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KAKO PAMETNA JE SLOVENIJA?

Slovenija v globalni tekmi na področju digitalizacije družbe in procesov zaostaja za drugimi vodilnimi državami. 
Evropska komisija v letnem poročilu »Indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI)1 2018« uvršča Slovenijo 
na petnajsto mesto med državami članicami, kar je tik pod povprečjem EU. 

VIR: Indeks digitalnega gospodarstva in družbe 2018, poročilo o državi – Slovenija (EK)
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Znaten napredek je bil sicer storjen pri uporabi internetnih storitev in digitalizaciji storitev javne uprave. Pod  
evropskim povprečjem ostaja povezljivost, pokritost s fiksnimi in mobilnimi širokopasovnimi povezavami ter 
pokritost z omrežjem 4G. Pri tem je zaskrbljujoče zlasti počasno napredovanje pri uvedbi in razširjenosti hitre in 
mobilne širokopasovne povezave.

VIR: Indeks digitalnega gospodarstva in družbe 2018, 
poročilo o državi – Slovenija (EK)

Slovenija na področju transformacije digitalne  
družbe in gospodarstva  trenutno sodi v  
skupino srednje uspešnih držav v EU, kar ne more 
biti naš cilj!

Nova Slovenija – krščanski demokrati se za-
vzema, da Slovenija postane soustvarjalec glo-
balnih trendov na področju visoke tehnologije, 
industrije 5.0,  inovacij in digitalne družbene 
preobrazbe. Na ta način bomo povečali pro-
duktivnost, zagotovili višji življenjski standard 
in večjo socialno vključenost vseh skupin drža-
vljanov.   

NAŠA VIZIJA:
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#PAMETNIDAVKI ZA #PAMETNOSLOVENIJO

Strateška odločitev slovenske politike bi morala biti, da v Sloveniji ustvarimo privlačno davčno okolje za  
inovativna tehnološka podjetja z visoko dodano vrednostjo. Imamo vrhunsko izobražen kader, ki ga moramo 
zadržati v Sloveniji. 

Trenutno imamo stopnje obdavčitve kapitala višje kot nekatere evropske države:
       - Po stopnji obdavčitve dividend sta Bolgarija in Romunija s 5 % davka najugodnejši, sledita Malta in Hrvaška  
 z do 12 %, potem Grčija, Madžarska, Češka in Litva s 15 %. 
       - Po stopnjah obdavčitve dobička iz kapitala sta Romunija in Bolgarija z 10 % najugodnejši, sledita Malta in  
 Hrvaška z do 12 %, Grčija, Madžarska, Litva in Češka s 15 %.

Slovenija s 25 % stopnjo obdavčitve kapitala sodi v krog držav z višjimi davčnimi stopnjami. 

Stopnja obdavčitve pravnih oseb v Sloveniji znaša 19 % in sodimo v krog srednje obdavčenih držav. Številne  
evropske države imajo to obdavčitev nižjo (Hrvaška, Bosna, Madžarska, Srbija, Bolgarija, Litva, Luksemburg,  
Irska …), še posebej pa je pomembno, da so ti davki nižji v nam geografsko bližnjih državah. Ko slovenska vlada 
načrtuje višanje omenjenega davka, številne razvite države napovedujejo njegovo nižanje (Združeno kraljestvo, 
Švedska, Avstrija).

V NSi zasledujemo socialno-tržni model gospodarstva, ki temelji na subsidiarnosti. Predlagamo minimalno vlo-
go države na področjih, ki jih državljami sami lahko mnogo bolj učinkovito urejamo kot država, in močno vlogo dr-
žave na področjih, kjer je njena vloga nujna (pravosodni sistem, postavljanje družbenih norm in pravil, omogočanje 
konkurence). Država mora omogočiti posamezniku, da izkoristi in razvije svoje potenciale in mu mora ponuditi 
ustrezno in spodbudno okolje – delo se mora splačati. Svobodno delovanje trga in konkurence sta ključ za učin-
kovito zadovoljevanje potreb posameznika. Naloga države pa je, da poskrbi za etično, moralno delovanje igralcev 
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na trgu, ti se morajo držati postavljenih pravil in mo-
rajo zasledovati tudi skupno dobro in ne zgolj lastnih, 
partikularnih interesov. Hkrati mora država pomagati 
tistim, ki zaradi takšnih ali drugačnih razlogov (bole-
zen, invalidnost, izguba zaposlitve) ne morejo prežive-
ti, a jih hkrati spodbuditi, da po svojih najboljših močeh 
prispevajo k uspehom družbe kot celote. 

Predlagamo postopno znižanje davka od kapitala 
in obdavčitve pravnih oseb predvsem za visoko-
tehnološka, inovativna podjetja z visoko dodano 
vrednostjo. Nižje davke za podjetja, ki izkazujejo 
raziskovalno razvojno pogodbeno sodelovanje z 
akademskimi institucijami. Slovenija je trenutno 
na repu evropskih držav po višini tveganega ka-
pitala (OECD, 2018), ki je na voljo zagonskim pod-
jetjem za njihov razvoj, zato moramo ta kapital z 
ustreznim davčnim okoljem pritegniti od drugod.

Slovenija naj postane ciljna evropska država 
za zagonska podjetja. 

NAŠA VIZIJA:

PRIMER DOBRE PRAKSE
Vodilni svetovni pospeševalnik zagonskih podjetij 
Plug&Play je v Avstriji  odprl svojo kontaktno točko. 
Cilj Avstrije je, da postane evropsko središče za start
-upe. Svoje prostore ima podjetje kar na dunajskem 
letališču. Zakaj podobnega pospeševalnika ne uspe-
mo privabiti v Slovenijo? 
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INDUSTRIJA 5.0 JE TUKAJ IN ZDAJ!

Industrijo 4.0 imenujemo tudi četrta industrijska revolucija in se je začela v letu 2010. Evropska unija in z njo 
Slovenija se je nanjo odzvala s programom Obzorje 2020, Slovenija pa z lastno Strategijo pametne specializacije. 
Vse kaže, da bo do leta 2030 način proizvodnje popolnoma drugačen. Pametna proizvodnja bo vodena s pomočjo 
inteligentnih programskih orodij, ki bodo povezana s pametnimi orodji in stroji ter napravami. Klasične tovarne 
in proizvodne procese bodo nadomestile »pametne tovarne«, ki bodo sposobne upravljati kompleksnosti in bodo 
manj podvržene zunanjim vplivom. Procesi, postopki, izdelki, stroji in storitve bodo morali biti popisani v digital-
nem okolju. Naprave bodo bodo komunicirale druga z drugo na način, kot to omogočajo socialna omrežja. Digi-
talizacija industrije nudi številne možnosti za rast in za zaposlovanje, hkrati pa tudi mednarodno povezovanje v 
realnem času, usklajevanje izdelkov, prilagajanje proizvodnje brez časovnega zamika ter večjo učinkovitost pri 
porabi virov in energije. 

Tukaj in zdaj se dogaja že peta industrijska revolucija. Cilj četrte industrijske revolucije je popolna digitalizacija 
delovnih procesov, medtem ko industrijska revolucija pete generacije ugotavlja, da je za izboljšanje inovativnosti 
in ustvarjalnosti v razvoju novih proizvodov ključen vpliv človeškega faktorja. 

INDUSTRIJA 5.0 V SREDIŠČE SODOBNIH IN DIGITALNIH PROCESOV VKLJUČUJE ČLOVEKA 
– MASOVNA PRODUKCIJA BO POSTALA PERSONALIZIRANA IN PRILAGOJENA SPECIFIČNIM  
POTREBAM VSAKEGA POSAMEZNIKA.
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PRIMER HIŠNEGA LJUBLJENČKA IN INDUSTRIJE 5.0. 

»Ko bo hišni ljubljenček pojedel hrano iz svoje posode, bo posoda sama zaznala, da v njej 
ni več hrane. Prek integrirane kamere bo ugotovila tudi, da je hišni ljubljenček lačen in da 
v omari nimamo več hrane zanj. »Posoda« bo novo hrano naročila sama, ves čas bo opra-
vljala tudi analizo, katero hrano ima hišni ljubljenček najraje (kako hitro hrano poje, je s 
hrano zadovoljen, …). Za nas kot lastnike to pomeni manj naporov in vedno dovolj polno 
omaro s hrano za našega ljubljenčka«.

PRIMER INDUSTRIJE 5.0 V KMETIJSTVU 

»Kmet želi zmanjšati vložen čas in napore pri namakanju in gnojenju pridelka. Vse to na-
mesto njega lahko opravijo senzorji, ki v določenem časovnem intervalu preverjajo vre-
me, vlažnost tal, temperaturo, mineralno in rudninsko ustreznost tal, zaplevljenost… Pa-
metni namakalni sistem tako izbere najbolj primeren čas za namakanje in vodi doda tudi 
pravilno mešanico mineralnih in rudninskih snovi. Če sistem zazna prevelika odstopanja 
preko kratkega sporočila o tem obvesti kmeta na pametni telefon.«

V slovenskih podjetjih in industriji je ogromno inovativnosti in sledenja sodobnim trendom, naloga države je zgolj 
v tem, da teh procesov s pretirano regulacijo ne ovira:
       - Ustvariti moramo dobro in stimulativno poslovno okolje, ki vključuje tudi različne inovativne načine  
 financiranja projektov (skladi tveganega kapitala, olajšave za mlada zagonska podjetja…).
       - Slovenski šolski sistem mora tesno sodelovati z gospodarstvom, kar je ključ za doseganje dolgoročne  
 globalne konkurenčnosti.
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DIGITALNA SLOVENIJA IN DIGITALNA JAVNA UPRAVA

Država in z njo javni sektor morata biti generator družbenih sprememb. Država mora zagotoviti sodobno digi-
talno izkušnjo državljanom in podjetjem.

NSi predlaga, da se odprte podatke javnega sektorja opredeliti kot nacionalno bogastvo in strateško surovino 
digitalne družbe:
       - Vsi podatki javnega sektorja morajo biti zbrani v enotnem računalniškem oblaku po načelu »open data« (v  
 nadaljevanju: odprti podatki). Dostop do odprtih podatkov mora biti splošno dostopen, s čimer se zagota 
 vlja njihova uporaba za inovativne podjetniške in raziskovalne rešitve. 
       - Sistematično in centralizirano je potrebno razvijati lastne vire javnih podatkov in infrastrukture za njihovo  
 izmenjavo in uporabo. Podpreti moramo razvoj visokozmogljivih računalniških kapacitet za raziskovalne  
 namene.

Digitalizacija mora biti izvedena na način, da bodo postopki v največji možni meri potekali elektronsko, pri tem pa 
je potrebno izkoristiti prednosti informacijske tehnologije vključno s tehnologijo strojnega učenja, podatkovnega 
rudarjenja in ekspertnih sistemov. 

Država mora vsakemu državljanu in podjetju omogočiti, da vse kar potrebuje od države lahko uredi  
elektronsko, brez zamudnih obiskov in čakanja pred uradniškimi okenci. Težišče mora biti v smeri, da se čim 
več stikov državljov in podjetij  z državo lahko opravi elektronsko in na enem mestu (oddaja vlog, obrazcev, 
pritožb, elektronsko vročanje, elektronsko sledenje reševanju vlog …).

Vsak državljan ali podjetje mora dobiti lastno digitalno identiteto s pomočjo katere lahko posluje z državo. 

NAŠA VIZIJA:
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Na ta način se lahko zberejo nujno potrebne informacije o »ozkih grlih« v administrativnih postopkih, uspešnos-
ti uradnikov in organizacijskih enot, pričakovanem času reševanja zadev in primerjavi med državnimi organi 
(benchmarking). Možna je tudi popolna transparentnost informacij o javnih naročilih, subvencijah, zaposlovanju v 
javnem sektorju. Nujen je torej premik k proaktivni transparentnosti javnega sektorja. 

NSi predlaga, da se digitalizacija ustrezno sistemsko uredi:
       - Ustanovi naj se ministrstvo (vladni urad) za digitalizacijo, ki bo odgovorno za medresorsko usklajevanje  
 procesov digitalizacije in njeno pospeševanje. Tudi Evropska komisija ima komisarja za digitalno ekonomijo  
 in družbo, zakaj temu ne bi sledila Slovenija?
       - Ministrstvo za digitalizacijo naj za celotni javni sektor koordinira nakupe tehnologije in aplikacij ter tako  
 skrbi za medsebojno kompatibilnost sistemov.
       - V Državnem zboru RS predlagamo ustanovitev novega parlamentarnega delovnega telesa Odbora za  
 digitalno agendo po zgledu drugih parlamentov držav EU. 

Kdaj bomo v Sloveniji lahko volili elektronsko?
Estonija je leta 2005 postala prva država na svetu, ki je volitve izvedla na elektronski način. Sistem omogoča, da 
vsak volilec z digitalno identiteto odda svoj glas iz katerega koli računalnika na svetu, potrebuje zgolj internetno 
povezavo. Zagotovljena je anonimnost in ustrezna kibernetska varnost. Koliko časa bomo za ta korak porabili v 
Sloveniji?
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E-KARTICA DRŽAVLJANA IN MOBILNO PODPISOVANJE (AVSTRIJA) 
V Avstriji imajo centralni portal www.digitales.oesterreich.gv.at, ki služi kot enotna vstopna točka za vse državljane in 
podjetja. Preko portala vse fizične in pravne osebe lahko poslujejo z državo:
- oddaja vseh vlog s področja socialnih transferjev (otroški dodatek, štipendije …), socialnega zavarovanja (vložitev 
vloge za pokojnino in vpogled v pokojninski račun, podatki o plačanih prispevkih) in notranjih zadev (potrdilo o stalnem 
prebivališču, sprememba naslova, vpogled v kazensko evidenco); 
- e-zdravje;
- e-štipendije: sistem zajema podatke iz različnih registrov in avtomatsko izračunava višine štipendije za vsakega po-
sameznika, upravičencem tudi ni potrebno vsako leto ponovno oddajati vlog;
- celovita e-finančna uprava;
- e-bančništvo.
Državljani vse storitve izvajajo preko posebne, brezplačne državljanjske kartice, možno je tudi podpisovanje vseh do-
kumentov preko mobilnega telefona. 

E – ESTONIA  
Nekaj dejstev o Estoniji, najbolj napredni digitalni družbi na svetu:
- v Estoniji uporablja elektronski podpis več državljanov kot v vseh preostalih državah članicah EU skupaj;
- x-road se imenuje osrednja informacijska hrbtenica in služi izmenjavi podatkov znotraj celotne javne uprave. Dnevno 
jo uporablja preko 1.000 organizacij in podjetij. Zaradi digitalizacije Estonci letno privarčujejo 1.400 let delovnega časa.
- za zagotavljanje informacijske varnosti zdravstvenih podatkov državljanov uporabljajo tehnologijo veriženja podat-
kovnih blokov;
- 99 % vseh javnih storitev države je dostopnih elektronsko;
- že od leta 2017 so na Estonskih cestah dovoljena samovozeža vozila;
- v Estoniji podjetje lahko ustanoviš v osemnajstih minutah;
- v Estoniji se dvakrat več študentov odloči za nadaljevanje kariere na področju informacijske tehnologije kot je pov-
prečje držav OECD.
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DIGITALIZACIJA PRAVOSODJA

Brez delujočega pravosodja ni pravne varnosti.  Ta je predpogoj za hitrejši razvoj gospodarstva in povečanje tujih 
vlaganj. Slovensko pravosodje je nujno potrebno digitalizirati, saj je sedanji način delovanja zastarel. Sloven-
sko pravosodje je sorazmerno dobro informacijsko podprto, a je večina rešitev usmerjena v evidentiranje zadev in 
podporo notranjim procesom, izrazito pa primanjkuje rešitev, ki bi bi bile namenjene državljanom in podjetjem oz. 
uporabnikom storitev pravosodja. 

Potrebujemo digitalizacijo pravosodja in uvedbo enotne vstopne točke e-pravosodje. Na enem mestu in  
enostavno mora biti možno izvesti vse procesne postopke in dobiti vse potrebne informacije. 

Zato v NSi predlagamo:
       - vsem strankam se mora ponuditi možnost elektronskega poslovanja s sodišči v vseh procesnih postopkih  
 (elektronski sprejem vlog, vročanje, vlaganje pritožb in druga procesna opravila);
       - dodeljevanje zadev mora potekati nepristransko, transparentno, sledljivo in naključno;
       - interaktivna elektronska komunikacija s sodišči: 
  o enostaven vpogled v stanje zadev prek spleta; 
  o informacije o pričakovanem trajanju postopka;
  o elektronski vpogled v časovni razpored obravnav in drugih procesnih opravil;
       - dostop do sodne prakse in judikatov ter informacije o tem, kako je bilo o podobnih primerih odločeno v pre 
 teklosti.

Prav tako morajo vsa komunikacija in izmenjave podatkov med sodišči, tožilstvom, policijo, zapori in drugimi  
državnimi organi (npr. finančna uprava) potekati elektronsko.  
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Vsi procesi znotraj pravosodnega sistema naj se digitalizirajo in ustrezno informacijsko podprejo (e-sodstvo).  
Preseči je potrebno izrazito asimetrični odnos, ki uporabnikom nalaga celo vrsto obveznosti in sankcij,  
medtem ko za pravosodne in državne organe teh praktično ni.

KAKO BI LAHKO POTEKALI 
DIGITALIZIRANI SODNI PROCESI
Janez je v sporu s sosedom glede poteka meje, saj sosed po njegovem mnenju neupravičeno 
parkira na njegovi parceli. Kljub mnogim poizkusom, spora ne zmoreta rešiti sama, neuspe-
šen je tudi poizkus izvensodnega reševanja sporov. 

Janez najame odvetnika. Ta vpogleda v sodni portal in ga najprej poduči, da bo na pristoj-
nem sodišču reševanje tovrstnega spora trajalo šest mesecev na prvi stopnji, v primeru da 
bo o zadevi odločalo višje sodišče, pa še dodatnega pol leta. Janez pri tožbi vztraja, ne  od-
vrnejo ga ne čas ne stroški. Odvetnik pripravi tožbo in jo še isti dan vloži na sodišče, Janezu 
pa pojasni kako lahko spremlja napredek svoje zadeve.

Na sodišču se samodejno preveri plačilo sodne takse, nato se zažene algoritem za naključ-
no dodeljevanje zadev, ki zadevo dodeli v reševanje. Janez in njegov odvetnik na mobilno 
napravo prejmeta obvestilo, da je bila zadeva 212/2021 dodeljena v reševanje sodnici Janji, 
napredek v stanju zadeve pa lahko spremljata na poslani povezavi.

Sodnica Janja dobi zadevo v reševanje, z nekaj kliki odredi vročitev nasprotni stranki 
ter razpis glavne obravnave. Vpogled v koledar ji poleg njene zasedenosti omogoča tudi 
vpogled v razpoložljivost Janezovega odvetnika. Vpisničarka nima veliko dela, izvede 
sodničino odredbo, vabilo na glavno obravnavo je še isti dan elektronsko vročeno.
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E-ZDRAVJE

Slovenski zdravstveni sistem pestijo številni nakopičeni problemi. Med drugimi so to dolge čakalne vrste in biro-
kracija, ki duši delovno vnemo zaposlenih in zdravnikom jemlje čas, ki bi ga lahko namenili pacientom. Slovenski 
zdravstveni sistem nujno potrebuje uvedbo sodobnih tehnoloških in digitalnih pristopov, ki bi rešili številne nako-
pičene probleme. Poleg tega se bomo morali prilagoditi demografskim trendom in dejstvu, da bo v Sloveniji vedno 
več starejšega prebivalstva. Večji poudarek bo potrebno nameniti zdravstveni preventivi, zgodnjemu odkrivanju 
bolezni in spodbujanju zdravega življenjskega sloga. 

V NSi smo prepričani, da slovenski javni zdravsteni sistem potrebuje več konkurenčnosti. Vsak državljan je  
preko plačila zdravstvenega zavarovanja upravičen do javnih zdravstvenih storitev, saj jih je v okviru  
zdravstvenega zavarovanja tudi plačal. Ali storitev opravi zdravnik zaposlen v javnem zdravstvenem sistemu, 
koncesionar ali zasebnik za pacienta ni pomembno, za njega je ključna kvalitetna storitev v čim krajšem času.

V NSi zagovarjamo tehnološko modernizacijo sistema z uvedbo sodobnega sistema »e-zdravje« po načelu vse na 
enem mestu po zgledu drugih evropskih držav:
       - Elektronsko naročanje pacientov, spremembe terminov, ažurni in točni podatki o čakalnih vrstah za  
 zdravstveno storitev pri različnih izvajalcih.
       - E-kartoteka: vsi zdravstveni podatki posameznika morajo biti dostopni elektronsko in zbrani  
 centralizirano, tako da so vsak trenutek na voljo zdravniku. Posameznik do njih lahko dostopa kadar koli  
 prek osebne identifikacijske kartice. Podatki se morajo varno hraniti in biti zaščiteni s tehnologijo »veriženja  
 podatkovnih blokov«. To pomeni, da ni zamudnega čakanje na izvide in fizičnega prenašanja izvidov do  
 različnih zdravnikov in specialistov. 
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       - E-ambulanta: ker so vsi zdravstveni podatki posameznika zbrani v e-kartoteki so mnogo lažji posveti med  
 pacientom, zdravnikom in specialistom. Še zlasti  je pomembno, da  so zdravstveni podatki posameznika  
 takoj dostopni v primeru nesreč ali drugih urgentnih stanj, saj to lahko reši življenje posameznika,  
 zdravnikom pa močno olajšajo njihovo delo. 

Zgoraj navedeni ukrepi bistveno zmanjšajo administrativne obremenitve zdravnikov in pacientov, zmanjša se 
število obiskov pri zdravnikih, saj se veliko stvari lahko opravi elektronsko (elektronska pošta ali telekonferenca). 

E- ZDRAVJE NA PRIMERU SINGAPURJA
Najmodernejša robotska tehnologija in analitika se uporablja z namenom, da se starejšim in težko bolnim  
omogoči, da čim dlje časa lahko živijo neodvisno življenje na način, kot so ga vajeni. 

Izboljšanje produktivnosti v zdravstvu z uporabo moderne tehnologije: 
       - dostavljanje zdravil na dom starejših pacientov s pomočjo robotov in dronov;
       - v lekarnah lahko roboti bistveno hitreje in učinkoviteje ravnajo z občutljivimi in lomljivimi izdelki (pakiranje  
 zdravil, razvrščanje po policah);
       - avtomatsko vodena vozila lahko veliko hitreje dostavljajo hrano, dokumente in premikajo težke predmete  
 (postelje, večji paketi);
       - analitika »velikih podatkov« izboljša obravnavo pacientov in postavljanje diagnoz, zdravnikom 
 omogočajo zdravljenje preko obogatene resničnosti (AuR).

Izboljšanje nege pacientov: 
        - roboti lahko pomagajo pri mobilnosti pacientov (npr. na invalidskih vozičkih) in njihovih dnevnih  
 opravilih (mobilnost, obračanje, spremstvo na stranišče, pomoč pri rehabilitaciji);
       - zgodnje odkrivanje nagnjenosti in preventiva pri boleznih (možganska ali srčna kap, demenca, diabetes,  
 visok krvni tlak), pacienta opozorijo na jemanje zdravil.
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ROBOTSKI POMOČNIK NA PRIMERU SINGAPURJA 

      - Robot lahko posnema človeške gibe in starejše ljudi lahko uči vaj.

      - Preko občutljivih senzorjev gibanja ponuja posamezniku prilagojen  

 program gibanja in telesnih vaj glede na njegovo bolezen ali poškodbo.

      - Nadzira pravilno izvedbo vaj.

      - Nudi psihično in kognitivno terapijo pri okrevanju po možganski kapi ali  

 pri drugih boleznih (alzheimerjeva, parkinsonova bolezen).

Naš cilj morajo biti zdravi državljani, saj to pomeni manj stresa, večjo učinkovitost in psihično trdnost, manj 
izgorelosti in seveda manj obiskov zdravnika. Na voljo so številne aplikacije za spremljanje in izboljševanje naših 
zdravstvenih navad. Ker to pomeni manj stroškov, bi morale biti za to zainteresirane tudi zdravstvene zavaroval-
nice. Na tem mestu omenjamo zanimiv slovenski projekt www.24alife.com. 

Vsakemu posamezniku, ki je za to zainteresiran, bi zdravstvena  
zavarovalnica lahko zagotovila dostop do aplikacije, ki na  
     - personaliziran način zagotavlja:
     - spremljanje in izboljševanje prehranskih navad,
     - strokovno usmerjanje in motivacijo pri športni aktivnosti,
     - tehnike sproščanja,
     - spremljanje ključnih telesnih parametrov.
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DIGITALNO PODJETNIŠTVO

Digitalizacija ima velik potencial rasti, saj se ocenjuje, da lahko digitalno proaktivna podjetja poslujejo do deset-
krat bolje kot istovrstna podjetja, ki digitalnih tehnologij še ne uporabljajo. 

Slovenija do sedaj še ni izkoristila svojega digitalnega potenciala in v tem pogledu zaostaja za drugimi članicami 
EU. Digitalizacija je priložnost za ustvarjanje delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Slovenija mora ponuditi 
tehnološko privlačno digitalno okolje, ki bo podpiralo razvoj domačih podjetij in pritegnilo tuja vlaganja.

Posebno pozornost moramo nameniti shemi razvoja start-up podjetij:
      - ustrezno regulatorno in digitalno okolje;
      - olajšati dostop do finančnih sredstev (skladi tveganega kapitala, financiranje podjetij v vseh fazah razvoja  
 z lastniškim in dolžniškim financiranjem);
      - izboljšanje digitalnega znanja in veščine zaposlenih;
      - izboljšanje poslovnega okolja in povezava med gospodarstvom in univerzami.

Slovenija se mora strateško usmeriti v razvoj in podporo virtualni ekonomiji. Do sedaj je nastalo kar nekaj  
takšnih podjetij, praviloma kot plod podjetniške iniciative in inovativnih znanj nadarjenih posameznikov. Takšna 
podjetja ustvarjajo veliko dodano vrednost, njihovo delovanje ni vezano na nek kraj ali državo, ampak na  
kombinacijo ustreznega poslovnega okolja in koncentracijo inovativnih idej in vizionarskih pristopov.
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Prihodnost Slovenije so torej podjetja zasnovana na sodobnih razvojnih konceptih (prihodnji internet, računalni-
štvo v oblaku, »veliki podatki«, pametna mesta, pametni domovi, industrija 5.0 …), ki izkazujejo največji potencial 
za preboj na globalne trge. Obstoječa industrija mora razvijati tovarne prihodnosti, ki temeljijo na robotizaciji 
in digitalizaciji proizvodnih procesov v tesni povezavi z univerzami. 

NSi ZA PODJETJA PREDLAGA UVEDBO  
ELEKTRONSKEGA DRŽAVLJANJSTVA (E-RESIDENCY)
 
Želimo si #UspešneSlovenije. K nam želimo privabiti kar največ 
tujega znanja, kapitala in podjetnosti. Preko enotnega vstopne-
ga portala želimo komur koli omogočiti, da v le nekaj minutah v 
Sloveniji lahko registrira podjetje in si s tem pridobi elektronsko 
državljanjstvo, ki omogoča:
     - pridobitev lastne digitalne identitete, preko katere lahko  
 elektronsko posluje z vsemi državnimi organi;
     - odprtje bančnega računa;
     - elektronska oddaja davkov in elektronsko poslovanje z  
 organi davčne uprave. 

Estonija je bila prva država na svetu, ki je svetovnim podjetnikom 
to možnost ponudila leta 2014. V Estoniji je bilo do danes elektron-
sko registriranih skoraj 55.000 podjetij. 
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Katere so najbolj privlačne države EU za mlada, zagonska podjetja (start-ups)

Združeno kraljestvo
Združeno kraljestvo se kljub nevarnosti brexita po številnih lestvicah še vedno uvršča na vrh najbolj za-
nimivih držav EU za zagonska podjetja. Največjo prednost predstavlja Londonski city kot središče evrop-
ske finančne industrije, s številnimi uglednimi pospeševalniki (v zadnjih petih letih je start-up ekonomija v 
Združenem kraljestvu zrasla za 5,9 %). V skladih tveganega kapitala na otoku je zagonskim podjetjem na 
voljo več kot 4,5 milijarde funtov. Britanska vlada obljublja tudi, da se bo davek na dobiček pravnih oseb 
znižal iz sedanje stopnje 19 % na 17 % do leta 2020.

Nemčija
Pričakuje se, da bo po izstopu Združenega kraljestva iz EU Nemčija z Berlinom prevzela vlogo evropskega 
središča za razvoj zagonskih podjetij. Prednost je predvidljivo poslovno okolje (davek na dobiček podjetij 
znaša 15 %, mala podjetja s prometom do 50.000 eurov so oproščena plačila davka na dodano vrednost). 

Visoko na lestvicah kotirata tudi Švedska in Finska. Švedska je v zadnjih letih zmanjšala številne birokrat-
ske ovire za poslovanje podjetij in napoveduje tudi znižanje davka na dobičke podjetij iz sedanjih 22 % na 
20,6 % do leta 2021. Posebna prednost so visoko izobraženi kadri in podjetniški duh. Na Finskem sektor za-
gonskih podjetij beleži letne rasti v višini 33 %, višine letnih vlaganj presegajo 200 milijonov evrov. Z letom 
2014 so znižali tudi davke na dobičke podjetij iz 24,5 % na 20 %.

Več informacij: https://www.entrepreneur.com/article/318090
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»Davčne počitnice« za nova zagonska podjetja

Zagonska podjetja želijo na trg pripeljati nove, inovativne rešitve. V prvih razvojnih stopnjah se soočajo s pomanj-
kanjem kapitala, ki je za prodor ključen. Gre za podjetja, ki spreminjajo svet in naš način življenja. Ogromnega po-
tenciala in dodane vrednosti zagonskih podjetij se nekatere države dobro zavedajo.

Irska vsem novoustanovljenim podjetjem omogoča, da tri leta ne plačujejo davkov na dobiček. Vlaganja 
v segment visokotehnoloških podjetij so se v letih 2014-2016 podvojila, tako da trenutno beležijo skoraj 
900 milijonov eurov letnih naložb. Tudi stopnja davka na dobiček podjetij je privlačna in znaša 12,5 %. 

Bolgarija vsem podjetjem ponuja enotno davčno stopnjo na kapitalske dobičke v višini 10 %, zagonska 
podjetja so lahko vključena še v dodatne podporne sheme in so davkov oproščena.

Zvezna država New York (ZDA) vsem zagonskim podjetjem omogoča, da 10 let ne plačujejo davkov. 
Podjetja se morajo vključiti v posebno podporno shemo in biti partner New Yorški univerzi, hkrati pa  
morajo ustvarjati nova delovnam mesta in prispevati h gospodarskemu razvoju države. 
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PAMETNA MESTA

V Sloveniji potrebujemo močan premik v smeri pametnih mest prihodnosti. V Ljubljano dnevno migrira več kot 
120.000 ljudi. Poleg izboljšav železniške in cestne infrastrukture nujno potrebujemo:
       - Upravljanje javnega potniškega prometa z inovativnimi prometnimi tehnologijami (obdelava velikih  
 podatkov, uvedba tehnologije za samovozeča vozila, on-demand javni potniški promet…).
       - Upravljanje in optimizacija prometnih tokov v času prometnih konic in urejanje mirujočega prometa.
       - Izdelava dinamičnega digitalnega 3D prikaza večjih slovenskih mest (Ljubljana, Maribor, Koper …), ki bi  
 različnim tehnološkim podjetjem, vladnim agencijam in različnim investitorjem omogočal enostaven  
 pregled in izdelavo zanimivih tehnoloških rešitev, vizualizacij. Enostavnejše bi bilo tudi prostorsko  
 planiranje.
       - Z uporabo analize velikih podatkov uvesti sodobne principe prostorskega planiranja in potrebne javne  
 dobrine približati prebivalcem: 
  o     policentričen razvoj: delovna mesta pripeljati k ljudem in s tem zmanjšati prometne tokove,
  o     glede na prevladujočo strukturo prebivalcev določenih področij načrtovati javno infrastrukturo  
        (šole, vrtci, domovi za ostarele, zdravstvena oskrba, športni objekti).

Po zgledu drugih naprednih držav potrebujemo centralno pametno vozlišče, kjer se bodo zbirale vse prometne 
informacije. Uporabniku bi bile na voljo preko telefonske aplikacije, ki bi usmerjala njegovo ravnanje v prometu. 
Informacije bi služile tudi usmerjanju prometnih tokov in vožnji avtonomnih vozil.

Predlagamo, da se v Sloveniji čim prej sprejme ustrezna zakonodajna podlaga in pripravi tehnične možnosti za 
udeležbo avtonomnih vozil v prometu. Kot ugotavlja Axel Heirich vodja raziskav v podjetju Volkswagen, ni dovolj 
to, da bodo vozila postala avtonomna. Mesta morajo ponuditi tudi ustrezen »digitalni ekosistem«.
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Analitiki podjetja KPMG kot najbolj pripravljene države za uvedbo samovozečih vozil navajajo Nizozemsko,  
Singapur in Norveško. Na lestvici dvajset najbolje pripravljenih svetovnih držav najdemo kar deset evropskih, med 
njimi ni Slovenije.

Javni sektor mora po principu odprtih podatkov čim več podatkov zagotoviti prostodostopnih in v ustreznem 
formatu. S tem se zagotovi možnosti zasebni pobudi za izdelavo različnih inovativnih orodij, ki omogočajo boljše 
spremljanje različnih okoljskih parametrov in s tem pomembno prispevajo k vedenju uporabnikov (npr. poraba  
pitne vode po gospodinjstvih, ravnanje z odpadki, kvaliteta vode, tal in zraka).
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Urejanje prometa z analizo velikih podatkov in 
centralnim pametnim vozliščem na primeru 
Singapurja

V Singapurju imajo centralno pametno vozlišče, kjer se v realnem času zbira-
jo vse prometne informacije (gostota prometa, prometne nesreče, pričako-
van čas potovanja, linije javnega prometa,…). 

Portal je dostopen na povezavi: https://sgtrafficwatch.org/

Preko senzorjev nameščenih v več kot 5.000 vozilih se o prometu zbirajo ano-
mizirani podatki. Obdeluje se jih glede na pretekle trende in glede na dogodke, 
ki se zgodijo v realnem času (vreme, prometne konice, prometne nesreče,..) – 
vse z namenom udeležencem v prometu zagotoviti čim krajši potovalni čas. 
S tem so za 92% zmanjšali prometne zastoje mestnih avtobusov, čakanje na 
avtobuse za uporabnike se je zmanjšalo iz sedmih na tri minute. Ker so vsi po-
datki na voljo v formatu odprtih podatkov, je bilo razvitih veliko uporabnih 
aplikacij in »chat botov«, ki uporabniško izkušnjo še izboljšajo (https://www.
busuncle.sg/). Preko njih so na voljo podatki o realnem času prihodov avto-
busov, dosegljivosti taksijev, prometnih razmerah, prostih parkiriščih.

V Singapurju so pilotno uvedli sistem avtonomnih vozil javnega potniškega 
prometa (avtobusi, kombiji), ki vožnje izvajajo po naročilu potnikov (on-de-
mand). Vse storitve se plačujejo z enotno brezstično elektronsko kartico.
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V NSi smo prepričani, da moramo v Sloveniji narediti preboj v razmišljanju. Medtem ko gradimo 2. tir in vlagamo  
milijarde v prenovo zastarelega železniškega omrežja, uvajajo tehnološko vodilne države sveta različne  
tehnološke rešitve (Hyperloop, transport z droni…), s čimer bodo potniški in tovorni promet preselili v povsem 
novo dimenzijo.

MOBILNOST PRIHODNOSTI - HYPERLOOP ONE

Po zamislih inovatorja in podjetnika Elona Muska se je v letu 2014 
začel projekt razvoja povsem novega načina potovanja. Hyperloop 
je sestavljen iz velikih potniških kapsul, ki potujejo po vakuumskih 
ceveh po principu magnetne leviacije. S tem se praktično izničijo 
zračni upor, trenje in vremenski pojavi. Napovedujejo, da bo s teh-
nologijo hyperloop mogoče doseči potovalne hitrosti višje od 1.200 
km/h. 

Poizkusno se bo Hyperllop zgradil na petintridesetih lokacijah 
po svetu. V Evropi je predvidena povezava med Edinburghom in 
Londonom ter med Glasgowom in Liverpoolom. Prva komercial-
na povezava bo na voljo med Dubajem in Abu Dhabijem. Do leta 
2020 bodo izdelali preizkusnih 10 km proge, ki bo sicer dolga 150 km. 
Pričakujejo, da se bo potovalni čas na relaciji iz klasičnih dveh ur 
zmanjšal na zgolj dvanajst minut. Cena izgradnja se bo gibala med 
18 in 36 milijonov evrov na km (cena 2. tira med Divačo in Koprom 
bo znašala 44,3 milijona evrov na km).

Hyperloop bo prinesel popolno revolucijo v potovanju potnikov in 
tudi transportu tovora, ko čas in razdalja med mesti ne bosta več 
pomembna, bistveno zmanjšana bo tudi poraba energije. 
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ŠIROKOPASOVNI DOSTOP DO INTERNETA

Študije ugotavljajo močno korelacijo med rastjo širokopasovnih priključkov in dvigom gospodarske rasti ter pozi-
tiven vpliv na zaposlenost in produktivnost. OECD je ugotovil neposredno povezanost med rastjo širokopasov-
nih povezav in višanjem BDP. 10 % dvig širokopasovne povezljivosti predvidoma povzroči rast BDP na prebivalca 
med 0,9 in 1,5 odstotne točke (Katz, 2012). Širokopasovna omrežja na podeželskih območjih omogočajo enakome-
ren razvoj podeželja in ustvarjanje ugodnega okolja za razvoj MSP.

V NSI se zavzemamo za pospešitev izgradnje širokopasovnih omrežij, ki so steber #PametneSlovenije. Do leta 2020 
moramo vsem državljanom in podjetjem zagotoviti širokopasovni dostop do interneta hitrosti vsaj 100 Mb/s 
(ali vsaj 30Mb/s).

Država tudi močno zamuja z izvedbo razpisov za izgradnjo omrežij 5G (začetek gradnje je bil načrtovan že za 
leto 2019!). Pri tem moramo poskrbeti za enakomerno pokritost celotne Slovenije, tudi podeželja in ne zgolj mest.  
Drugače tvegamo, da dobimo Slovenijo dveh hitrosti.
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KIBERNETSKA VARNOST

Razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij na eni strani prinaša koristi za moderno družbo, po drugi 
strani pa vpliva na pojav vedno novih in tehnološko vse bolj dovršenih kibernetskih groženj. Kibernetske grož-
nje lahko negativno vplivajo na varnost informacijsko-komunikacijske infrastrukture, na visoke stroške podjetij in 
posameznikov zaradi kibernetskega kriminala in posledično na zniževanje zaupanja uporabnikov v internet. Izva-
janje ukrepov za varnost kibernetskega prostora in posledično za ohranjanje zaupanja uporabnikov vanj je izredno 
pomembno za celotno družbo. 

V NSi ZATO PREDLAGAMO:
 
       - Vzpostavitev enotne, varne, zanesljive in robustne  
 platforme stebrov nacionalne varnosti na optičnem  
 hrbteničnem omrežju (npr. Ministrstvo za obrambo), ki 
omogoča medsebojno povezljivost, varnost in zaščito pred  
kibernetskimi napadi ter nudi možnost izmenjave podatkov, in-
formacij in sporočil.
       - Prenova centrov za obveščanje (centri 112): določiti opti-
malno število in lokacije perspektivnih centrov za obveščanje. 
Vzpostaviti je potrebno enotno informacijsko platformo centrov 
za obveščanje (nujna medicinska pomoč, gasilci, policija, reševal-
ni sestavi) za zagotovitev povezljivosti in enostavne komunikacije 
ter izmenjave formatiranih sporočil.
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VLAGANJE V RAZISKAVE IN RAZVOJ

Slovenija po deležu sredstev namenjenih za raziskave v višini 1,85 % BDP (leto 2017) zaostaja tako za povprečjem 
EU kot tudi za povprečjem OECD.

NSi predlaga, da se kot nacionalna prioriteta pri pripravi proračunov prihodnjih let izpostavi povečanje vlaganj  
v R&R vsaj do višine 2,5 % BDP, s čimer bomo dosegli povprečje držav OECD. Povečanje naj se izrazi znotraj  
gospodarstva in znotraj akademskih institucij.

Vlaganje v raziskave in razvoj v procentu BDP
(Vir: OECD, lastna obdelava podatkov)
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V gospodarskem sektorju naj bo povečanje sredstev doseženo s subvencijami malih in srednjih podjetij in z  
uveljavitvijo njižje obdavčitve  srednjih in velikih podjetij za sodelovanje z akademskimi institucijami. Financiranje 
raziskovanja v akademskih institucijah je potrebno izboljšati, saj obsega le 60 % evropskega povprečja. (Demšar 
in Kontler – Salomon, 2019). 

Ključna je tudi transparentna delitev sredstev, ki nagrajuje uspešne in mednarodno uveljavljene raziskovalne 
skupine ter projekte, ki nakazujejo velik potencial za preboj na globalnih trgih, kot so:
       - financiranje bazičnih raziskav in znanstvenega kadra, ki zagotavljajo razvoj novih, obetavnih področij;
       - spodbujanje skupnih industrijsko-raziskovalnih projektov, ki izkazujejo tržni potencial v globalnih mrežah in  
 verigah vrednosti ter znanstveno in tehnološko odličnost;
       - krepitev specifičnih znanj in kompetenc zaposlenih z namenom doseganja višje dodane vrednosti nišnih in  
 obetavnih gospodarskih panog;
       - podpora inovacijam, start up-podjetjem v gospodarskih panogah prihodnosti (virtualna ekonomija,  
 digitalizacija…);
       - uvedba posebnih, dodatnih davčnih olajšav, ki bodo spodbujale sodelovanje akademske sfere (univerze,  
 raziskovalni inštituti) z gospodarstvom. 
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#PAMETNASLOVENIJA SMO #PAMETNIDRŽAVLJANI

Prihajajo izvorno digitalne generacije, ki jim je razumevanje sodobnih tehnologij položeno v zibelko. Problem se 
pojavi že pri srednji, delovno aktivni populaciji, ki ji primanjkuje osnovnih kompetenc za izboljšanje zaposljivosti  
in vključevanje na trg dela. Strateški cilj države mora biti zmanjšanje digitalne ločnice med različnimi  
skupinami prebivalstva. Popolna vpetost v procese znotraj digitalne družbe tako od posameznikov terja  
obvladovanje cele vrste novih sposobnosti in veščin, ki temeljijo na poznavanju sodobnih IKT.

Slovenija mora obdržati stik z razvitimi državami, zato v NSi predlagamo:
       - določitev kriterijev za osnovne veščine digitalne pismenosti, ki bi jih moral imeti vsak državljan; 
       - uvedbo nove definicije e-kompetenc in veščin na obstoječih delovnih mestih;
       - uvedbo vsebin s področja digitalne pismenosti v kurikulume osnovnih in srednjih šol;
       - tesno sodelovanje univerz z gospodarstvom za začetek izobraževanja za poklice, ki še ne obstajajo.  
 Pri tem lahko postanemo referenčno okolje za druge države;
       - skrb za zmanjšanje digitalne ločnice med državljani, predvsem starejših in  ostalih marginalnih skupin,  
 preko programov vseživljenjskega učenja.

Če želimo narediti digitalni preboj in se pozicionirati kot zanimiva, odprta in tehnološko napredna država, mo-
ramo k nam pritegniti visoko usposobljene in izjemne posameznike, ki bodo hkrati tudi ambasadorji Slovenije.

Kot poseben ukrep NSi predlaga uvedbo posebne vize (»freelancer visa«, »digital nomad visa«). Takšna 
viza bi bila na voljo vsem osebam v starosti med 21 in 35 let, ki delajo kot »freelancerji« v kreativnih panogah 
(npr. film, novinarstvo, blogerstvo, moda, IT, digitalno podjetništvo,…). Ti bi lahko zaprosili za izdajo posebne 
vize za »digitalne nomade«. Viza bi jim dovoljevala, da v Sloveniji živijo in delajo v obdobju do enega leta.
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Ustanovitelj spletnega portala Nomad List, Pieter Leves je napovedal, da bo do leta 2035 na svetu približno 
ena milijarda ljudi živela kot digitalni nomadi, torej bodo delali na daljavo iz različnih koncev zemeljske oble. 
Cilj ukrepa je v Slovenijo pritegniti visoko izobražene, kreativne posameznike, ki delujejo na področjih ekono-
mije prihodnosti, da s svojim znanjem in idejami obogatijo slovensko okolje. 

Otroke in mladostnike, hkrati pa tudi vse ostale skupine 
prebivalstva moramo opolnomočiti tako, da bodo znali  
prepoznati prednosti digitalne preobrazbe za boljše  
vsakodnevno življenje, vendar ne na škodo izgube  
medsebojnih in prijateljskih stikov. 

Digitalizacija naj prinese boljše življenje, ne sme pa nam 
vzeti tistega, kar je najvrednejše: to so pristni in topli 
medčloveški odnosi, ki gradijo zdravo družbo.
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