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Uvodnik

Sedem ukrepov za koalicijsko pogodbo

Na Gospodarski zbornici Slovenije smo letos že 
sedmič organizirali Vrh malega gospodarstva. 
Ambicija takih srečanj je, da se slovensko podje-
tništvo »na ogled postavi« in da vsem pomembnim 
deležnikom sporoči, kaj bi bilo potrebno še pripraviti, 
da bi podjetništvu šlo še bolje. Saj ko bo šlo podje-
tništvu bolje, bo šlo bolje vsem. Letošnji Vrh malega 
gospodarstva smo ob sicer pestrem dogajanju, ki ga 
opisujemo tudi na naslednjih straneh, organizirali 
kot sporočilo slovenskih podjetnikov pripravljavcem 
koalicijske pogodbe. 
      Gospodarska zbornica je že pred volitvami izpeljala 
vrsto srečanj s političnimi strankami. Predstavili smo 
svoje informacije, ocene in predloge o gospodarskih 
razmerah in potrebnih spremembah. Kot je običajno, 
smo pred volitvami pri politikih naleteli na zelo veliko 
posluha. Tudi programi, s katerimi so nagovarjali 
volivce, so bili ustrežljivi. Seveda pa so bili ustrežljivi 
do vseh družbenih skupin. Obljubljali so večjo konku-
renčnost in pogoje poslovanja kot tudi nove socialne 
pravice, višje plače, nove investicije. 
        Seveda je prav, da imamo želje in ambicije 
narediti svet lepši in prijaznejši, ampak vsaka oblast, 
vodstvena ekipa, dobi oceno po tem, kaj ustvari, 
ne kaj obljublja. Politične stranke so pred volitvami 
pripravile številne predloge za izboljšanje poslovnega 
okolja. Iz njihovih »gospodarskih« programov smo 
izbrali 12 najpomembnejših ukrepov, o katerih je v 
mesecu pred Vrhom malega gospodarstva na spletnih 
straneh glasovalo prek 1.000 podjetnikov, na samem 
Vrhu pa so udeleženci izglasovali ožji nabor 7 ključnih 
ukrepov. Tudi predstavniki najuspešnejših strank na 
volitvah so že v samem komentarju na Vrhu podprli 
te ukrepe s komentarjem, da so ukrepi tako ali tako v 
jedru njihovih programov. 

Zakaj ravno sedem – praštevilo sedem ima izjemen 
pomen v naši zavesti – sedem kontinentov, sedem 
dni, sedem palčkov, Egipčani so imeli sedem bogov, 
mi sedmi Vrh malega gospodarstva … Nenazadnje - 
sedem osnovnih not – do, re, mi, fa, so, la, ti – sedem 
ukrepov, ki smo jih izglasovali, naj nova vlada vgradi 
kot osnovno glasbeno lestvico v svoj program. Manj 
administracije, davčna razbremenitev, hitrejši sodni 
postopki, krajše čakalne vrste in drugi izglasovani 
predlogi niso nekaj abstraktnega in neoprijemljivega. 
Za vsak ukrep lahko določimo konkretne, merljive 
cilje in določimo tudi odgovorne nosilce. Naslednje 
leto bomo politike, ministre spet povabili na Vrh in 
preverili, katere obljube so uresničili in kje so snedli 
besedo. 

Ker – tudi na Vrhu se je potrdilo – Slovenija je 
podjetniško lahko še uspešnejša. Že v preteklih letih 
se je podjetništvo razvijalo z visokimi, dvoštevilčnimi 
stopnjami rasti. Tudi problemi – dostop do finan-
ciranja, plačilna disciplina, pravna varnost itd. – so 
bistveno manj pereči kot pred petimi/sedmimi leti. 
Mala podjetja vse ambiciozneje vstopajo na globalna 
tržišča in dobri zgledi, ki jih predstavljajo uspešni 
in ambiciozni podjetniki, so doma v vseh regijah. 
Podjetniki si zastavljajo vse smelejše cilje, z vztraj-
nostjo in inovativnostjo pa premagujejo negotovost in 
strah, ki ga predstavlja vstop na nove trge.

Z velikim upanjem in najboljšimi željami posprem-
ljamo sedem ukrepov v novo koalicijsko pogodbo. Za 
nas ni pomembno, katere barve bo, cenili jo bomo 
le, če bomo čez leto lahko ugotovili, da so držali 
besedo. gg

Samo Hribar Milič
Odgovorni urednik
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