav ter
možnost za investiranje v inovacije za podjetja od leta 2007 naprej. V letu 2012 pa naj bi
bil dosežen cilj Akcijskega programa minus 25%.
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Vir: European Commission, 2010, str. 10

Slika 2: Časovni načrt zmanjšanja administrativnih bremen za 25% do leta 2012

Komisija je tako sprožila vseevropski projekt (manj birokracije), da bodo podjetja v EU
bolj konkurenčna. Od sedmih držav članic ob koncu leta 2006 je sedaj vseh 27 določilo
ambiciozne cilje za zmanjšanje obremenitev, ki izhajajo izključno iz nacionalnih predpisov.
Aktivnosti za zniževanje bremen so na nacionalni ravni nujne, saj v nasprotnem primeru
enotnega evropskega cilja ni mogoče doseči. Tako je v prvi fazi nujno poenostaviti
oziroma prečistiti predvsem predpise, ki so nastali na podlagi evropskih regulacij, v
nadaljevanju pa je potrebno nameniti pozornost tudi zakonodaji, ki je izključno v
pristojnosti držav članic. Največ problemov nastaja zaradi implementacije direktiv EU,
redkeje v primeru uredb EU. Ker so države članice v preteklosti prepogosto
»zakomplicirale« postopke pri implementaciji zakonodaje, je prišlo med njihovimi
zakonodajami do prevelikih razlik. Zato obstajajo na ravni EU težnje po sprejemanju
večjega števila uredb (Zatler, 2009a, str. 291).
Nacionalne in regionalne oblasti so ključne za uspeh. Te so namreč na domačem trgu
odgovorne za prenos in izvajanje evropske zakonodaje v zakone in druge predpise, ki
določajo vsakdanje življenje državljanov. Komisija države članice poziva, da v celoti
izkoristijo možnosti, ki jih ponuja EU. Zakonodaja že omogoča, da izvzamejo nekatere
oblike družb, zlasti mala in srednje velika podjetja. Prav tako EU spodbuja izmenjavo
najboljših praks, da bi s tem preprečila vedno večje število regulativnih zahtev.
Aktivnosti EU in tudi posameznih držav članic potekajo v več segmentih. Tako se na eni
strani izvajajo ukrepi za spremembo že obstoječe zakonodaje, in sicer gre za projekt
zniževanja administrativnih bremen in odprave administrativnih ovir na posameznih
prioritetnih področjih, na drugi strani pa se izvajajo aktivnosti sistematičnega merjenja
administrativnih stroškov in preverjanja zakonodaje v postopku njenega sprejemanja
(European Commission, 2010).
Program odprave administrativnih ovir oziroma zmanjševanja administrativnih bremen je
zagotovil precej boljše razumevanje tega, kako države članice prenašajo in izvajajo
zakonodajo EU. Ukrep je okrepil zavedanje organov javne uprave glede administrativnih
obremenitev in jim omogočil ponoven pregled učinkovitosti veljavnih pravil oziroma
zastavljenih ciljev. Izboljšanje kakovosti obstoječe zakonodaje in izločanje nepotrebnih
upravnih obremenitev sta v sedanjih težkih gospodarskih razmerah za podjetja še toliko
pomembnejša, zato mora Unija te programe učinkovito izvajati (Zatler, 2009a, str. 292).

3.4 REZULTATI
STROŠKOV

EVROPSKEGA

MERJENJA

ADMINISTRATIVNIH

Konzorciji treh institucij (Deloitte, Capgemini in Ramboll Management) so pomagali
Evropski komisiji, Generalnemu direktoratu za podjetništvo in industrijo (DG Enterprise
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and Industry), pri evropskem programu za merjenje in zmanjšanje administrativnih
obremenitev v zadnjih dveh letih. Glavne ugotovitve osnovnega merjenja v EU in
spremljajočih študij Komisije so, da (European Commission, 2009b, annex A, str. 6):
•

zelo velik del administrativnih bremen izhaja iz nekaterih obveznosti obveščanja, ki
pripadajo le nekaterim področjem politike. Gre za dve najpomembnejši prednostni
področji, in sicer obdavčitev podjetij in pravo družb/ letni računovodski izkazi, ki
predstavljata več kot 80% izmerjene skupne obremenitve. Logična posledica je
harmonizacija pravil na teh področjih, ker lahko posredni davki ustvarijo takojšnjo
oviro za prosti pretok blaga in prosto opravljanje storitev. Evropsko usklajevanje je tudi
bistvenega pomena za oblikovanje enotnega trga za finančne storitve in proizvode.
Deset najpomembnejših obveznosti obveščanja (IO) splošno predstavlja več kot 77%
celotnega bremena EU izvora. To potrjujejo tudi ugotovitve nacionalnih osnovnih
meritev (20% obveznosti obveščanja (predpisov) pogosto povzroča približno 80% vseh
administrativnih obremenitev (»Paretovo načelo«)). To potrjuje, da je odločitev, da se
meritve osredotoči na omejeno število aktov v ključnih prednostnih področjih,
ustrezna;
Slika 3: Administrativne obremenitve po prednostnih področjih (v %)

obdavčenje in carine
0,1%
0,2%
0,6%
0,8%

pravo gosp. družb in letni
računovodski izkazi
kmetistvo in kmetiske
sumbvencije

0,8%
0,8%

varnost živil

1,0%
3,1%
3,3%

delovno okolje in delovna
razmerja

3,1%

4%

prevoz

12%

okolje

farmacevtska zakonodaja
finančne storitve

kohezijska politika
70%
statistika

javna naročila
ribištvo

Vir: Tabela 1
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•

•

•

•

•

iste obveznosti obveščanja so na splošno večje breme za mala in srednje velika
podjetja (MSP). Mala in srednje velika podjetja (MSP) se v mnogih primerih srečujejo z
višjimi stroški, kar onemogoča njihovo polno uresničevanje. Zaradi svoje velikosti
pogosto ta podjetja nimajo dostopa do najbolj napredne in učinkovite informacijske in
komunikacijske tehnologije. Prav tako imajo veliko redno »in-house« zaposlenih s
specializiranim znanjem za ravnanje v skladu z obveznostmi obveščanja. Posebno
pozornost je treba zato dati zmanjšanju obremenitev za ta podjetja (MPS). Poleg tega
predstavljajo mala in srednja podjetja več kot 95% vseh podjetij in zato je treba
načelo »Think – Small – First« (»najprej pomisli na male«) sistematično uporabljati pri
oblikovanju obveznosti obveščanja;
stopnja, do katere podjetja menijo, da so obveznosti obveščanja neprijetne (dražilni
faktor), je večinoma nepovezana z administrativno obremenitvijo, saj je moteči faktor
pogosto odvisen od sprejetja cilja politike, ki sama določa, katere pravne zahteve bo
vključila v poslovne procese, kako zakomplicirane bodo interakcije z ustreznimi organi,
katere informacije naj se plasirajo, da se bo dosegel političen cilj oziroma uresničil
določen interes, ... Ta ugotovitev Evropske komisije pomeni slednje: ko se je treba
odločiti za ukrepe, katerih cilj naj bi vedno bil zagotavljanje gospodarske olajšave, so
le-ti pogosto odvisni od interesov politike. Vendar pa bo prizadevanje za zmanjšanje
administrativnih bremen uspešno le takrat, ko se bo pri odločanju zagotovilo
vključevanje vseh interesnih skupin, kot so državljani, zbornice in ostala zainteresirana
javnost, ne samo »vladajoča« politična opcija;
ocenjuje se, da je 32% administrativnih obremenitev, ki izvirajo iz zakonodaje EU,
posledica odločitev nekaterih držav članic, da prekoračijo okvir, ki ga zahteva
zakonodaja EU (»gold-plating«), kar pomeni neučinkovitost pri administrativnih
postopkih, vzpostavljenih na nacionalni ravni. V mnogih primerih Evropska unija
dopušča pri obveznostih obveščanja velik manevrski prostor državam članicam, kako
jih izvajati v praksi. Zmanjšanje velikih razlik v stroških pri določenem pojavu med
državami članicami lahko dosežejo tudi z učenjem iz najbolj učinkovitih praks. Pri
meritvah so opredelili 486 EU obveznosti obveščanja, ki izhajajo iz zakonodaje EU, in
več kot 10.000 nacionalnih obveznosti (ki jih podjetja izvajajo ali pa gre za prenos teh
EU obveznosti). Več kot 700 nacionalnih obveznosti presega pravne zahteve EU.
Ocenjeno je bilo, da bi v mnogih primerih podjetja opravljala zahtevane naloge, čeprav
brez pravne obveznosti oziroma ob odsotnosti zakonodaje ES (»Business as usual«);
veliko število prizadetih podjetij, ki morajo pogosto zagotavljati informacije javnim
organom, se pojavlja le na nekaterih področjih, medtem ko podjetja na ostalih
področjih niso tako obremenjena. To še posebej pojasnjujejo razmeroma visoki DDV
stroški in računovodska pravila (npr. 26 milijonov davčnih zavezancev za DDV in 7
milijonov družb z omejeno odgovornostjo, ki jih prizadenejo računovodska pravila, v
primerjavi na primer z manj kot 25.000 kapitanov ribiških plovil v EU). Vsako znižanje
visokih obremenitev pa dojemajo bolj intenzivno manjša prizadeta podjetja;
objavili so tudi različne načine za zmanjšanje bremena, in sicer: 1. spremembe
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•

•
•

pravnega okvira; 2. proces reinženiringa; 3. uporaba možnosti e-uprave;
pobude za »OAO« izhajajo na dveh ravneh: 1. na ravni Evropske unije; 2. na
nacionalni ravni (izmenjava najboljših praks bi znatno zmanjšala raven administrativne
obremenitve v številnih državah članicah);
največje potencialno znižanje bi lahko uresničili s kombinacijo zakonskih sprememb,
procesom optimizacije in e-uprave;
administrativne obremenitve je možno zmanjšati, ne da bi pri tem ogrozili cilje
zakonodaje.

3.5 NEKATERE DRUGE MERITVE ADMINISTRATIVNIH SROŠKOV
Po raziskavi, opravljeni s strani Svetovne banke v letu 1997 (Brunetti et al., 1998), je
davčna regulativa tista, ki povzroča najvišjo administrativno oviro za poslovanje podjetij. V
raziskavi, ki je vključevala podjetja iz 69-ih držav, ki so bile razvrščene na 22 regij, so
podjetja ocenjevala pomembnost 15-ih ovir za poslovanje (1. regulativa s področja
ustanavljanja podjetij, 2. davkov, 3. delovne zakonodaje, 4. okoljske zakonodaje, 5.
zunanje trgovine, 6. deviznih tečajev, 7. financiranje, 8. nadzor cen, 9. splošna negotovost
glede stroškov izpolnjevanja različne regulative, 10. inflacija, 11. korupcija, 12. terorizem,
13. kriminal, 14. politična nestabilnost in 15. infrastruktura). Davčna regulativa (in/ali
visoki davki) je bila v 20-ih regijah uvrščena na prva štiri mesta, v 13-ih regijah pa na prvo
mesto. Deloma so ti rezultati posledica široke definicije same ovire, saj ne vključuje samo
višine davkov, ampak tudi kompleksnost davčne zakonodaje, birokratiziranost postopkov,
povezanih z davki, nejasnost zakonodaje in kontakt z davčnimi uradniki. Razlike med
posameznimi regijami so majhne, vendar pa je ovira na prvem mestu v večini OEDC držav
(torej tudi v vseh preučevanih evropskih državah, ki so bile Irska, UK, Avstrija, Francija,
Švica, Nemčija, Italija, Portugalska in Španija). Regulativa s področja zaposlovanja je na
drugem mestu v vseh evropskih regijah, OECD in Severni Ameriki. Regulativa s področja
okolja je rangirana kot ovira na tretje mesto v Centralni Evropi in Severni Ameriki, na
Irskem in v Združenem kraljestvu pa je na četrtem mestu, v Južni Evropi pa na sedmem.
V kolikor ne upoštevamo južnoafriških držav, ki so okoljsko regulativo uvrstile na sedmo
mesto, je v vseh ostalih državah več kot 40% podjetij obe regulativi označilo kot
pomembni oviri za poslovanje. V manj razvitih državah je okoljska regulativa manj
obremenjujoča za podjetja. Rezultati kažejo, da regulativa s področja zaposlovanja,
predvsem pa okoljska regulativa, postaneta bolj kompleksni in pomembni šele na določeni
stopnji gospodarskega razvoja.
Svetovna banka je v sodelovanju z Evropsko banko za obnovo in razvoj (v nadaljevanju
EBRD) v letu 1999 opravila raziskavo, imenovano poslovno okolje in pregled uspešnosti
podjetij (Business Environment and Enterprise Performance Survey – BEEPS), v 20-ih

21

državah Centralne in Vzhodne Evrope3 ter nekaterih bivših republikah Sovjetske zveze.
Podjetja so odgovarjala na več vprašanj, povezanih s kvaliteto institucij, korupcijo,
okoljem in tudi o obremenitvah posameznih vrst regulative (EBRD, 1999). Zanimivo je, da
je Slovenija ena od štirih držav, ki so v povprečju ocenjevale javne storitve in institucije
bolje od povprečja. Od držav članic EU je v to skupino uvrščena samo še Madžarska
(poleg Hrvaške in Uzbekistana). Rezultati v raziskovanih državah so podobni tistim, ki
veljajo za razvite države iz raziskave Svetovne banke. Najvišje rangirana ovira so »visoki
davki« v vseh državah (v povprečju 58% podjetij). V kolikor to trditev zanemarimo, je s
področja regulative najbolj obremenilna davčna zakonodaja, saj jo v povprečju v vseh
državah na prvo mesto postavlja kar 24% podjetij. Na drugem mestu je zakonodaja s
področja zaposlovanja oziroma delovna zakonodaja, ki jo na prvo mesto postavlja v
povprečju manj kot 5% podjetij. Na tretjem mestu je okoljska regulativa, ki jo v povprečju
na prvo mesto v preučevanih evropskih državah postavlja 3,4% podjetij. Primerjava med
državami pokaže, da je najvišji odstotek podjetij, ki so postavili na prvo mesto davčno
zakonodajo, na Češkem, sledita ji Latvija in Bolgarija. Slovenija je z dobrimi 23% na
šestem mestu. Najnižji odstotek je bil zabeležen v Romuniji (10%). Pri zaposlovalni
regulativi je najvišji odstotek podjetij, ki je postavil to regulativo na prvo mesto, prav v
Sloveniji (20,7% podjetij), sledi ji Poljska (8,4%), v Bolgariji in Romuniji pa te regulative
ni izbralo nobeno podjetje. Najvišji odstotek je pri okoljski regulativi v Estoniji (9,8%),
sledita pa Slovaška in Slovenija, 0% je bilo zabeleženih samo v Latviji in Romuniji (EBRD,
1999).
Študija OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), objavljena leta
2001, je vključevala vrednotenje kakovosti regulative in javnih institucij v enajstih državah
(1. Avstralija, 2. Avstrija, 3. Belgija, 4. Finska, 5. Islandija, 6. Mehika, 7. Nova Zelandija, 8.
Norveška, 9. Portugalska, 10. Španija in 11. Švedska). Podjetja so vrednotila tri področja
regulative (davčno, zaposlovalno in okoljsko). Tudi v raziskavi OECD je bila davčna
regulativa najslabše ocenjena, prav tako so bili stroški, povezani s to regulativo, najvišji,
na drugo mesto so podjetja umestila zaposlovanje in okoljsko regulativo (OECD, 2001).
Podatke, pridobljene v slovenski raziskavi, ki jo je izvedla Fakulteta za upravo s sodelavci z
Inštituta za ekonomska raziskovanja v letu 2007, so primerjali z ugotovitvami te raziskave
(torej OECD 2001, saj je bila uporabljena enaka metodologija). Namen te raziskave je bil
ugotoviti, ali bodo slovenska podjetja ocenila kakovost predpisov in javnih institucij višje
ali nižje od podjetij v drugih državah in to na področju davčne ragulative, okoljske
ragulative ter regulative na področju zaposlovanja. V nadaljevanju je predstavljen izbor
nekaj zanimivih ugotovitev omenjene raziskave. V Sloveniji se anketirana podjetja
večinoma niso strinjala s pozitivnimi trditvami o regulativi na področju obdavčenja,
3

V tekstu so upoštevani odgovori članic EU: Bolgarija, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva,
Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija.
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zaposlovanja in okolja, saj menijo, da regulativa ni dovolj razumljiva, enostavna,
fleksibilna, predvidljiva ali celo skladna z drugimi predpisi. Najbolje je bila ocenjena
fleksibilnost okoljske zakonodaje in skladnost davčne zakonodaje, saj se s trditvami ni
strinjalo 74% podjetij. Najslabše so podjetja ocenila enostavnost davčne zakonodaje in
zakonodaje s področje zaposlovanja, saj se s trditvijo ni strinjalo 90% podjetij. V kolikor
ocenjujemo posamezno trditev glede na posamezno zakonodajo, lahko ugotovimo, da je
razumljivost zakonodaje najbolje ocenjena na področju zaposlovanja, enostavnost in
fleksibilnost na področju okoljske regulative, predvidljivost sprememb na področju
zaposlovanja in skladnost zakonodaje na področju davčne zakonodaje. Bolj podrobne
primerjave med državami kažejo, da slovenska podjetja ne dajejo slabših rezultatov kot v
proučevanih drugih državah. V povprečju so okoljski in davčni predpisi v skladu z rezultati
avstralskih in švedskih podjetij, medtem ko je področje zaposlovanja doseglo boljši
rezultat kot v teh dveh državah in je bil v povprečju primerljiv s finskimi podjetji. Mehiška
in islandska podjetja so od vseh preučevanih držav najslabše ocenila kakovost predpisov
(Klun in Slabe-Erker, 2009, str. 538).
Poročila vlade ZDA ravno tako omenjajo ta tri področja kot najbolj obremenjujoča za
podjetja (Chittenden et al., 2003). Empirični podatki Evropske komisije kažejo (European
Commission, 2006), da stroški, povezani z obdavčenjem in zaposlovanjem, predstavljajo
50% ali več vseh stroškov izpolnjevanja obveznosti, ki izhajajo iz različne regulative.

3.6 NAČRT
ZMANJŠEVANJA
ZAKONODAJE EU

ADMINISTRATIVNIH

BREMEN

Komisija je že opredelila možna zmanjšanja bremen. Ukrepi, ki jih je sprejela in nekatere
tudi že uvedla (48 ukrepov = 6%), bi prinesli znižanje v višini 7,6 milijard evrov (glej
Tabelo 2). Ukrepi, ki jih je Komisija predlagala (18 ukrepov = 25%), bi lahko prinesli 30,7
milijard evrov. Pripravljalna dela za nadaljnje zmanjševanje administrativnih obremenitev
bi lahko privedla do predložitve dodatnih 31-ih ukrepov (2%), kar prinaša dodatno
zmanjšanje v višini najmanj 2,1 milijardi evrov. Vse to bi torej pomenilo zmanjšanje
administrativnih obremenitev za 40,4 milijard evrov od zmerjenih 132,8 milijard evrov. To
je minus 33% od celotne ocenjene obremenitve evropske zakonodaje (European
Commission, 2009c, str. 6).
3.6.1 Sprejeti ukrepi
Ukrepi za zmanjševanje obremenitev na vseh 13-ih prednostnih področjih so bili sprejeti
že leta 2007. Parlament in Svet sta doslej sprejela 33 zakonodajnih predlogov Komisije, ki
so bili ocenjeni za zmanjšanje obremenitev za 5,7 milijard evrov. Komisija je vzporedno
vzpostavila še 15 ukrepov (npr. podzakonskih aktov, navodila in orodja IT), da bi prinesla
znižanje še za 1,9 milijarde evrov. Skupaj torej 7,6 milijard evrov in 48 ukrepov (COM,
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2009 544). Nekateri od teh ukrepov so bili predstavljeni kot del tehničnih ukrepov za leto
2007 in 2008, katerih cilj je ustvarjanje takojšnje in pomembne koristi oziroma zmanjšanje
»motečega faktorja« podjetij (gre za tako imenovano »hitro ukrepanje« (Fast track
actions – FTA). Tu gre za skupino ukrepov, ki ne zahtevajo velikih sprememb regulative,
bodo pa znižali stroške podjetjem. Prvih 10 ukrepov s področja »hitrih ukrepov« je že bilo
izvedenih v letu 2007 in po oceni znižujejo administrativne stroške podjetjem za 1,3
milijarde evrov. Gre za odpravo prilagajanja poročil ekspertov, poenostavitev poročanja
kmetov in obrazcev za kmete za povračilo ob izvozu, poenostavljanje statističnega
poročanja itd. Za leto 2008 pa je bilo predvidenih 11 novih »hitrih ukrepov«, med njimi
znižanje zahtev po prevajanju dokumentacije za ustanavljanje podružnic, zmanjšanje
obveznosti za plasiranje zdravil na trg, znižanje statističnih poročanj za majhna in srednje
velika podjetja itd. Skupaj z drugim paketom, sprejetim v letu 2008, bo uspelo
evropskemu gospodarstvu prihraniti približno 2,3 milijardi evrov (COM 2009 544, str. 7).
Tu pa obstaja še druga skupina »hitrih ukrepov«, ki je vključena v poseben program,
imenovan Poenostavitev tekočega programa (Simplification Rolling Programme) (FU,
2008a, str. 4).
Treba je omeniti, da bo nov zakonodajni okvir za trženje proizvodov, ki je začel veljati leta
2010, zmanjšal stroške, ki izvirajo iz nacionalne zakonodaje. Ta novi okvir predvideva
predvsem razširitev načela vzajemnega priznavanja sektorjev, ki spadajo pod neusklajen
(neharmoniziran) pristop.
3.6.2 Predlagani ukrepi
Poleg že sprejetih ukrepov je Komisija pripravila še 18 ukrepov, ki so še v postopku
sprejemanja. Potencial za zmanjšanje teh predlaganih ukrepov se ocenjuje na 30,7
milijard evrov (kot je bilo že prej omenjeno). Dva predloga, že predstavljena leta 2009,
sta še posebej pomembna. Ta dva predloga zadevata predpise glede izdajanja računov, ki
jih določa zakonodaja o DDV (gre za elektronsko izdajanje računov in izvzetje mikro
podjetij iz računovodskih pravil EU).
V tretjem strateškem pregledu boljše pravne ureditve 28. januarja 2009 se je Komisija
zavezala, da bo predstavila dodatne ukrepe za zmanjšanje administrativnih obremenitev
pred koncem svojega mandata. Ukrepi se nanašajo predvsem na okolje, transport,
statistiko, javna naročila in varnost živil. Komisija je predlagala tudi znatno poenostavitev
postopkov pridobivanja dovoljenj za biocidne pripravke, kar bi po ocenah zmanjšalo
administrativno obremenitev v višini 140 milijonov evrov na leto.
Komisija pa je pripravila tudi predloge, ki sodijo izven področja Akcijskega programa (npr.
zmanjševanje podvajanja nalog, ki so naložene izdajateljem vrednostnih papirjev na borzi
– Direktiva 2003/71/ES o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu
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vrednostnih papirjev v trgovanje). Podobno Evropska komisija predlaga za farmacevtski
sektor, kjer bi bilo potrebno odpraviti nepotrebne obveznosti glede snovi, ki se uporabljajo
kot razredčilo, ali za vozila za prevoz drog (pomožnih snovi), ter razširiti uporabo
»avtomatičnega medsebojnega priznavanja« (»Automatic mutual recognition«) na
področju dovoljenj za promet (European Commission, 2009c, str. 9).
Na področju statistike bo s predlogi za zmanjšanje bremen v zvezi s trgovanjem v EU
(Intrastat), sprejetimi po letu 2004 ali v postopku pri zakonodajalcih, iz obveznosti
poročanja po oceni izvzetih 370.000 družb (zlasti MSP), če bodo vse države članice
predpisale prag poročanja, ki ga bo dovoljevala evropska zakonodaja. To pomeni možno
zmanjšanje bremen za anketirano populacijo podjetij za približno 52% v šestih letih (od
leta 2004 do leta 2010) ali več kot 100 milijonov evrov prihranka na leto do leta 2010 in
več kot 200 milijonov evrov prihranka na leto po letu 2010.
3.6.3 Ukrepi v pripravi
Priprava nadaljnjih ukrepov za zmanjševanje administrativnih bremen poteka skoraj na
vseh prednostnih področjih. Ti ukrepi so osredotočeni predvsem na odpravo nadležnosti,
kar pomeni, da želijo s tem doseči to, da bodo podjetja dejansko občutila zmanjšanje v
svoji praksi.
Gre za 31 dodatnih ukrepov, ki se med drugim nanašajo na naslednja področja (European
Commission, 2009c, str. 10-11):
• nadaljnje prilagajanje EU računovodstva in revizijskih pravil za potrebe malih in
srednje velikih podjetij ter njihovih zainteresiranih strani, kot na primer poenostavitev
zahtev za postavljanje bilance stanja in izkaza poslovnega izida, kot tudi zmanjšanje
zahtev v zvezi s pojasnili k računovodskim izkazom;
• zmanjšanje administrativnih obremenitev za farmacevtske družbe, ki proizvajajo
veterinarska zdravila. Gre torej za poenostavitev postopka za trženje, ki bi olajšal
poročanje sprememb in posodobitev zahtev po farmakološkem stalnem nadzoru;
• leta 2009 je Evropska komisija predlagala vzpostavitev evropskega prostora za
pomorski prevoz brez meja, da bi čim bolj zmanjšali formalnosti za blago, ki se
prevaža po morju med pristanišči EU (»redne ladijske storitve«), zlasti s podporo novih
tehnologij (z novo evropsko bazo podatkov bo zlasti začetni registracijski postopek in
prenos plovil k serviserju bistveno manj obremenjujoč).
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Tabela 2: Načrt zmanjševanja po posameznih področjih - 72 pravnih aktov

Prioritetno
področje

Sprejeti ukrepi

Predlagani ukrepi

Ukrepi v pripravi

#

v mio €

%

#

v mio €

%

#

v mio €

%

Kmetijstvo in
kmetijske
subvencije

7

- 1891,4

-36

0

0

0

1

0

0

Pravo družb in
letni računovodski
izkazi

5

- 1362,9

-9

2

- 6 911,6

-47

2

0

0

Kohezijska politika

4

- 117,6

-13

1

- 50,0

-5

1

-55,0

-6

Okolje

1

- 3,6 -0,3

5

- 238,5

-20

4

0

0

Finančne storitve

5

- 142,5

-15

1

0,9 -0,1

1

0

0

Ribištvo

1

- 19,0

-26

2

- 14,4

-19

0

0

0

Varnost živil

5

- 24,6 -0,6

1

103,8

3

2

Farmacevtska
zakonodaja

2

- 40,1

-4

1

- 61,0

-6

2

- 53,5

Javna naročila

1

- 12,5

-6

0

0

0

2

- 47,6 -22

Statistika

7

- 328,1

-42

0

0

0

6

0

0

Obdavčenje in
carine

4

- 3133,1

-4

2

- 23 201,1

-27

3

0

0

Promet

4

- 403,8

-10

3

- 344,4

-9

1

0

0

Delovno okolje in
delovna razmerja

2

- 92,6

-2

0

0

0

6

- 567,0 -15

48

- 7571, 8

Skupaj

-6 18 - 30716,3 -25

Vir: European Commission, 2009c, str. 7
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- 1 361,0 -33

31 - 2084,1

-6

-2

V tabeli na prejšnji strani lahko vidimo odstotek znižanja administrativnih bremen po
posameznih področjih. Tako na primer sprejeti ukrepi na posameznih področjih
predstavljajo naslednji odstotek:
•

kmetijstvo (minus 36%);

•

statistika (minus 42%);

•

finančne storitve (minus 15%).

Predlagani ukrepi in ukrepi v pripravi pa predstavljajo naslednja znižanja:
• okolje (minus 20%);
• obdavčitev in carine (minus 27%);
• varnost hrane (minus 33%);
• javna naročila (minus 22%);
• delovno okolje (minus 15%).
V nadaljevanju je prikazan podrobnejši opis vsakega področja.
1.

Področje obdavčenja in carin

Zakonodaja EU na področju obdavčenja in carin je najbolj pomembno prednostno
področje glede zmanjševanja administrativnih stroškov in bremen za podjetja, saj
predstavlja kar 70% celotnih administrativnih stroškov, merjenih na vseh 13-ih področjih
(glej Sliko 2). Visoke številke na agregatni ravni EU so v glavnem posledica velikega
števila podjetij, ki jih prizadene ta zakonodaja (predvsem direktiva o DDV) in pogostost
uvajanja novih potrebnih ukrepov. Prav tako obstaja dejstvo, da države članice na tem
področju prenesejo razmeroma veliko pristojnosti na EU, da se lahko določi carinska unija
in enotnost trga. Direktiva o DDV (Direktiva Sveta 2006/112/ES) znaša 93%, carinski
zakonik (Uredba (ES) št. 648/2005) pa 7% celotnega (skupnega) administrativnega
bremena. V okviru direktive o DDV (posebni DDV stroški računovodstva in izdajanja
računov ter DDV stroški predložitev obračuna) je bilo ugotovljeno, da pride do velike
obremenitve zaradi pogostosti izvajanja teh dejavnosti. Povečana uporaba informacijske in
komunikacijske tehnologije (IKT) predstavlja veliko zmanjšanje teh stroškov. Zato je
Evropska komisija dala temu velik poudarek in je tako predlagala uporabo elektronskih
rešitev za DDV in za izpolnjevanje carinskih zahtev. Interakcije med trgovinskimi in
carinskimi organi že potekajo v celoti elektronsko od leta 2010. Tako bodo obstajale tudi
interakcije med podjetji, ki zaprosijo za vračilo DDV, in davčnimi organi. Poleg tega bodo
spremembe zakonodaje DDV šle v to smer, da se bodo odstranile trenutne ovire in da se
bo uvedlo elektronsko izdajanje računov, s čimer bo možen ogromen potencial prihrankov.
Premik v smeri elektronskih rešitev je bil prav tako že uveden za carinski postopek. Tudi ta
sprememba je opredeljena kot najbolj učinkovita možnost za zmanjšanje administrativnih
obremenitev.
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Na podlagi uspeha sedanje DDV strategije bo potrebno razmisliti o nadaljnji modernizaciji
in zmanjševanju administrativnih ovir. Kot del tega procesa bo Komisija preučila predloge,
ki so jih vložile zainteresirane strani, in mnenja, ki so bila dana s strani »High Level Group
on Administrative Burdens«, da bi opredelila nadaljnje zmanjševanje možnosti, kjer je to
primerno (torej ali na ravni EU ali na nacionalni ravni), in zagotovila sredstva za
uresničitev (npr. zakonodajni predlog, navodila, IT orodje, ...). Analiza bo morala v celoti
upoštevati strategijo EU proti goljufijam na področju DDV. Pozornost bo namenjena tudi
temu, kako najbolje v zvezi z zmanjševanjem administrativnih ovir prenesti in izvajati
spremembe s strani držav članic (npr. z razširjanjem dobrih praks med državami
članicami). Za to bo seveda ključnega pomena večja ozaveščenost in močni interesi med
nacionalnimi davčnimi upravami. Treba je omeniti, da se zmanjšanje administrativnih
obremenitev na tem področju ni začelo s tem komisijskim obdobjem. Nekateri predlogi
ukrepov za zmanjšanje imajo svoj izvor že v času prejšnje Komisije. Ta pa se je odločila za
ohranitev teh predlogov in jih je tako zagovarjala v zakonodajni razpravi. Potencial za
zmanjšanje teh predlaganih ukrepov prejšnje Komisije znaša 5,3 milijard evrov. Ukrepi, ki
jih je ohranila ta Komisija, pa se ne nanašajo samo na to področje, torej področje
obdavčenja in carin, ampak tudi na ostala prednostna področja: 1. kmetijstvo/ kmetijske
subvencije, 2. finančne storitve, 3. ribištvo, 4. statistika, 5. pravo gospodarskih družb in 6.
promet (European Commission, 2009b, annex C, str. 81).
Davčne obveznosti (DDV) in carinski postopki so lahko dragi in zapleteni predvsem za
mala podjetja. Komisija je zato vzpostavila več načinov (ukrepov) za olajšanje teh
obveznosti, kot so na primer (European Commission, 2009b, annex C, str. 82-92):
• predlagan ukrep 1/9 (2009/10): zatiranje dodatnih zahtev na računih in omogočanje
širše uporabe elektronskega izdajanja računov: sedanja pravila glede računov v
direktivi o DDV državam članicam dovolijo, da uvedejo dodatne zahteve na računih, da
so skladni z njihovimi nacionalnimi DDV-ji. Te dodatne zahteve in posledično tudi
pomanjkanje usklajenosti med državami članicami v zvezi s tem pa preprečujejo
podjetjem, da bi varčevala (kot je npr. elektronsko izdajanje računov, samo
fakturiranje in povzetek izdajanje računov). E-računi nudijo velik potencial za
zmanjšanje administrativnih stroškov za podjetja. Da bi Evropska komisija spodbudila
širšo uporabo elektronskih računov, namerava odstraniti ovire, ki trenutno obstajajo
glede DDV-ja in se uporabljajo v nacionalnih zakonodajah. 17 milijard DDV računov, ki
se vsako leto vložijo v Evropi, bi v celoti prenesli na elektronski sistem izdajanja
računov, kar bi v srednjeročnem obdobju prihranilo čas in denar za več kot 22
milijonov davčnih zavezancev. To bi predstavljalo največje znižanje za podjetja, ki jih
predlaga Komisija. Tako so ocenjeni prihranki: 18,4 milijard evrov (- 24%);
•

predlagan ukrep 6/9 (2004/10): rešitev vse na enem mestu in povečanje pragov
posebnih sistemov za mala in srednja podjetja ter prodaja na daljavo: uvedba ukrepa
»vse na enem mestu« (one stop shop) bi bila koristna za podjetja, ki se med drugim
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ukvarjajo tudi s čezmejno trgovino, saj bi lahko vse zadeve v zvezi z DDV-jem urejala v
svoji državi članici, kjer ima podjetje svoj sedež in kjer se je dolžno prijaviti, vključno z
zalogami (dobavami) v druge države članice. Podjetjem, ki niso davčni zavezanci v
drugih državah članicah, dobave blaga ne bi bilo treba več registrirati v teh državah
članicah. Ocenjeni prihranki: 4,4 milijarde evrov (- 6%);
•

2.

sprejet ukrep 3/9: modernizacija carinskega postopka, zlasti prehod na popolnoma
elektronski carinski postopek: papirni carinski postopki so počasni, nadležni in dragi. V
letu 2008 je bilo dogovorjeno (Uredba (ES) št. 450/2008 – posodobljen carinski
zakonik), da bi se lahko te formalnosti, ki pokrivajo več kot 170.000.000 carinskih
deklaracij na leto, izvajale v elektronski obliki. Ocenjeni prihranki so ogromni: 2,4
milijardi evrov (- 39%).
Področje prava gospodarskih družb in računovodstva

Prednostno področje pravo družb/ letni računovodski izkazi je drugo največje prednostno
področje v smislu administrativnih bremen (12% celotnih administrativnih stroškov,
merjenih na vseh 13-ih področjih) predvsem zaradi velikega števila družb, ki jih prizadene
zakonodaja na tem področju. Od devetih pravnih aktov, ki se pregledujejo na tem
prednostnem področju, sta še posebej dve direktivi (Direktiva 78/660/EGS in
83/349/EGS), ki določata obveznosti družb glede računovodstva in revidiranja, »krivi« za
večino ocenjenih administrativnih obremenitev. Velikim in srednje velikim podjetjem
naložene obveznosti iz teh direktiv ustrezajo v veliki meri v tem, da bi ta podjetja
opravljala zahtevane obveznosti tudi ob odsotnosti zakonodaje ES4. To pa ne velja za
manjša podjetja, predvsem za mikro podjetja, ki menijo, da je večina teh pravil pravno
breme.
Posodobitev in poenostavitev računovodstva, revizije se je začela z letom 2003 s Pravom
družb in z Akcijskim načrtom upravljanja (Corporate Governance Action Plan). Julija 2007
je Komisija začela široko zasnovano pobudo za nadaljnjo poenostavitev, ki predstavlja
predvsem ideje za zmanjšanje administrativnih obremenitev. Tako je bilo vloženo
precejšnje število zakonodajnih predlogov po posvetovanju z zainteresiranimi stranmi.
Sprejme jih Evropski parlament in Svet. Sprejetje nekaterih predlogov pa je bilo
prestavljeno. Tekoče sprejemanje ambicioznih ukrepov je bolj bistvenega pomena za
doseganje cilja za leto 2012.
Na področju računovodstva (finančnega poročanja) so tri pobude izhajale neposredno iz
zgoraj omenjenega posvetovanja z vsemi zainteresiranimi stranmi. Eden od predlogov je
bil sprejet na ravni EU junija 2009. Drugi od predlogov je trenutno v razpravi v Evropskem
4
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parlamentu in Svetu. Tretji dodaten predlog bo sledil po nadaljnjih posvetovanjih z
zainteresiranimi stranmi. Države članice so trenutno v postopku prenosa direktive, ki
omogoča malim in srednje velikim podjetjem koristi glede manj obremenjujočega
računovodstva in revizijske ureditve.
Na področju prava družb je tri zakonodajne predloge podala Komisija. Da bi se doseglo
rezultate v najkrajšem možnem času, sta bila dva predloga vložena v obliki tako
imenovanih »hitrih« predlogov. Prvi cilj je bil uskladiti nekatera pravila v primeru domače
združitve in delitve podjetij s pravili, ki jih vsebuje Direktiva čezmejne združitve (Direktiva
2005/56/ES). To je bilo odobreno s strani Sveta in Evropskega parlamenta v novembru
2007 z Direktivo 2007/63/ES. Cilj drugega predloga je zmanjšanje stroškov družbam z
omejeno odgovornostjo, ki plačujejo za objavo informacij družbe in za prevode ob
ustanovitvi podružnice v tujini. To je še vedno v postopku potrditve v Evropskem
parlamentu in Svetu. Poleg tega je v septembru 2008 Komisija predložila predlog za
nadaljnje spremembe direktiv o združitvah in delitvah, ki ga je sprejel Svet in Evropski
parlament v juliju 2009. Nekateri ukrepi (10 ukrepov) za zmanjšanje izvirajo iz časa
prejšnje Komisije. Potencial za zmanjšanje teh ukrepov znaša približno 1 milijardo evrov.
Obveznosti, ki izhajajo iz računovodstva in letne revizije, pomenijo veliko odgovornost za
podjetja, zlasti za mala podjetja. V nadaljevanju sta predstavljena dva ukrepa, ki bi lahko
poenostavila regulativno okolje za mala in mikro podjetja (European Commission, 2009b,
annex C, str. 29-34):
• sprejet ukrep št. 1/9 – ukrep pomeni, da bi več malih in srednje velikih podjetij imelo
koristi od poenostavitev na področju računovodstva in revizij: od leta 2006 države
članice lahko dovolijo malim in srednje velikim podjetjem (določena glede na število
zaposlenih, čisti prihodek od prodaje in bilanco stanja), da lahko le-ta upoštevajo manj
obremenjujoča pravila, kar zadeva računovodstvo in revizije (Direktiva 78/660/EGS).
To se potencialno nanaša na 340.000 malih in srednje velikih podjetij (MSP). Ocenjeni
prihranki (v vsej EU) znašajo: 862 milijonov evrov (- 8%);
•

predlagan ukrep št. 6/9 – ukrep, ki državam članicam omogoča, da izvzamejo mikro
podjetja iz upoštevanja računovodskih pravil (EU direktiv): Komisija je v začetku leta
2009 predlagala, da se državam članicam dovoli, da v celoti izključijo mikro podjetja
(podjetja z manj kot desetimi zaposlenimi) iz področja uporabe računovodske
zakonodaje EU, ki je bila prvotno uvedena leta 1978 (Direktiva 78/660/EGS).
Predlagala je tudi, da lahko države članice oblikujejo nacionalne računovodske
sisteme, ki so primerni za njihova mikro podjetja, kjer bodo lahko ustvarila dobiček. Ta
poteza bi lahko vsakemu od 5.400.000-ih mikro podjetij v Evropski uniji prinesla
prihranek približno 1170 evrov na leto. Prihranki so ocenjeni na 6,3 milijarde evrov (56%);
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•

3.

predlagan ukrep št. 7/9 – poenostavitev objav in prevoda finančnih informacij:
evropska zakonodaja, sprejeta pred 40-imi leti, je zahtevala objavo sprememb v
sodnem registru družb v nacionalnem uradnem listu (Direktiva 68/151/EGS). Vendar
pa so od leta 2007 iste informacije na voljo tudi na spletu. Komisija je predlagala
odpravo zastarelih obveznosti. To bi pomenilo, da bi več kot 4 milijone podjetij imelo
znatno nižje stroške objav sprememb. Enajsta Direktiva o pravu družb omogoča
državam članicam, da zahtevajo overjene prevode določenih dokumentov, kadar tuje
podjetje želi ustanoviti podružnico na njihovem ozemlju. Vendar je v tem primeru
treba omogočiti, da se prevode, ki so že bili potrjeni v neki državi članici, ponovno
uporabi. Okoli 25.000 podružnic podjetij iz drugih držav članic bi tako imelo koristi od
ponovno uporabljenih prevodov. Torej to pomeni, da podjetjem ni treba še enkrat
overjati nekih dokumentov v državi, kjer želijo ustanoviti podružnico, če so le-ti
predhodno že bili overjeni v svoji državi. Ocenjeni prihranki: 611 milijonov evrov (4%).
Področje kmetijstva in kmetijskih subvencij

Leta 2005 je Komisija napovedala pomembno poenostavitev skupne kmetijske politike
(SKP) z namenom zmanjšati birokracijo tako za kmete kot tudi za javno upravo. Tako naj
bi pravila postala preglednejša, lažje razumljiva in manj obremenjujoča. Eno leto pozneje
(2006) je Evropska komisija začela izvajati Akcijski načrt za poenostavitev skupne
kmetijske politike (SKP). Sprva je ta posebni tekoči akcijski načrt vseboval 20 projektov,
trenutno pa vključuje približno 50 projektov, kjer se novi projekti dodajajo redno
(European Commission, 2009d). Prednostno področje kmetijstvo in kmetijske subvencije
je tretje največje prednostno področje v smislu administrativnih obremenitev za podjetja
(4% celotnih administrativnih stroškov, merjenih na vseh 13-ih področjih). Največji del
tega bremena (3,8 milijarde evrov) izhaja iz Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih
pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi
nekaterih shem podpor za kmete (znane tudi kot Shema enotnega plačila – Single
Payment Scheme – SPS).
Iz drugega spektra pa se Uredba Komisije (ES) št. 1291/2000, ki določa skupna podrobna
pravila za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi
za kmetijske proizvode, pogosto šteje kot pomembna ovira, čeprav je bilo ob uvedbi le 12
milijonov evrov administrativnih obremenitev. Število izdelkov, ki zahtevajo uvozna ali
izvozna dovoljenja, se je za uvoz sedaj zmanjšalo iz več kot 500 izdelkov na 65 izdelkov in
na 43 izdelkov za izvoz. Ocena administrativnih bremen lahko zajema enkratne stroške in
tekoče stroške. Vendar enkratni stroški običajno predstavljajo zelo majhen del celotnih
administrativnih bremen. Njihova vključitev v zbirko podatkov in celovita analiza torej ne
bi zagotovila ustreznih informacij. Da bi se osredotočili na predstavitev pomembnih
ugotovitev, so bili enkratni stroški izvzeti (zavrženi) pri presojanju administrativnih
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bremen. Kmetijstvo je pomembna izjema od pravila zaradi njegove relativne velikosti
(sheme enotnega plačila) in dejstva, da so začetni stroški SPS (enkratna uporaba začetne
pravice do plačila) ocenjeni na 1,3 milijarde evrov. Da bo vse v skladu z oceno učinka
ukrepov, so ponavljajoči se ukrepi za zmanjšanje, ki se nanašajo na Uredbo 1782/2003, v
primerjavi z obstoječimi ponavljajočimi se obremenitvami. Z drugimi besedami povedano,
izhodišča, uporabljena v tem primeru, ustrezajo celotnim administrativnim obremenitvam
minus enkratni stroški. Pri obravnavi številke za SPS je treba tudi poudariti, da se je
stopnja obremenitve zmanjšala kot posledica določb iz Uredbe 1782/2003 same (na
primer obvezna uporaba vnaprej določenih oblik znižuje začetne stroške, ki jih je za 180
milijonov evrov). Prav tako ima velik vpliv tudi večja seznanjenost z novimi pravili (krivulja
učenja) in tudi tukaj znižuje začetne stroške, ki so ocenjeni na 90 milijonov evrov.
Primeri posameznih konkretno sprejetih poenostavitev (European Commission, 2009b,
annex C, str. 19-26):
• sprejet ukrep št. 5/8 – zmanjševanje stroškov inšpekcije, ki izhajajo iz posebnih tržnih
standardov za sadje in zelenjavo: Komisija je v decembru 2008 zmanjšala število
posebnih tržnih standardov (Specific Marketing Standard – SMS) iz 36 izdelkov na 10
izdelkov, in sicer 1. jabolka, 2. agrumi, 3. kivi, 4. zelena solata in endivija, 5. breskve
in nektarine, 6. hruške, 7. jagode, 8. sladka paprika, 9. namizno grozdje in 10.
paradižnik, racionalizirala s tem povezano preverjanje ter določila splošni tržni
standard (General Marketing Standard – GMS), ki velja za večino sadja in zelenjave. 26
izdelkov je sedaj oproščenih podrobnega označevanja razreda, označi se le poreklo.
Nacionalni organi izvajajo kontrolo (analizo tveganja) za vse vrste sadja in zelenjave, ki
jih zajemajo posebni splošni standardi (SMS) ali splošni tržni standardi (GMS).
Odobrena trgovska shema se lahko razširi tudi tako, da bi trgovci sami potrjevali
pošiljke pri uvozu. 26 razveljavljenih posebnih tržnih standardov (SMS) predstavlja
25% trgovine s svežim sadjem in zelenjavo. Subjekti tako nimajo več stroškov glede
zagotovitve, da njihovi izdelki izpolnjujejo, na primer vnaprej določeno velikost, težo in
standard čvrstosti sadja/zelenjave. Kot rezultat teh ukrepov proizvajalci zbirajo manj
podatkov o skladnosti njihovih izdelkov s pravili. Tako lahko prihranijo čas in stroške za
označevanje in razvrščanje (po nekaterih ocenah v povprečju 2 uri na tono). Poleg
tega so tudi kontrolni pregledi manj podrobni in cenejši. So tudi manj pogosti kot
posledica novega »riskbased pristopa«. Ocenjeni prihranki: 974 milijonov evrov (44%);
•

sprejet ukrep št. 4/8 – poenostavitev označevanja jajc: spremembe (nova pravila),
dogovorjene maja 2007 (Uredba 557/2007), so prinesle več prožnosti pri zahtevah za
označevanje jajc, predvsem to, da se upoštevajo potrebe manjših kmetov
(proizvajalcev), ki tržijo v prosti reji. Jajca se lahko sedaj poberejo, razvrstijo, označijo
in pakirajo v desetih dneh, ki so jih določili, namesto da bi se pobirala vsak tretji
delovni dan. Tistih jajc, ki jih neposredno uporabljajo v industriji, ni več potrebno
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oceniti. Poleg tega obstaja več kot 5 milijonov kmetij z do 50 kokoši nesnic (ki
proizvedejo več kot 100 milijard jajc) in vsaki kmetiji ni treba več označiti jajc z oznako
proizvajalca. Tako se lahko industrija bolje organizira, kar je zlasti koristno v prometnih
delih leta. Nova pravila zmanjšujejo tako stroške proizvajalcem, prodajnemu sektorju
in tudi stroški državnega nadzora se tako zmanjšajo. Ocenjeni prihranki znašajo: 607
milijonov evrov (- 76%);
•

4.

sprejet ukrep št. 1/8 – poenostavitev postopkov za kmete, ki prejemajo podporo iz
»Sheme enotnih plačil«: ukrepi, ki so bili dogovorjeni v januarju 2009, pomenijo, da
kmetom, ki prejemajo podporo iz »Sheme enotnih plačil« in drugih podpornih ukrepov
EU, ni treba zagotoviti podatkov o neizkoriščenih zemljiščih (»set- aside«), da bi bili
upravičeni do podpore, tako tudi državnim organom ni potrebno več izvajati nadzora.
To torej pomeni, da kmetom ni treba več poročati, katera območja bodo neporabljena,
in preverjati površine, ki bi ustrezala pravu Evropske komisije. To odpravlja potrebo po
več kot 12-ih milijonih aplikacij (vlog) na leto. Kmetom tudi ni več potrebno
zagotavljati informacij o določenih kulturah (več kot 3 milijone vlog letno), kot so
energetske rastline (skoraj 800.000 prošenj na leto) in trda pšenica. Ocenjeni
prihranki: 250 milijonov evrov (- 11%).
Področje varnosti živil

Zakonodaja EU o varnosti živil in varstvu potrošnikov predstavlja približno 3,3% celotnega
administrativnega bremena, izmerjenega na vseh 13-ih prednostnih področjih. Proučenih
je bilo natančno 12 pravnih aktov z uvedenimi 56-imi obveznostmi obveščanja, da bi lahko
zmanjšali administrativna bremena. Za štiri obveznosti obveščanja je bilo ugotovljeno, da
so posebnega pomena v smislu administrativnih obremenitev, ki so naložena podjetjem.
Nanašajo se na pripravo in vodenje razpoložljivih informacij prometa, na pripravo registra
razkuževanja in na standard označevanja govejega mesa in označevanja živil.
Prizadevanja za zmanjšanje administrativnih bremen na tem področju se nanašajo tudi na
upoštevanje skrbi za varnost ljudi. Ta prizadevanja temeljijo na skrbni presoji stroškov in
koristi. Komisija je tako opredelila 12 ukrepov za zmanjšanje administrativnih obremenitev
(European Commission, 2009b, annex C, str. 57).
5.

Področje delovnega okolja in delovnih razmerij

Člen 137 Pogodbe ES predvideva sprejetje direktiv, ki določajo minimalne zahteve za
izboljšanje delovnega okolja, med drugim zaradi varovanja zdravja in varnosti delavcev,
pri čemer se je treba izognili temu, da se nalaga administrativne, finančne in zakonske
omejitve na način, ki bi zaviral ustanavljanje in razvoj malih in srednje velikih podjetij. Cilj
akcijskega programa je poleg zmanjšanja nepotrebnih obremenitev za podjetja tudi
zmanjšanje poklicnih nesreč in bolezni, ne da bi pri tem ogrozili tisto, kar je že bilo
33

doseženo v smislu zaščite delavcev. Listina o temeljnih pravicah Evropske unije, slovesno
razglašena 7. decembra 2000 s strani Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, nadalje
priznava, da sta pravica do delovnih pogojev, kjer se spoštuje zdravje delavcev, varnost in
dostojanstvo, ter pravica do obveščenosti in posvetovanja v podjetju temeljni pravici
vsakega delavca v EU.
Primer ukrepa (European Commission, 2009b, annex C, str. 101):
• sprejet ukrep 1/8: - »izboljšanje smernic o oceni tveganja« glede zdravja in varnosti
delavcev za podjetja: zaradi boljših in jasnejših »Smernic o oceni tveganja« in
evropske kampanje Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu ima več podjetij,
zlasti manjših, možnost, da lažje izvede oceno tveganja, ki jo zahteva zakonodaja, na
njim bolj enostaven in manj zamuden način. Smernice pomagajo delodajalcem, da
zlahka prepoznajo tveganja za zaposlene in uvedejo ukrepe, potrebne za njihovo
zmanjšanje, ne da bi se pri tem obračali na drage zunanje svetovalce. Ocenjeni
prihranki: 92,5 milijonov evrov (- 3%).
6.

Področje prevoza (transporta)

Zmanjšanje administrativnih obremenitev za podjetja je ključni element tudi pri
posodabljanju skupne prometne politike. Na področju cestnega prometa je posebna
pozornost v prizadevanjih za zmanjšanje obremenitev namenjena temu, da se plasirajo le
nujno potrebne informacije v najprimernejši obliki za uporabnike. Namen v tem sektorju je
nadzorovati manj zanesljiva podjetja in zagotoviti učinkovitejši nadzor, da bi se zmanjšal
čas, ki je pogosto namenjen le njim. Pri drugih načinih prevoza pa se za nadaljnje
zmanjšanje administrativnih bremen uporabljajo naslednje tehnike: vzajemno priznavanje
in vzajemna odobritev, vse na enem mestu za postopek certificiranja (potrjevanja) za
celotno EU ter posodobitev zbiranja podatkov in postopkov izvajanja. Na področju
pomorskega prometa bi lahko uporaba vzajemnega priznavanja bistveno (znatno)
zmanjšala administrativne obremenitve za proizvajalce in lastnike ladij. Do sedaj je lahko
vsak nacionalni potrditveni organ prisilil proizvajalca opreme, da opravi enake preizkuse za
postopke potrjevanja, tudi če so postavke že bile potrjene s strani priznane organizacije v
drugi državi članici z istimi standardi. To pomeni pomembno gospodarsko in logistično
breme za proizvajalce, ne pa tudi dodano vrednost k varnosti. Uvedba vzajemnega
priznavanja klasifikacijskih spričeval, ki jih je prinesel člen 10 (1) Uredbe 391/2009, bo
izboljšal dostop do trga in prinesel veliko novih sredstev (virov), ki jih bo mogoče porabiti
za raziskave in razvoj v korist varnosti. Pomorska industrija je ocenila, da bi ta določba
omogočila prihranke v višini od 500 milijonov evrov do 1 milijarde evrov. Najbolj
obremenjujoča in/ali moteča obveznost obveščanja na tem prednostnem področju se
nanaša zlasti na potrjevanje in pošiljanje zahtev. Cilj na tem področju je zagotoviti varnost
cestnega in železniškega prometa, kot tudi spremljanje razvoja obsega trgovine znotraj
EU. Zbrane podatke uporabljajo nacionalni organi in podjetja za oblikovanje politik ter
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izvrševanje in analize trga. Enega od ukrepov (opisan v nadaljevanju) za zmanjšanje na
tem področju je predlagala že prejšnja Komisija. Potencial za zmanjšanje predstavljenega
ukrepa znaša 286 milijonov evrov.
Primeri posameznih ukrepov (European Commission, 2009b, annex C, str. 93-99):
• sprejet ukrep 1/8: zmanjševanje časa, porabljenega za registracijo in posredovanje
informacij o cestnem prometu z uvedbo digitalnih tahografov: kot posledica odločitve
EU (2006) so vozniki tovornjakov in avtomobilski inštruktorji postopoma na prehodu iz
uporabe analognega na digitalni tahograf za snemanje svojega potovanja in počitka.
Sprememba zmanjšuje administrativne obremenitve za posamezne voznike v
povprečju do 37 evrov na leto in glede na to, da 74% voznikov še vedno uporablja
analogne tahografe, bo ukrep na koncu prinesel prihranke do 286 milijonov evrov na
leto (- 10%);
•

predlagan ukrep 7/8: poenostavitev uporabe digitalnih tahografov in izboljšati »obliko
dejavnosti«: Komisija je v juliju 2009 opredelila 12 konkretnih načinov za
poenostavitev uporabe digitalnih tahografov. Porabljeni čas vsakega voznika bi bilo
treba zmanjšati v povprečju za 10%. Ker gre za 6 milijonov voznikov in povprečni
stroški za en delovni dan znašajo 147 evrov, bi lahko dosegli skupni prihranek 234
milijonov evrov na leto (- 8%);

•

pripravljen ukrep 9/9: izključitev malih podjetij iz obvezne uporabe tahografa za kratka
potovanja: Komisija je poleg tega predstavila pred koncem leta 2009 pod češkim
predsedstvom (v Pragi), t. i. predlog »Najboljša zamisel za zmanjšanje birokracije« iz
maja leta 2009 (www.best-idea-award.eu), ki priporoča izvzetje obrtnih podjetij iz
obveznosti uporabe tahografa pri potovanjih, krajših kot 100 kilometrov. Ta ukrep bi
moral zagotoviti znatne koristi za kmete in obrtnike.

7.

Področje okolja

Administrativna bremena, ki izhajajo iz sedmih aktov, merjenih na tem področju, so
ocenjena na 1,2 milijarde evrov (1% celotnih administrativnih stroškov, merjenih na vseh
13-ih področjih). Le 8% vseh administrativnih stroškov je označenih kot »bussines as
usual« (običajni stroški poslovanja). Približno tretjino administrativnih stroškov se lahko
pripiše Direktivi Sveta 96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju
onesnaževanja, zlasti pa tistim obveznostim, kjer morajo podjetja z nekaterimi obrati
predložiti informacije organom javne oblasti o njihovih rezultatih spremljanja in
nadzorovanja izpustov. Komisija je že predlagala ukrepe za zmanjšanje administrativnih
obremenitev za pet aktov od skupaj sedmih, kjer je en ukrep že bil sprejet. Za preostale
akte pa so ukrepi v pripravi (European Commission, 2009b, annex C, str. 40).
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8.

Področje farmacevtske zakonodaje

Ocenjuje se, da zakonodaja EU o farmacevtskih izdelkih predstavlja manj kot en odstotek
(0,8%) celotnih administrativnih stroškov, merjenih na vseh 13-ih prednostnih področjih.
Trije glavni pravni akti so bili pregledani. Od ugotovljenih 45-ih obveznostih obveščanja je
bilo za pet obveznosti ugotovljeno, da iz njih izhajajo še posebej visoke obremenitve in se
nanašajo na naslednje stvari: vloge, ki so potrebne za pridobitev dovoljenja za promet,
pripravo uradnega obvestila o načrtovanih spremembah v prometnem dovoljenju,
predložitev rednih poročil o varnosti ter tudi na zahtevo za izdajo dovoljenja za začetek
kliničnega preskušanja in na podrobno dokumentacijo (beleženje) o domnevnih neželenih
učinkih. Kljub velikemu napredku še vedno obstajajo možnosti za izboljšanje nemotenega
delovanja notranjega trga EU za farmacevtske izdelke. Vprašanja o izvajanju
(implementaciji) in razlagi zakonodaje Skupnosti v državah članicah še naprej ustvarjajo
ovire za prost pretok zdravil in drobitev trga EU.
Da bi se čim bolj poenostavil in racionaliziral proces regulacije in da bi se dosegale
konkretne koristi za evropske potrošnike, bolnike in za zdravje živali v hitro
spreminjajočem se svetu znanstvenega napredka na področju zdravil, je Komisija sprejela
konkretne ukrepe, katerih cilj je torej preverjanje in poenostavitev farmacevtske
zakonodaje EU. Šest ukrepov za zmanjšanje obremenitev je bilo sprejetih, predlaganih ali
so v pripravi. Predhodni podatki kažejo znižanje za 154,5 milijonov evrov.
Primer ukrepa (European Commission, 2009b, annex C, str. 66):
• predlagan ukrep št. 2/6 – poenostavitev obveznosti poročanja: farmacevtska podjetja
bi morala voditi le t. i. poenostavljeno glavno dokumentacijo (»Pharmacovigilance
system master file«) in ne ostale podrobne dokumentacije, ko gre za dovoljenja za
promet. Poročanje o neželenih učinkih bi bilo potrebno poenostaviti, kar bi povzročilo
več ustreznih periodičnih posodobljenih poročil o varnosti (»Periodic safety updated
reports« – PSURs). Ta predlog je Evropska komisija predložila v letu 2008. Sredstva, ki
se jih sedaj nameni za obveznosti poročanja, bi bilo bolje porabiti za merjenje in
analize učinkov zdravil (za varnejša zdravila) oziroma za razvoj novih zdravil. Ocenjeni
prihranki 61 milijonov evrov (- 8%).
9.

Finančne storitve

Šest pravnih aktov v okviru tega prednostnega področja je podjetjem naložilo precejšnje
administrativne stroške (1,7 milijarde evrov). Približno polovica teh administrativnih
stroškov pa ustreza t. i. stroškom »business as usual« (to pomeni, da bi povprečno
uspešne finančne institucije vseeno zbirale in obdelovale podatke, ki jih zahtevajo ti akti,
tudi brez pravne obveznosti oziroma odsotnosti zakonodaje ES). Spremembe evropske
zakonodaje glede finančnih storitev je seveda potrebno obravnavati v okviru sedanje
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finančne krize. Trenutni makro in mikro-ekonomski regulativni sistem, njegov nadzorni
okvir in finančne družbe s svojimi notranjimi postopki za oceno tveganja niso preprečili te
krize. Komisija se je zato odločila, da bo predlaga nadaljnje okrepitve veljavnih pravil, in
sicer na podlagi poročila (De Larosière Report), ki ga je izdelala t. i. skupina na visoki
ravni glede finančnega nadzora v EU (High Level Group on Financial Supervision in the
EU). Pri tem je Komisija kljub temu upoštevala vpliv na raven administrativnih
obremenitev. Pregledala je, kako bi lahko nova pravila izboljšala kakovost nadzora brez
dodajanja nepotrebnih ali nesorazmernih obremenitev za finančni sektor. Pri čim večji
uporabi sodobne tehnologije in z notranjimi postopki poslovanja kreditnih instituciji, ki
morajo biti zelo usklajeni s pravnimi zahtevami, je Komisija pokazala svojo odločenost, da
bo po potrebi zmanjšala administrativno obremenitev celo na najnižjo možno raven. Poleg
tega bodo nova pravila sistematično pregledana tako, da bodo upoštevane tudi dobre
izkušnje.
Primer ukrepa (European Commission, 2009b, annex C, str. 46):
•
predlog ukrepa: ukrep št. 1/7 – revizija kapitala in kapitalske minimalne zahteve za
kreditne institucije (iz leta 2006): ocenjeni prihranki tega ukrepa znašajo neto 16,7
milijonov evrov. Nekatere obveznosti so bile poenostavljene in skrajšane za boljši
nadzor kreditnih institucij.
10.

Področje kohezijske politike

Kohezijska politika je posebno prednostno področje glede obveznosti, ki izhajajo iz
zakonodaje EU. Država članica izpolnjuje te obveznosti samo v primeru prošnje za (so)
financiranje. Kohezijska politika se izvaja na več ravneh – na nacionalni, regionalni in
lokalni ravni. Upravičenci strukturnih skladov in kohezijskega sklada niso le zasebna
podjetja, ampak tudi javni in pol-javni organi ter neprofitne organizacije. Vse obveznosti
obveščanja, ki jih zahteva zakonodaja EU, izključno ali neposredno ne vplivajo le na
podjetja. Kar pomeni, da to prednostno področje merjenja administrativnih stroškov in
bremen ni omejeno le na podjetja, ampak tudi širše (tudi javna podjetja).
Administrativni stroški in obremenitve, ki izhajajo iz pravil za financiranje za obdobje
financiranja 2000-2006 (Uredba Sveta (ES) št. 1260/1999) so ocenjeni na 929 milijonov
evrov. Obveznosti obveščanja, ki so določene za obdobje financiranja 2007-2013, so
precej podobne (Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006). V okviru gospodarske in finančne
krize se je Komisija vendarle odločila, da predlaga ukrepe z namenom pospeševanja
kohezijske politike naložb in plačil. Paket oživitve evropskega gospodarstva vključuje
spremembe, ki omogočajo pavšalne tarife in pavšalne zneske za poenostavitve izjav in za
poenostavitve nadzora nad osebnimi (majhnimi) odhodkovnimi zneski (izdatki). Poleg tega
je bila v letu 2008 sprejeta sprememba Uredbe Sveta (ES) 1083/2006 za poenostavitev
finančnih pravil upravljanja nekaterih projektov, ki ustvarjajo prihodek (profitni projekti).
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Julija 2009 je Komisija predlagala dodatne spremembe Uredbe Sveta 1083/2006 po
posvetovanjih s strokovnjaki iz držav članic. Poleg tega je pred kratkim sprejela
spremembe v izvajanju Uredbe Komisije 1828/2006. Pričakuje se, da naj bi uredba imela
vpliv na zmanjšanje administrativne obremenitve za vse upravičence.
11.

Področje statistike

Statistična zakonodaje predstavlja majhen del celotnega administrativnega bremena v EU
(0,6% celotnih administrativnih stroškov, merjenih na vseh 13-ih področjih). Kljub temu so
raziskave zaznale nadležnosti in pokazale, da so obremenitve višje, kot so si predstavljali.
Zakonodaja EU določa, kaj naj država članica poda na področju statističnih podatkov, ne
pa tudi, kako je treba te informacije zbirati. Vsaka država članica se namreč sama odloči,
kako bo pripravila potrebne podatke. To pomeni, da je učinkovito zmanjšanje
administrativnih bremen v veliki meri odvisno od prizadevanj vsake države članice
posebej. Sedanji načini priprave statistik omejujejo možnosti za nadaljnje zmanjševanje
glavnih obremenitev – brez vpliva na kakovost in ustreznost podatkov. Zato je Komisija
(Eurostat) razvila strategijo za vzpostavitev sodobnega in integriranega sistema statistike s
ciljem izboljšati učinkovitost procesa priprave statističnih podatkov (European Commission,
2009e). Nov pravni okvir za pripravo evropske statistike (Uredba (ES) št. 223/2009 o
evropski statistiki) je utrl pot za preoblikovanje celotne strukture evropskega statističnega
sistema (European Statistical System – ESS). Na področju statistike podjetij in statistike
trgovine je ta strategija podprta s program za posodobitev evropske statistike podjetij in
trgovine (Programme for the Modernisation of European Enterprise and Trade Statistics –
MEETS) (Sklep št. 1297/2008/ES). Projekti znotraj MEETS pokrivajo npr. izboljšanje
pravnega in tehničnega vidika zbiranja podatkov za Intrastat (vključno s preučevanjem
možnosti
uvedbe
enosmernega
sistema
poročanja),
učinkovitejšo
uporabo
administrativnih podatkov v statistiki podjetij in Intrastat-u ter povezovanje mikro
podatkov iz različnih podjetniških raziskav in statistike zunanje trgovine.
Primer ukrepa:
• ukrep v pripravi 13/15 – zmanjševanje zahtev v turizmu glede poročanja statističnih
podatkov: Komisija pripravlja predlog, ki predvideva možnost, da bodo iz obveznosti
poročanja statističnih podatkov izvzeti nastanitveni obrati, ki imajo manj kot 10 ležišč
(do polovice takih sodi v to kategorijo). Dela tudi na tem, da se poenostavi statistično
poročanje za majhne hotele oziroma da se jih izvzame iz obveznosti zagotavljanja
podatkov javnim organom. Namesto tega se bodo tako uporabljale ustrezne statistične
tehnike ocenjevanja.
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12.

Področje javnih naročil

»Javna naročila« so področje, kjer podjetja tudi zaznavajo potencial za zmanjšanje
administrativnih obremenitev in odstranitev nadležnosti (dražilni faktor). Pomemben del
administrativne zapletenosti in stroškov izhaja iz nacionalnega izvajanja zakonodaje o
javnih naročilih EU. Skladno s tem so bila prizadevanja za zmanjšanje administrativnih
obremenitev osredotočena na izboljšanje praktične uporabe določb. Pristop mehkega
prava, kot je izmenjava najboljših praks in razvoj skupnih standardov, je boljši kot
zakonodajni ukrepi. Evropski kodeks najboljših praks (European Commission, 2008), na
primer, je bil pripravljen kot vodilo za naročnike, kako olajšati dostop malim in srednje
velikim podjetjem, da sodelujejo v postopkih javnih ponudb. Med drugimi načeli kodeks
priporoča, da mora le zmagovalec razpisa zagotoviti popolno dokumentacijo in da mora
vsako razpisno podjetje zagotoviti podatke samo enkrat v določenem obdobju. Interesne
skupine so izpostavile možnosti e-javnega naročanja kot način za zmanjšanje
administrativnih obremenitev, povezanih z direktivami o javnih naročilih. E-javna naročila
koristijo podjetjem pri zmanjševanju časa in stroškov, ki so povezani s postopki javnih
naročil.
Za uresničitev tega potenciala morajo biti usklajene strukture in postopki za organizacijo
e-postopkov javnih naročil in uporaba notranjih – upravljalnih sistemov, ki so na voljo
najširšemu krogu potencialnih ponudnikov. Komisija je zato izvajala strategijo za
spodbujanje prehoda iz tradicionalnih postopkov oddaje javnih naročil (papir) na e-javno
naročanje, ki temelji na Akcijskem načrtu EU za e-javna naročanja 2004. Dva ukrepa sta
namenjena zmanjševanju transakcijskih stroškov, povezanih s predložitvijo dokaznih
dokumentov, ki jih ponudnik običajno zahteva pri sodelovanju v razpisnem postopku. Te
pobude ne zahtevajo novih zakonodajnih ukrepov. Vendar naj bi bile tehnične rešitve
testirane oz. preizkušene in šele nato razširjene po vsej EU. To delo je trenutno v teku –
zlasti obsežni čezmejni pilotni projekt »PEPPOL« (»Pan-European Public Procurement
Online«), ki služi kot test za predlagane ukrepe. Velik korak je treba torej narediti k temu,
da bo vsako podjetje komuniciralo elektronsko z vsako evropsko vladno institucijo za
celoten proces naročanja.
Primeri posameznih ukrepov (European Commission, 2009b, annex C, str. 70-71):
• sprejet ukrep št. 1/3 – celotno razpisno dokumentacijo za javna naročila odda le
zmagovalno podjetje in to samo enkrat (poenostavitev razpisa): na podlagi priporočila
Komisije (v letu 2008) naj bi le zmagovalec odprtega postopka javnega razpisa (odprti
postopki javnega razpisa predstavljajo 70% vseh razpisnih postopkov) predložil
ustrezna originalna (izvirna) potrdila. Drugi kandidati bi preprosto dali le potrebno
častno izjavo, da izpolnjujejo merila. To pomeni, da štirim od petih ponudnikov ni treba
več zagotoviti celotne originalne dokumentacije. Večina ponudnikov v katerikoli
ponudbi, ki so že predložili ta potrdila prej ali pred kratkim, je izvzeta iz obveznosti, da
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morajo ponovno predložiti potrdila. Torej jih lahko predložijo samo enkrat. Ocenjeni
prihranki: 12.5 milijonov evrov (- 6%).
13.

Področje ribištva

Administrativne obremenitve, ki izhajajo iz obveznosti obveščanja za ribištvo, so v
absolutnem smislu najnižje med vsemi 13-imi prednostnimi področji v okviru Akcijskega
programa za zmanjševanje administrativnih obremenitev v Evropski uniji (manj kot 0,1%
celotnih administrativnih stroškov, merjenih na vseh 13-ih področjih). Komisija izvaja njen
(2005-2008) Akcijski načrt za poenostavitev skupne ribiške politike (SRP) (European
Commission, 2009f). V tem okviru je bila uvedena reforma, ki uvaja elektronsko poročanje
in ki jo je sprejel Svet v letu 2006; izvedbeni ukrepi pa so bili sprejeti v letu 2008. Novi
sistem bo obvezen, kar zadeva podatke o prodaji, od leta 2009 dalje in glede podatkov o
ulovu od 2010 dalje. Uvedena je bila tudi reforma sistema dovoljenj za ribolov,
poenostavljena pa so bila tudi pravila za Evropski sklad za ribištvo. Akcijski program
zajema le en del zakonodaje ES za ribištvo: Uredba Sveta (EGS) št 2847/93 (»Uredba o
nadzoru« – the control regulation). Administrativna bremena za ta akt so bila ocenjena na
73,9 milijonov evrov. 14. novembra 2008 je Komisija predstavila predlog za reformo
»Uredbe o nadzoru«, kjer bi lahko zmanjšali administrativne obremenitve za polovico.
Primer ukrepa:
•
potencialno zmanjšanje predloga ukrepa z naslovom »uporaba elektronskih
ladijskih dnevnikov za plovila nad 15 metrov dolžine« znaša 19 milijonov evrov.
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4 VPLIV REGULATIVE NA GOSPODARSKO RAST
Podjetništvo in druge dejavnosti niso opredeljene samo z delovanjem trga, temveč tudi z
institucionalnim okoljem, ki ga določi država. Če javne institucije ne delujejo kakovostno in
so podjetja soočena z vrsto administrativnih ovir, kot so dolgi, nepregledni postopki in
podobno, je njihovo delovanje na trgu dodatno omejeno. Če podjetja delujejo tudi na
mednarodnem trgu, je slabo domače institucionalno okolje dodatna omejitev za njihov
konkurenčni položaj v svetu. Kakovostno delovanje javnih institucij je posebej pomemben
element v današnjem okolju, ki se nenehno spreminja zaradi globalizacijskih procesov.
Vsako nepotrebno omejevanje poslovanja podjetij z različnimi formalnostmi in predpisi
povzroča nezaželene ovire za trgovanje, inoviranje, investiranje in ekonomsko
učinkovitost. Kumulativni učinek več predpisov, postopkov in formalnosti zmanjšuje
odzivnost podjetij in omejuje vstop na trg. Zaradi regresivnega učinka institucionalnih ovir
na stroške podjetij le-te posebej prizadenejo majhna in srednje velika podjetja, ki so
pomemben element vsakega gospodarskega razvoja, posebej podjetništva (Klun in SlabeErker, 2008, str. 641).
Iz večine raziskav izhaja, da so posredni stroški regresivni, kar pomeni, da bolj bremenijo
mala in srednje velika podjetja, da največji delež stroškov predstavljajo notranji stroški
dela (lastnikov, menedžerjev, računovodstva, zaposlenih) in da posredni stroški niso
zanemarljivi (npr. določena oprema, določen prostor, aparatura ipd.). Po podatkih študije
EU so posredni stroški za mala podjetja tudi od 5- do 10-krat višji kot za velika podjetja,
po drugi strani pa je ta skupina podjetij tudi najštevilnejša (European Commission, 2004,
str. 21). Tudi rezultati ankete (OECD, 2001, str. 7-9) so pokazali, da imajo administrativni
stroški močan regresivni učinek. To pomeni, da imajo manjša podjetja bistveno večje
administrativne stroške v primerjavi s prihodki in številom zaposlenih kot večja podjetja.
Predpisi tako veljajo za manjša, srednja in velika podjetja v enaki meri. Tako v manjših
podjetjih v povprečju administrativni stroški predstavljajo 4.600 dolarjev na zaposlenega,
v srednjih podjetjih stroški znašajo 1.500 dolarjev na zaposlenega, v večjih podjetjih pa ti
stroški predstavljajo zgolj 900 dolarjev na zaposlenega. V Novi Zelandiji je bila opravljena
študija o tem kako podjetja zaznavajo vpliv stroškov izpolnjevanja regulative kot dejavnik,
ki vpliva na njihovo poslovanje. Rezultati kažejo, da večina podjetij meni, da stroški
izpolnjevanja regulative naraščajo (glej Massey,2003).

4.1 ADMINISTRATIVNI STROŠKI IN POSLOVNO OKOLJE EU
Velik del zakonodaje EU je bil sprejet za odpravljanje tržnih nepopolnosti in zagotavljanje
enakih konkurenčnih pogojev na ravni Unije. To jamstvo se pogosto lahko zagotovi le z
obveznostjo zagotavljanja informacij in poročanja o izvajanju zakonskih določb. Kljub
temu so nekateri postopki, ki se izvajajo, postali nepotrebno dolgotrajni, preveč zapleteni
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ali neuporabni.
Nepotrebni in nesorazmerni administrativni stroški resno ovirajo gospodarsko dejavnost.
So tudi pomembna ovira poslovni dejavnosti in so pri posvetovanjih o poenostavitvi
pogosto določeni kot prednostna naloga. Komisija se je zavezala, da bo čim bolj zmanjšala
te nepotrebne obremenitve.
Administrativni stroški so pomembni, ker morajo podjetja v EU porabiti veliko časa za
izpolnjevanje obrazcev in poročanje o veliko različnih zadevah. Z zmanjšanjem
nepotrebnih zahtev za poročanje lahko zaposleni v podjetju več časa namenijo osnovnim
poslovnim dejavnostim, kar lahko zmanjša proizvodne stroške in omogoči uresničevanje
dodatnih naložb in inovacijskih dejavnosti, ki bi posledično morale izboljšati produktivnost
in splošno konkurenčnost.
Med najbolj naprednimi državami pri meritvah administrativnih stroškov so Švedska,
Danska (DK), Nemčija, Avstrija, Združeno kraljestvo (UK) in Nizozemska (NL). Do leta
2006 so administrativne stroške merile le štiri države članice (Združeno kraljestvo,
Nizozemska, Danska in Češka). Vseeno ocena na podlagi ekstrapolacije nizozemskih
podatkov kaže, da lahko administrativni stroški v EU dosežejo približno 3,5% BDP
(European Commission, 2006, str. 3).
Leta 2004 je CPB, Nizozemski urad za ekonomsko-politične analize, ocenil, da bi
zmanjšanje administrativnih obremenitev za 25% postopoma povzročilo povečanje BDP
EU za 1,6%. Nedavno delo služb Komisije5 na podlagi ocen CPB kaže, da lahko
zmanjšanje administrativnih stroškov za 25% povzroči znatno povečanje na ravni BDP, in
sicer do 1,5% ali približno 150 milijard evrov. Pomembno je upoštevati, da to pomeni
bistveno spremembo ravni BDP v letu, o katerem se poroča. Na primer, če bi
administrativne stroške med letoma 2007 in 2011 zmanjšali za 25%, bi bil BDP leta 2011
za 1,5% višji kot BDP brez takšnega zmanjšanja. To povečanje je trajno: če
administrativna obremenitev ostane na nižji ravni (75%), bo BDP ostal višji. Vseeno pa ne
vpliva na stopnjo rasti BDP, tj. dinamiko rasti BDP (European Commission, 2006, str. 3).

5

Tematski dokument o bolje oblikovanih predpisih Odbora za ekonomsko politiko, Evropska
komisija.
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Tabela 3: Administrativni stroški po državah članicah (EU-25, 2007)

Država članica EU

Delež administrativnih
stroškov v BDP (v %)6

Avstrija

4,6

BL7

2,8

Češka

3,3

Nemčija

3,7

Danska

1,9

Španija

4,6

Finska

1,5

Francija

3,7

Velika Britanija

1,5

Grčija

6,8

Madžarska

6,8

Irska

2,4

Italija

4,6

Nizozemska

3,7

Poljska

5

Portugalska

4,6

RE8

6,8

Slovaška

4,6

Slovenija

4,1

Švedska

1,5

EU-25

3,5

Vir: European Commission, 2006, str. 3

6

7
8

Po Henk-u, L. M. Kox-u (december 2005): Intra – EU differences in regulation-caused
administrative burden for companies. CPB Memorandum 136. CPB, Haag.
BL združuje Belgijo in Luksemburg; vrednosti za EU-25 so povprečja, ponderirana glede na BDP.
RE združuje baltske države, Malto in Ciper.
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Tabela 4: Vplivi 25% zmanjšanja administrativnih stroškov na BDP do leta 2025

Države članice

Spremembe v % glede
na izhodiščni BDP za leto
2025

Avstrija

1,8

Belgija in Luksemburg

0,9

Češka

1,3

Nemčija

1,3

Danska

0,7

Španija

1,7

Finska

0,6

Francija

1,4

Velika Britanija

0,5

Grčija

2,4

Madžarska

2,6

Irska

0,8

Italija

1,7

Nizozemska

1,3

Poljska

1,9

Portugalska

1,7

Baltske države, Malta, Ciper

2,6

Slovaška

1,9

Slovenija

1,4

Švedska

0,5

EU - 25

1,3

Vir: European Commission, 2006, str. 3
V tabeli so prikazani deleži bruto domačega proizvoda, ki jih predstavljajo administrativni
stroški po državah članicah EU. Povprečni delež bruto domačega proizvoda za leto 2006,
ki ga predstavljajo administrativni stroški, znaša 3,5% vseh držav članic. Po novejših
podatkih je Evropska komisija ocenila, da administrativna bremena predstavljajo dobre
3,5% BDP na ravni EU, s tem pa je okrnjena konkurenčnost gospodarstva EU. V Sloveniji
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je ta delež 4,1%, kar je za 0,6 odstotne točke več od povprečja Evropske unije. Najnižji
delež imajo Velika Britanija, Švedska in Finska, saj te države na problemu administrativnih
stroškov delujejo že dlje časa in imajo na tem področju največ izkušenj, še posebno Velika
Britanija. Največji delež pa stroški predstavljajo v Grčiji, na Madžarskem, v baltskih
državah, na Malti in Cipru. Cilj Evropske unije je do leta 2025 znižati delež BDP-ja, ki ga
predstavljajo administrativne ovire, na 1,3%. V Sloveniji naj bi do leta 2025 znižali delež
na 1,4%, kar znaša 2,7 odstotne točke v primerjavi s trenutnim stanjem.
Najbolj izdelan plan merljivosti administrativnih stroškov imajo v EU le 4 države članice,
kot sem že zgoraj omenila, in sicer: Velika Britanija, Nizozemska, Danska in Češka,
nekatere države članice pa ta naloga še čaka. Slovenija je ta plan izdelala 31. 7. 2007
(Navodila za merjenje administrativnih stroškov, 2007).

4.2 ANALIZA KONKURENČNOSTI SLOVENIJE
4.2.1 Svetovni kazalniki upravljanja
Vedno večji pomen za določanje konkurenčnosti gospodarstva predstavlja vrednotenje
kakovosti regulative in javnih institucij. Tako poznamo več institucij, ki merijo
konkurenčnost s kazalniki upravljanja, in sicer Svetovna banka s Svetovnimi kazalniki
upravljanja (World Bank with WGI – Worldwide Governance Indicators) in Evropska banka
za raziskave in razvoj z raziskavo, imenovano Poslovno okolje in anketna uspešnost
podjetij (European Bank for Reconstuction and Development – EBRD with Business
Environment and Enterprise Performance Survey – BEEPS), ter Indeks svetovne
konkurenčnosti (IMD with competitiveness center) itd.
Če podjetja delujejo na mednarodnem trgu, bo slab domači institucionalni okvir prinesel
dodatne omejitve za njihov konkurenčni položaj v svetu. Različni kazalniki za merjenje
kakovosti regulacije v gospodarstvu kažejo, da so pomemben dejavnik konkurenčnosti
podjetij (Klun in Slabe-Erker, 2009, str. 534).
Svetovni kazalniki upravljanja (Worldwide Governance Indicators – WGI) oziroma
raziskovalni projekt, ki zajema 212 držav in ozemelj, je meril šest razsežnosti (dimenzij)
upravljanja med letoma 1996 in 2008, in sicer (Kaufmann et al., 2009, str. 5-6):
• glasovanje in odgovornost (VA – Voice and Accountability) – gre za to, v kolikšni meri
lahko državljani sodelujejo pri izbiri svoje vlade, kot tudi svobodo izražanja, svobodo
združevanja ter svobodo medijev;
• politična stabilnost in odsotnost nasilja (PV – Political Stability and Absence of
Violence) – verjetnost, da se bo vlada destabilizirala in da ne bo uporabljala
protiustavnih ali nasilnih sredstev, in verjetnost, da bo vlada delovala proti terorizmu;
• učinkovitost vlade (GE – Government Effectiveness) – gre za dojemanje kakovosti
45

•

•

•

javnih storitev, kakovosti javne službe in stopnjo njene neodvisnosti od političnih
pritiskov, gre tudi za kakovost oblikovanja politike in njeno izvajanje ter verodostojnost
in zavezanost vlade do takšne politike;
kakovost zakonske ureditve (RQ – Regulatory Quality) – sposobnosti vlade za
oblikovanje in izvajanje trdnih politik in predpisov, ki omogočajo in spodbujajo razvoj
zasebnega sektorja;
krepitev pravne države (RL – Rule of Law) – gre za spoštovanje reda in miru, zlasti
kakovosti uveljavljanja pogodb, premoženjskih pravic, učinkovitost policije in sodišč,
kot tudi verjetnost kriminala in nasilja;
nadzor korupcije (CC – Control of Corruption) – gre za dojemanje javne oblasti (elite)
za osebne koristi.

V manj kot desetih letih je veliko število držav pokazalo statistično pomembne izboljšave v
vsaj eni razsežnosti upravljanja, medtem ko druge države kažejo poslabšanje nekaterih
razsežnosti. Kazalniki upravljanja predstavljajo skupna stališča o kakovosti upravljanja, ki
so določena na podlagi velikega števila anketiranih podjetij, državljanov, strokovnih
pogledov anketirancev v industrijskih državah in državah v razvoju. Ti podatki so zbrani
tudi iz številnih raziskav inštitutov, nevladnih organizacij in mednarodnih organizacij. V letu
2008 je po lestvici WGI Slovenija na področju kakovosti zakonske ureditve (RQ –
Regulatory Quality) dosegla 75,4 odstotni rang9 in na področju vladne učinkovitosti
(Government Effectiveness – GE) 82,9 odstotni rang. Višje vrednosti tako kažejo boljšo
oceno upravljanja. V letu 2007 pa je Slovenija dosegla malo slabše rezultate, in sicer na
področju kakovosti zakonske ureditve je WGI uvrstil Slovenijo v 74,8 odstotni rang, na
področju vladne učinkovitosti pa v 80,1 odstotni rang (Kaufmann et al., 2009a, str. 5-6).

9

Umestitveni rang je med 0 in 100.

46

Tabela 5: Kazalniki upravljanja v Sloveniji (2008)

Kazalniki upravljanja

Umestitveni rang
(0-100)

Glasovanje in odgovornost

81,7

Politična stabilnost in odsotnost nasilja

84,7

Učinkovitost vlade

82,9

Kakovost zakonske ureditve

75,4

Krepitev pravne države

82,3

Nadzor korupcije

79,7

Vir: Kaufmann et al., 2009a, str. 5-6
Spodaj je predstavljen še grafični prikaz o tem, kam je Slovenija uvrščena po dveh izmed
šestih kazalnikov upravljanja, in sicer prvi graf prikazuje kakovost zakonske ureditve, drugi
pa vladno učinkovitost. Višje vrednosti tako kažejo boljše ocene upravljanja. Iz grafa so
tudi vidne meje napake (ki so prikazane z neprekinjeno črto in ustrezajo 90% intervala
zaupanja (Confidence interal – CI). To pomeni, da obstaja 90% verjetnosti, da je
upravljanje v okviru navedenega območja (0 in 100).
Graf 1: Kakovost zakonske ureditve v Sloveniji (1996–2008)

Vir: Kaufmann et al., 2009b, str. 5
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Graf 2: Vladna učinkovitost v Sloveniji (1996–2008)

Vir: Kaufmann et al., 2009b, str. 4
Ekonomska perspektiva daje poudarek na uspešnosti in učinkovitosti, saj učinkovita
regulativa dosega dane cilje družbene blaginje z minimalnimi sredstvi (stroški) (Jalilian et
al., 2007). Z ekonomskega vidika je torej odprava administrativnih bremen ključnega
pomena za konkurenčnost gospodarstva, saj omogoča porabo sredstev za inovacije,
utrjuje konkurenčnost in izboljšuje ekonomsko učinkovitost in uspešnost. Glavni pokazatelj
večje konkurenčnosti je gospodarska rast.
Empirične raziskave, ki so merile vpliv kakovosti regulative na razlike v produktivnosti in
dohodkih, kažejo, da ta ugodno vpliva na obe področji, in sicer so rezultati Olsona in
ostalih (Olson et al., 1998) pokazali, da je rast produktivnosti tesno povezana s kakovostjo
regulative. Rezultati Kauffmanna in ostalih pa so pokazali, da ima kakovost regulative
pozitiven (ugoden) učinek na dohodke (Kauffmann in Kraay, 2002). Nekateri empirični
poskusi (Jalilian et al., 2007) so preverjali hipotezo, če učinkovita in kakovostna
zakonodaja vpliva na gospodarsko uspešnost. Rezultati so pokazali pozitiven vpliv
kakovostne regulative na gospodarsko rast, merjeno z BDP na prebivalca, ter pozitiven
vpliv na makro-ekonomsko politiko posameznih držav.
4.2.2 Indeks svetovne konkurenčnosti
Po raziskavi IMD je Slovenija v letu 2010 na podlagi indeksa svetovne konkurenčnosti, ki
je sestavljen iz štirih sklopov, med 58-imi državami nazadovala za 20 mest, in sicer z 32.
na 52. mesto (48.689%). Eden od štirih sklopov konkurenčnosti je tudi vladna
učinkovitost (»government efficiency«), kjer je naša država padla z 38. na 53. mesto.
Sklop merjenja vladne konkurenčnosti je sestavljen iz kazalnikov na področju javnofinančnih in ostalih ekonomskih politik, institucionalnega okvirja, poslovne zakonodaje ter
znanstveno-raziskovalnega okvirja. Padec na področju vladne konkurenčnosti je predvsem
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posledica naraščajočega javno-finančnega in državnega dolga, nefleksibilnega trga dela in
s strani menedžerjev slabo ocenjene delovne zakonodaje, učinkovitosti izvajanja vladnih
odločitev in prilagodljivosti vladne politike spremembam v gospodarstvu ter poslabšanja
anketnih kazalcev o stopnji birokracije in obsegu sive ekonomije (IMD World
Competitiveness Yearbook, 2010).
Tabela 6: Splošna uspešnost Slovenije med 58 gospodarstvi, analiziranimi v WCY

Rang
2009
32
21
38
39
27

Kazalniki
Celotna konkurenčnost
Ekonomska uspešnost
Učinkovitost vlade
Poslovna učinkovitost
Infrastruktura

2010
52
42
53
57
34

Vir: Slovenia performance, 2010, str. 1

4.3 ANALIZA ODZIVNOSTI JAVNE UPRAVE V SLOVENIJI PRIMERJALNO
Z EU
Področje zakonodajnega okolja in učinkovitost odpravljanja administrativnih ovir spremlja
na primer tudi Svetovna banka v publikaciji Doing Business 2010, v kateri na podlagi
primerjave 183-ih držav letno analizira regulatorno poslovno okolje in zaščito lastninskih
pravic ter njihov vpliv na poslovanje, predvsem majhnih in srednje velikih domačih
podjetij. Primerjava temelji na številu potrebnih postopkov, času in stroških, povezanih s
posameznim postopkom. V letu 2010 se je Slovenija skupno uvrstila na 53. mesto, kar je
za 5 mest višje kot leta 2009, predvsem zaradi poenostavljenega postopka ustanovitve
podjetja (napredovala z 42. na 26. mesto) in učinkovitejšega izvrševanja pogodb
(napredovala z 80. na 60. mesto). Najslabše se Slovenija uvršča na področju postopkov
zaposlovanja (nazadovala s 159. na 162. mesto) in registracije lastnine (nazadovala s 106.
na 108. mesto).
Prav rigidnost trga dela je v Sloveniji zelo pereč problem. V drugih državah EU se je
namreč visoka zaščita delovne sile izkazala kot velika ovira in sprostitev trga delovne sile
je sicer povečala dinamiko tega trga, vendar je pozitivno vplivala na indikatorje
brezposelnost in trajanje iskanja zaposlitve. Velika zaščita delovne sile ob visokih stroških
le-te vodi v manjše zaposlovanje, predvsem v malih in srednje velikih podjetij, saj je
tveganje zaposlitve preprosto previsoko. Morda niti ne toliko z vidika zaposlitve osebe,
predvsem z vidika težavnosti odpustitve zaposlenega, vključno s stroški le-tega. Zaradi
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visokih stroškov in težav pri odpustitvi zaposlenega se mala podjetja kljub potrebam po
dodatni delovni sili velikokrat ne odločijo za dodatno zaposlovanje, ampak dodatno
obremenjujejo že zaposlene ljudi, ki so prav v teh podjetjih velikokrat že tako ali tako zelo
obremenjeni z različnimi aktivnostmi. Sprostitev trga delovne sile bi morala zato biti v
Sloveniji ena izmed prioritetnih področij v načrtu odprave administrativnih ovir, ki ga je
prav to poletje pripravljala Vlada RS. Tudi registracija premoženja in izvrševanje pogodb
sta pri indikatorju potrebnega časa, v Sloveniji slabša od povprečja EU. Prav čas je na teh
dveh področjih ključni element pri poslovanju malih in srednje velikih podjetij (Bradač Hojnik in Rebernik, 2010, str. 96).
Tudi OECD v kratkem povzetku Ekonomskega pregleda Slovenije za leto 2009 navaja, da
so med možnostmi za krepitev podjetništva tudi enostavnejša registracija lastništva in
širitev mreže javno-zasebnih centrov za podporo podjetjem.
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5 SKLADNOST PREDPISOV EU Z NACIONALNIMI PREDPISI
5.1 RAZČLENITEV ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV
Model SCM (Standard Cost Model) deli zakonodajo v 3 skupine (A do C) glede na njeno
poreklo (izvor). Skupina A vključuje obveznosti obveščanja, ki so izključno in popolnoma
posledica predpisov EU in drugih mednarodnih obveznosti. Skupina B vključuje zahteve, ki
so posledica predpisov EU in drugih mednarodnih obveznosti, medtem ko je njihovo
izvajanje (vključno z oblikovanjem posebnih podatkovnih zahtev) prepuščeno državam
članicam. Mednarodna pravila ne opisujejo, katere poslovne podatke morajo podjetja
zbirati. Skupina C zajema le predpise, ki so izključno posledica nacionalnih predpisov.

Slika 4: Kategorije predpisov

Vir: FU, 2008a, str. 11
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5.2 ADMINISTRATIVNE OVIRE IN ZAKONODAJA EU
Raziskava, ki jo je izvedla Komisija v sodelovanju z državami članicami, je pokazala, da
večji del (v povprečju 55%) administrativnih ovir nastane na ravni nacionalne zakonodaje.
To dejansko pomeni, da države same, poleg zakonodaje EU, dodatno zakomplicirajo
postopke in prispevajo k obremenitvi gospodarstva in državljanov. To se zgodi v primerih,
ko se za posamezna področja postavijo višje zahteve od tistih, ki jih določajo minimalni
standardi EU (glej Zatler, 2007). Podatki iz osnovnih merjenj na Nizozemskem in Danskem
kažejo, da manjši del stroškov izhaja iz ukrepov za prenos in izvajanje (kategorija B),
precejšnji del stroškov pa je povezan z nacionalnimi (kategorija C) in mednarodnimi
obveznostmi (kategorija A) (European Commission, 2006, str. 5). Podatki za Združeno
kraljestvo so objavljeni na spletni povezavi (SCM Network, involved countries, 2009b) in
kažejo, da 20% stroškov izhaja iz kategorije A (torej izhajajo neposredno iz
mednarodnega prava, kar pomeni, da so tu vključeni vsi stroški, ki so posledica
zakonodaje EU in mednarodne – neevropske zakonodaje), 14% stroškov izhaja iz
kategorije B (mednarodni izvor, ampak izvajanje na nacionalni ravni) in 66% stroškov
izvira iz kategorije C (nacionalni izvor).
Tabela 7: Razčlenitev administrativnih stroškov na Danskem, Nizozemskem in ZK

Delež administrativnih stroškov

Danska

Nizozemska Združeno
kraljestvo

Kategorija A: izhaja neposredno iz
mednarodnega prava

28%

43%

20%

Kategorija B: mednarodni izvor, ampak
izvajanje na nacionalni ravni

15%

13%

14%

Kategorija C: nacionalni izvor

57%

44%

66%

Vir: European Commission, 2006 in SCM Network, 2009b
Iz zgornje tabele je razvidno, da znatni stroški nastajajo na nacionalni ravni, kar poleg
prizadevanja Komisije zahteva močno nacionalno zavezanost, da bi izboljšali poslovno
ozračje.
Med obravnavanimi državami članicami dejansko obstajajo znatne razlike, ki jih verjetno
povzročajo razlike med metodologijami, uporabljenimi za merjenje, in tudi sektorske
razlike v nacionalnih gospodarstvih, različne pravne tradicije in različne administrativne
kulture. Kljub temu so ti podatki pomembni, ker opredeljujejo izvor stroškov in s tem
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določajo, kje se lahko uvedejo ukrepi za poenostavljanje. Jasno je, da bo skupni cilj EU, ki
ga je predlagala Komisija, zahteval delovanje na ravni EU in na nacionalni ravni. Le
skupno prizadevanje bo znatno izboljšalo poslovno okolje v EU.
Primerjava administrativnih stroškov je težavna tudi zato, ker se deli zakonodaje med
državami članicami razlikujejo. Za izboljšanje primerljivosti je učinkoviteje obravnavati le
obveznosti obveščanja in ne celotnih delov zakonodaje. Zato so obveznosti obveščanja
temelji za kakršenkoli program za zmanjšanje administrativnih stroškov.
Pri določanju izvora predpisov je bistveno, da lahko natančno ugotovimo, ali ukrep
prenaša obveznost, določeno na višji ravni, in ali je organ za prenos tej »izvirni«
obveznosti kaj dodal (prevelika natančnost ali »gold-plating«). To je pomembno, ker je
potrebno iz političnih in praktičnih razlogov jasno vzpostaviti odgovornost. »Notranji« in
»preneseni« ukrepi zahtevajo različno obravnavo: ko je organ »ustvaril« ali dodal
obveznost, jo lahko svobodno omeji ali odpravi; ko strogo prenaša obveznost, pa za
takšno delovanje običajno potrebuje kolektivno odločitev.
Administrativni stroški izhajajo zlasti iz štirih virov: mednarodno pravo, pravo EU,
nacionalno pravo in podnacionalno (regionalno) pravo. Mednarodno pravo je potrebno
vedno prenesti. Da bi podpisnice lahko izvajale mednarodno pogodbo, morajo zagotoviti,
da se določbam te pogodbe dodeli status (domačega) prava, tj. prenesenega v njihov
pravni red. V nasprotju s tem se del prava EU uporablja neposredno (uredbe), drugega pa
je potrebno prenesti (direktive). Kljub temu razlikovanje med uredbami in direktivami ni
vedno zanesljiva podlaga za ugotavljanje, kdo je odgovoren za raven administrativnih
obveznosti. Nekatere direktive dejansko določajo jasne, natančne in brezpogojne
obveznosti obveščanja. Države članice tako ne morejo izbirati načina za njihov prenos. V
nasprotju s tem nekatere uredbe določajo le splošne obveznosti ali državam članicam
prepuščajo določitev nacionalnih pragov (COM (2006) 691, str. 5). Zato nekateri ukrepi EU
in nacionalni ukrepi prenašajo mednarodne obveznosti (Svetovna trgovinska organizacija,
Kjotski protokol itd.), medtem ko nekateri nacionalni in podnacionalni ukrepi prenašajo
pravo EU.
Določiti obseg prevelike natančnosti je precej enostavno, ko je obveznost, ki jo uvaja
mednarodna pogodba ali dokument EU, jasna, natančna in brezpogojna. Organ za prenos
mora biti odgovoren le za svoj dodatek k tej obveznosti. Če ti pogoji niso izpolnjeni, je
potrebna strokovna ocena (European Commission, 2006, str. 6).
Kot je že omenjeno, se ocenjuje (EU-27), da je 32% administrativnega bremena posledica
odločitve nekaterih držav članic, da prekoračijo okvirje, ki jih zahteva zakonodaja EU
(»gold-plating«), kar pomeni, da to lahko vodi do neučinkovitosti administrativnih
postopkov na nacionalni ravni.
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Največ problemov nastaja zaradi implementacije direktiv EU, redkeje v primeru uredb EU.
Ker so države članice v preteklosti prepogosto »zakomplicirale« postopek pri
implementaciji zakonodaje EU, je prišlo med njihovimi zakonodajami do prevelikih razlik.
Zato obstajajo na ravni EU težnje po sprejemanju večjega števila uredb (Mandelkern,
2001, str. 68).
Precej pogosto se države članice pri prenosu direktive odločijo, da bodo sprejele pravila, ki
so strožja od tistih, ki jih določajo direktive. Ta pojav se običajno zgodi takrat, ko direktiva
predvideva minimalno uskladitev ali če pogodbe vsebujejo jasno pravno podlago za
strožje nacionalne ukrepe. Taki primeri so na področju notranjega trga (člen 95 (4) in (5)
ES), varstvo potrošnikov (člen 129 (5) ES) in varstvo okolja (člen 176 ES) (Mandelkern,
2001, str. 68).
Takšni strožji nacionalni ukrepi neizogibno vodijo do novih ovir za trgovino in svobodno
opravljanje storitev, zato jih je potrebno opravičiti glede na določbe Pogodbe o prostem
pretoku blaga in storitev. To je v primeru, če država članica lahko dokaže, da so ti strožji
nacionalni ukrepi potrebni na podlagi splošnega interesa, priznanega v pogodbah ali v
sodni praksi sodišča Evropskih skupnosti (Mandelkern, 2001, str. 68).
Kaj je potrebno storiti v bodoče, da se povečevanju administrativnih obremenitev na
nacionalnem nivoju izognemo (Kodra in Patekar, 2008):
• upoštevati minimalne standarde in majhnih gospodarskih subjektov ne obremenjevati
v večji meri, kot je to potrebno,
• gospodarstvo mora nenehno opozarjati na njihove posebnosti,
• pri pripravi predpisov pritegniti k sodelovanju zainteresirano javnost že v začetni fazi,
• pri analiziranju zakonodaje oblikovati posebne delovne skupine, ki so sestavljene iz
interesnih skupin na posameznem področju,
• odpravljati obremenitve iz obstoječe zakonodaje skozi različne programe ukrepov,
• pretehtati uvedbo določenih izjem skozi analizo učinkov na majhna podjetja pred
sprejetjem zakonodaje.
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6 MERITVE ADMINISTRATIVNIH
DRŽAVAH ČLANICAH EU

BREMEN

V

IZBRANIH

6.1 NAČRTI DRŽAV IN METDOLOGIJA SCM
SCM metodologijo za ovrednotenje administrativnih stroškov je razvila Nizozemska in jo
uporabljajo tudi druge države članice EU. V letu 2003 je 18 evropskih držav ustanovilo
neformalno mrežo (SCM Network) in se zavezalo, da bodo uporabljale enak metodološki
pristop pri merjenju administrativnih bremen. Po vzpostavitvi mreže SCM je k metodologiji
pristopilo še 16 drugih držav članic, konec leta 2005 pa je metodologijo prevzel tudi OECD
za svojo skupino »red tape board«. Slovenija je postala članica mreže v aprilu 2007, njeni
predstavniki pa so z Ministrstva za javno upravo (tudi vodje tega projekta). Večina članic
te mreže je že izvedla meritve administrativnih stroškov po SCM metodologiji vsaj za eno
skupino regulative (Klun, 2007, str. 143).
Pristopi za merjenje administrativnih stroškov v članicah EU so različni (FU, 2008a, str. 3):
• za vseobsežna merjenja administrativnih stroškov so se odločile: Avstrija, Belgija,
Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska,
Italija, Nizozemska (to je zanjo že drugi program za znižanje, prvi se je izvajal od 2004
do 2007), Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska in Velika Britanija (glej
tabelo na naslednji strani);
• ostale države članice EU (Estonija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Poljska in
Slovenija) pa pristopajo k merjenju administrativnih stroškov za podjetja in državljane
po posameznih prioritetnih področjih;
• cilj zmanjšanja administrativnih obremenitev, ki se želi doseči v večini držav članic, je
minus 25%, le v Bolgariji, Cipru in Češki je ta odstotek nekoliko nižji, in sicer gre za
znižanje administrativnih bremen za 20%. V Litvi in Španiji pa si želijo doseči znižanje
za 30%. V Estoniji pa bo cilj načeloma določen, ko bo zaključena meritev;
• tudi časovni okvir se razlikuje po posameznih državah članicah: Avstrija, Češka,
Danska, Poljska, Švedska in Združeno kraljestvo so si določile rok za dosego cilja leto
2010, Francija, Nemčija, Litva in Nizozemska pa leto 2011. Vse ostale države članice
želijo doseči svoj cilj v letu 2012.
Natančnejši podatki so prikazani v tabeli na naslednji strani.
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Tabela 8: Nacionalni cilji in roki za zmanjšanje administrativnih bremen do 2012

Države članice

Faze
Doseženi
cilj (%)

Leto odločitve

Roki za
izvedbo

Pristop za merjenje:
vseobsežen (F), po področjih (S)

Avstrija

25%

2007

2010

F

Belgija

25%

2009

2012

F

Bolgarija

20%

2009

2012

F

Ciper

20%

2008

2012

F

Češka

20%

2005

2010

F

Danska

25%

2005

2010

F

Estonija

-1

2009

2012

S

Finska

25%

2009

2012

F

Francija

25%

2006

2011

F

Nemčija

25%

2006

2011

F

Grčija

25%

2007

2012

F

Madžarska

25%

2008

2012

F

Irska

25%

2008

2012

F

Italija

25%

2007

2012

F

Latvija

25%

2008

2013

S

Litva

30%

2009

2011

S

Luksemburg

15%

2009

2012

S

Malta

15%

2008

2012

S

Nizozemska

25%

2007

2011

F(2)

Poljska

25%

2008

2010

S

Portugalska

25%

2008

2012

F

Romunija

25%

2008

2012

F

Slovaška

25%

2007

2012

F

Slovenija

25%

2007

2012

S

Španija

30%

2007

2012

F

Švedska

25%

2006

2010

F

Združeno kraljestvo

25%

2006

2010

F

Vir: European Commission, annex E, 2009b, str. 108
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SCM je metoda za določanje administrativne obremenitve za podjetja, ki so uvedene z
zakonodajo. To je kvantitativna metodologija, ki se lahko uporablja v vseh državah in na
različnih ravneh. Metoda se lahko uporablja za merjenje enega zakona, posameznega
področja zakonodaje ali za opravljanje osnovne meritve celotne zakonodaje v državi.
Poleg tega je metodologija SCM primerna tudi za merjenje predlogov poenostavitev, kot
tudi za merjenje administrativnih posledic novega zakonodajnega predloga. To je zapisano
tudi v slovenskem priročniku SCM.
Metoda SCM predlaga razčlenitev zakonodaje v obveznosti obveščanja za merjenje
obremenitev, ki posamezno obveznost nalaga. Najpogostejše vrste obveznosti obveščanja
(OI) so: obveščanje o dejavnostih, oddaja poročil, označevanje podatkov za tretje osebe,
oddajanje vloge za izdajo dovoljenja, registracija, potrjevanje (certificiranje) izdelkov ali
postopkov, inšpekcijski pregledi, oddaja prošnje za subvencijo ali nepovratna sredstva,
sodelovanje z revizijami itd. Ko se določijo obveznosti in aktivnosti, ki so povezane z
obveznostmi, se meri stroške aktivnosti. Stroški vključujejo notranje (porabljene ure in
režijske stroške) in morebitne zunanje stroške. Za oceno stroškov se uporabljajo razgovori
med tipičnimi podjetji, državljani in strokovnjaki. Z združevanjem stroškov, pogostostjo
neke aktivnosti in velikostjo populacij lahko ocenimo skupne administrativne stroške
izbrane zakonodaje (Klun, 2009b, str. 6).
Kot je že omenjeno, model SCM deli zakonodajo v 3 skupine (A do C) glede na njeno
poreklo. Moč modela je tudi v njegovi visoki stopnji natančnosti pri merjenju
administrativnih stroškov. Po drugi strani pa so lahko številni cilji navedeni v vladnih
akcijskih načrtih. Natančna opredelitev obveznosti obveščanja že lahko kaže na nekatera
zmanjšanja administrativnih bremen (to je dvojnega poročanja ali manj pogostega
poročanja). Model se lahko uporablja tudi za ex-ante, torej oceno administrativnih
stroškov nove zakonodaje (Klun, 2007, str. 144).
Poročilo (OECD, 2009, str. 8) ugotavlja, da:
•
so nekatere države bolj osredotočene na izboljšanje novih predpisov (ex-ante), kot
so Avstralija, Kanada, Nova Zelandija, Združeno kraljestvo in ZDA, druge pa
ponavadi dajejo večjo prednost zmanjšanju administrativnih obremenitev iz
obstoječih predpisov, kot to velja na primer za Nemčijo, Francijo, Nizozemsko,
Mehiko in Švedsko;
•
so pomembne reforme v svojem pristopu k boljši zakonski ureditvi v zadnjih treh
letih storile Češka, Francija, Nemčija, Japonska in Evropska komisija. Da se bodo
videle koristi teh reform, pa mora preteči še nekaj časa;
•
je večina držav že sprejela analize učinkov predpisov (kakovost regulative). Vendar
pa obstaja še vedno manj kot polovica držav OECD, ki sistematično zahteva
količinski pregled stroškov in koristi novih zakonodajnih predlogov, ki pa niso
vedno tako pomembni kot kakovost regulative;
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•

so v nekaterih državah programi za izboljšanje regulative še vedno v začetni fazi.
To je na primer na Madžarskem, Islandiji, v Luksemburgu, na Portugalskem,
Slovaškem in v Turčiji.

Slovenija je leta 2007 na formalni ravni uvedla RIA-o, ki jo je vlada s spremembo in
dopolnitvijo 8. člena Poslovnika Vlade RS (Ur. l. RS, št. 43/2001, 21/2007) vnesla tudi v
naš pravni red. Ta člen od predlagatelja gradiva zahteva, da opravi presojo učinkov
predlaganih učinkov vlade in da je izvedel potrebno medresorsko usklajevanje in
posvetovanje s predstavniki civilne družbe. Nadalje določa področja, kjer se opravi RIA:
na področju javnih finančnih sredstev, usklajenosti s pravnim redom EU, odprave
administrativnih ovir in javne uprave, pravosodnih organov, gospodarstva, okolja in
socialnega položaja posameznikov. Glede na tako obsežno definicijo RIA-e bi lahko
sklepali, da se je vlada odločila za uvedbo integralne RIA-e, ki uvaja kompleksno,
multidisciplinarno analizo učnikov predpisov, ki ne ocenjuje le ekonomskih stroškov in
koristi, ampak tudi širše družbene in socialne posledice oziroma učinke predlaganih
predpisov (Poslovnik Vlade RS, 2007).

6.2 PODROBNEJŠI OPIS IZBRANIH DRŽAV ČLANIC EU
Države, ki sodelujejo v mreži SCM, opravljajo več meritev administrativnih obremenitev z
uporabo SCM metode. EU je sprejela že številne ukrepe za zmanjšanje administrativnih
obremenitev. Eden prvih je bil »Enotno plačilno območje« (»Single Payments Area«):
opravljanje plačila kjerkoli v EU, tako kot v matični državi (European Commission, 2005).
Evropska komisija je predstavila predloge, ki bodo znižali obstoječe pravne ovire, da se
lahko omogoči oblikovanje »enotnega plačilnega območja« v EU, s čimer bi privarčevali od
50 do 100 milijard evrov na leto. Cilj je, da so čezmejna plačila (z uporabo kreditne
kartice, debetne kartice, elektronskega bančnega nakazila ali kateregakoli drugega načina)
tako preprosta, poceni in varna kot »nacionalna« plačila v katerikoli drugi državi članici.
Trenutno ima vsaka država članica svoja lastna pravila glede plačil. In tako predstavljajo
letni stroški opravljanja teh plačil med različnimi sistemi držav članic od 2 do 3% BDP.
Povprečni letni strošek tako znaša različno med državami članicam, in sicer od 34 evrov do
252 evrov po vsej EU. Danes med državami članicami obstaja velika razlika v cenah za isto
storitev: nakazilo je lahko v eni državi brezplačno, v drugi pa lahko stane več kot 10 evrov.
Po mnenju Evropske komisije bo predlagana direktiva (2005) zmanjšala pravne stroške
usklajevanja za ponudnike plačilnih storitev in tudi spodbujala konkurenco med njimi, saj
se bo pojavila večja izbira in ne bo več razlik med nacionalnimi in čezmejnimi plačilnimi
sistemi, ki bi prinašale učinek samo enim (Klun, 2007a, str. 145).
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6.2.1 Poljska
Na Poljskem je odbor Sveta ministrov sprejel 3-letni program regulativnih reform
(Regulatory Reform Programme). Ta program ima 7 glavnih ciljev za izboljšanje
zakonodajnega okolja na Poljskem, in sicer (SCM Network, 2010b, involved countries):
• poenostavitev nacionalnih predpisov,
• sodelovanje pri pobudah za poenostavitve EU tekočega programa,
• izboljšanje izvajanja evropskih direktiv,
• uporabo SCM modela,
• nadzor nad presojo vplivov nekega predpisa,
• uporaba načela »pomisli najprej na mala podjetja«,
• mednarodno sodelovanje na področju boljših predpisov – OECD.
Program določa tristopenjski načrt za izvajanje modela standardnih stroškov. Prva faza
načrta je bila ustvariti seznam prednostnih pravnih aktov za nadaljnje merjenje in
zmanjševanje administrativnih stroškov. Seznam prednostnih pravnih aktov je bil
pripravljen skupaj z zainteresiranimi stranmi. Področja, ki so jih najprej začeli meriti, so:
delovno pravo, okoljevarstveni predpisi, turistične storitve in državna pomoč (socialna
pomoč), prostorsko načrtovanje in pravo poslovne dejavnosti. Druga faza vključuje
merjenje administrativnih stroškov s seznama prednostnih pravnih aktov, dela se izvajajo
skupaj z zainteresiranimi stranmi. Tretja faza se nanaša na oceno rezultatov analize
posameznega področja. Tako so identificirali akte, ki vplivajo na poslovanje podjetij.
Pripravljenih je bilo več kot 290 državnih aktov in skoraj 300 aktov sekundarne
zakonodajne, ki so se merili v letih 2008 in 2009.
Svet ministrov je imel razpravo, v kateri je odločil, da je znižanje za 25% potrebno doseči
do konca leta 2010. Izhodiščne meritve so se začele leta 2008. Vse to pa koordinira
minister za gospodarstvo (spremljanje načrta za znižanje, priprava poročilo o meritvah,
pomoč uporabnikom, ...).
6.2.2 Avstrija
Med novembrom 2006 in poletjem 2007 je Ministrstvo za finance koordiniralo
(usklajevalo) splošno osnovno merjenje. Osnovna meritev je bila zaključena v juniju 2007,
ko so prvič zbrali podatke o obveznosti obveščanja za podjetja, ki izhajajo iz obstoječe
zvezne zakonodaje in tudi iz evropske zakonodaje. Obveznosti obveščanja iz evropske
zakonodaje (uredbe, direktive) so bile izmerjene le takrat, kadar je bil nacionalni
zakonodajni akt potreben za njihovo izvajanje (SCM Network 2010b, involved countries).
Meritev je bila opravljena s strani zunanjih svetovalcev: 90% administrativnih stroškov je
bilo izmerjenih s »face-to-face« intervjuji (okoli 1.400 intervjujev), ostalih 10%
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administrativnih stroškov so ocenili strokovnjaki. Meritve so potekale na naslednjih
področjih: 1. finance, 2. gospodarstvo in delo, 3. pravosodje, 4. zdravje, 5. socialne
zadeve, 6. kmetijstvo, 7. gozdarstvo, 8. okolje in vodno gospodarstvo, 9. promet, 10.
inovacije in tehnologija, 11. notranje zadeve, 12. obramba, 13. znanost in raziskave, 14.
izobraževanje, 15. umetnost in kultura.
Skupaj je bilo izmerjenih 561 pravnih predpisov z omenjenih področij, ki vsebujejo 5687
obveznosti obveščanja (OI), z uporabo SCM metode. Te obveznosti obveščanja povzročajo
administrativne stroške v višini 7,52 milijard evrov ali 2,8 odstotka BDP, medtem ko
administrativne obremenitve za avstrijska podjetja znašajo 4,3 milijarde evrov ali 1,6
odstotka BDP. 70% celotnega bremena povzročajo predpisi, ki izhajajo iz treh ministrstev,
in sicer Ministrstva za finance, Ministrstva za pravosodje in Ministrstvom za gospodarstvo
in delo. Približno polovica administrativnih obremenitev (2,03 milijarde evrov) povzroča
zakonodaja EU, 2,28 milijarde evrov pa izvira iz nacionalne zakonodaje.
Področje davčne zakonodaje, zaposlovanja in socialnega zavarovanja kot tudi trgovine in
gospodarskega prava povzroča približno 2,7 milijarde evrov stroškov. To je odraz treh
najbolj prizadetih ministrstev, ki so že zgoraj omenjena.
Časovni okvir znižanja administrativnih obremenitev je bil naslednji: od novembra 2006 do
junija 2007 so potekale osnovne meritve glede obveznosti obveščanja (OI), ki prizadenejo
podjetja in izhajajo iz obstoječe zvezne in evropske zakonodaje. Uporabljala se je
metodologija SCM. Te meritve so izvajali zunanji svetovalci. V jeseni (november) 2007 so
določili cilj zmanjšana – 25% na vsakem zveznem ministrstvu za dosego skupnega
zmanjšanja za več kot 1 milijardo evrov za avstrijska podjetja. Skupno zmanjšanje bo
doseženo v dveh fazah, in sicer zmanjšanje za nacionalno povzročene obremenitve
(ocenjeno na približno 0,5 milijarde evrov) je potrebno doseči v letošnjem letu (2010),
zmanjšanje za EU povzročene obremenitve pa je potrebno doseči do leta 2012.
Meseca marca 2008 je prišlo do določanja ukrepov, kjer so bila zvezna ministrstva
odgovorna za predstavitev svojih načrtov. Od januarja 2008 do 2010 pa bodo potekali
izvedbeni ukrepi, kjer so zopet zvezna ministrstva odgovorna za izvajanje ukrepov in
doseganje zastavljenih ciljev.
6.2.3 Danska
V avgustu 2004 je Danska začela merjenje administrativnih bremen z metodo SCM za
podjetja. Meritev je bila zaključena marca 2006. Skupaj je bilo izmerjenih 263 zakonov, ki
obremenjujejo podjetja, in določenih 5279 obveznosti obveščanja. Tabela prikazuje
osnovno merjenje administrativnih obremenitev v letu 2004/05, prikazuje pa tudi merjenje
administrativnih obremenitev od novembra 2001. Dansko merjenje vključuje tudi merjene
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EU zakonodaje.
Tabela 9: Letne SCM posodobitve na Danskem

Leto

Administrativni stroški
(v mio €)

2001

4274,8

2004

4193,6

2005

4056,8

2006

3860,1

2007

3843,1

2008

3633,6

Vir: SCM Network, involved countries, 2010b
Trenutno merjenje za leto 08/09 je v teku. Najnovejše posodobitve merjenja z
metodologijo SCM so bile objavljene maja 2009 (meritve vključujejo zakonodajo do julija
2008) in kažejo, da so bila administrativna bremena od leta 2001 zmanjšana za 15%.
Napredek v zadnjem letu (2010) je predvsem posledica poenostavitev na področju
obdavčevanja in delovnega okolja.
Leta 2002 je danska vlada začrtala novo strategijo za zagotavljanje podpore zasebnemu
sektorju, ki se imenuje »Danska strategija rasti«. Osrednji cilj te strategije je zmanjšanje
administrativnih obremenitev za podjetja za 25% do leta 2010. V zadnjem danskem
programu vlade za leto 2010 obstajajo načrti za okrepitev prizadevanj za zmanjšanje
administrativnih bremen. Lanska prizadevanja za zmanjšanje administrativnih obremenitev
so se premaknila od količinskega pristopa k bolj kakovostnemu pristopu. Skozi projekt
»Burdenhunters« (10 poslovnih primerov) so javni uslužbenci spraševali, kaj bi podjetja
spremenila, in tako je bil razvit nov pristop za delo o tem, kako zmanjšati obremenitve,
kar pomeni, da bo v prihodnje delo osredotočeno na to vrsto zmanjševanja
administrativnih bremen (torej h kakovosti predpisov).
Kot del danske strategije e-uprave (Danish E-government strategy) je oddelek za boljšo
poslovno zakonodajo (»Better Business«) začel projekte za sistemske rešitve in takojšnje
ukrepanje. Vlada je tudi določila novo strategijo e-uprave, pri čemer se morajo vse
komunikacije med podjetji in javnimi organi digitalizirati do leta 2012.
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6.2.4 Nizozemska
Na Nizozemskem je bil leta 2003 narejen popis vseh obremenitev za podjetja z
metodologijo SCM, ki je potekal od 31. decembra 2002. Ta seznam (osnovna meritev) je
predstavljal izhodišče za delovanje Nizozemskega kabineta za zmanjšanje administrativnih
obremenitev za podjetja za 25% do leta 2007. Predvidena skupna vrednost vseh
administrativnih obremenitev na Nizozemskem od 31. decembra 2002 je znašala skupaj
16,4 milijard evrov. To ustreza 3,6% nizozemskega BDP-ju (SCM Network, 2010b, involved
countries).
Največje obremenitve so izhajale z Ministrstva za finance (4,32 milijarde evrov), sledi
Ministrstvo za zdravje (3,20 milijarde evrov) in nato obremenitve s socialnega področja
(2,53 milijardi evrov). Veliko obremenitev za podjetja pa nalaga tudi Zakon o letnih
računovodskih izkazih, predvsem zaradi obveznosti, da morajo podjetja pripravljati letne
računovodske izkaze in zagotavljati ustrezne informacije. Ti stroški so znašali 1,5 milijarde
evrov.
Graf 3: Rezultati prvih nizozemskih meritev po ministrstvih leta 2002 (v mrd €)
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Vir: SCM Network, 2010b, involved countries
Izhodiščno merjenje administrativnih bremen za podjetja se je vnovič (drugič) začelo
januarja 2008. Ta meritev je potekala z izboljšanim modelom standardnih stroškov.
Meritve so bile osredotočene na tista področja, kjer se podjetniki pogosto srečujejo s
težavami. Z modelom SCM so merili administrativne obremenitve po količinskem
(kvantitativnem) pristopu in kakovostnem (kvalitativnem) pristopu. Kvantitativni
(količinski) pristop je ključnega pomena za ustvarjanje občutka nujnosti, preglednosti in
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discipline, da se doseže znatno zmanjšanje administrativnih bremen. Poleg tega je bil ta
pristop v veliko pomoč pri izračunu gospodarskega vpliva na zmanjševanje
administrativnih bremen. Hkrati pa je potreben tudi kakovostni (kvalitativni) pristop, da se
lahko določi, katera so prioritetna področja, ki jih je treba najprej začeti meriti
(problemsko usmerjena rešitev).
Da bi zbrali informacije, povezane z administrativnimi bremeni, s katerimi se srečujejo
podjetniki, so raziskovalci izvedli približno 2000 intervjujev. Predvidena skupna vrednost
vseh administrativnih bremen za podjetja po vseh ministrstvih na Nizozemskem od 1.
marca 2007 znašajo skupno 9,3 milijard evrov. To je enako 1,7% nizozemskega BDP.
Približno 50% administrativne obremenitve za podjetja izvira iz evropske zakonodaje,
preostalih 50% pa izvira iz nacionalne zakonodaje.
Drugo merjenje administrativnih obremenitev (marec 2007) je prineslo naslednje
rezultate: prve štiri največje obremenitve so izhajale z Ministrstva za finance (3,8 milijarde
evrov), sledi področje pravosodja (1,34 milijarde evrov) in nato obremenitve iz
stanovanjske politike (1,24 milijarde evrov) ter Ministrstva za zdravje (1,07 milijarde
evrov). Nekoliko manjše obremenitve so izhajale s področja transporta (0,42 milijarde
evrov), kmetijstva (0,39 milijarde evrov), nepovratnih sredstev (0,32 milijarde evrov) in
ekonomskih zadev (0,27 milijarde evrov). Najmanjše obremenitve pa so izhajale s
področja izobraževanja, družine in Ministrstva za notranje zadeve (0,01 milijarde evrov).
Cilj Nizozemskega kabineta (»atch psa ACTAL«) je, da bodo analizo in oceno regulativnih
vidikov nove zakonodaje izvajala vsa ministrstva do leta 2011. Nizozemski kabinet opravlja
naloge spodbujanja tega procesa. V ta namen je država njihov rok podaljšala do prvega
junija 2011.
Najpomembnejši ukrepi za zmanjševanje so združeni v 6 tematskih sklopov (SCM
Network, 2010b):
1. plače, davki in prispevki;
2. poročanje družb (letni računovodski izkazi, statistični izračuni);
3. okolje;
4. varnost in tveganje;
5. zdravstveno varstvo, varstvo otrok in storitev varstva otrok;
6. storitve (boljše storitve, razumljive oblike, ...).
6.2.5 Velika Britanija
Merjenje administrativnih obremenitev je bilo uvedeno leta 2006 s strani vlade kot
odgovor na poročilo o boljši pravni ureditvi delovne skupine »Manj je več«. Meritve
administrativnih stroškov so potekale za podjetja, dobrodelne organizacije in prostovoljni
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sektor, ki ga obremenjujejo nacionalni, evropski ali drugi mednarodni predpisi. Cilj je bil
znižati administrativne stroške za 25% do leta 2010. Predvidenih je 90 planov
poenostavitev, ki vsebujejo preko 500 poenostavitev, ki rešujejo nepotrebne predpise.
Administrativni stroški, ki se bodo zmanjšali do leta 2010 zaradi odpravljanja
administrativnih ovir, naj bi tako znašali dva bilijona funtov. V gospodarstvu naj bi
privarčevali za okrog 800 milijonov funtov, medtem ko v javnem sektorju okrog 1,6
bilijona funtov. Ti stroški naj bi se zmanjševali postopoma (HM Government, 2006, str. 23).
Več kot 8.500 razgovorov s podjetji in organizacijami tretjega sektorja je bilo izvedenih, da
bi se vzpostavila neka osnovna podlaga, kjer bi lahko določili cilje zmanjšanja
administrativnih bremen. Merjenje je pokazalo za približno 13,2 milijard funtov stroškov,
brez običajnih stroškov poslovanja (»Business as usual«). Kot je že bilo omenjeno, so
glede izvora bremen rezultati pokazali, da 20% administrativnih stroškov izhaja iz
kategorije A (samo iz nacionalnih predpisov), 14% iz kategorije B in 66% iz kategorije C
(samo evropski predpisi). Najbolj obremenjujoča področja so 1. delovna razmerja, 2.
potrošniki in politika konkurence ter 3. načrtovanje predpisov. Finančni organ in davčni
organ Združenega kraljestva izvajata meritve ločeno. Vzporedno je njihovo merjenje
administrativnih obremenitev potekalo le za tiste zakone, kateri jim nalagajo skupno
odgovornost. Administrativna obremenitev je znašala približno 855 milijard funtov in 5
milijard funtov.
Drugega aprila 2009 se je vlada Združenega kraljestva zavezala, da bo pripravila nove
cilje, nove poenostavitve za obdobje 2010-2015, ki zajemajo vse stroške regulacije, s
katerimi se soočajo podjetja. Decembra 2009 so tako departmaji (službe) objavili svoj
četrti letni načrt poenostavitev (Summary of Simplification Plans 2009). Cilj še ni
dokončan.
6.2.6 Nemčija
Nemčija je objavila svoj SCM priročnik avgusta 2006. Identifikacija obveznosti obveščanja,
še posebej tistih, ki nastanejo za podjetja, se je začela julija 2006, izhodišče za merjenje
pa se je začelo v začetku leta 2007 (končalo pa decembra 2008). Identifikacijska faza je
trajala približno 6 mesecev in v tem času so našteli 10.400 obveznosti obveščanja za
podjetja. Meritve je izvedel Zvezni statistični urad (Federal Statistical Office), ki je zelo
profesionalen pri zbiranju in analiziranju podatkov ter ima dostop do uporabnih informacij
o podjetjih in državljanih, ki so že shranjeni v obstoječih zbirkah podatkov (SCM Network
2010b, involved countries).
Od 10.400 obveznosti obveščanja imajo podjetja skupnih administrativnih stroškov za 47,6
milijard evrov na leto. Več kot polovica tega zneska (25,1 milijard evrov) izhaja iz
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mednarodnih aktov (še posebej iz pravnih aktov EU), 22,5 milijard evrov pa izhaja
izključno iz nacionalnih predpisov.
Cilj je zmanjšati administrativne obremenitve za 25% do leta 2012. Ukrepi za zmanjšanje
v višini 7,3 milijard evrov so bili sprejeti s strani kabineta. 6,5 milijard evrov pa je že bilo
unovčenih za zmanjševanje administrativnih bremen. Ta znesek pomeni znižanje za 15%,
vmesni cilj za okoli 12,5% do konca leta 2009 pa je že bil dosežen.
Zvezna vlada se je zavezala, da bo izmerila tudi administrativne obremenitve za državljane
in javno upravo samo. Prvo poskusno merjenje so opravili za Zvezno ministrstvo za
notranje zadeve in za Zvezno ministrstvo za delo in socialne zadeve. Zunanja (ex-ante)
ocena obveznosti (obveznosti, ki izhajajo iz aktov EU) za državljane se je začela 1.
januarja 2009. Pilotni projekt skupaj z regionalnimi in lokalnimi ravnmi vlade pa se je začel
na področjih starševskega dodatka in zvezne pomoči pri usposabljanju.
6.2.7 Švedska
Na Švedskem so se pilotne meritve administrativnih stroškov za podjetja začele v
novembru 2003, in sicer na področju davka na dodano vrednost (DDV). Nato je Švedska
začela meriti administrativne stroške še na drugih področjih, kjer so uporabljali model
SCM. Meritve so bile zaključene februarja 2008 (SCM Network 2010b, involved countries).
Področja, kjer so se merile administrativne obremenitve, so bila: 1. kmetijska zakonodaja,
2. letna poročilo, 3. zakon o knjigovodstvu, 4. zakonodaja o varstvu potrošnikov, 5. carine
in zakonodaja o mednarodni trgovini, 6. energetska zakonodaja, 7. okoljska zakonodaja,
8. finančna zakonodaja, 9. zakonodaja o označevanju živil, 10. delovno pravo, 11.
načrtovanje predpisov, 12. zakonodaja o proizvodih, 13. javna zdravstvena zakonodaja,
14. statistična zakonodaja, 15. davčna zakonodaja, 16. zakonodaja o prevozu.
Spremembe, ki so potekale od osnovnega merjenja ali od zadnje posodobitve, so bile tudi
izvedene, kar pomeni, da so bile nekatere zahteve ali odstranjene ali dodane ali celo
spremenjene. Od leta 2007 se osnovne meritve letno posodablja. Prve posodobitve so se
končale julija 2008.
Švedska, ki je prejšnje leto pol leta predsedovala EU (2009), si je prizadevala za nadaljnji
napredek na področju boljše pravne ureditve na ravni EU, da bi izboljšala poslovno okolje
za podjetja, državljane in javno upravo. Mednarodna konferenca za reformo zakonodaje
(International Regulatory Reform Conference – IRRC) je potekala v Stockholmu novembra
2009 v času predsedovanja. Tu so bile prisotne tudi ostale pomembne organizacije, in
sicer: Odbor za švedsko industrijo in trgovino za boljšo zakonodajo (Board of Swedish
Industry and Commerce for better Regulation – NNR), Bertelsmann Fundation in
Ministrstvo za podjetništvo, energijo in komunikacije (the Ministry of Enterprise, Energy
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and Communications) ter tudi udeleženci iz vseh petih celin, vključno z visokimi
predstavniki institucij EU (High-level representatives of the EU institutions), OECD,
Svetovna banka in drugi. Ministrstvo za podjetništvo, energijo in komunikacije je določilo
nekatera prioritetna področja med švedskim predsedovanjem, in sicer. 1. trajnostna
industrijska politika, 2. učinkovita prometna politika, 3. prihodnja evropska politika IT, 4.
boljša pravna ureditev, 5. mala in srednje velika podjetja, vključno s povečanjem žensk v
podjetništvu.
Raziskava Odbora za švedsko industrijo in trgovino za boljšo zakonodajo (NNR Regulatory
Cost Project: Finnal Report, 2007, str. 20), kjer so merili administrativne stroške v 6-ih
švedskih družbah,10 je pokazala, da večina administrativnih zahtev izhaja iz nacionalne
zakonodaje (kategorija C). Najvišji delež predstavljajo administrativni stroški na področju
davkov in računovodstva, kar 68%, nato sledi področje trga dela (administrativni stroški
predstavljajo 16%) ter področje okolja (4%), 12% pa predstavlja zadevni sektor. Pri
meritvah, ki jih na Švedskem izvaja Nutek s pomočjo modela standardnih stroškov (SCM),
je delež administrativnih stroškov, ki izhaja iz zakonodaje, povezane z EU (kategorija A),
precej višji. V živilskem sektorju, na primer, znaša ta delež 99%, v kmetijskem sektorju pa
73%. Razlaga za razliko leži v dejstvu, da NNR, v primerjavi s SCM, upošteva samo
posledice, s katerimi se srečuje šest zgoraj omenjenih družb v letu 2005, medtem ko
Nutek, ki uporablja model SCM, vključuje vse administrativne zahteve, ki obstajajo v
določenem območju države.

10

1. Kemibolaget i Bromma, 2. WelcomeGruppen, 3. Stjernsunds
Automatsvarvning, 5. Anna Norbergs Buss, 6. Tranås Energi AB.
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7 SLOVENSKI PROJEKT ODPRAVE ADMINISTRATIVNIH OVIR
7.1 ZAČETKI ODPRAVE ADMINISTRATIVNIH BREMEN V SLOVENIJI
Reforma javnega sektorja se je začela kmalu po tem, ko je postala Slovenija neodvisna.
Na začetku so dali prednost bolj potrebnim spremembam, šele nato je sledilo zmanjšanje
birokratskih postopkov, in sicer (Klun, 2007a, str. 148):
•

Obdobje 2000-2004

Aprila 2001 je bila ustanovljena Komisija Vlade RS za odpravo administrativnih ovir, nato
je v letu 2001 sledil še Akcijski načrt Vlade RS za odpravo administrativnih ovir. Prve
resnejše pobude za boljšo pravno ureditev so se tako začele leta 2004 (Zatler, 2009b).
•

Obdobje 2005-2008

Leta 2005 je bilo v poročilu predstavljenih 40 ukrepov, ki pa niso bili finančno ovrednoteni.
Večji napredek je bil prikazan šele v letu 2006, ko je slovenska vlada sprejela Program
konkretnih ukrepov za zmanjšanje administrativnih bremen, kjer so nekateri od ukrepov
bili tudi že finančno ocenjeni (npr. letni prihranki lokalne oblasti za nekatere javne storitve,
potem tudi to, da lahko upravni uradi opravijo overitev na nekem potrdilu, ki so bili
enakovredni overitvi nekega notarja, ...). Tako je bilo v letu 2006 sprejetih 34 ukrepov
(december 2005) za zmanjšanje administrativnih ovir. 92% ukrepov je bilo realiziranih do
oktobra 2008. V letu 2007 je Akcijski načrt vključeval 30 ukrepov (december 2006), zlasti
na področju tako imenovanih »life events« dogodkov (življenjskih dogodkov), ki so
pomembni za državljane in za podjetja, brez kakršnihkoli ocen, zato je bilo treba
sistematičen način ocenjevanja šele razviti. Tako je bil model za merjenje administrativnih
stroškov (SCM model) dokončno razvit 31. 7. 2007. Ta metoda ima več prednosti, saj so jo
že testirali v drugih državah in omogoča celo primerjalne analize. Realiziranih je bilo 60%
ukrepov do oktobra 2008. V tem obdobju je bila ustanovljena tudi stalna medresorska
delovna skupina za boljšo pripravo predpisov in odpravo administrativnih ovir (2007)
(Klun, 2007a, str. 148). V letu 2008 in 2009 je bilo sprejetih 44 ukrepov, ki so bili vsi
realizirani. Tu je bil sprejet tudi Akcijski načrt »- 25%« na področju delovno pravne
zakonodaje (rok za realizacijo 2010).
Dosežki v obdobju 2005-2008 (Klun, 2007a, str. 148):
Posodobljen državni portal e-vlada je bil uveden 22. maja 2006. To je točka, kjer se lahko
pride do informacij in storitev po skupinah oz. »življenjskih dogodkih«. Ta portal omogoča
dostop do informacij, ki jih ponuja država nekemu uporabniku na enostaven in prijazen
način. Državni portal e-uprava tako ponuja nove e-storitve, ki omogočajo med drugim
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elektronsko podaljšanje vozniškega dovoljenja, registracijo avtomobila, ... Stranka lahko
predloži elektronski obrazec, da lahko obnovi svojo potapljaško licenco in tudi za plačilo
letnih pristojbin za uporabo cest. Plačilo se lahko izvede elektronsko, brez prejema
kakršnegakoli digitalnega potrdila. Stranka lahko prejme potapljaško dovoljenje, če to
zahteva.
Ministrstvo za javno upravo sponzorira tudi državni portal za podjetja, ki se imenuje eVEM. Ustanovljen je bil 1. julija 2005. Ta portal ponuja uporabniku prijazne in enostavne
storitve, ki so dostopne prek interneta kadarkoli in kjerkoli. Ta omogoča, da se bodoči
samostojni podjetniki prijavijo v Poslovni register Slovenije in posredujejo podatke davčni
službi, uporabljajo jih lahko zase in druge družinske člane za obvezno zdravstveno
zavarovanje na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, spremenijo lahko podatke
ali zbrišejo svojo dejavnost iz Poslovnega registra Slovenije in zahtevajo podatke o drugih
samostojnih podjetnikih. Za vse te storitve se lahko dostopa od doma z uporabo
digitalnega certifikata, ki ga prejmete od pristojnega organa ali osebe v katerikoli od 200
VEM točk v Sloveniji. V letu 2007 se je razširil portal za registracijo drugih vrst družb
(enostavne gospodarske družbe – d.o.o.) (Klun, 2007a, str. 148).
Prav tako so v tem obdobju na Ministrstvu za javno upravo odprli elektronski naslov
oao.predlogi@gov.si., kamor lahko vsakdo (podjetja, obrtno-podjetniška zbornica,
gospodarska zbornica, trgovinska zbornica, turistično-gostinska zbornica, kmetijskogozdarska zbornica, avtoprevozniška zbornica, sindikat kmetov, zdravniška zbornica,
lekarniška zbornica, nevladne organizacije ipd.) pošlje svoje predloge o izboljšanju
posameznih postopkov ali predpisov. Najboljši predlogi so vključeni v program vlade. Od
leta 2006 do oktobra 2008 so prejeli več kot 900 predlogov, ki so jih posredovali
državljani, organi javne uprave ter gospodarski subjekti, pri čemer je treba poudariti, da je
bilo več kot 90% predlogov posredovanih po elektronski poti (primer predloga: ukinitev
obvezne objave preklica v Uradnem listu) (Zatler, 2009b). Vloga MJU je bila v tem, da so
usklajevali in nadzirali izvajanje programov in vsako leto do 31. 3. pripravili poročilo za
vlado. Program, ki ga sprejme vlada in ki zavezuje vsa ministrstva, vsebuje konkreten
seznam ukrepov, ki jih je treba realizirati. V okviru tega programa so realizirali vrsto
poenostavitev, ki so olajšale življenje državljanom in zmanjšale stroške poslovanja
podjetij. Prihranke za državljane in gospodarstvo ocenjujejo v višini 250 milijonov evrov
(varstvo osebnih podatkov za 36 milijonov evrov, ukinitev obrtnih dovoljenj za preko 60
gospodarskih dejavnosti, e-VEM od 10 milijonov evrov, ...). Vzpostavljena je bila tudi
mreža zunanje strokovne javnosti, ki aktivno sodeluje v procesu preprečevanja
administrativnih ovir in sodeluje pri pripravi programov in njihovi realizaciji. V tem obdobju
pa je bil vzpostavljen še »antibirokratski filter« - pregled vseh predpisov. Predlogi aktov so
najpogosteje zavrnjeni zaradi neupoštevanja načela »vse na enem mestu« in predvsem
zaradi neupoštevanja pomembnih načel prijazne in učinkovite uprave. Tako so se v
preteklosti s posameznimi predlogi aktov nalagale državljanom ali gospodarskim
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subjektom določene obveznosti glede posredovanja dokumentacije, ki bi jo moral upravni
organ priskrbeti sam. Sedaj pa so na podlagi nove metodologije ministrstva sama dolžna
sistematično pregledovati vse predpise z namenom preprečitve novih administrativnih ovir
ter upoštevati pravila prijazne in učinkovite javne uprave, med katerimi je potrebno
izpostaviti predvsem načelo vse na enem mestu in načelo e-uprava (uvajanje e-poslovanja
na širšem segmentu državne uprave in tudi na področju institucij, ki izvajajo javna
pooblastila).
•

Obdobje 2009-2012

V obdobju 2009-2012 je bil sprejet Program Vlade Republike Slovenije za odpravo
administrativnih ovir in zmanjšanje administrativnih bremen za 25% do leta 2012 (7. 5.
2009). Ta program je usmerjen v zniževanje administrativnih bremen za državljane in
gospodarske/poslovne subjekte. Ima dva dela, in sicer se prvi del nanaša na sistematično
»čiščenje« predpisov s ciljem (cilj je minus 25%), drugi del pa predstavlja 41 konkretnih
ukrepov (Zatler, 2009b).
V tem obdobju (2009-2010) potekajo meritve administrativnih bremen s pomočjo Enotne
metodologije za merjenje administrativnih stroškov/bremen (EMMAS). Tu gre za paket 66ih zakonov, 3.200 podzakonskih aktov (skupno okoli 1200 predpisov). Ključna področja, ki
bodo imela prednost, so: davki, varstvo okolja, pravo družb, delovno pravna zakonodaja,
kmetijstvo, finance, promet (do 2010). Po izvedenih meritvah bodo aktivnosti potekale
podobno kot na ravni EU in drugih državah članicah. Meritve naj bi bile opravljene do
konca leta 2010. V obdobju 2010–2011 bo sledila izdelava poročila s predlogi za
spremembo zakonodaje (predlogi za razbremenitev gospodarstva in državljanov). V
obdobju 2011-2012 naj bi potekala sprememba zakonodaje. V letu 2012 pa bo potekala
ponovna meritev – prihranki – neto učinek projekta. Ministrstvo za javno upravo je
odgovorno za spremljanje izvajanja tega programa, ki ga vsako leto spreminja z novimi
ukrepi ter tako odpravlja ovire ter preprečuje nastajanje novih na sistematičen način.
Tesno pa MJU sodeluje tudi z ostalimi zainteresiranimi stranmi v procesu odločanja v zvezi
z zmanjševanjem administrativnih ovir (Zatler, 2009b).

7.2 PROGRAM VLADE RS ZA ODPRAVO ADMINISTRATIVNIH OVIR DO
2012
Program Vlade Republike Slovenije za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje
administrativnih bremen za 25% do leta 2012 kot temeljni strateški dokument
zmanjševanja administrativnih bremen in odprave administrativnih ovir (v nadaljevanju:
OAO) pomeni del prizadevanj za boljšo javno upravo oziroma celotnega projekta odprave
administrativnih ovir in nadaljevanje ter nadgradnjo načrtnega in sistematičnega delovanja
vlade, ki je sestavljen iz preventivnega delovanja, torej preprečitve nastajanja novih
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administrativnih ovir, kakor tudi odpravljanja obstoječih administrativnih bremen in temelji
na sprejetih sklepih vlade in akcijskih načrtih vlade (Akcijski načrt VRS za odpravo
administrativnih ovir v letu 2001; Akcijski načrt za odpravo administrativnih ovir v letu
2004), kakor tudi na programih za odpravo administrativnih ovir, ki jih je na predlog
Ministrstva za javno upravo sprejela vlada.
Pomembnost realizacije programa OAO je poudaril tudi Odbor za državno ureditev in
javne zadeve na svoji 4. seji dne 16. decembra 2008, saj je sprejel delovni sklep, s
katerim je ministrstva in vladne službe zadolžil, da v Delovni program Vlade Republike
Slovenije za leto 2009 vključijo vse potrebne zakonske in podzakonske predpise, na
podlagi katerih bo, ob upoštevanju lastnih prioritet, Program ukrepov za odpravo
administrativnih ovir za leto 2008 možno realizirati do konca leta 2009. Odbor za državno
ureditev in javne zadeve je tudi sklenil, da je potrebno ponovno preveriti, kateri ukrepi so
oziroma niso več aktualni in na tej podlagi pripraviti osnutek prenovljenega programa
ukrepov za leto 2009.
Ministrstvo za javno upravo je na podlagi sklepa vlade št. 007-1613/2007, sprejetega na
6. redni seji dne 24. 12. 2009, v sodelovanju z resornimi organi preverilo ukrepe iz
sprejetega Programa ukrepov za leti 2008 in 2009 ter na podlagi prejetih pripomb in
predlogov pripravilo prenovljeni program. Program je dne 16. 3. 2009 potrdil tudi strateški
svet stalne medresorske delovne skupine vlade za področje priprave boljših predpisov in
odpravo administrativnih ovir.
Odprava administrativnih ovir, poenostavljanje postopkov, predvsem pa zmanjševanje
administrativnih bremen, ki jih povzroča zakonodaja – so ključni dejavniki tudi za
uresničevanje ciljev Lizbonske strategije. Program Vlade RS (države program različno
poimenujejo npr. »Kafka«, »Cutting Red Tape«, »Giljotina«, »Hitrorez«, »Portugal
simplificate«, »Simple rules« ipd.) je sestavljen iz dveh delov (MJU, 2009a):
• prvi del predstavlja Akcijski program znižanja administrativnih bremen za 25% v
obdobju do leta 2012 v Republiki Sloveniji in pomeni temeljno zavezo vlade k
zniževanju bremen na nacionalni ravni; kakor tudi obveznost vseh ministrstev, da do
leta 2012 znižajo administrativna bremena na svojih delovnih področjih. Vlada s
sprejetjem tega programa prvič v celoti zadolžuje vsa ministrstva k doseganju cilja 25% ne samo na prioritetnih področjih, ki jih je določila Evropska komisija, ampak tudi
na ostalih delovnih področjih posameznih ministrstev do leta 2012. Sestavni del tega
programa je tudi nadaljevanje aktivnosti na področju delovno pravne zakonodaje do
leta 2010 (vlada je s sklepom št. 01005-2/2007/14, z dne 28. 11. 2007, sprejela
Program sistematičnega zniževanja administrativnih stroškov za 25% do leta 2010
samo na področju delovno pravne zakonodaje in Prvi akcijski načrt izvajanja programa
v obdobju 2008-2009, ki se je nanašal na delovno področje MDDSZ. Izveden je bil
pilotski projekt, ki je dobra osnova za prenos dobrih praks tudi na ostala ministrstva.
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•

Tako so na delovno pravnem področju v okviru Prvega akcijskega načrta zmanjševanja
administrativnih bremen za leto 2008-2009 za 25% mapirani in izmerjeni štirje zakoni
in vsi pripadajoči podzakonski akti: 1. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD),
(URL RS, št. 56/99, 64/01), 2. Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti (URL RS, št. 107/06), 3. Zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (URL RS, št. 109/06), 4. Zakon o evidencah na področju dela in socialne
varnosti (ZEPDSV) (URL RS, št. 40/06). S tem, ko je Ministrstvo za javno upravo
pregledalo zakonodajo, opredelilo informacijske obveznosti in administrativne
aktivnosti ter izračunalo oceno administrativnih stroškov, sta bili zaključeni 1. in 2. faza
zmanjševanja administrativnih bremen. Dodatno je v fazo merjenja potrebno vključiti
še 4 zakone s pripadajočimi podzakonskimi predpisi, MDDSZ pa mora nadaljevati
aktivnosti 3. faze, kjer je treba zbrati predloge za poenostavitev zakonodaje, nato 4.
faze, kjer je potrebno izvesti postopek sprememb zakonskih in podzakonskih aktov, in
5. faze, kjer sledi ponovno merjenje administrativnih stroškov in ugotavljanje
učinkovitosti sprememb z namenom uresničevanja cilja akcijskega programa. Priloga k
akcijskemu programu, tj. Enotna metodologija za merjenje administrativnih stroškov, ki
je privzeta po mednarodni metodologiji SCM, predstavlja temeljno orodje za merjenje
administrativnih bremen, ki jo je Vlada RS potrdila in tako določila to metodologijo kot
enotno orodje za merjenje administrativnih bremen;
drugi del programa zajema 41 konkretnih ukrepov za odpravo administrativnih ovir ter
konkretnih poenostavitev. Konkretni ukrepi so bili pripravljeni na podlagi predlogov
državljanov, poslovnih subjektov, zbornic, ministrstev ipd.

Z izvajanjem programa odpravljanja administrativnih ovir in zmanjševanja administrativnih
bremen se želi vplivati tudi na organizacijsko kulturo in način razmišljanja strokovnjakov
na ministrstvih, ki pripravljajo zakone in druge predpise, na način, da se pri pripravi
predpisov med ostalimi načeli priprave boljših predpisov poseben poudarek nameni tudi
štirim načelom OAO (MJU, 2009a):
•
»6 poti k poenostavitvam« (1. razveljaviti, zmanjšati, združiti, izboljšati predpise;
2. poenostaviti procese; 3. izmenjavati podatke v okviru uprave (»potujejo naj
podatki, ne ljudje«); 4. razvoj informacijsko-telekomunikacijskih rešitev in storitev;
5. storitve približati uporabnikom; 6. zagotavljati boljša, bolj dostopna, preprosta
in razumljiva navodila in informacije);
•
»najprej pomisli na male«;
•
»vse na enem mestu«;
•
»samo enkrat«.
Nenazadnje je potrebno omeniti, da odpravljanje administrativnih ovir in zmanjševanje
bremen ni enkraten projekt, ki ima svoj datumsko določen zaključek, ampak mora biti
zastavljen kot proces stalnih izboljšav – na ravni EU in na nacionalni ravni, kar velja tudi
za pričujoči program.
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7.2.1 Akcijski program minus 25% do leta 2012, sprejet 7. 5. 2009
Akcijski program znižanja administrativnih bremen za 25% v obdobju do leta 2012 v
Republiki Sloveniji pomeni temeljno zavezo vlade k zniževanju bremen na nacionalni ravni.
Vlada zavezuje k aktivni vlogi posamezne resorje, saj od njih zahteva, da do leta 2012
znižajo administrativna bremena na svojih delovnih področjih.
Da se bodo aktivnosti dejansko odvijale na področjih, ki v večji meri administrativno
obremenjujejo gospodarstvo ali državljane, je pripravljena tako imenovana prioritetna lista
predpisov, ki bodo vključeni v akcijski program. Seznam predpisov je nastal na podlagi
predlogov posameznih resorjev, strokovne javnosti, zbornic, združenj in nevladnih
organizacij. Po izvedenih meritvah bodo aktivnosti potekale podobno kot na ravni EU in
drugih državah članicah. Meritve naj bi bile opravljene do konca leta 2010, v letu 2011 pa
bi morali izvesti postopke za spremembo zakonodaje.
Vlada je že pripravila osnutek resolucije o normativni dejavnosti (naslov ni najbolj
primeren, boljši bi bil »Resolucija o pripravi boljših predpisov«) in osnutek spremembe
poslovnika vlade v delu, ki se nanaša na postopek priprave posameznega predpisa. Da bi
bilo izvajanje programa za odpravo administrativnih ovir oziroma zmanjševanje
administrativnih bremen učinkovito, bi morala navodila za pripravo predpisa zelo jasno in
nedvoumno vsebovati zahtevo po presoji učinkov novega ali spremenjenega predpisa na
izvajanje širšega programa odprave administrativnih ovir (ki vključuje tudi minus 25
odstotkov do leta 2012).
Kot smo že ugotovili, imamo še veliko rezerve, predvsem na področju zakonodaje, ki se
dotika obveznosti gospodarstva. Prvo prioritetno področje delovnopravne zakonodaje nudi
še veliko izzivov, predvsem pa veliko priložnosti za zmanjševanje stroškov gospodarstva.
Postopke usklajevanja predlogov za spremembo predpisov je nujno potrebno začeti takoj.
S hitro izvedbo akcijskega programa minus 25 odstotkov lahko pomembno prispevamo k
omilitvi posledic finančne oziroma gospodarske krize (med drugim je decembra 2008 Svet
za konkurenčnost pri Svetu EU sprejel Akcijski načrt prednostnih ukrepov za ublažitev
gospodarske in finančne krize za mala in srednja podjetja. Akcijskemu načrtu so se
zavezale vse države članice, med njimi tudi Slovenija) (Zatler, 2009a, str. 298).
Glede na zavezo EU in RS k uresničevanju ciljev priprave boljših predpisov in zniževanju
administrativnih bremen za 25%, posledično pa dvigu konkurenčnosti gospodarstva in
približevanju cilju vzpostavitve učinkovite in prijazne javne uprave kot enega temeljnih
ciljev Lizbonske strategije, se ocenjuje, da je v RS za dosego omenjenih ciljev nujno
potrebno izvesti pregled zakonodaje po posameznih prednostnih področjih in izmeriti ter
poenostaviti obstoječe predpise do leta 2012. Evropska komisija poziva države članice, da
dokončajo fazo merjenja administrativnih stroškov in bremen (2. fazo) najkasneje do
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konca leta 2010, zato je vlada zadolžila resorna ministrstva (kot skrbnike predpisov na
svojem področju) za dosego cilja znižanja administrativnih bremen v višini 25% do leta
2012, pri čemer morajo biti meritve na vseh delovnih področjih (13 področij Evropske
komisije in ostala delovna področja resornih ministrstev) zaključene najkasneje do
decembra 2010, Ministrstvo za javno upravo pa za usposabljanje, izvedbo meritev,
koordinacijo, posvetovanje in nadzor nad izvajanjem celotnega programa (MJU, 2009a).
Ocenjuje se, da bo potrebno pregledati več kot 4.500 predpisov (zakonov in podzakonskih
aktov). V primeru, da za posamezne predpise s prioritetnega področja obstaja več
skrbnikov predpisov, se v postopek izvajanja programa vključijo vsi skrbniki predpisa, ki so
odgovorni za posamezen predpis. Kot je že zgoraj omenjeno, Evropska komisija poziva
države članice, da dokončajo fazo merjenja administrativnih stroškov in bremen
najkasneje do konca leta 2010, zaradi česar je bilo potrebno tudi v Sloveniji, da so
posamezni skrbniki predpisov s posameznih področij zaključili s pregledom zakonodaje
najkasneje do novembra 2009, po pridobitvi rezultatov merjenja (izkušnje držav članic, ki
so meritve na prioritetnih področjih že opravile, nam kažejo, da je potrebno v fazi meritev
izmeriti 20% pregledanih predpisov (Paretovo načelo: ocenjuje se, da 20% predpisov
povzroča 80% administrativnih bremen) pa morajo pristojni resorji takoj pričeti z
zbiranjem vsebinskih predlogov za zmanjšanje administrativnih bremen (skrajni rok je
junij 2011), pri čemer se posebej poudarja vključevanje in sodelovanje zainteresirane
strokovne javnosti, in s postopkom izvajanja sprememb zakonskih in podzakonskih
predpisov na podlagi sprejetih predlogov za zmanjšanje administrativnih bremen (skrajni
rok je maj 2012). Kot skrajni rok za dosego cilja minus 25% na posameznih področjih je
december 2012.
Potrebno je poudariti, da je druga faza (merjenje administrativnih stroškov in bremen)
ključnega pomena, saj so rezultati meritev osnovni kazalnik, na katerega se nanaša
ugotavljanje učinkovitosti sprememb z namenom uresničevanja cilja akcijskega programa.
Izkušnje držav članic, ki so že opravile meritve vseh prioritetnih področij, in tudi ostalih,
kažejo, da je za pripravo boljših predpisov (Better Regulation) potrebno zagotoviti
natančne in objektivne rezultate meritev, ki so podlaga za poenostavitev postopkov in
odpravo administrativnih ovir. Zaradi omenjenega je v večini držav članic drugo fazo
akcijskega programa izvedel neodvisen zunanji izvajalec, v primeru Nemčije pa Zvezni
statistični urad, v Sloveniji pa bo fazo merjenja predpisov opravilo Ministrstvo za javno
upravo ob zagotovljeni strokovni pomoči pristojnih resorjev in sodelovanju zunanjih
inštitucij. Rezultati meritev obstoječe zakonodaje so zelo pomembni tudi v postopku
pregleda učinkov predpisov (RIA), saj je potrebno pri omenjeni analizi pri pripravi
predpisov upoštevati obstoječe stanje, saj se le na osnovi natančnih, sistematičnih in
objektivnih meritev lahko podajo relevantni podatki, potrebni za nadaljnje analize.
Natančnejša analiza stanja na področju akcijskega programa znižanja administrativnih
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bremen za 25% v obdobju do leta 2012 v Republiki Sloveniji do oktobra 2009 pa je taka
(MJU, 2009b):
•
Prva faza programa se je izvedla v skladu s predvidenim načrtom, kar pomeni, da
so resorji pregledali zakonodajo na svojih področjih ter pripravili izbor predpisov
(skupaj s strateško medresorsko skupino), ki se jih bo izmerilo na podlagi Enotne
metodologije za merjenje administrativnih stroškov. Predloge predpisov za
merjenje je posredovala tudi strokovna in zainteresirana javnost. Končni seznam
predpisov, izbranih za merjenje, je bil v začetku julija 2009 predložen v potrditev
Strateškemu svetu za pripravo boljših predpisov in odpravo administrativnih ovir. S
seznamom 66-ih zakonov pa se je seznanila tudi vlada. Nerealiziran je ostal zadnji
korak 1. faze, to je razveljavitev predpisov, ki nimajo ustrezne pravne podlage
oziroma se ne uporabljajo (brez pravne podlage, nadomeščanje starejših predpisov
z novejšimi itd.). Ta korak bi bilo potrebno upoštevati pri pripravi Normativnega
programa dela vlade za leto 2010, oziroma v kolikor resorji ne bodo tega koraka
realizirali v prihodnjem letu, je potrebno to storiti najkasneje ob spremembi
merjenih zakonov.
•
Druga faza programa, ki se nanaša na merjenje administrativnih stroškov v skladu
z enotno metodologijo za merjenje administrativnih stroškov, mora biti izvedena
najkasneje do konca leta 2010. Ministrstvo za javno upravo je realiziralo sklep
vlade v delu, kjer je bilo naloženo, da za izvedbo merjenja administrativnih
stroškov pridobi sredstva iz Evropskih strukturnih skladov (ESS), saj je v ta namen
prijavilo »Projekt merjenja administrativnih stroškov in bremen v predpisih v
Republiki Sloveniji«. Potekajo pa tudi že aktivnosti v smeri izvajanja meritev, ki
bodo potekale v sodelovanju z zunanjo strokovno javnostjo.
7.2.2 Program ukrepov za odpravo administrativnih ovir
Programi ukrepov za odpravo administrativnih ovir za leta 2006, 2007 ter 2008 in 2009 so
vsebovali skupaj 108 ukrepov, pri čemer je program za leto 2006 realiziran v obsegu 92%,
za leto 2007 je realiziran 76,66-odstotno, za leto 2008 pa je bilo od 35 ukrepov realiziranih
17 ukrepov (48,75%). Sprejet, prenovljen, dopolnjen in revidiran program, ki zajema tudi
nerealizirane ukrepe iz programa 2008, bo predvidoma realiziran v letih 2009 in 2010.
Program zajema 41 ukrepov, dobra polovica pa jih je namenjena odpravljanju ovir v
gospodarstvu. Za razliko od aktivnosti na ravni EU zajema slovenski program tudi ukrepe,
usmerjene k državljanom. Tako se na primer poenostavlja postopke na področju socialnih
pravic in na področju pravic ob rojstvu otroka (vrtci, otroški dodatki, porodniška in
podobno) (Zatler, 2009a, str. 294).
Program odprave administrativnih ovir je usmerjen predvsem v (Zatler, 2009, str. 295):
• odpravo nepotrebne zakonodaje in nepotrebnih birokratskih postopkov, ki
državljanom ali podjetjem nalagajo administrativne obveznosti, kot so vodenje
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evidenc, priprava poročil in podobno. Posebna pozornost je namenjena morebitnemu
podvajanju podatkov, in sicer je potrebno poskrbeti, da se podatki, ki jih »država«
potrebuje od državljanov ali podjetij, posredujejo samo enkrat;
deregulacijo, če se ugotovi, da so nacionalni standardi strožji od standardov, ki jih
določa evropska zakonodaja; gre predvsem za zmanjšanje oziroma odpravo licenc,
dovoljenj, koncesij, če teh ne zahtevajo evropski predpisi;
poenostavitev zakonodaje in predvsem postopkov na področju pridobivanja
različnih dovoljenj, vključno s poenostavitvami obrazcev in vzpostavitvijo elektronskega
sistema oddajanja vlog preko tako imenovanih enotnih vstopnih točk (»VEM« - vse na
enem mestu);
vzpostavitev javnih evidenc, dostopnih preko spleta: organi javne uprave
namesto papirja uporabljajo sodobne komunikacijske poti. Stroški morebitnih overitev
dokumentov, kopiranja in fizične priprave dokumentacije se dejansko v celoti
odpravijo. Doseženi cilj je poenostavitev poslovanja med organi uprave;
vzpostavitev izjem za mala in srednje velika podjetja: glede tega se v zadnjem
času večja pozornost namenja »mikro« nivoju (do 10 zaposlenih), saj so ta podjetja
nesorazmerno bolj obremenjena kot večja. Pomembno je, da pri pripravi predpisov
pomislimo na mala oziroma mikro podjetja in se vprašamo, če je res nujno, da v
njihovem primeru uvajamo dodatno birokracijo;
vzpostavitev »VEM« točk: podjetja oziroma državljani naj postopke za pridobivanje
določenih pravic oziroma druge postopke (npr. registracije, licence) urejajo preko
enotnih vstopnih točk po zgledu »vse na enem mestu«;
zagotovitev boljših, bolj dostopnih, preprostih in razumljivih navodil in informacij za
državljane ali gospodarske subjekte;
razveljavitev, zmanjšanje, združitev in izboljšanje predpisov na posameznih
področjih: ob izvajanju meritev administrativnih stroškov na področju okolja so na
primer ugotovili, da prihaja do neskladja med uradno veljavnostjo predpisov in njihovo
dejansko uporabo v praksi (nekateri predpisi so objavljeni v registrih kljub dejstvu, da
se jih v praksi ne uporablja več oziroma nihče ne nadzira njihovega izvajanja).
Zakonodaja na posameznem področju mora biti pregledna in mora vsebovati tista
»veljavna« določila, ki so nujna za doseganje ciljev. Če se ugotovi, da posamezni
predpisi ne dosegajo prvotnega namena, jih je nujno potrebno razveljaviti oziroma
spremeniti. Skladno z načeli boljšega reguliranja je tako nujno potrebno izvajati
evalvacijo predpisov.

Pri izvajanju programa se je potrebno osredotočiti na pomembne spremembe celotnih
procesov, ki se dotikajo poslovanja državljanov ali gospodarstva z javno upravo. Pri
posodabljanju postopkov in uvajanju sodobnih komunikacijskih poti moramo predvsem
paziti, da birokracije iz fizičnega sveta ne prenašamo na svetovni splet. Žal se še vedno
dogaja, da se določeni postopki enostavno samo »prepišejo« oziroma prenesejo na
internet, nihče pa se ne vpraša, če je morebiti ta postopek sploh nujen za doseganje ciljev
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oziroma je možno cilj doseči na drugačen, bolj enostaven način, ki manj obremenjuje
gospodarstvo oziroma državljane. Tako je za pridobitev otroškega dodatka možno oddati
elektronsko vlogo, vendar ta ni enostavna, postopek pa celo zahteva prilaganje
dokumentov, zato je potrebno celo »skeniranje«. Pri vzpostavitvi »VEM« točk za
podjetnike je bilo veliko postopkov poenostavljenih, kljub vsemu pa je ostalo še nekaj
takšnih, ki bi jih lahko ukinili, saj po nepotrebnem obremenjujejo gospodarstvo.
Tako je na primer na vstopnih točkah »e-VEM« možno izvesti tudi postopek zaposlitve
delavca. Podjetniki dobro poznajo postopek elektronske prijave potrebe po delavcu, ki
mora biti izveden tudi v primeru, ko podjetje ne potrebuje pomoči zavoda pri
posredovanju delavcev. Zavod ob prijavi potrebe dodeli delodajalcu posebno številko, brez
katere v nadaljevanju ni možno izvesti postopka zaposlitve. Mimogrede, gre za velik
nesmisel, saj omenjena številka celo poteče po preteku meseca dni in je potrebno celoten
postopek ponoviti. Postavlja se vprašanje, zakaj je postopek prijave potrebe po zaposlitvi
sploh potreben, zlasti tedaj, ko ima delodajalec že izbranega določenega delavca.
Postopek zaposlitve se zaradi birokratskih zapletov po nepotrebnem zavleče. Razumemo,
da je prijava potrebe smiselna v primeru, ko delodajalec resnično išče delavca in dejansko
objavlja razpis pri pristojnem zavodu. Podobnih primerov je na področju delovnopravne
zakonodaje še veliko. Izrazito birokratske in po nepotrebnem obremenjujoče zahteve
najdemo tudi v Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
Realizacija programa 41-ih posamičnih ukrepov za odprave administrativnih ovir do konca
oktobra pa je bila taka, da je 30 ukrepov imelo rok realizacije do konca leta 2009, vendar
se to ni uresničilo, kajti 6 ukrepov je dokončno realiziranih, 17 ukrepov je v fazi realizacije,
pri ostalih 7-ih ukrepih, ki so imeli rok do konca leta 2009, pa se postopki niso pričeli.
Zaradi nezadovoljivih rezultatov na področju izvajanja programa ukrepov (41 posamičnih)
pa bo potrebno pospešiti aktivnosti na posameznih resorjih, katerih realizacija ukrepov je
bila predvidena že v letu 2009. Predvsem gre za naslednje (MJU, 2009b):
•
Ministrstvo za finance mora pospešiti aktivnosti na izvedbi ukrepa 13/09, in sicer
poenostavitev sistema plačevanja davkov in drugih obveznih dajatev (problemi
podjetnikov – administrativne obremenitve – okoli 14 virmanov, na različne račune,
stroški provizije, …);
•
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve naj prične aktivnosti za realizacijo
ukrepa št. 10/09, ki se nanaša na upokojevanje samostojnih podjetnikov na enem
mestu (trenutni postopek je močno administrativno obremenjujoč);
•
Ministrstvo za šolstvo in šport in Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in
tehnologijo naj izvedeta ukrepe (št. 34/09) za vzpostavitev evidenc šolajočih, da se
bodo poenostavili vsi postopki, ki zahtevajo »potrdila« o šolanju – povezava
evidenc in »pridobivanje podatkov v šolstvu po uradni dolžnosti«;
•
Ministrstvo za okolje in prostor naj izvede postopke za realizacijo ukrepa št. 29/09:
Zmanjšanje administrativnih bremen na področju okoljskih predpisov v Sloveniji.
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Opravljene pa so bile tudi nekatere druge poenostavitve, in sicer je bilo skupaj
poenostavljenih 65 pravilnikov, uredb in zakonov, npr. Zakon o poštnih storitvah
(uskladitev roka za dopolnitev vlog z ZUP-om, možnost elektronskega obveščanja
agencije), Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (zaradi večje
transparentnosti objaviti vrste specialističnih programov v prilogah v Uradnem listu RS in
ne samo na spletnih straneh zbornice), Uredba o vsebini obrazca za priglasitev
koncentracije podjetij (črtanje zahtev po prilaganju dokumentov, ki jih je potrebno
pridobiti iz uradnih evidenc), ...
Realizirani pa so bili tudi ukrepi izven 41-ih predvidenih ukrepov, in sicer v nastajajočih in
obstoječih predpisih je bilo do konca oktobra 2009 odpravljenih preko 80 konkretnih ovir.
S tem so se poenostavili procesi, hkrati pa se je tudi preprečilo, da bi se državljanom in
poslovnim subjektom nalagale dodatne administrativne obveznosti, ki bi povzročale
zamudo časa, predvsem pa nepotrebne stroške. Natančnejši seznam je objavljen na
spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. Izmed odpravljenih ovir naj omenim nekaj
pomembnejših (MJU, 2009b):
•
poenostavitve pri potovanju otrok v tujino (prihranek za državljane v višini 400.000
evrov in prihranek dela na upravnih enotah v višini 1600 ur);
•
poenostavitve na področju registracije društva, saj si lahko ministrstvo podatke
samo pridobi preko AJPES-a;
•
odprava podvojenega poročanja ponudnika prehrane ministrstvu po Zakonu o
subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠ);
•
poenostavitev postopka za državljane po Uredbi o jamstveni shemi RS za fizične
osebe;
•
poenostavitev postopka uveljavljanja pravice do družinskih prejemkov;
•
poenostavitev postopkov pridobivanja štipendij (ZŠtip);
•
poenostavitve na področju predšolske vzgoje (Pravilnik o plačilih staršev za
programe v vrtcih);
•
ukinitev tiskane verzije Uradnega lista (s 1. 1. 2010 je dostopen samo v brezplačni
elektronski obliki. Prihranek za državne organe v višini 200.000 evrov, ker se ne
plačuje več tiskanega izvoda Uradnega lista);
•
poenostavitev postopkov pridobivanja finančne pomoči ob nepredvidljivih dogodkih
v kmetijstvu.
•
poenostavitve pa so tudi na področju statističnega poročanja (»zmanjšanje
obveznosti za podjetja na področju statističnih podatkov«), ki jih je sprejela vlada
dne 24. 12. 2008.
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7.3 MERJENJE ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV PO METODOLOGIJI
SCM
Ker je EU postavila za cilj 25-odstotno zmanjšanje administrativnih bremen, je bilo
potrebno tudi v Sloveniji pripraviti priročnik (navodila) za merjenje administrativnih
stroškov. Le-ta je bil pripravljen konec julija 2007 (31. 7. 2007).
Ta model vključuje nekatere spremembe oziroma je prilagojen v nekaterih segmentih,
vendar na splošno lahko govorimo o metodi SCM. Prva pomembna razlika je v tem, da so
vsebino posrednih stroškov, ki so zelo bistveni, tudi ocenili. To so stroški, ki jih imajo
podjetja zaradi nakupov potrebnih izdelkov ali storitev (npr. filtri za okoljske namene ali
sodelovanje v obveznih izobraževalnih procesih). Ti stroški se merijo ločeno in niso
vključeni v izračun celotnih administrativnih stroškov. Metoda SCM predvideva
ovrednotenje posrednih stroškov za vse predpise, saj so ti stroški sorazmerno fiksni in
večinoma nastanejo samo enkrat, ko se sprejme predpis. Za nakup izdelka ali storitve je
treba izbrati povprečno ceno na trgu (Klun, 2007a, str. 150).
Druga pomembna razlika je ločeno ocenjevanje administrativnih bremen. Metoda SCM
ocenjuje samo administrativne stroške, medtem ko ne izvaja presoje administrativnih
obremenitev. Nekatere države, ki uporabljajo metodo SCM, so predlagale, da merjenje
administrativnih stroškov ni dovolj. Administrativno breme je za nekatere predpise precej
nižje od administrativnih stroškov, še posebej, če so administrativni stroški tudi običajni
stroški podjetij (»busines as usual«). Zato se je slovenska skupina odločila, da vključi v
oceno tudi merjenje administrativnih bremen na čisto enostaven način, kar je bilo
predlagano na enem od sestankov te skupine. Med razgovori so podjetja spraševali o
porabljenem času in dodatnih stroških za vsako dejavnost in za vsako zakonsko obveznost
obveščanja. Podjetja so tudi spraševali glede »običajnih stroškov poslovanja – bussines as
usual«. Podjetja so izbirala med odgovori: a) Da, večinoma. b) Da, delno. in c) Ne. Na
podlagi izbranega odgovora določen odstotek administrativnih stroškov pomeni določeno
administrativno obremenitev za vsako dejavnost. To enostavno pomeni naslednje; če so
podjetja izbrala prvi odgovor, potem administrativno breme predstavlja le 10%
administrativnih stroškov, če so izbrala drugi odgovor, predstavlja administrativno breme
60% administrativnih stroškov in če so izbrala tretji odgovor, vsi administrativni stroški
predstavljajo administrativno breme (Klun, 2007a, str. 150).
Skupina je prav tako določila vrednost za oceno časa. Da bi se izognili različnim
vrednostim, je bila določena povprečna bruto plača, vključno z delodajalčevimi prispevki
za socialno varnost (Klun, 2007a, str. 149).
Metodologija za merjenje administrativnih stroškov je bila razvita z namenom poenotenja
postopka ocenjevanja administrativnih stroškov, povzročenih podjetjem (in drugim) s
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strani državnih (lahko tudi lokalnih) predpisov. Gre za relativno pragmatičen pristop k
ocenjevanju omenjenih stroškov, saj gre bolj za indikativne ocene kot pa statistično
reprezentativne ocene administrativnih stroškov. Postopek, ki je podrobneje opredeljen v
»Navodilih za merjenje administrativnih stroškov«, je primeren za oceno administrativnih
stroškov in dobra podlaga za ovrednotenje, spremljanje, poenostavljanje oziroma odpravo
nepotrebnih administrativnih bremen (MJU, 2007a, str. 6).
Za potrebe vzpostavitve enotne metodologije modela merjena administrativnih stroškov,
določitve prioritetnih področij merjenja administrativnih stroškov in izvajanja ukrepov,
opredelitve najpogostejših informacijskih obveznosti ter pridobitev predlogov za
poenostavitve obstoječe zakonodaje in odpravo nepotrebnih administrativnih bremen je
bila v mesecu juniju 2007 v RS izvedena raziskava (MJU, 2007b).
Graf 4: Rezultati izvedene raziskave glede določitve prioritetnih področij, 2007
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Podatki podjetij iz zgornjega grafa kažejo, da ima gospodarstvo največ administrativnih
stroškov s postopki, ki spadajo v področje delovnopravne zakonodaje, in sicer je bilo
naštetih 173 tipičnih administrativnih obveznosti. Podatek je bil predstavljen in hkrati tudi
potrjen na posvetu gospodarstvenikov, ki ga je Ministrstvo za javno upravo organiziralo v
začetku meseca septembra 2007. Med zaključki posveta je zapisan tudi skupni dogovor, da
se bomo sistematičnega zmanjševanja administrativnih stroškov lotili najprej na področju
delovno pravne zakonodaje. Obe zbornici (GZS in OZS) sta ponudili sodelovanje v fazi
merjenja stroškov, predvsem pa v fazi zbiranja predlogov za odpravo administrativnih ovir
in zniževanje administrativnih stroškov (MJU, 2007b).
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7.4 PREDVIDENI UKREPI IN PRIHRANKI V OBDOBJU OD LETA 2010 DO
2012
V skladu z uresničevanjem Akcijskega programa za merjenje in odpravo administrativnih
ovir za 25% na prioritetnih področjih do leta 2012 – prvo prioritetno področje delovnopravna zakonodaja, so bile izvedene naslednje konkretne meritve administrativnih
stroškov na naslednjih področjih (MJU, 2008):
• Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) – ocenjenih je bilo 393 milijonov evrov
administrativnih stroškov in 265 milijonov evrov administrativnih bremen,
opredeljenih je bilo 15 možnih poenostavitev v višini 88 milijonov evrov (33%); šlo
je za pilotski projekt;
• meritve, ki so prikazane v Tabeli 10:
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Tabela 10: Ocena administrativnih stroškov in bremen za posamezno zakonodajo
Zakonodaja

Št.
IO

Št.
AA

Ocena
administrativnih
stroškov
(v €)

Ocena
administrativnih
bremen
(v €)

%
bremen

Zakon o zaposlovanju in
zavarovanju za primer
brezposelnosti (ZZZPB)

20

36

396.028.225,55

212.696.677,49

53,7 %

Zakon o pokojninskem
in invalidskem
zavarovanju (ZPIZ-1)

57

96

21.498.728,15

15.907.305,01

73,99 %

Zakon o matični
evidenci zavarovancev
in uživalcev pravic iz
pokojninskega in
invalidskega
zavarovanja (ZMEPIZ)

3

5

21.277.602,45

21.277.602,45

100%

Zakon o postopku
priznavanja kvalifikacij
državljanom držav članic
Evropske unije za
opravljanje regularnih
poklicev oziroma
regularnih poklicnih
dejavnosti v Republiki
Sloveniji (ZPEKU)

16

26

7.300,76

730,08

10 %

Zakon o
subvencioniranju
študentske prehrane
(ZSŠP)

13

17

219.966,88

86.478,72

39,3 %

Zakon o štipendiranju
(Zštip)

8

15

60.215

50.483

83,8 %

Zakon o preprečevanju
dela in zaposlovanja na
črno (ZPDZC)

9

24

1.077.507,32

681.738,61

63,2 %

126 219

440.169.546,11

250.701.015,36

56,96

Skupaj

Vir: FU, 2008a, str. 8
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Iz tabele je razvidno, da sedem zakonodaj, skupaj z vsemi podzakonskimi akti, obsega
126 informacijskih obveznosti za podjetja. Tipičen primer nepotrebnega administriranja je
tudi Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja (URL RS, št. 81/00, 111/07), saj po mnenju podjetij nobene od
aktivnosti, ki jih predvideva zakon, ne bi opravljali, v kolikor to od njih ne bi zahtevala
zakonodaja. Pri IO iz tega zakona je značilno tudi to, da nobene od administrativnih
aktivnosti (AA) ni možno opraviti po elektronski poti, samo uvedba e-možnosti bi pomenila
prihranek v višini dveh evrov na podjetje na zaposlenega oziroma skupaj 4.322.540,00
evrov. Glavni razlog za takšen rezultat ocenjevanja je namreč v tem, da so vse obveznosti
dane dodatno k obveznostim, ki izhajajo iz Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, in se podjetjem zdijo nepotrebne (FU, 2008a, str. 9). Na področju sociale
bosta poleg Zakona o štipendiranju pregledana še 2 zakona, in sicer Zakon o starševskem
varstvu in družinskih prejemkih z 9-imi podzakonskimi akti in Zakon o socialnem varstvu z
51-imi podzakonskimi akti (FU, 2008a, str. 9).
Po opravljenih analizah predpisov lahko zagotovo trdimo, da so slovenska podjetja v
primerjavi z minimalnimi standardi EU na področju delovnopravne zakonodaje z
birokratskimi postopki pretirano obremenjena. Tako Zakon o zaposlovanju in zavarovanju
za primer brezposelnosti povzroča preko 20 milijonov evrov administrativnih bremen letno.
Zakon nalaga uporabnikom celo vrsto birokratskih opravil, od posredovanja vlog do
pošiljanja poročil in dokumentov, sporočanja podatkov, napovedi in podobno.
Administrativna bremena bi se ob prevetritvi celotnega procesa »sodelovanja« podjetij
oziroma državljanov z zavodom za zaposlovanje lahko bistveno znižala (Zatler, 2009a, str.
297).
V okviru Programa za odpravo administrativnih ovir in zmanjševanje administrativnih
bremen so bili s strani Ministrstva za javno upravo predstavljeni in predani na Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve naslednji zakoni (VRS, 2010a):
• Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1),
• Zakon o delovnih razmerjih (ZDR),
• Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD),
• Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB),
• Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno.
V juniju 2010 pa je Ministrstvo za javno upravo predstavilo in posredovalo še Zakon o
matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic pokojninskega in invalidskega
zavarovanja in Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Rok za izvedbo
poenostavitev in odprave administrativnih ovir ter zmanjšanje administrativnih bremen za
25% glede na rezultate meritev je na delovno-pravnem področju do konca leta 2010, zato
se pričakuje, da bo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izvedlo zakonodajne
spremembe področne zakonodaje v skladu s Programom za odpravo administrativnih ovir
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in zmanjšanje bremen najkasneje do decembra 2010 (VRS, 2010a).
Na drugem najbolj obremenjenem področju v Sloveniji (davčnem področju – 107
administrativnih obveznosti) je načrtovana analiza naslednjih zakonov s tega področja
(VRS, 2010a):
• Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) (51 podzakonskih aktov),
• Zakon o trošarinah (ZTro) (37 podzakonskih aktov),
• Zakon o dohodnini (ZDoh-2) (18 podzakonskih aktov),
• Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD) (1 podzakonski akt),
• Zakon o zavarovalništvu (Zzavar-UPB2) (10 podzakonskih aktov),
• Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV) (27 podzakonskih aktov),
• Zakon o bančništvu (Zban-1) (4 podzakonski akti).
15. junija 2010 so že bili s strani Ministrstva za javno upravo in zunanjega izvajalca
predstavljeni in predani na Ministrstvo za finance naslednji zakoni (finančni paket I):
Zakon o davčnem postopku (51 podzakonskih aktov), Zakon o trošarinah (37
podzakonskih aktov) in Zakon o dohodnini (18 podzakonskih aktov). V letu 2011 se
pričakuje, da bodo skrbniki predpisov predlagali poenostavitve, ki morajo biti najkasneje
do konca leta 2012 realizirane, in sicer v skladu s ciljem programa (- 25% glede na
rezultate meritev). V okviru posamičnih ukrepov mora Ministrstvo za finance realizirati
ukrep Poenostavitev sistema plačevanja davkov in drugih obveznih dajatev 13/09 (MF), in
sicer do 1. januarja 2011 (namesto 3000 računov se predlagajo prehodni davčni
podračuni po javno-finančnih blagajnah (proračun države, ZPIZ, ZZZS ter podračuni
lokalnih skupnosti). Poleg tega ukrep predvideva tudi možnost zmanjšanja frekvence
vplačevanja zneskov, ki so nižji, od npr. določene višine, z letnim oz. polletnim nakazilom v
enkratnem znesku. Preučiti se mora tudi možnost znižanja bančnih provizij v primerih
vplačevanja javno-finančnih dajatev, pri čemer naj bi bile te provizije enotno predpisane
(VRS, 2010a).
V postopku analize pa so poleg zgoraj omenjenih področij tudi zakonski predpisi (okrog 50
predpisov) in podzakonski predpisi (preko 2500 predpisov), ki se merijo na ostalih 10-ih
prioritetnih področjih v Sloveniji (področje gospodarstva, kmetijstva, okolja, pravosodja,
šolstva, visokega šolstva, zdravstva, prometa in obrambe, kulture, kohezije).
Na področju okolja je v okviru Programa za odpravo administrativnih ovir in zmanjševanje
administrativnih bremen za 25% do konca leta 2012 je planirana analiza naslednjih
zakonov s tega področja:
• Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), (363 podzakonskih aktov)
• Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), (105 podzakonskih aktov)
• Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), (38 podzakonskih aktov)
• Zakon o vodah (ZV-1), (190 podzakonskih aktov)
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•

Zakon o ohranjanju narave (ZON), (62 podzakonskih aktov)

V okviru Programa za odpravo administrativnih ovir in zmanjševanje administrativnih
bremen je bil s strani Ministrstva za javno upravo predstavljen in predan na Ministrstvo za
okolje in prostor Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (363 podzakonskih aktov) (VRS, 2010a).
Rok za izvedbo analize je december 2010, v letu 2011 pa se pričakuje, da bodo skrbniki
predpisov predlagali poenostavitve, ki morajo biti najkasneje do konca leta 2012
realizirane, in sicer v skladu s ciljem programa (- 25% glede na rezultate meritev).
V okviru realizacije posamičnih »hitrih« ukrepov mora Ministrstvo za okolje in prostor
(MOP), na podlagi vladnega programa realizirati naslednje ukrepe (VRS, 2010a):
• odprava pošiljanja elaboratov v fizični obliki (rok 2010)
• vzpostaviti klicni center „Pokliči preden koplješ“ za območje celotne države (rok
2011)
• vzpostaviti zbirko upravnih aktov na področju gradnje (rok 2010)
• poenostaviti postopke pri pridobivanju prostorskih in okoljskih dovoljenj v eno
samo dovoljenje pri posegih v prostor (rok 2012)
Problemi, ki se pojavljajo pri pridobivanju okoljskih dovoljenj so večinoma vezani na veliko
število upravnih postopkov in obsežni dokumentaciji, ki jo je potrebno predložiti vlogi za
pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja. Če ima podjetje npr. naprave, ki so vir emisij tako
v vode kot tudi v zrak, itd. mora pridobiti več okoljevarstvenih dovoljenj, čeprav so
postopki za vsakega podobni, enako je z dokumentacijo. Za to področje obstaja veliko
število različnih obrazcev, ki bi jih lahko poenostavili in nekatere tudi združili. Za nekatere
povzročitelje odpadkov (npr. električna energija in elektronska oprema) velja, da se
morajo prijaviti in se evidentirati pri Carinski upravi RS, istočasno pa se morajo vpisati tudi
v evidenco pri Agenciji RS za okolje (Petkovšek, 2007, str. 46).
Predlogi Ministrstva za javno upravo glede prenove (optimizacije) procesov javne uprave
ter racionalizacije in poenostavitve postopkov so predstavljeni v tabeli na naslednji strani
(VRS, 2010b).
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Namen/ Pričakovan rezultat

Približati upravne storitve uporabnikom preko svetovnega
spleta in povečati prihranke na področju elektronskih
storitev, pri čemer je potrebno zagotoviti varnost in
zanesljivost poslovanja ter varstvo osebnih podatkov. Projekt
naj bi prispeval k povečanju preglednosti delovanja javne
uprave in posledično zaupanja v javno upravo in naj bi
zagotovil čim večjo vključenost vseh.

Projekt se nanaša na implementacijo Direktive o storitvah na
notranjem trgu v RS in bo omogočil dostop do vseh
informacij o opravljanju storitev, saj bo zmanjšal obseg
reguliranih storitev, dejavnosti in poklicev, izboljšala se bo
konkurenčnost in zaposlovanje na celotnem enotnem trgu,
omogočeno bo lažje zaposlovanje brezposelnim osebam,
poenostavljeni bodo postopki in procesi pridobivanja
dovoljenj, zmanjšala se bo siva ekonomija.

e-Uprava

Enotna
kontaktna točka
(Storitvena
direktiva)

OPTIMIZACIJA PROCESOV JAVNE UPRAVE
e-VEM
Povečati preglednost, odzivnost in učinkovitost ustanov,
vključenih v e-VEM sistem, preko prenovljenih postopkov in
portala pa enostavnost in prijaznost poslovanja z javno
upravo z namenom zvišati zadovoljstvo uporabnikov z estoritvami in razširiti ponudbo storitev za podjetja in s tem
povečati prihranke za podjetja.
e-Sociala
Vzpostavitev sistema e-Sociala, ki bo namenjen hitremu in
pravičnemu odločanju o socialnih pravicah. S tem projektom
bo zagotovljena povezanost evidenc in transparenten način
odločanja o dodelitvi socialnih transferjev.

Naziv
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600000 € prihrankov

Z racionalizacijo in
optimizacijo procesov
zagotoviti prihranke pri
porabi proračunskih
sredstev.
Z racionalizacijo in
optimizacijo procesov
zagotoviti prihranke pri
porabi proračunskih
sredstev in zagotoviti epodporo vzpostavljanju
enotnega trga ter
čezmejnim storitvam v
EU.
Doseganje prihrankov
tako za javno upravo kot
tudi za gospodarstvo.

Prihranki pri postopkih in
procesih poslovanja
podjetij.

48000 € prihrankov

7 mio € prihrankov

2010

Finančni učinki

Z racionalizacijo in
optimizacijo procesov
zagotoviti prihranke v
gospodarstvu.

Cilj

Tabela 11: Predlogi MJU glede optimizacije procesov JU in poenostavitve postopkov

48000 €
prihrankov

600000 €
prihrankov

7 mio €
prihrankov

2011

48000 €
prihrankov

600000 €
prihrankov

7 mio €
prihrankov

2012

Namen/ Pričakovan rezultat

Informacijska
podpora
postopkov
priprave
predpisov (IPP)

e-Zdravje

e-Javno
naročanje

e-Računi

2010

Finančni učinki
2011

Poenostaviti in poenotiti
procese priprave
predpisov.

Racionalizacija dela in
večja povezanost
zdravstvenega sistema.

Prihranki na področju
pošte, tiskanja papirja,
arhiviranja, časa (hitrejša
in lažja izvedba morebitnih
analiz predpisov).

Prihranki iz naslova
optimizacije procesov v
zdravstvu.

Zmanjšati vire, ki so
100000 € prihrankov
100000 €
potrebni za izvajanje
prihrankov
storitev in dvig
zadovoljstva
uporabnikov.
Zagotoviti elektronsko in Prihranki pri stroških dela,
učinkovitejše poslovanje. pri stroških papirja, pri
potrebah po arhivskem
prostoru.
Zmanjšanje virov za
Prihranki pri storitvah javne
uprave in v gospodarstvu.
realizacijo nalog,
povezanih z javnim
naročanjem.

Cilj
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Spremljati račun od vstopne točke v sistem do končne
likvidacije – plačila računa, kar omogoča vsakokratno
natančno določitev faze obravnave. Omogočiti brezpapirno
poslovanje in posledično znižanje stroškov.
Vzpostaviti elektronsko podprt proces za izvedbo skupnih
javnih naročil s podporo celotnega cikla od načrtovanja do
elektronskega računa. Načrtuje se polna informatizacija
priprave skupnih javnih naročil in s tem skrajšanje in
poenostavitev izvedbe javnega naročila, pomagati pri
spodbujanju konkurence in vzpostaviti integracijo z zalednimi
sistemi (računovodske aplikacije, kot je npr. MFERAC, in
aplikacije za vodenje dokumentarnega gradiva, kot je SPIS).
Namen projekta je povečati kakovost in učinkovitost
zdravstvenega sistema. Načrtovana je prenova in nadgradnja
informacijsko-komunikacijske infrastrukture in vzpostavitev
nacionalnih zdravstveno informacijskih standardov.
Omogočiti enotno poslovanje na vseh resorjih, ki so vključeni
v proces priprave in sprejemanja predpisov. Okrepiti
vključevanje zainteresirane javnosti k vsebinam zakonov.
Omogočiti enostavno spremljanje veljavne in pripravljalne
zakonodaje na enem mestu. Centralizirati elektronsko
podpisovanje dokumentov, zbiranje dokumentov in vseh
bistvenih statusov priprave posameznega predpisa.

OPTIMIZACIJA PROCESOV JAVNE UPRAVE
Enotni kontaktni Združitev vseh kontaktnih/podpornih točk MJU, kasneje (v
center
letu 2011) pa še priključitev sorodnih storitev drugih organov
– pričakujemo racionalizacijo uporabe virov ob ohranjeni
oziroma izboljšani kakovosti storitev.

Naziv

100000 €
prihrankov

2012

Namen/ Pričakovan rezultat

41 konkretnih
ukrepov za
odpravo
administrativnih
ovir ter
konkretnih
poenostavitev

Akcijski
program
znižanja
administrativnih
bremen za 25%
v obdobju do
leta 2012 v RS

Odprava administrativnih
ovir, zmanjšanje
administrativnih bremen
in poenostavitev
postopkov.

Ustvariti prihranke za
gospodarstvo, državljane
in javni sektor, kar je
bistvenega pomena za
gospodarsko rast, večji
obseg investicij, dvig
življenjske ravni
prebivalstva in odpiranje
novih delovnih mest.

Cilj
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Vir: Vlada RS, 2010

Zagotoviti celosten, transparenten in enoten zajem podatkov
o obveznostih, ki jih zakonodaja povzroča subjektom.
Akcijski načrt nalaga resorjem znižanje administrativnih
bremen za 25% na vseh prioritetnih področjih (13 področij,
66 zakonov, 3.200 podzakonskih aktov), zagotovitev
usposobljenosti javnih uslužbencev za samostojen pregled in
meritve predpisov s svojega področja (tako za potrebe OAO,
kot tudi za potrebe presoje učinkov predpisov RIA). S tem
ukrepom bo omogočena celovitost podatkov o
administrativnih stroških in bremenih, ki jih predpisi v RS
povzročajo subjektom (v časovnem prerezu) in vzpostavitev
enotne baze podatkov s podatki meritev po posameznih
resornih ministrstvih.
Na podlagi »hitrih« ukrepov odpraviti ovire, ki terjajo
takojšnjo realizacijo na podlagi sklepa Vlade RS z dne 7. 5.
2009.

RACIONALIZACIJA IN POENOSTAVITEV POSTOPKOV

Naziv

2010

150 mio € prihrankov

100 mio € prihrankov

Finančni učinki
2010

2012

150 mio €
prihrankov

150 mio €
prihrankov

2011
2012
500 mio €
500 mio €
prihrankov
prihrankov

2011

V nadaljevanju so v spodnji tabeli predstavljene nekatere najpomembnejše odpravljene
administrativne ovire v letih 2006 in 2007. Celoten seznam odpravljenih ovir pa se nahaja
na spletni strani MJU (Josevski, 2008, str. 67-68).
Tabela 12: Nekatere najpomembnejše odpravljene administrativne ovire
v letih 2006-2007

Naziv ovire

Znižanje stroškov

Zakon o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-1-UPB1)

Odpravljene adm. ovire glede izdelave
notranjih pravilnikov, katalogov in
posredovanja podatkov
informacijskemu pooblaščencu – za
SMP.

Odprava dohodninske napovedi Poenostavitev pomeni zmanjšanje za
71%.
Registracija podjetja na točkah Znižanje vseh stroškov za 75%.
e-VEM

Finančni
učinki
36 mio €

22,8 mio €
10,66 mio €

Zakon o javnih naročilih

Zmanjšanje povprečnih stroškov
oddaje enkratnega javnega naročila
velikih vrednosti za 11-krat.

Poenostavitvi postopkov pri
uveljavljanju pravic ob rojstvu
otroka (I. faza)

Znižanje potrebnega časa za
opravljanje potrebnih aktivnosti za
45%.

2 mio €

Zakon o zaposlovanju in delu
tujcev

Skrajšanje postopkov pridobitve
različnih dovoljenj za skoraj 5-krat.

2,1 mio €

Uvedba e-vloge prek portala e- 50% nižji stroški.
uprava za otroški dodatek

2,4 mio €

1,2 mio €

Vir: Josevski, 2008, str. 67-68
Ukrepi za odpravo administrativnih ovir so bili v letih 2006 in 2007 usmerjeni v
gospodarstvo in državljane. Slovensko gibanje za odpravljanje administrativnih ovir ne
zajema le podjetniškega sektorja, ampak tudi poenostavitve za državljane. V tem je naša
primerjalna prednost, ki povečuje popularnost procesa debirokratizacije in omogoča širši
domet političnemu sporočilu.
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Iz tabele je razvidno, da so se poenostavili postopki za mala podjetja na področju varstva
osebnih podatkov, kjer je prihranek 36 milijonov evrov na leto, in pri odpravi dohodninske
napovedi (22,8 milijonov evrov). Pri slednji se je ukinila obveznost izpolnjevanja
dohodninske napovedi. Namesto izpolnjevanja in pošiljanja obrazcev v fizični ali
elektronski obliki državljani dobijo od davčne uprave že pripravljen izračun davčne
obveznosti in glede tega nimajo nobenega administrativnega opravka. V primerjavi z
oceno administrativnih stroškov za zavezance dohodnine v letu 2000 poenostavitev
pomeni zmanjšanje za 22,8 milijonov evrov (Klun, 2007b, str. 9-11).
Na področju ustanavljanja družb in poenostavitve postopkov glede poslovanja podjetij se
je prihranilo preko 10 milijonov evrov letno. Pomembni prihranki so tudi na področju
manjše birokratizacije postopkov pridobivanja delovnih dovoljenj za tujce, in sicer 2,1
milijona evrov na leto.
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8 PREDSTAVITEV REZULTATOV RAZISKAVE (ANKETE)

8.1 SPLOŠNA PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETE IN KOMENTAR
V raziskavo so bili vključeni vsi, ki morajo pri svojem poslovanju upoštevati predpise RS:
poslovni sektor (podjetja) in javni sektor (javni uslužbenci). Razlog, ki je botroval k tej
odločitvi, je naslednji: podjetja so v splošnem bolj izpostavljena in občutljiva glede
regulativnih obremenitev ter še posebej glede formalnih postopkov, na drugi strani pa so
tu tudi javni uslužbenci, ki so prisiljeni podjetja in tudi (posameznike) »pošiljati« od vrat
do vrat, da bi rešili neko zadevo, pri tem pa se porabi veliko časa in denarja na obeh
straneh. Z vsebinsko enotnim vprašalnikom sem tako želela ugotoviti razlike, ki se
pojavljajo pri zaznavanju te problematike (med javnim in poslovnim sektorjem), in ali
ljudje vse te ukrepe in probleme dejansko zaznajo.
Obe ciljni skupini sta bili anketirani z anketo po e-pošti. Anketa javnih uslužbencev je bila
izvedena z vprašalnikom, poslanim preko elektronske pošte na centralne naslove vseh
organov državne uprave in občin, od koder je bil vprašalnik poslan v e-poštne nabiralnike
vseh zaposlenih. Poslanih je bilo 306 vprašalnikov. Med 197-imi prejetimi odgovori je bilo
le 90 veljavnih. 35% iz državne uprave (ožjih ministrstev in upravnih enot ter vladnih
služb), 36% iz lokalne samouprave (občin), 29% pa iz javnih zavodov (šolstvo, zdravstvo,
kultura, sociala, ...). Vprašalnik je bil sestavljen iz 13-ih medsebojno povezanih vprašanj.
Elektronska anketa podjetij je bila izvedena aprila 2010 z uporabo spletnega programa za
izvajanje anket na vzorcu 600 podjetij v štirih reprezentativnih velikostnih skupinah: velika
podjetja, srednje velika podjetja, majhna podjetja, s.p.-ji in mikro podjetja. Od tega se je
odzvalo 125 vprašanih, veljavnih pa je bilo le 82 vprašalnikov, to je 13,7% odzivnost.
Največ podjetij, ki je izpolnilo anketo, spada v tretji razred, kjer je število zaposlenih med
10 in 50 (37%), torej gre za mala podjetja, nato sledi drugi razred (27%), kjer je
zaposlenih do 9 ljudi, najmanj podjetij pa je zastopanih v petem razredu (2%), kjer je
število zaposlenih nad 250. Natančnejši podatki so prikazani na Grafu 6. Ciljna oseba je bil
v velikih in srednjih podjetjih vodja splošnega sektorja, v malih in mikro podjetjih ter s.p.jih pa direktor. V primeru nedosegljivosti je lahko anketo izpolnila tudi druga odgovorna
oseba. Vzorčenje je potekalo na podlagi metode iskanja kvot, zato je vzorec
reprezentativen samo znotraj posameznih velikostnih skupin in upošteva ustrezno
porazdelitev dejavnosti in regionalno zastopanost. Rezultate lahko ob upoštevanju števila
odgovorov posplošujem samo znotraj posameznih skupin (oz. kvot) podjetij.
Vsi rezultati so podani v obliki deležev (%) ali srednjih (povprečnih) vrednosti odgovorov.
V slednjem primeru so anketiranci posamezne možnosti ocenjevali na lestvici od 1 do 5,
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pri čemer je 1 vedno pomenila najslabšo oceno (popolnoma nepomembno), ocena 5 pa je
vedno pomenila najboljšo oceno (popolnoma pomembno).
Največja težava, ki se je pojavila v času izvajanja anketiranja, je bila v pridobivanju
podjetij, ki so bila pripravljena izpolniti anketo. Podjetja so v današnjem času silno
nezainteresirana za tovrstno dejavnost, saj še vedno prevladuje mnenje, da so podatki, ki
jih bodo posredovali v anketi, zaupne narave, po drugi stani pa se ti podatki nahajajo v
javno dostopnih evidencah; druga težava pa je v pomanjkanju časa za izpolnjevanje anket
oziroma podjetja ne želijo izpolnjevati anket, saj so med drugim menila, da je vsako
odstranjevanje birokratskih ovir prispevalo k še večji birokraciji.
Graf 5: Struktura anketirancev v javnem sektorju

29%

35%

36%

v drzavni upravi (ministrstvo, upravna enota, vladna sužba)
v lokalni samoupravi (občina)
v javnem zavodu (šolstvo, zadravstvo, sociala, kultura,...)

Vir: anketa
Graf 6: Struktura anketirancev v poslovnem sektorju

13%

2%

21%

37%

27%

Sem samostojni podjetnik (s.p.)
V mikro podjetju (do 9 zaposlenih)
V malem podjetju (od 10 do 50 zaposlenih)
V srednje velikem podjetju (od 51 do 250 zaposlenih)
V velikem podjetju (nad 250 zaposlenih)

Vir: anketa
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Iz drugega grafa je očitno, da je na anketo odgovorilo več malih in mikro podjetij ter s.p.jev, kar omogoča zaznavanje problematike boj celovito, saj imajo, kot je že bilo omenjeno
v 4. poglavju, manjša podjetja bistveno večje »probleme« (administrativne stroške) kot
večja podjetja. Po drugi strani pa je ta skupina podjetij tudi najštevilnejša. Leta 2007 je v
EU-27 poslovalo 20,5 milijona podjetij, od tega v Sloveniji 100,318 podjetij. Struktura
podjetij po velikostnih razredih v EU-27 in Sloveniji je skoraj enaka; samo 0,2 % podjetij
je bilo velikih (ki zaposlujejo 250 in več ljudi) v EU-27 in 0,3 % v Sloveniji. Torej je bilo
več kot 99,7 % podjetij MSP (ki zaposlujejo med 1 in 249 ljudi). Med MSP podjetji
prevladujejo mikro podjetja (1 do 9 ljudi), v EU-27 jih je bilo 92 %, v Sloveniji pa 93 %.
Po številu so na drugem mestu mala podjetja (med 10 in 49 ljudi), ki jih je bilo v EU-27 7
%, v Sloveniji pa 6 %. Srednje velikih podjetij je bilo okrog 1 % v obeh primerih (SURS in
Eurostat, 2007).
V nadaljevanju so natančneje predstavljeni še ostali dobljeni rezultati, anketiranci pa so
lahko med drugim podali tudi svoj komentar oziroma predlog za odpravo administrativnih
ovir.
Na 2. vprašanje: Ali ste že slišali za projekt »Merjenja administrativnih stroškov
in bremen v predpisih RS«? je v poslovnem sektorju pritrdilno odgovorilo le 38%
vprašanih. V večjem odstotku (70% vprašanih) so slišali za ta projekt anketirani v javnem
sektorju. Glede na to, da je to projekt, ki zadeva vse zaposlene v javnem in poslovnem
sektorju, bi veljalo s strani vodstva Ministrstva za javno upravo, ki je koordinator tega
projekta, razmisliti o boljši ozaveščenosti ciljnih skupin glede pomena odstranjevanja
administrativnih ovir, saj je ta proces, za katerega je značilna »politična nevtralnost«, v
korist tako državljanom kot tudi gospodarstvu in javnim uslužbencem.
Na 3. vprašanje, ki se glasi: Kako dobra je vaša seznanjenost s cilji in ukrepi, ki se
želijo doseči v okviru projekta OAO? so anketiranci odgovorili tako, kot prikazuje Graf
7 na naslednji strani.
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Graf 7: Seznanjenost s cilji in ukrepi projekta OAO
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Osveščenost s cilji in ukrepi projekta

Vir: anketa
Glede na to, da ta projekt poteka že od vstopa Slovenije v EU, so rezultati pokazali na
slabo informiranost anketirancev s cilji in ukrepi, ki se želijo doseči v okviru tega projekta
v obeh sektorjih. Kar tretjina vprašanih v poslovnem sektorju zelo slabo pozna vsebino
(bistvo) tega projekta, tudi 21% vprašanih v javnem sektorju je enakega mnenja (od tega
občine predstavljajo 47%. Tako lahko sklepamo, da nepoznavalci tega projekta obstajajo v
obeh sektorjih, vendar je mogoče iz rezultatov ankete (grafa) razbrati, da obstaja za
malenkost boljša informiranost s tem projektom med zaposlenimi v javnem sektorju.
Graf 8: Seznanjenost s cilji in ukrepi po skupinah v javnem sektorju
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zelo dobra

Kot je že bilo omenjeno 21% vprašanih v javnem sektorju zelo slabo pozna ukrepe in cilje,
ki se želijo doseči v okviru tega projekta. Iz Grafa 8 je razvidno, da je med njimi največ
občin (47%) in javnih zavodov (37%). Tretjina vprašanih v javnem sektorju meni, da je
dobro osveščenih z ukrepi in cilji, ki se želijo doseči. Med njimi je 44% ministrstev, kar je
po eni strani logično, saj je anketa potekala tudi med posameznimi ministrstvi, ki so
izvajalci tega projekta. Ostali podrobnejši rezultati so prikazani v Grafu 8.
Graf 9: Pomembnost posameznih administrativnih poenostavitev
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Iz grafa lahko razberemo, da je srednja vrednost odgovorov znatno več kot 3 za vse
navedene trditve, to pomeni, da se anketirancem vse administrativne poenostavitve zdijo
pomembne. Nobena od naštetih administrativnih poenostavitev se jim torej ne zdi
nepomembna.
Po mnenju anketirancev v obeh sektorjih pa je najpomembnejše, da država:
•
poenostavi uporabo standardizirane izmenjave podatkov z organi javne uprave
(preko RIPa, XMLa, SOAPa, ...) (srednja vrednost odgovorov: 4,32 za poslovni
sektor in 4,58 za javni sektor);
•
poenostavi upravne postopke znotraj organov javne uprave (4,56 za javni sektor in
4,4 za poslovni sektor), kajti s povezavami podatkovnih baz bi lahko pristojni
organi v vseh državah članicah dostopali do relevantnih podatkov in nobene
potrebe ne bi bilo, da bi te podatke podjetja in državljani nosili s seboj na
dokumentih v fizični obliki.
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Na 5. vprašanje: Ali menite, da bi vaša organizacija denar, privarčevan od
administrativnih poenostavitev, ponovno vložila nazaj v inovacije, investicije,
človeške vire, ...? so anketiranci odgovorili tako, kot prikazuje spodnja tabela.
Tabela 13: Ponovna vložitev privarčevanega denarja v inovativne projekte

Možen odgovor

Poslovni sektor (%)

Javni sektor (%)

Da.

54,9

48,9

Ne.

13,4

17,8

Ne vem.

31,7

33,3

Vir: anketa
V javnem sektorju je pritrdilno odgovorila skoraj polovica vprašanih (48,9%) in več kot
polovica vprašanih v poslovnem sektorju (54,9%). Gre torej za pozitiven način
razmišljanja, ki pa lahko ostane tak le ob hitri pomoči države, kajti prej kot bodo sprejeti
ustrezni ukrepi, hitreje bodo vidne prednosti v praksi. Podjetniki namreč ukrepe, katerih
namen je razbremeniti gospodarstvo nepotrebnega birokratiziranja, sprejemajo z
naklonjenostjo, saj na ta način lahko privarčujejo denar, ga vložijo v inovativne projekte in
postanejo bolj konkurenčni.
Javne politike lahko igrajo resnično pomembno vlogo pri spodbujanju inovacij. Raziskava
Innobarometer (2009) je proučila pet najbolj tipičnih javnih politik za podporo inovacijam,
tako na strani ponudbe (to pomeni, da bodo podjetjem omogočile več inovacij) kot
povpraševanja (to so ureditveni in drugi ukrepi, ki povečujejo povpraševanje po določenih
inovativnih rešitvah ali proizvodih). Izidi kažejo, da tako podjetja EU kot v Sloveniji na
splošno bolj široko poročajo o uspešnih politikah povpraševanja (tistih, ki imajo dejansko
pozitiven učinek); najbolj vplivni so novi okoljski predpisi, ki so k inovacijam spodbudili 35
% podjetij EU in 37 % slovenskih podjetij. Drugi na novo uvedeni predpisi ali
industrijski/tehnični standardi so spodbudili k inovacijam ali povečanju zneska za inovacije
30 % podjetij v EU–27 in 33 % v Sloveniji. Storitve posrednikov (npr. patentni uradi) so
bile manj pomembne, vendarle pa je 10 % anketiranih managerjev v EU–27 in 14 % v
Sloveniji trdilo, da so tudi te prispevale k njihovi inovacijski dejavnosti. Politike na strani
ponudbe niso tako pozitivno vplivale na inovacijske dejavnosti podjetij od leta 2006.
Spremembe v podpori javnega financiranja so pozitivno vplivale na precej več podjetij
(EU–27 22 % in v Sloveniji 23 %) kot spremembe v davčnem okolju (EU–27 18 % in v
Sloveniji 28 %) (Štrukelj, 2010, str 144).
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Graf 10: Stopnja oviranja predpisov za poslovanje
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V obeh sektorjih so se z enakim odstotkom (63%) strinjali, da obstoječa zakonodaja ovira
(omejuje) načrtovanje in planiranje poslovanja ter vlaganje v inovativne projekte. Skoraj
tretjina anketirancev v poslovnem sektorju pa meni, da jih zakonodaja zelo ovira pri
njihovem poslovanju (27%). Velik korak bo potrebno torej narediti k temu, da bo vsako
podjetje komuniciralo elektronsko z vsako evropsko in državno vladno institucijo za vse
upravne postopke. Potrebno je, da se obstoječi izvedbeni ukrepi za izboljšanje zakonodaje
osredotočajo predvsem na poenostavitve predpisov in skrajšanje upravnih postopkov, saj
smo, kot je navedeno v 5. poglavju, v Sloveniji v zadnjem letu znatno poslabšali poslovno
okolje za MSP (vsaj kar se tiče spodbujanja rasti in inovativnih projektov).
Graf 11: Stopnja oviranja predpisov za poslovanje glede na velikost podjetja
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Ne ovira

Kot je že bilo omenjeno, kar 63% podjetij meni, da jih obstoječa zakonodaja ovira pri
poslovanju. Tega mnenja so bila predvsem mala (38%) in srednje velika podjetja (15%)
ter mikro podjetja (29%) in samostojni podjetniki (17%). Velika podjetja tega problema
niso toliko izpostavila (le 5% jih meni, da zakonodaja zelo ovira njihovo poslovanje – glej
Graf 11). Nihče od vprašanih podjetij, pa ni menil, da ga zakonodaja ne ovira.
Graf 12: Pomembnost posameznih možnosti za zmanjševanje administrativnih ovir
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Srednje vrednosti odgovorov v zgornjem grafu, ki so manjše od 3, predstavljajo možnosti,
ki se zdijo anketirancem manj pomembne, vendar takih ni, večje vrednosti od 3 pa
možnosti, ki se zdijo anketirancem bolj pomembne.
Od 6 naštetih izjav, poimenovanih »posamezne možnosti za nadaljnje zmanjševanje
administrativnih ovir«, so anketiranci največjo pomembnost pripisali:
•
optimizaciji in racionalizaciji upravnih postopkov (4,41 - 4,48),
•
urejanju postopkov (npr. registracije, licence, rojstvo) preko enotnih vstopnih točk
po zgledu »VEM« (povprečna ocena pomembnosti 3,99 - 4,14),
•
večji vključenosti vseh zainteresiranih strani pri posredovanju predlogov za
odpravo administrativnih ovir (3,99 - 4,04).
Najbolj pomembna se torej zdi anketirancem optimizacija in racionalizacija upravnih
postopkov. Poenostavljanje postopkov in ohranjanje samo tistega, kar je nujno potrebno
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in kar ne povzroča dodatnih stroškov, je namreč v korist celotni družbi (javnemu sektorju,
podjetjem in državljanom). Pomemben dejavnik se anketirancem zdi tudi reševanje zadev
v zvezi s poslovnimi dogodki v paketu, saj bi lahko na ta način upravni organi podjetjem in
ostalim strankam ponudili posamezne storitve integrirano v paketu in ne razpršeno po
posameznih področjih, kar pomeni, da jim ne bo treba strank pošiljati od enih vrat do
drugih, da bi rešili neko zadevo. Gre seveda za obojestransko korist.

Na 8. vprašanje, ki se glasi: Ali ste že kdaj predložili svoje pripombe/predloge
glede odprave administrativnih ovir na elektronski naslov oao.predlogi@gov.si?,
je večina anketiranih odgovorilo negativno (več kot 83,3% vprašanih v javnem sektorju in
96,3% v poslovnem sektorju), kar kaže na precejšnjo neuporabo in nerazpoznavnost
spletnega naslova v obeh sektorjih. Vključevanje javnosti v oblikovanje predpisov je zato
nujno, saj je le-ta tista, ki prva zazna nepotrebno administrativno oviro. Predlagatelji
regulative bi morali resno upoštevati mnenja javnosti in izluščiti tisto, kar je povezano s
kakovostjo regulative, od želja posameznikov in skupin ter lobijev. Velikokrat se namreč v
Sloveniji zgodi, da so spremembe in predpisi pripravljeni čez noč, kar pomeni, da so
velikokrat kopija predpisov iz tujine in da so hitro tudi implementirani. To so pokazali tudi
rezultati evropskega merjenja administrativnih stroškov. To je lahko že zaskrbljujoč
podatek in bi se zato morale na tem področju narediti izboljšave, kar pomeni večjo
promocijo spletnega naslova med zaposlenimi v javnem in poslovnem sektorju. Na to
opozarja tudi varuhinja človekovih pravic v svojem poročilu.
Nato je sledilo 9. vprašanje, ki se glasi: Ali imate sami še kakšen dodaten predlog
glede nadaljnjega zmanjševanja administrativnih ovir? Med predlogi anketirancev
v obeh sektorjih, ki so jih le-ti podali glede področij, na katera bi bilo potrebno uvesti
novosti za popolnejše storitve in administrativne poenostavitve oziroma odstranitev
birokratskih ovir, so bili najpogostejši naslednji odgovori:
•
temeljita prenova upravnih postopkov,
•
vzpostavitev javnih evidenc, dostopnih preko spleta,
•
odprava podvajanja,
•
e-transakcije,
•
zmanjšati število ljudi v administraciji – učinkoviteje in racionalneje bodo začeli
delati, uradniki opravljajo le dela, ki obremenjujejo uporabnike, na ta način s
»kompliciranjem« opravičujejo svoj obstoj,
•
urediti plačilni promet tako, da bi se vsi držali plačilnih rokov, tako bi podjetja
prihranila veliko časa in denarja in postala bolj likvidna: telefonske in pisne
terjatve, opomini, obresti, kreditiranje terjatev s strani dobavitelja, izvršbe, sodni
nalogi, ...,
•
poenotiti sisteme za vse upravičence: zdravstvo, davkarija, socialni transferji,
statistika itd.;
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•

•

•

•

•

poenostavitev javnopravnih postopkov skozi pravilno in konkretno uporabo
informacijskih sistemov, namesto da imamo neizkoriščene informacijske sisteme,
vredne milijone evrov,
uporaba morebitne aplikacije za direkten vnos podatkov na področju evropskih
javnih razpisov; trenutno je papirologija pri evropskih razpisih preobsežna,
poenostavljeno, računalniško podprto izvajanje javnih razpisov in dodeljevanje
subvencij, ...,
uvedba e-poslovanja na področju vhodnih dokumentov oziroma vlog in pri tem
ukiniti vnašanje podatkov s papirja v računalnik,
poenostavitev zakonodaje (nekatera vprašanja so povsem nesmiselna, da se
obravnavajo po Zakonu o upravnem postopku).
Graf 13: Najbolj obremenjujoča področja po mnenju anketirancev
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Vir: anketa
Anketiranci v obeh sektorjih so ocenjevali, na katerem od 13-ih področij si želijo znižati
administrativne stroške. Najslabši rezultat je v poslovnem sektorju doseglo področje
delovnih razmerij. To meni kar 62,2% vseh vprašanih podjetij. Izmed teh predstavljajo
39% mala podjetja, 29% mikro podjetja in 16% samostojni podjetniki (glej Graf 14). Ta
rezultat ni presenetljiv, saj se zakonodaja o zaposlovanju v Sloveniji ni bistveno spremenila
v zadnjih letih, prav tako tudi ne institucionalne pristojnosti. To verjetno vodi k temu, da
so anketiranci v poslovnem sektorju temu področju dali najslabšo oceno. To so pokazale
tudi različne raziskave, zato so se v Sloveniji sistematičnega znižanja administrativnih
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stroškov po modelu SCM lotili najprej na področju delovno pravne zakonodaje, s
sprejetjem prvega akcijskega programa. Program pa naj bi bil realiziran do konca leta
2010. Med anketiranci v poslovnem sektorju pa obstaja prepričanje, da je zelo
obremenjujoče tudi področje prava družb in letnih računovodskih izkazov. To meni 58,5%
podjetij (izmed teh predstavljajo 40% mala podjetja, 19% mikro podjetja, 23%
samostojni podjetniki, 17% srednje velika podjetja in le 2% velika podjetja). To kaže, da
je običajno zakonodaja »prilagojena« večjim podjetjem in da jo je zato potrebno
prilagoditi manjšim podjetjem.

Graf 14: Najbolj obremenjujoča področja glede na velikost podjetja
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V javnem sektorju močno izstopa področje javnih naročil. 62,2% vprašanih v javnem
sektorju (od tega 39% občin, 29% vprašanih v državni upravi in prav tako 29% javnih
zavodov) je mnenja, da je na tem področju treba zmanjšati administrativne stroške (glej
Graf 15). V prihodnosti se načrtuje polna informatizacija priprave skupnih javnih naročil in
s tem skrajšanje in poenostavitev izvedbe javnega naročila. Po mnenju anketirancev je
zelo obremenjujoče tudi področje financ (37,8% v poslovnem sektorju in 41,1% v javnem
sektorju). Da je eno izmed bolj obremenjujočih področij tudi področje obdavčenja in carin
meni 37,8% vprašanih v javnem sektorju (od tega predstavljajo 44% občine, 35%
vprašani v državni upravi in 21% javni zavodi) in 45,1% vprašanih v poslovnem sektorju
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(izmed teh je 32% malih podjetij, 30% mikro podjetij, 22% samostojnih podjetnikov, 14%
srednje velikih podjetij. V zadnjih letih je imela Slovenija stalne reforme na področju
davčne zakonodaje, kar je onemogočalo optimiziranje davčne osnove. Podjetjem je to
predstavljajo veliko težavo, saj so se morala prilagoditi novi zakonodaji v zelo kratkem
času. Po drugi strani pa se ustanove soočajo z enako težavo, saj se v večini primerov
zgodi, da institucije, ki pripravljajo novo zakonodajo, le-te ne sprejmejo dovolj hitro in je
zato zadovoljstvo strank precej slabo. To so verjetno razlogi, da so anketiranci kot eno
izmed bolj obremenjujočih področij izpostavili tudi davčno zakonodajo.

Graf 15: Najbolj obremenjujoča področja po skupinah v javnem sektorju
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Tabela 14: Gibanje administrativnih stroškov izpolnjevanja predpisov v zadnjih 3 letih

Gibanje stroškov

Poslovni sektor (%)

Javni sektor (%)

8,5

11,1

64,6

51,1

11

18,9

Znižali.

1,2

0

Precej znižali.

1,2

0

13,4

18,9

Zelo povečali.
Povečali.
Ostali enaki.

Ne vem.
Vir: anketa

V anketi sem anketirance spraševala tudi po oceni gibanja administrativnih stroškov
izpolnjevanja predpisov. Tukaj je bilo možnih 6 odgovorov, od zelo povečali do precej
znižali, možen je bil tudi odgovor ne vem. Odgovori so bili kar precej podobni v obeh
sektorjih, kajti v obeh primerih so menili, da so se administrativni stroški izpolnjevanja
predpisov v zadnjih treh letih povečali. To meni 64,6% anketiranih v poslovnem sektorju.
Izmed teh predstavljajo 36% mala podjetja, 25% mikro podjetja, 23% samostojni
podjetniki, 13% srednje velika podjetja in 4% velika podjetja (glej Graf 16). Tega mnenja
je tud več kot polovica vprašanih v javnem sektorju in sicer 51,1% vprašanih (Tabela 14).
Graf 16: Gibanje administrativnih stroškov v zadnjih 3 letih glede na velikost podjetij
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Ne vem

Graf 17: Razlogi za povečevanje stroškov predpisov
80%

Javni sektor
Poslovni sektor

70%

% odgovorov

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Nejasnost
predpisov

Neprožnost
predpisov

Nerazumljivost
predpisov

Nenehne
spremembe
predpisov

Zapletenost
predpisov

Preštevilčnost
predpisov

Dvoumnost
predpisov

Nič od
naštetega

Drugo

Razlogi za povečanje stroškov

Vir: anketa
V okviru stroškov, povezanih z izpolnjevanjem predpisov, so pomembni tudi razlogi za
povečevanje stroškov. Največ anketirancev v obeh sektorjih meni, da se stroški
povečujejo zaradi nenehnih sprememb predpisov. To meni 67,1% vprašanih v poslovnem
sektorju in 75,6% vprašanih v javnem sektorju (od tega predstavljajo 38% občine, 24%
javni zavodi in 38% vprašani v državni upravi – glej Graf 18). In ravno tu je običajno
glavni srž problema. Nepotrebno naložena poslovna administracija je običajno zelo
povezana s prilagajanjem na novo ureditev. V večini primerov regulativnih sprememb v
Sloveniji je bila zakonodaja običajno poslana na nekakšno »popravilo« pripravljavcem
predpisov. Le-ti pa se niso posvetovali z zainteresiranimi strankami, kar je vodilo k slabši
kakovosti zakonodaje. Drugi najpomembnejši razlog, da se stroški povečujejo, je po
mnenju anketirancev preštevilčnost predpisov. To meni 63,3% anketiranih v javnem
sektorju (od tega 35% občin, 37% vprašanih v državni upravi in 28% javnih zavodov) in
58,5% anketiranih v poslovnem sektorju. Ostali ponujeni odgovori praktično niso bili
izbrani (nič od naštetega, drugo 1,2%). Vsi rezultati so predstavljeni v zgornjem grafu.
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Graf 18: Razlogi za povečevanje stroškov predpisov po skupinah v javnem sektorju
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Zadnje vprašanje se je glasilo: Kateri predpisi so po vašem mnenju najbolj
obremenjujoči?
Tabela 15: Vir birokratskih ovir po mnenju

Vrsta predpisa

Poslovni sektor
(%)

Javni sektor
(%)

Nacionalni (državni) predpisi.

54,9

32,2

Evropski predpisi.

4,9

4,4

Oboji.

39

62,2

Nobeni.

1,2

1,1

Vir: anketa
Pri tem vprašanju so se odgovori anketirancev v obeh sektorjih malce razlikovali.
Anketiranim v poslovnem sektorju se zdijo bolj obremenjujoči nacionalni (državni)
predpisi. To meni kar 54,9% vprašanih. Anketiranim v javnem sektorju pa se zdijo oboji
predpisi obremenjujoči (tako nacionalni kot evropski). To meni kar 62,2% vprašanih.
Dejstvo je, da se administrativna bremena pojavljajo tako na ravni evropske zakonodaje
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kot na ravni zakonodaje držav članic, vendar državljanov in podjetnikov ter tudi nekaterih
javnih uslužbencev (kulturne delavce, delavce v šolstvu, ...) običajno ne zanima, kje je vir
birokratskih ovir. In tudi dejstvo, da za neko oviro ni »kriva« evropska zakonodaja, temveč
nacionalna zakonodaja, jih ne potolaži. Zato mora biti debirokratizacija ena izmed
političnih prioritet na ravni Evropske unije in na ravni držav članic. Slovenska posebnost so
bili na primer višji standardi na področju gostinske dejavnosti (varnost živil), vendar je bilo
že v program, ki ga je za odpravo administrativnih ovir v letu 2007 sprejela Vlada RS,
uvrščenih nekaj ukrepov za poenostavitve na področju gostinske dejavnosti. Višji
standardi so tudi na področju varstva in zdravja pri delu (Zakon o varnosti in zdravju pri
delu (ZVZD), URL RS, št. 56/99, 64/01), kjer so se tudi pokazale zanimivosti. Delodajalec
mora namreč o poškodbi pri delu obvestiti pristojni inšpektorat v 15-ih dneh, vendar pa to
ni dovolj za letno evidenco, saj mora delodajalec istemu organu posredovati tudi letno
poročilo (Klun, 2009b, str. 97). Menim, da bi morali ob prenosu evropske zakonodaje v
domačo vedno slediti načelu nacionalnega interesa in v dvomu uporabiti interpretacijo
evropske smernice, ki je za nas ugodnejša. V takih primerih, ki so lahko tudi rizični (primer
vinjet), je treba rešitve najti na politični in ne na uradniški ravni. Uradništvo Evropske
komisije je po naravi stvari nagnjeno k razlagam, ki so restriktivnejše in za države članice
manj ugodne.
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9 PREVERITEV HIPOTEZ

Na začetku magistrskega dela sem postavila štiri hipoteze, katerih namen je bil proučiti
zakonodajo in stroške, ki se v njej pojavljajo ter ostale administrativne ovire.
1.

HIPOTEZA: Informiranost o projektu »OAO« je slabša v poslovnem kot
javnem sektorju.

Izvedena anketna raziskava o poznavanju ciljev in ukrepov projekta »Merjenje
administrativnih stroškov in predpisov v predpisih Republike Slovenije« med zaposlenimi v
obeh sektorjih je pokazala relativno slabo osveščenost predvsem anketirancev v
poslovnem sektorju, zato se lahko zgornja hipoteza potrdi (glej osmo poglavje). Tudi
glavne ugotovitve osnovnega merjenja EU in spremljajočih študij v zadnjih dveh letih so
pokazale, da je posebno pozornost potrebno zato nameniti prav poslovnemu sektorju,
predvsem MSP, saj predstavljajo več kot 95% vseh podjetij. Ugotovitve Evropske komisije
so tudi pokazale, da ko se je treba odločiti za ukrepe, katerih cilj naj bi vedno bil
zagotavljanje gospodarske olajšave, so le-ti pogosto odvisni od interesov politike (državne
uprave), gospodarstvo pa se izključuje iz sodelovanja, posledično pa je tudi informiranost
o projektih, ki se izvajajo, slabša prav v tem sektorju.
2.

HIPOTEZA: Obstaja prepričanje, da najvišji administrativni stroški
nastajajo na področju dela in zaposlovanja ter davkov.

Ta hipoteza se je potrdila, in sicer na podlagi številnih raziskav, ki so jih izvedle evropske
in mednarodne institucije, kot so Svetovna banka (WB) v sodelovanju z Evropsko banko
za obnovo in razvoj (EBRD) ter Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)
ter druge (glej tretje poglavje). Izkušnje držav članic EU (Švedska, Nizozemska, Združeno
kraljestvo, ...), ki so meritve na prioritetnih področjih že opravile, so pokazale, da so že
tradicionalno najbolj obremenjujoča tista področja, ki so povezana z delom in
zaposlovanjem, financami in davki (glej šesto poglavje). Tudi raziskava, ki je bila izvedena
v Sloveniji v letu 2007, je pokazala, da ima gospodarstvo največ administrativnih stroškov
s postopki, ki spadajo v področje delovnopravne zakonodaje, in sicer je bilo naštetih 173
tipičnih administrativnih obveznosti, in s postopki na področju davčne zakonodaje (107
IO). Ta hipoteza se je potrdila tudi s pomočjo izvedene ankete o administrativnih ovirah,
kjer je večina podjetij mnenja, da sta najbolj obremenjujoči področji ravno področje
delovnopravne zakonodaje in obdavčenja. Izstopa pa tudi področje financ in javnih naročil
v javnem sektorju.
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3.

HIPOTEZA: Obstoječa zakonska ureditev v Sloveniji omejuje podjetja
(predvsem MSP) pri načrtovanju in planiranju svojega poslovanja ter
uresničevanju naložb in investicijskih dejavnosti.

Trenutno v Sloveniji še nimamo na razpolago ustreznih kazalnikov, s katerimi bi lahko
vrednotili zakonodajno okolje in učinkovitost odpravljanja administrativnih ovir, zato so
edini primerljivi kazalniki tisti, ki izhajajo iz različnih raziskav mednarodne konkurenčnosti
s strani mednarodnih institucij. V Sloveniji administrativna bremena predstavljajo 4,1%
BDP, kar je za 0,6 odstotne točke več od povprečja v EU, s tem pa je že nekoliko okrnjena
konkurenčnost gospodarstva. V letu 2008 je Slovenija po enem od šestih kazalnikov
upravljanja (WGI indicators), in sicer na področju kakovosti zakonske ureditve (Regulatory
Quality – RQ), dosegla 75,4 odstotni rang (umestitveni rang je med 0 in 100), kar je nekje
na sredini glede na ocene v drugih državah članicah. Glede na WCY raziskavo, je Slovenija
med 58-imi državami po celem svetu, umeščena v 52 rang (48.689%), kar je v primerjavi
z letom prej (2009) zelo zaskrbljujoče, saj je Slovenija padla za 20 mest, predvsem zaradi
svoje gospodarske (ne)uspešnosti ter vladne in poslovne (ne)učinkovitosti (glej četrto
poglavje). Ta hipoteza se je z velikim odstotkom potrdila tudi z izvedeno anketo, saj je
večina vprašanih podjetij (v veliki večini so nanjo odgovarjala mala in srednje velika
podjetja, ki so najbolj občutljiva za zakonske spremembe) in tudi javnih uslužbencev
potrdila, da obstoječa zakonodaja omejuje podjetja pri načrtovanju in planiranju svojega
poslovanja ter uresničevanju naložb in investicijskih dejavnosti. Komisija se je zavezala, da
bo čim bolj zmanjšala te nepotrebne obremenitve. Z zmanjšanjem nepotrebnih zahtev za
poročanje lahko zaposleni v podjetju več časa namenijo osnovnim poslovnim dejavnostim,
kar lahko zmanjša proizvodne stroške in omogoči uresničevanje naložb in inovacijskih
dejavnosti, ki bi posledično morale izboljšati produktivnost in splošno konkurenčnost.
4.

HIPOTEZA: Administrativni stroški v državah članicah EU izvirajo
predvsem iz nacionalne zakonodaje in manj iz evropske (direktiv, uredb,
navodil, smernic, ...), Slovenija pa pri tem bistveno ne izstopa.

Potrdila se je tudi četrta hipoteza, kajti administrativni stroški izvirajo predvsem iz
nacionalne zakonodaje. Raziskava EU je namreč pokazala, da večina (v povprečju 55%)
administrativnih ovir nastane na ravni nacionalne zakonodaje (kategorija C). Za Slovenijo
je to potrdila analiza administrativnih bremen na področju delovnopravne zakonodaje
(vključno z zakonodajo s področja varstva pri delu), kjer se je pokazalo, da kar 90
odstotkov stroškov, ki bremenijo podjetja na tem področju, izvira iz domačih predpisov.
Nekatere države članice (Slovenija ni izjema) prekoračijo okvir, ki ga zahteva zakonodaja
EU, kar vodi do tega, da postanejo postopki zakomplicirani (glej peto poglavje). Ta trditev
se je potrdila tudi z izvedeno anketo. V poslovnem sektorju namreč prevladuje mnenje, da
so nacionalni predpisi tisti, ki jih najbolj obremenjujejo, v javnem sektorju pa celo
prevladuje mnenje, da administrativni stroški prevladujejo iz obojih predpisov.
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10
PRISPEVEK
STROKI

REZULTATOV

K

ZNANOSTI

OZIROMA

V Republiki Sloveniji je bila večina raziskav narejena za potrebe vzpostavitve enotne
metodologije modela merjena administrativnih stroškov, za določitev prioritetnih področij
merjenja administrativnih stroškov ter raziskave, ki so opredelile najpogostejše
informacijske obveznosti, ki se pojavljajo pri poslovanju med državnimi organi in
poslovneži. Vsakoletnih konkretnih stalnih sprotnih anketnih poizvedovanj o problemih, ki
jih zaznavajo državljani, podjetja in javni uslužbenci iz dneva v dan, pa je bolj malo
oziroma so javnosti bolj slabo poznane ali pa niso združene v neko celoto, tako kot je to
predstavljeno v tej magistrski nalogi. Raziskava, ki sem jo predstavila, je namreč svojo
pozornost usmerila prav na področje analize razlik pri zaznavanju dejanskih problemov pri
uporabi predpisov in upoštevanju raznih pravil med javnim in poslovnim sektorjem.
Predstavljeni rezultati dajejo neko sliko o trenutnem dejanskem stanju o tem, kje
anketiranci dejansko zaznajo probleme, ki jih ovirajo pri svojem poslovanju.
Pričakujem, da si bodo vsi akterji v procesu odpravljanja administrativnih ovir in
zmanjševanja administrativnih bremen prizadevali k racionalnejšemu, učinkovitejšemu in
uspešnejšemu delovanju javnega in zasebnega sektorja. Poglavitni problem, s katerim se
soočajo podjetja in posamezniki, je v tem, da je v zadnjih dvajsetih letih regulativa
postajala vedno bolj kompleksna in zapletena, postopki pa predstavljajo pomembno
finančno breme za podjetja in posameznike.
Upam, da bo moj prispevek doprinesel k boljšim odločitvam na področju poenostavljanja
določenih administrativnih postopkov in vključitvi zainteresirane javnosti (državljanov) v
odločanje. Mnenja oziroma predlogi glede odprave administrativnih ovir, ki so bili podani v
raziskavi s strani javnega in poslovnega sektorja, so lahko dobra osnova za nadaljnje
ukrepe.
Na področju odpravljanja administrativnih ovir se v Sloveniji pospešeno dela, tudi s
pomočjo tujih strokovnjakov in prenosov dobrih praks iz tujine v Slovenijo, kar pomeni
dobro iztočnico, da postanemo na tem področju uspešna država, ki bo lahko nekoč svoje
izkušnje posredovala drugim državam.
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11

UPORABA REZULTATOV RAZISKAVE

Raziskava je lahko uporabna za vse tiste organe in službe, ki se danes pospešeno
ukvarjajo s projektom »OAO« (npr. za Ministrstvo za javno upravo). Kot rezultat raziskave
so bili podani odgovori na vrsto zastavljenih anketnih vprašanj, ki so pokazali, kakšna je
trenutna osveščenost s projektom »OAO«. Raziskava naj bi pripomogla k ustreznejši
(boljši) poti k uspešnejšemu odstranjevanju administrativnih ovir.
Za odpravo administrativnih ovir je potrebno sprejeti ustrezne ukrepe, tudi s pomočjo
izkušenj drugih držav, ki so te ukrepe že izvedle. Nekaj teh spoznanj je prav gotovo že
implementiranih v novem Programu ukrepov za odpravo administrativnih ovir in
zmanjšanje administrativnih bremen za 25% do leta 2012, ki ga je sprejela vlada konec
leta 2005 na predlog Ministrstva za javno upravo.
Prišla sem tudi do spoznanja, kje se kažejo slabosti sedanje regulative oziroma kje se še
pojavljajo »luknje«, in dobila odgovore zaposlenih v javnem in poslovnem sektorju, kje
vidijo izboljšave glede regulative (predpisov v Sloveniji) in kaj bi bilo potrebno še
implementirati v določene predpise ali vsaj tehtno premisliti o boljšem oziroma
učinkovitejšem sistemu zmanjševanja administrativnih ovir. Predstavljeni rezultati ankete
kažejo neko trenutno sliko o problemih, ki jih zaznavajo anketiranci pri izpolnjevanju
predpisov, kajti zavedati se moramo, da anketiranci običajno določenih stvari ne povedo,
zato je za rešitev odprtih vprašanj, ki še vedno obstajajo, potrebno sodelovanje vseh
vpletenih institucij in ne samo anketna poizvedovanja.
Z rezultati raziskave bom tako poskušala seznaniti določene akterje, ki delujejo na
področju projekta OAO, in si prizadevala k boljšemu poznavanju predpisov (regulative)
državljanov, javnih uslužbencev in poslovnežev.
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12

ZAKLJUČEK

Slovenija si že od leta 2001 dalje prizadeva za poenostavitev upravnih postopkov in boljšo
zakonodajo, tako domačo kot tisto, ki je del evropskega pravnega reda. Ministrstvo za
javno upravo na svoji spletni strani navaja in razlaga poti, ki vodijo k poenostavitvam v
okviru odprave administrativnih bremen: (i) odstranitev, zmanjšanje, združevanje ali
izboljšanje zakonodajnih predpisov, (ii) poenostavitev procesov znotraj zakonodajnih
predpisov, (iii) izmenjava podatkov znotraj uprave, (iv) razvoj informacijsko
telekomunikacijskih rešitev in storitev ter (v) zagotavljanje boljših navodil in informacij, ...
Merjenje administrativnih stroškov in bremen je postalo praktično nujno v procesu
odstranjevanja administrativnih ovir. Meritve so ključnega pomena za ugotavljanje
napredka in trenutne pozicije, ugotavljanje stopnje uresničevanja ciljev, zastavljenih v
različnih strategijah in akcijskih načrtih, ugotavljanje prednosti in slabosti, oblikovanje
novih smernic, politik in ciljev, iskanje najboljših praks in nenazadnje primerjave med
posameznimi upravnimi organi in institucijami ter tudi državami. Če bomo hoteli v letu
2012 prikazati neto učinke izvedbe akcijskega programa minus 25 odstotkov, bomo morali
poskrbeti, da ob sprejemanju novih predpisov ne bo prihajalo do novih administrativnih
obremenitev. Podobno kot v postopkih sprejemanja evropskih predpisov je potrebno
posebno pozornost nameniti temu področju odpravljanja administrativnih ovir z izvajanjem
presoje učinkov predpisov. Gre za metodologijo, s pomočjo katere se v fazi priprave in
sprejemanja predpisa natančno predvidijo njegove makro in mikro-ekonomske, javnofinančne, socialne in okoljske posledice. Ocena učinkov predpisov vsebuje tudi oceno
morebitnega povečanja administrativnih bremen za podjetja, ki bi jih utegnili prinesti novi
predpisi. Ta ocena je namenjena dvigovanju kakovosti predpisov in učinkuje preventivno.
Dober predpis bo torej nastal pod pogojem, da čim bolj natančno predvidimo oziroma
ocenimo učinke posameznih alternativnih rešitev in da se v čim večji možni meri
posvetujemo z zainteresirano javnostjo. Partnerstvo s krogom zainteresiranih subjektov
omogoča pridobivanje relevantnih informacij, identifikacijo potencialnih dilem in konfliktov
in ohranjanje partnerskega razmerja s tistimi, za katere bo predpis veljal, kar olajšuje
njegovo implementacijo.
Očitno je, da smo leta, desetletja brezskrbno in nekritično kopičili administrativna
bremena v evropskih in nacionalnih predpisih. Priznati si bomo morali, da smo šli (v
Evropski uniji in v državah članicah) z regulacijo marsikje predaleč. Lahko bi rekli, da so ta
bremena nastajala kot kolateralna škoda zasledovanja sicer legitimnih ciljev sektorskih
politik. Če ni v zadostni meri izoblikovana zavest pripravljavcev predpisov ali če niso vsaj
vzpostavljeni kontrolni mehanizmi, se administrativna bremena neizogibno kopičijo.
Največkrat so posledica birokratskega načina razmišljanja pripravljavcev predpisov,
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odsotnosti analize učinkov predpisov, zanemarjanja pomena dejanske izvedljivosti
predpisa, pa tudi težnje birokracije po povečevanju moči. Edina rešitev za preprečevanje
nastajanja administrativnih bremen in za odstranjevanje starih je resna politična zaveza.
Politika je dolžna voditi in usmerjati javno upravo in brez njenih usmeritev je malo
verjetno, da bo prišlo do sprememb v načinu razmišljanja in ravnanja.
Torej s pogostim merjenjem administrativnih stroškov in ocenjevanjem kakovosti
predpisov in informacij ter ustreznimi časovnimi, področnimi ter mednarodnimi
primerjavami rezultatov je potrebno zagotavljati, da bo smer ukrepa prava, v smislu
ustreznosti, učinkovitosti in trajnosti. Za njihovo izvajanje mora obstajati zelo močna
politična volja, saj ciljev, kljub sprejetju akcijskih programov, brez nje zagotovo ne bomo
dosegli. Lahko pa s hitro izvedbo akcijskega programa minus 25 odstotkov pomembno
prispevamo k omilitvi posledic finančne oziroma gospodarske krize.
Še veliko rezerve imamo predvsem na področju zakonodaje, ki se dotika obveznosti
gospodarstva. Prvo prioritetno področje delovnopravne zakonodaje nudi še veliko izzivov,
predvsem pa veliko priložnosti za zmanjševanje stroškov gospodarstva.
Na davčnem področju je po treh letih nenehnih reformnih procesov, ki so šli večinoma v
smer poenostavljanja postopkov (prehod na elektronsko poslovanje z DURS in
zmanjševanje števila evidenc), sedaj najbolj pomembno, da se proces umiri, ker nenehne
spremembe pomenijo nepotrebne stroške, predvsem z vidika prilagajanja davčni
zakonodaji. Kot najpogostejši komentar so podjetja poleg zakonodaje na področju
zaposlovanja navajala kot največjo pomanjkljivost trenutnih razmer ravno nenehno
spreminjaje zakonodaje.
Projekt »OAO« se je že v letih 2006-2007 razširil tudi na postopke, ki so pomembni za
državljane. Za razliko od aktivnosti na ravni EU zajema slovenski program tudi ukrepe,
usmerjene k državljanom. Tako se na primer poenostavlja postopke na področju socialnih
pravic in pravic ob rojstvu otroka (vrtci, otroški dodatki, porodniška in podobno). Tu je
velika priložnost za popularizacijo projekta, ki bo dvignil ugled Evropske unije in
priljubljenost njenih institucij. Evropejci pričakujemo od institucij ukrepe, od katerih bomo
imeli konkretne koristi. Izbrati je treba nekaj postopkov oziroma življenjskih dogodkov
(potovanje, selitev, odprtje podjetja, vpis na univerzo, …), jih analizirati in zavezati države
članice, da odpravijo administrativne ovire. V tem kontekstu bi lahko razmislili o nekaterih
poenostavitvah. Akcijski načrt mora biti odziv na konkretne potrebe gospodarstva.
Državljani želimo, da se Evropska unija razvija v moderno, racionalno delujočo
organizacijo, ne pa v birokratsko pošast. Poudarek moramo dati kakovosti in ne količini
zakonodaje. Zakonodaja mora biti premišljena, izvirati mora iz realnih potreb in ne iz
zamisli odtujenih birokratov. Razmisliti bi veljalo o posebni formaciji sveta ministrov,
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zadolženih za preverjanje kakovosti regulacije – zlasti z vidika celovite ocene učinkov,
sodelovanja zainteresirane javnosti in odprave administrativnih ovir. S tem bi zagotovili
horizontalen vpogled v zakonodajo in preprečili ozek sektorski pristop, ki je pogost vzrok
za kopičenje administrativnih ovir.
Veliko prostora za izboljšave obstaja tudi na področju poslovnega okolja (malih in srednje
velikih podjetij). Izboljšati bi bilo potrebno splošni pristop politike do podjetništva, da se
načelo »najprej pomisli na male« nepreklicno umesti v oblikovanje politike, od priprave
zakonodaje do opravljanja javnih storitev. Evropska unija na ta način želi spodbujati rast
in razvoj malih in srednje velikih podjetij (MSP), pri tem pa na celovit način vzpostavlja
spodbudno okolje in pomaga pri odpravljanju administrativnih ovir, ki zavirajo njihov
razvoj. V juniju letošnjega leta je Vlada RS sprejela načrt odpravljanja administrativnih
ovir za MSP, ki pa je šele v začetnih fazah izvajanja. V Sloveniji so cilji zelo pogumni,
vendar je področje odpravljanja administrativnih ovir kompleksno, med seboj povezuje
več resorjev, odvisno je od različnih zakonov in predpisov hkrati, zato je potrebno
sistemsko reševanje tovrstnih problemov. Izziv za Slovenijo je velik, saj zahteva
spreminjanje več področji hkrati in usklajeno. Predvsem pa, kot podjetniki zelo dobro
vedo, rešitev ni v všečnem zapisu programa, kaj vse bi bilo treba narediti, ampak v hitri in
učinkoviti izvedbi programskih ciljev.
V zaključku dajem še nekaj predlogov, kako lahko dosežemo minus 25%:
•
Intenzivno je treba izboljševati kakovost in uporabnost portala europa.eu. Na tem
portalu morajo biti zagotovljene informacije o čim večjem številu upravnih storitev
v vseh državah članicah. Portal mora biti fleksibilen, omogočati takojšen vnos
sprememb s strani odgovornih urednikov v državah članicah (in ne tako kot danes,
ko se informacije posredujejo uredniku v Bruselj), njegova vsebina mora biti
povezana s prizadevanji za poenostavitve in optimizacije postopkov.
•

Treba je nadaljevati delo na interoperabilnosti e-uprav, ki je komaj na začetku.
Interoperabilnost bi omogočila panevropske storitve e-uprave, npr. registracijo
podjetja in urejanje drugih administrativnih obveznosti podjetja preko interneta z
ozemlja katerekoli države članice, razbremenitev podjetij in državljanov
dostavljanja podatkov, ki so dostopni v podatkovnih bazah držav članic, itd.
Manevrskega prostora za izboljšave je še veliko in prav bi bilo, da ga izkoristimo.

V zadnjih letih je v Sloveniji zavedanje, da je odstranjevanje administrativnih ovir bistveno
za konkurenčnost države, zelo prisotno. Pripravljavci predpisov se čedalje bolj zavedajo,
da je to proces, ki je v korist tako državljanom kot tudi gospodarstvu in prav je tako.
Ugotavlja se, da je slovenski pristop k odpravi administrativnih ovir s svojim sistematičnim,
metodičnim pristopom, s preventivnim delovanjem, torej s preprečevanjem nastajanja
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novih ovir v predpisih, ki se pripravljajo, kakor tudi z odpravljanjem ovir v obstoječih
predpisih primer »dobre prakse« tudi v evropskem in svetovnem merilu. To nam
priznavajo tudi druge države, s katerimi sodelujemo pri odpravljanju ovir, kakor tudi pri
poenostavljanju zakonodaje. Vendar pa bo v bližnji prihodnosti učinke sprejetih izvedbenih
ukrepov treba spremljati po svetovnih gospodarskih indeksih konkurenčnosti, sploh sedaj,
v teh kriznih časih, ko je Slovenija po kar nekaj kazalcih padla za nekaj mest, saj so le-ti
pomemben dejavnik konkurenčnosti Slovenije.
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Prosimo, če si vzamete nekaj minut in s klikom na »Naslednja stran« pričnete z
izpolnjevanjem ankete.

1) Kje ste zaposleni?
Sem samostojni podjetnik (s.p.).
V mikro podjetju (do 9 zaposlenih).
V malem podjetju (od 10 do 50 zaposlenih).
V srednje velikem podjetju (od 51 do 250 zaposlenih).
V velikem podjetju (nad 250 zaposlenih).
V državni upravi (ministrstvo, upravna enota, vladna služba).
V lokalni samoupravi (občina).
V javnem zavodu (šolstvo, zdravstvo, sociala, kultura, ...)
2) Ali ste že slišali za projekt MERJENJA ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV IN BREMEN V
PREDPISIH RS?
Da.
Ne.
3) Vaša seznanjenost s cilji, ki se želijo doseči v okviru tega projekta, in ukrepi, je:
zelo slaba.
slaba.
nit-niti.
dobra.
zelo dobra.

4) Prosim, da z ocenami od 1 do 5, ocenite, kako pomembne se vam zdijo naslednje
administrativne poenostavitve.
Popolnoma Nepomembno Niti-niti Pomembno Popolnoma
nepomembno
pomembno
1. Poenostavitev
uporabe obstoječih
storitev e-uprave
2. Poenostavitev
uporabe obstoječih
rač. aplikacij za
podporo poslovanja
organizacije (npr.
bilance stanja, ...)
3. Poenostavitev
uporabe
standardizirane
izmenjave podatkov z
organi javne uprave
(preko RIPa, XMLa,
SOAPa, …)
4. Poenostavitev
upravnih postopkov
znotraj organov javne
uprave

5) Ali menite, da bi vaša organizacija denar, privarčevan od administrativnih
poenostavitev, ponovno vložila nazaj v inovacije, investicije, človeške vire, ...?
Da.
Ne.
Ne vem.
6) V kolikšni meri menite, da obstoječa zakonodaja ovira razvoj podjetij (npr. vlaganje v
inovativne projekte, investicije)?
Zelo ovira.
Ovira.
Niti-niti.
Ne ovira.

7) Prosim, da z ocenami od 1 (popolnoma nepomembno) do 5 (popolnoma pomembno)
ocenite, kako pomembna se vam zdi uvedba naslednjih 6-ih možnosti za nadaljnje
zmanjševanje administrativnih ovir?
Popolnoma
Nepomembno Niti-niti Pomembno Popolnoma
nepomembno
pomembno
1. Oprostitev mikro podjetij s
področja uporabe
računovodske zakonodaje.
2. Uvedba novih rač. aplikacij
za podporo poslovanja (npr.
enotni računovodski sistem
za mala podjetja).
3. Uvedba reševanja zadev v
zvezi s poslovnimi dogodki v
paketu, enem koraku (npr.
licence, registracije, …).
4. Večja vključenost vseh
zainteresiranih strani pri
posredovanju predlogov za
odpravo adm. ovir.
5. Zmanjšanje zahtev za
razkritje določenih podatkov.
6. Optimizacija in
racionalizacija upravnih
postopkov.

8) Ali ste že kdaj predložili svoje pripombe/predloge glede odprave administrativnih ovir
na e-naslov oao.predlogi@gov.si?
Da.
Ne.
9) Imate trenutno še kakšen dodaten predlog glede nadaljnjega zmanjševanja
administrativnih ovir? Prosimo opišite.

10) Katera področja so po vašem mnenju najbolj obremenjujoča in bi se po vašem
mnenju najprej morale začeti odstranjevati administrativne ovire? (Možnih je več
odgovorov.)
Pravo gospodarskih družb.
Farmacevtska zakonodaja.
Delovno okolje/ delovna razmerja.
Obdavčenje in carine.
Statistika.
Kmetijstvo in kmetijske subvencije.
Varnost živil.
Transport.
Okolje.
Kohezijska politika.
Javna naročila.
Ribištvo.
Finančne storitve.
11) Vaši stroški, povezani z izpolnjevanjem predpisov, so se v zadnjih treh letih po vašem
mnenju:
zelo povečali.
povečali.
ostali enaki.
znižali.
precej znižali.
ne vem.
12) Kje se po vašem mnenju kažejo razlogi za povečevanje administrativnih stroškov
izpolnjevanja obstoječih predpisov? (Možnih je več dogovorov.)
Nejasnost predpisov.
Neprožnost predpisov.
Nerazumljivost predpisov.
Nenehne spremembe predpisov.
Zapletenost predpisov.
Preštevilčnost predpisov.
Dvoumnost predpisov.
Nič od naštetega.
Drugo (prosim opišite):

13) Kateri predpisi so po vašem mnenju najbolj obremenjujoči?
Državni predpisi.
Evropski predpisi.
Oboji.
Nobeni.

