Ukrepe

iz Enotnega dokumenta je potrebno bolje konkretizirati, z
jasnimi akcijskimi načrti glede načina, virov, rokov in odgovornosti za
izvedbo.

Priporočila Evropske komisije
(CSR7)

Stanje na (262) ukrepih ob 1. poročevalskem obdobju
(3. 10. 2013 - 31. 12. 2013)
REALIZIRANI

Od splošnega h konkretnemu

Nabor ukrepov iz Enotnega dokumenta je razdeljen na splošne oz.
permanentne naloge, za katere ni mogoče določiti končnega roka za
realizacijo, ter konkretne ukrepe. Splošni ukrepi ali stalne naloge so
izključeni iz statistične analize podatkov o stanju realizacije.

Strategija nadaljnje implementacije in
nadzor nad izvajanjem posameznih
ukrepov

Da bi v letu 2015 lahko sledili čim višji stopnji realizacije zastavljenih
ukrepov, bodo morali nosilci posameznih ukrepov, opredeljenih s
prioriteto 1, pripraviti kratke izvedbene načrte, in sicer za vsak ukrep
posebej.

NEREALIZIRANI

Zaradi kakovostne izvedbe in pospešitve realizacije ukrepov iz Enotnega
dokumenta je stanje glede ukrepov, njihove realizacije in stanja
posameznih dokumentov, ki so vključeni v Enotni dokument, objavljeno
na vladnem portalu (celotna tematika je objavljena med vsebinami
Ukrepi za izhod iz krize – razbremenitev gospodarstva) in na portalu
STOPbirokraciji (www.ukrepi.stopbirokraciji.si).

Transparentnost izvajanja
ukrepov

17%
34%

DELNO REALIZIRANI

46%

Stanje na (256) ukrepih ob 2. poročevalskem obdobju
(1. 1. 2014 - 30. 4. 2014)
25%

REALIZIRANI

41%

DELNO REALIZIRANI

34%

NEREALIZIRANI
Poenostavitev
postopka prijave
v obvezna
socialna
zavarovanja

Brezplačno spletno
orodje namenjeno
izdelavi ocene
tveganja

Poslovni SOS
Reši težavo z državo!

Prenova spletnih
»VEM« točk

Prenova fizičnih Poenostavljen
»VEM« točk za
postopek
podporo
zaposlitve
domačim in tujim
delavca
podjetnikom

Poenostavitev
vstopnih pogojev za
opravljanje
dejavnosti na trgu

Poenostavitev
plačevanja
davkov - namesto
14 samo še 4
položnice

Dokončna izvedba projekta
e-javna naročila

Vzpostavitev enotnega
postopka za pridobitev
dovoljenja za
prebivanje in delo
tujcev preko enotne
točke za izdajo le tega

Zagotoviti vodenje
podatkov o poslovnih
subjektih v enem
registru (Poslovni
register kot primarni
register)

Stanje na (234) ukrepih ob 3. poročevalskem obdobju
(1. 5. 2014 do 31. 1. 2015)
47%

REALIZIRANI

NEREALIZIRANI

22%

Skupno število delno realiziranih in nerealiziranih ukrepov je 122, pri
čemer imajo določeno prioriteto, in sicer:

Prioriteta 1 (2015)
42 UKREPOV

Prioriteta 2 (2016)
51 UKREPOV

Vlada RS je 3. oktobra 2013 sprejela
Enotni
dokument
za
boljše
zakonodajno in poslovno okolje ter
dvig konkurenčnosti.
Cilj omenjenega dokumenta je
enotna koordinacija, večji vpliv na
realizacijo,
izogib
poročanju
različnim organom o istovrstnih
ukrepih ter posledično večji sinergijski učinki ukrepov, ki so tudi
podlaga za oblikovanje usmeritev in
programov Vlade RS.

2014

V letu 2014 je bila vzpostavljena
aplikacija »Realizacija ukrepov za
boljše zakonodajno in poslovno
okolje«, ki na enem mestu omogoča
ažurno pregledovanje in spremljanje realizacije vseh ukrepov iz
Enotnega dokumenta
(www.ukrepi.stopbirokraciji.si).

2015
Vlada RS je zadolžila Ministrstvo za
javno upravo, da opravi prenovo
samega dokumenta ter izvede
poročanje o realizaciji zastavljenih
ukrepov s strani resorjev. Prenova
Enotnega dokumenta se je opravila
z naslednjih vidikov:

31%

DELNO REALIZIRANI

2013

Prioriteta 3 (po 2016)

29 UKREPOV

• posamezni ukrepi, ki nimajo konkretnosti v začetku in koncu
izvedbe, so preimenovani v stalne
naloge in vodeni v posebnem
seznamu, ločeno od konkretnih
ukrepov;
• konkretnim ukrepom je določena
prioriteta glede izvedbe in
učinkov, ki se z njimi zasledujejo;
• ukrepi, ki jih je možno realizirati v
letu 2015;
• ukrepi, katerih rok realizacije se
predvideva v letu 2016 in
• ukrepi, ki imajo daljši rok realizacije
(po letu 2016).

