Zaključki okrogle mize »Razvojne priložnosti Posavja » v Sevnici 02. 09. 2009
Cilj okrogle mize » Razvojne priložnosti Posavja » je bil predstavnikom državnih in vladnih
institucij predstaviti stanje, razvojne programe in pričakovanja podjetij po sodelovanju pri
uresničevanju razvojnih programov podjetij pomembnih za razvoj regije Spodnje Posavje.
Okrogla miza je bila kljub prostorskim in tehničnim oviram uspešno izvedena, prisotnih je
bilo 41 udeležencev gospodarstva in županov, ter predsednik državnega zbora g. Gantar, in
minister za VŠZT g. Golobič ter ministrica za državno upravo ga. Krebs in državna sekretarka
iz ministrstva za gospodarstvo ga. mag. Radić, saj je bil ključni cilj okrogle mize, dosežen. S
predstavitvijo vodilnih podjetij Posavja bilo ugotovljeno in sporočeno predstavnikom
Državnega zbora in posameznih Ministrstev vlade RS da:
1. So se vodilna podjetja v Posavju v posamezni panogi kot so lesnopredelovalna,
kovinskopredelovalna, tekstilna in papirna, kmetijstvo prestrukturirala na višji
tehnološki nivo in da imajo identificirane tržne niše ter pripravljene razvojne
programe. Za realizacijo posameznih programov in hitrejši vstop na trg pričakujejo
podjetja finančno pomoč iz virov, ki jih namenja država iz lastnih in evropskih
skladov za financiranje RR dejavnosti, s priporočilom , da se več sredstev v bodoče
nameni za aplikativne raziskave in manj v bazične, ker aplikativne omogočajo hitrejše
rezultate in povračilo vloženih sredstev. Pri pripravi javnih razpisov, kriterijev za
vrednotenje prijav naj se v večji meri upoštevajo tudi predelovalne dejavnosti in
stopnja razvojne ogroženosti regije. Namreč stopnja tehnološke razvitosti panog, ki
zaposluje večino ljudi, mora tudi napredovati, ne zgolj sofisticirane dejavnosti.
Pri oblikovanju centrov znanja ( centri odličnosti in kompetenčni centri) je potrebno
upoštevati dejanske razmere in resurse v podjetjih in izobraževalnih in institucijah
znanja v posamezni regiji, tako, da se z razdeljevanjem sredstev v bodoče upošteva
dejansko stanje in predvsem potrebe po financiranju že izoblikovanih razvojnih jeder v
posamezni regiji.
2. So za preživetje gradbene in z njo povezanih dejavnosti potrebne na državnem nivoju
takojšnje odločitve
o nadaljevanju infrastrukturnih in energetskih investicij
(nadaljevanje izgradnje elektrarn na spodnji Savi, cestna infrastruktura – 3. razvojna
os in energetske investicije - odločitev o podaljšanju obratovanja JEK in izgradnja
JEK 2). Te odločitve bodo imele pozitivne efekte na preživetje posameznih dejavnosti
v Posavju in Sloveniji ter na povečanje zaposlenosti – nova delovna mesta v
obstoječih podjetjih, kakor tudi velik vpliv na ustanavljanje novih inženirskih podjetij.
3. So za poslovanje in razvoj podjetij vseh panog nujni takojšnji posegi v zakonodajo in
izvajanje zakonodaje na področju umeščanja razvojnih objektov tako zasebnih kot
javnih v prostor – postopki predvsem pa izvajanje se morajo poenostaviti, pospešiti in
spraviti v odvisnost od dejanski gospodarskih potreb in potreb širše družbe.
4. So v Posavju tudi podjetja z velikimi težavami, ki so posledica gospodarske krize. To
so predvsem podjetja, ki nimajo razvitih končnih izdelkov (so podizvajalci, lahko tudi
dobrim domačim in tujim podjetjem), tako v lesarski, kot v kovinski in tekstilni
panogi. Za prestrukturiranje potrebujejo dlje časa in tudi več učinkovite državne
pomoči, predvsem pa večjo fleksibilnost zakonodaje za odpuščanje začasno presežnih
delavcev kar pa terja hitrejše in inovativne pristope tako pri samem urejanju
odpuščanja presežnih delavcev, kakor tudi pri financiranju in usposabljanju začasno
brezposelnih delavcev. Obravnava teh problemov sicer ni bila predmet okrogle mize,
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je pa bila problematika izpostavljena, in naj jo prisotni prenesejo ustreznim vladnim
resorjem.
Gospodarstvo terja racionalno državno upravo in dovolj hitre reakcije na stanje v
gospodarstvu in družbi v smer povečanje učinkovitosti celotne družbe.
Na osnovi odgovora vladnih predstavnikov, da se izteka obdobje nepovratnih
razvojnih sredstev, ki ostajajo več ali manj le še za R&R, je potrebno povezava
podjetij med sabo in z institucijami znanja ter prijava na domače razpise in razpise
7OP in drugih na nivoju EU.
Pogovor med podjetniki pa je nakazal še na potrebo po takšni obravnavi tudi drugih
področij, ki vplivajo na gospodarstvo, kot je davčna politika, davčne olajšave in
tolmačenje izvedbe plačila davkov s strani davčnih inšpekcij.
Fakulteta za energetiko, Krško si želi večje podpore s strani države oz. ministrstev
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ministrstva za gospodarstvo in
ministrstva za lokalno samoupravo, tako pri financiranju rednega dela na Fakulteti,
(Republika Slovenija – MVZT naj ustrezno spremeni veljavno zakonodajo na
področju financiranja visokošolskih zavodov (trenutno stanje favorizira zasebne
visokošolske zavode)) predvsem pa pri investicijskem delu Fakultete. Fakulteta za
energetiko namreč nujno potrebuje inštitutske oz. laboratorijske prostore za izvajanje
kvalitetnega znanstveno raziskovalne dela. V Občina je odstopila komunalno
opremljen zemljišče, uredila projektno dokumentacijo umestitve objekta v okolje
(lokacijski projekt) in financirala razširjeni idejni projekt, ki zadošča za prijavo
projekta za pridobitev Evropskih razvojnih sredstev. Zato še enkrat apeliramo na
odgovorne, da uvrstijo ta projekt med NRP projekte Slovenije za obdobje 20102012.V postopek realizacije prednostne usmeritve OPRR 3.5.2.1 Gospodarskorazvojno-logistična središča naj se vključi MVZT v vlogi posredniškega telesa, tako
prevzame del sredstev prednostne usmeritve (cca 70 mio EUR do leta 2013 + 2) s
katerimi lahko sofinancira izvedbo investicijskih projektov izgradnje visokošolske in
raziskovalne infrastrukture, ki so bili pripravljeni v okviru projektov gospodarskih
središč.
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