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Vrh podjetij v tuji lasti

Bahaa Abdallah: »Let's do it!«*

Vrh podjetij v tuji lasti: država in gospodarstvo imata skorajda identične 
poglede na to, kaj bi bilo treba storiti, da bi se izboljšalo investicijsko 
okolje. 
Žiga Kariž

Podjetja v tuji lasti so eden glavnih nosilcev razvoja 

slovenskega gospodarstva. To je minister za gospo-

darski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek 

poudaril v uvodu Vrha podjetij v tuji lasti , ki ga 

je konec meseca maja organizirala Gospodarska 

zbornica Slovenije (GZS) skupaj s Forumom tujih 

investitorjev v Sloveniji (strateška skupina GZS - SFIF) 

in Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji. 

Poudaril je še pomen novega zakona o spodbujanju 

investicij, s katerim želi MGRT oblikovati transparen-

ten in poslovno prijazen zakonodajni okvir.

Kaj prinaša zakon

Zakon, ki je trenutno v fazi javne obravnave in naj bi 

bil sprejet v začetku naslednjega leta, prinaša nove 

spodbude, enako obravnavo domačih in tujih investi-

torjev ter enotno vstopno točko, kjer bo možno urediti 

vso potrebno birokracijo na enem mestu. Zakon 

ohranja nekatere ukrepe, kot sta 40-odstotna splošna 

investicijska olajšava in 70-odstotna investicijska 

olajšava ter spodbude na problemskih območjih. 

Ohranja tudi rešitev, ki omogoča nakup nepremičnin 

v lasti države ali lokalne skupnosti pod ocenjeno 

vrednostjo, po novem pa bi bil omogočen nakup s 

sklenitvijo neposredne pogodbe, kar lahko znatno 

skrajša postopke.

Pogoji za to, da podjetje, ki investira, lahko 

prejme spodbude v skladu z omenjenim zakonom, 

bodo: vrednost investicije, število novo ustvarjenih 

delovnih mest ter število visokokvalificiranih novo 

ustvarjenih delovnih mest ter bruto dodana vrednost 

na zaposlenega v dejavnosti, v katero se investicija 

uvršča. Omenjeni kriteriji so ključni tudi pri presoji, 

ali bo imela nova investicija za Slovenijo strateški 

pomen, zaradi česar so ji po novem predlogu zakona 

omogočene dodatne ugodnosti, med katere sodi tudi 

razlastitev za namene javnih gospodarskih koristi.

Manj nepovratnih spodbud

Kot je na Vrhu podjetij v tuji lasti povedal državni 

sekretar na MGRT Aleš Cantarutti, bo v prihodnjih 

letih vedno manj nepovratnih spodbud in vedno 

več povratnih v obliki jamstev in subvencioniranih 

obrestnih mer pri posojilih. V predelovalnih dejav-

nostih bodo nepovratna sredstva na voljo za 

investicije, katerih najnižja vrednost je 15 milijonov 

evrov oziroma 3 milijone evrov v razvojno-razisko-

valni dejavnosti oziroma 500.000 evrov v storitveni 

dejavnosti. Pogoj bo tudi ustvarjanje delovnih mest, 

predvsem visoko kvalificiranih, ter ustvarjanje 

dodane vrednosti. Za pridobitev povratnih sredstev 

bodo seveda kriteriji nižji.

Potrebni dodatni ukrepi

A tako predstavniki vlade kot gospodarstveniki se 

zavedajo, da je za to, da bo Slovenija postala bolj 

privlačna za investitorje, treba storiti veliko več. 

Predsednik uprave Leka in predsednik SFIF Vojmir 

Urlep je poudaril, da bomo dolgoročno vzdržno, 

konkurenčno in za investitorje atraktivno poslovno 

okolje ustvarili le z vrsto ukrepov vseh deležnikov, 

več ministrstev, ki morajo, vsako v okviru svojih 

pristojnosti prispevati k temu, da bo naše poslovno 

okolje manj birokratsko, da bodo postopki hitrejši in 

enostavnejši ter preglednejši in da bodo tudi lokalne 

»Pridobitev zelene 
karte oziroma 
dovoljenja za delo 
bi morala biti bolj 
enostavna.«

Mark Pleško, Cosylab
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*prevod: »Storimo to!«
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skupnosti razumele, da so investicije tiste, ki bodo 

omogočile napredek Slovenije.

Stroški dela pri nas višji kot v Londonu

V okviru okrogle mize, na kateri so sodelovali pred-

stavniki podjetij v tuji lasti, je bilo tako slišati veliko 

predlogov. Najbolj zimzelen je predlog o zmanj-

šanju administrativnih ovir. Predstavnik podjetja 

Iskraemeco Bahaaeldin Abdallah Mohamed Baioumy 

je ob tem razložil, da ob prihodu v Slovenijo ni verjel, 

ko so mu razložili, da bo v primeru širitve proizvo-

dnje z gradnjo novih objektov lahko začel šele čez 

dve leti. Druga zimzelena tema so obremenitve plač 

visokokvalificirane delovne sile. Tudi tu se že dese-

tletja zahtevajo in tudi napovedujejo spremembe, a 

večjega napredka ni. Kako to vpliva na potencialne 

investitorje, je ob robu okrogle mize razložil ameriški 

ambasador v Sloveniji Brent R. Hartley, ki je predstavil 

primer ameriškega podjetja, ki je razmišljalo o odprtju 

izpostave v Sloveniji, a ugotovilo, da so stroški dela pri 

nas višji kot v Londonu.

Lažje do zelene karte

Mark Pleško, lastnik podjetja Cosylab in poslovnež 

z veliko mednarodnimi izkušnjami, je opozoril, da bi 

morali omogočiti lažji prihod tujih strokovnjakov v 

Slovenijo. »Morali bi imeti bolj prijazno imigracijsko 

politiko. Pridobitev zelene karte oziroma dovoljenja 

za delo bi morala biti bolj enostavna, vsaj za zaposli-

tev v preverjenih in zanesljivih podjetjih,« je povedal. 

Z njim so se strinjali vsi udeleženci okrogle mize, ob 

tem pa izpostavili, da je slovenski trg delovne sile 

majhen in se ob hitri rasti lahko kaj kmalu izčrpa. 

»Poskrbeti moramo, da bodo naše izobraževalne 

ustanove producirale kadre, ki bodo imeli prave 

kompetence in znanja, na drugi strani pa moramo 

postati bolj odprti za uvoz in pridobivanje strokovnja-

kov iz tujine,« je dodal tudi Urlep. Podjetniki so izrazili 

tudi nujno potrebo po tem, da se uresniči predlog 

o zagonu enotne vstopne točke za investitorje, kjer 

bodo lahko na enem mestu v najkrajšem času opravili 

vsa potrebna opravila.

Nagraditi bi bilo treba lokalne skupnosti

Nekaj predlogov je prišlo tudi s strani obiskovalcev 

konference. Tako je Tomi Ilijaš, predstavnik podjetja 

Arctur, poudaril, da se glede na izkušnje njihovega 

podjetja hitra izvedba investicij ustavi na lokalni 

ravni. »Predlagam, da se lokalne skupnosti za prido-

bivanje investicij in njihovo hitro izvedbo nagradi. 

Občine je treba motivirati in spodbuditi, da bodo 

svoje delo na tem področju opravile tako, kot bi ga 

morale, v korist vseh.« Predstavniki tujih podjetij so 

izpostavili še olajšave za raziskave in razvoj, ki morajo 

obvezno ostati del našega pravnega reda, hkrati pa 

pozvali odgovorne, da uredijo področje določanja 

davčnih osnov, saj podjetniki pogosto ne vedo, na kaj 

se olajšave nanašajo.

Kot se je izkazalo ob zaključku, si tudi predstavniki 

države in lokalnih skupnosti želijo skoraj popolnoma 

enakih ukrepov. A ne bi bilo prvič, da sta si gospo-

darstvo in država smehljaje pokimala ob popolnem 

strinjanju, kasneje pa se zatakne pri uresničitvi zada-

nih ciljev.  Zato je zagotovo najboljši predlog prišel iz 

ust Bahaaeldina Abdallaha Mohameda Baioumyja, ki 

je na koncu dejal le še: »Let's do it!« oz.»Storimo to!« gg

Podjetja v tuji 
lasti si želijo manj 

birokratskih 
ovir, nižje davke 

in sprostitev 
imigracijske 

politike.
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Zahvaljujemo se soorganizatorju:

»Vemo, kaj je treba 
narediti, bolj ali 

manj tudi, kako to 
storiti. Le še narediti 

moramo.«

Aleš Cantarutti, državni 
sekretar na MGRT

Bahaa Abdallah

Tiska
no na

 pa
pirju Viprint, 80 g, pa

pirnice VIPAP
 VID

EM
 KRŠKO

, d
. d

.


