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Bo nova vlada prisluhnila 
podjetnikom in zaigrala na 
nove note?
Tokratni, že sedmi Vrh malega gospodarstva, so mali in mikro ter 
samostojni podjetniki izkoristili, da so politikom, ki bodo krojili 
gospodarsko politiko prihodnosti, predstavili nujne ukrepe, ki bodo tako 
podjetnikom kot celotni državi omogočili nadaljnji razvoj. 
Žiga Kariž, foto: Žare Modlic

V Sloveniji deluje več kot 124.000 poslovnih subjektov 
in kar 99 odstotkov je mikro ali malih podjetij oziroma 
samostojnih podjetnikov. Toda ko se z zakoni in pred-
pisi ureja poslovno okolje, v katerem morajo delovati, 
so kljub številčnosti njihove potrebe in želje pogosto 
preslišane. Čas, ko se oblikuje nova vlada, je zato 
več kot primeren, da lahko tudi najmanjši podjetniki 
povedo, kaj je tisto, kar jih teži in obremenjuje, in na 
katerih področjih so nujno potrebne spremembe. 19. 
junija je tako v organizaciji GZS na Brdu pri Kranju 
potekal 7. Vrh malega gospodarstva, ki je poskrbel, 
da je glas malih podjetnikov prišel do ušes oseb, ki 
bodo v naslednjem mandatnem obdobju sooblikovali 
slovensko gospodarsko politiko.

Med udeleženci so bili namreč poleg ministra 
za gospodarstvo, ki opravlja tekoče posle, Zdravka 
Počivalška še predstavniki ostalih na aktualnih 
volitvah najbolje uvrščenih političnih strank. SDS je 
zastopal nekdanji minister za gospodarstvo Andrej 
Vizjak, s strani Liste Marjana Šarca je malim podje-
tnikom prisluhnil nekdanji prvi mož farmacevtskega 
podjetja Lek Vojmir Urlep, stranko SD pa je zastopal 
mladi Jernej Štromajer.

Česa si želijo podjetniki?
Predsednik GZS Boštjan Gorjup je opozoril na 
posebne zahteve in potrebe, ki jih ima malo gospo-
darstvo, ki potrebuje prave pogoje, v katerih lahko 
uspešno ustvarja in raste. »Poslovno okolje mora 
biti prijazno in poslovanje mora biti v najmanjši 
meri obremenjeno z administrativnimi ovirami. 
Zdravo domače povpraševanje in urejena plačilna 
disciplina sta tako glavna predpogoja za uspešen 
razcvet vsakega malega gospodarstva,« je zbranim 
dejal Gorjup.

Da politikov ne bi silili v nekaj, česar si sami 
ne želijo, so na GZS prečesali politične programe 
vseh političnih strank in zbrali obljube, namenjene 
gospodarstvu. Z glasovanjem, ki se ga je v mesecu 
dni udeležilo 1.000 podjetnikov, so izbrali 12 najpo-
membnejših ukrepov, nato pa na samem Vrhu malega 
gospodarstva podjetnike povprašali, katerih sedem 
ukrepov bi izpostavili oziroma za katere si želijo, da bi 
jih naslednja vlada uresničila.
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Sedmerica najbolj zaželenih
Izkazalo se je, da si podjetniki najbolj želijo sledečih 
sedem ukrepov:
1. Stabilno in enostavno poslovno okolje s kratkimi 

administrativnimi postopki in sistem »Vse na 
enem mestu« 

2. Popolna davčna razbremenitev 13. in 14. plače 
3. Neposredna odgovornost za odločitve in delo v 

javni upravi 
4. Reforma javnega sektorja z zmanjšanjem javnih 

uslužbencev, zmanjšanjem agencij in kvalitetnej-
šim upravljanjem 

5. Pregon gospodarskega kriminala in hitrejši sodni 
postopki 

6. Reforma zdravstva z boljšo organizacijo in vode-
njem za zmanjšanje čakalnih vrst in višjo kakovost 
storitev 

7. Reforma izobraževanja z več podjetnosti, logike, 
tehničnih znanj ter naravoslovja 

Odobravanje politikov
Prioritetno listo, ki so jo izglasovali podjetniki, so 
pokomentirali tudi prisotni politiki. Andrej Vizjak 
iz SDS meni, da je pomembno, da končno prevlada 
spoznanje, da tisti, ki ustvarjajo, polnijo proračun, 
zaslužijo več spoštovanja in več upoštevanja ter da je 
mogoče deliti le tisto, kar se ustvari. Izpostavil je, da 
so vsi predlagani ukrepi del programa stranke SDS 
in poudaril, da je kljub temu, da ne gre za neposre-
den ekonomski ukrep, reforma javne uprave ključna 
za lažje in bolj uspešno delovanje gospodarskih 
subjektov. Začudilo ga je, da med sedmimi izbranimi 
ukrepi ni socialne kapice, med prioritetne ukrepe pa 
bi sam uvrstil tudi ureditev obdavčitve nepremičnin, 
predvsem praznih in neizrabljenih.

Vojmir Urlep se je strinjal z Andrejem Vizjakom in 
poudaril, da bi tudi sam na prvo mesto dal razbre-
menitev plač v najvišjih razredih, vključno s socialno 
kapico. Poleg tega meni, da bi se morala nova koali-
cija osredotočiti še na kakšen ukrep več kot pa zgolj 
na predlaganih sedem oziroma dvanajst. Opozoril je, 
da bo pri uresničevanju ukrepov potrebno biti pozo-
ren na posledice, ki jih ukrepi prinašajo. V bodoče je 
treba po njegovem prepričanju stremeti k večji odgo-
vornosti nosilcev v javnem sektorju in na splošno. 
Dotaknil se je tudi razmer v zdravstvu. Kot je povedal, 
zdravstveni sistem nikjer na svetu ni brez čakalnih 

vrst. A da je treba razlikovati med dopustnimi in 
nedopustnimi čakalnimi vrstami in da pri nas obsta-
jajo nedopustne, ki so vse daljše. Za rešitev teh težav 
bo po njegovem mnenju treba zagotoviti dodatna 
sredstva. LMŠ se zavzema za stabilno, predvidljivo, 
odprto in mednarodno konkurenčno poslovno okolje, 
je še dodal.

Zdravko Počivalšek, SMC, je dejal, da gospodarski 
rezultati omogočajo, da se resno lotimo strukturnih 
reform. Opozoril je, da še vedno ni čas, da bi javno-
finančni apetiti pojedli rezultate gospodarske rasti. 
»Ključno je stabilno in enostavno poslovno okolje 
z administrativnimi ukrepi, ki ne ovirajo gospo-
darstva,« je izjavil in se tako mnenjsko pridružil 
predhodnikoma. Kot pravi, pogreša, da med prvih 
sedem ukrepov nista bila izglasovana ukrepa o večji 
progresiji dohodninske lestvice in varni prožnosti na 
trgu dela. Izpostavil je vprašanje ustrezne in dovolj 
izobražene delovne sile, ki lahko v tem trenutku edino 
ogrozi gospodarsko rast.

Dr. Jernej Štromajer iz stranke SD je izpostavil, 
da se zavedajo, da je uspešno gospodarstvo pred-
pogoj, da lahko gradimo solidarnost, uspešnost ter 
socialno pravičnost. A ob tem izpostavil, da obstaja 
tudi druga stran, na kateri so delojemalci in sindikati 
in da se bo za uresničitev želja podjetnikov potrebno 
zelo veliko pogovarjati. »Brez socialnega dialoga ne 
bomo uspešni pri marsikateri zadevi,« je bil jasen. Kot 
pravi, se zaveda, da je treba ustvariti konkurenčno, 
stabilno in enostavno poslovno okolje, v katerem 
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bodo podjetniki lahko lažje delovali, a pred tem 
izpostavil, da se je potrebno posvetiti tudi boju proti 
prekarnosti. »Če se bodo gospodarstveniki in sindi-
kati dogovorili, bo SD prvi podprl tovrstni dogovor,« je 
še dodal. 

Nova vlada - nova melodija?
Generalna direktorica GZS Sonja Šmuc je sklenila 
dogodek z mislijo, da je pomembno razumeti, kako 
mali in mikro ter s.p. dihajo. Če bo tudi politika to 
razumela in bo najprej pomislila na male, bo s tem 
razrešila problem v celotni verigi. Kar je za velike 
lahko motnja, lahko male ubije, je opozorila. Po 
njenem prepričanju poslovno okolje pogosto ni dovolj 
stimulativno in ovire, ki v okolju obstajajo, je treba 
odpraviti. Izpostavila je preveliko zbirokratiziranost 

sistema in jo ponazorila s podatkom, da življenje 
Slovencev ureja kar 20.000 različnih predpisov. 
»Želimo priti do koalicije, ki bo želela biti prijazna, 
ki bo želela razumeti problem tistih na drugi strani. 
Nas imate, da napolnimo proračun, zato, da vsi 
bolje živimo. Vaša naloga pa je, da nam to olajšate in 
omogočate,« je nagovorila predstavnike političnih 
strank. Kot je dejala, izglasovanih sedem ukrepov ni 
pravljičnih sedem, temveč sedem osnovnih not, ki naj 
jih nova vlada kot osnovno glasbeno lestvico vgradi 
v svoj program. »Podjetja bodo na to melodijo prav 
gotovo odgovorila s še boljšimi poslovnimi rezultati. 
Slovenija je lahko še bolj uspešna in tudi socialno 
stabilna, so pa potrebne spremembe. Ni nujno, da so 
radikalne, nujna pa je njihova dosledna izvedba,« je 
zaključila. gg

Obljube politikov so pokomentirali tudi nekateri prisotni podjetniki:
Bojan Oremuž iz podjetja TrendNET je na Vrh 
malega gospodarstva prišel, ker je tam na eni strani 
potekalo izobraževanje, mreženje in druženje, 
na drugi strani pa si je želel videti, koliko se bodo 
politiki držali obljub, ki so jih dali pred volitvami 
in kakšna bo njihova realizacija. »Res upam, da se 
bodo dane obljube izpolnile, ker so nekateri njihovi 
predlogi res dobri. Zdi se mi škoda, da bi zapravili 
trenutne dobre razmere v gospodarstvu, saj je zdaj 
čas, ko bi lahko marsikaj uredili. Tako dobri pogoji 
ne bodo trajali večno, pa tudi ponovili se ne bodo 
tako hitro. Menim, da če ne izkoristimo trenutnih 
razmer, nam bo nekoč hudo žal. Novi predse-
dnik vlade bo moral razumeti, da gospodarstvo 
ni nasprotnik politike, ampak nekaj, od česar vsi 
živimo, tako delodajalci kot delojemalci. Ključ tega, 
ali bo Slovenija uspešna ali ne, ima gospodarstvo. 
Ne smemo gledati tako, da je treba delodajalce 
zatreti in jim pobrati čim več. Če se podjetjem ne bo 
pustilo sredstev za razvoj, ne bo nikomur dobro,« je 
dejal po zaključenem dogodku.

Svoje mnenje o obljubah politike je podal tudi 
podjetnik Brane Kutnar, lastnik podjetja Tutor team: 
»Res je, da smo trenutno v stanju konjunkture in 
želim si, da bi še nekaj časa trajala. Mislim, da mora 

novi predsednik vlade najprej sestaviti dobro koali-
cijo in si kot prioriteto postaviti uresničitev sedmih 
točk, ki smo jih izglasovali. Nič ne bi bilo narobe, če 
bi seznam razširili kar na vseh dvanajst predlogov, o 
katerih smo glasovali. Želimo si urejenega poslov-
nega okolja in menim, da sta najbolj pomembna 
ukrepa davčna reforma in razbremenitev plač, tudi 
s socialno kapico. Tudi boj s korupcijo bi moral biti 
prioriteta.«

Peter Zuza iz tolminskega podjeta Zuprom je 
besede politikov sprejel precej zadržano.»Glede 
na dosedanje izkušnje menim, da kljub lepim 
besedam kaj dosti sprememb ne bo. Zame je ta 
trenutek najbolj pereče področje obdavčitve plač, 
saj je strošek na vsakega zaposlenega previsok, 
ter zakonodaja na področju sklepanja in prekinitev 
delovnih razmerij, ki je malce preostra in bi se jo 
moralo poenostaviti. Med predlogi, ki so se znašli 
na seznamu, bi velik poudarek dal nujnim spre-
membam v šolstvu, ki potrebuje manj teorije in več 
prakse.« 
Koliko potreb in želja malih in mikro podjetnikov 
ter samostojnih podjetnikov se bo podalo na pot do 
uresničitve, bo jasno, ko bo oblikovana nova vlada.
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