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JANEZ (IVAN) JANŠA: Hvala lepa za vprašanje.  

Svet že deluje. Prvo vmesno poročilo smo pred nekaj dnevi že dobili. Iz 

tega poročila izhaja, da je po oceni tega strateškega sveta možno določen 

del birokratskih ovir začeti zmanjševati že letos, se pravi, tako da bo novo 

okolje, da bomo začeli novo okolje z manj birokracije predvsem na 

davčnem, gospodarskem in okoljskem področju ustvarjati že s 1. januarjem 

naslednjega leta. Je pa seveda to kompleksno delo, ni ga možno opraviti v 

enem koraku in seveda, svet bo delal tudi naprej. Če nam bo situacija s 

korono dovoljevala ali pa pustila dovolj manevrskega prostora, bomo prve 

smernice za debirokratizacijo na Vladi obravnavali še pred parlamentarnimi 

počitnicami, tako da se bo priprava konkretnih aktov oziroma zakonskih 

rešitev lahko začela že čez poletje. V tej prvi fazi je največ predlogov za 

debirokratizacijo narejenih na davčnem področju kjer je precej tega kar se 

da poenostaviti, izboljšati in s tem, ko je gospodarski sektor ali pa 

podjetniški sektor manj obremenjen z birokracijo, ne pričakovati tudi boljše 

rezultate. Se pravi, tudi ja za javne finance je to situacija, ki je boljša, se 

pravi, gre za win-win, za win-win položaj in zdaj po strateškem svetu so pač 

ljudje iz prakse, ki zadevo poznajo, predstavniki državnih institucij, ki so v 

drugi fazi dolžni te rešitve pripraviti, sodelujejo že v prvi fazi, zato lahko tudi 

govorimo o teh rokih. Kot vemo, iz nekaterih prejšnjim mandatov so bile tudi 

ambicije zelo velike, ampak v štirih letih se ni prišlo niti do predlogov. Mi 

smo to maksimalno skrajšali. Jaz osebno ocenjujem, da je z odpravo večine 

ali pa večjega dela te birokratske navlake možno bruto domači proizvod 

Slovenije povečati vsaj za 1 %, toliko tega se izgubi in toliko teh ovir je, ki 

so popolnoma nepotrebne. Vsak teden za vsako sejo vlade odkrivamo nove 

in seznam tega kaj je treba spremeniti, se samo daljša. 


