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Pred volitvami

Kaj stranke  
obljubljajo gospodarstvu?
Politične stranke so si enotne, treba je poskrbeti za davčno 
razbremenitev gospodarstva. 
Barbara Perko

Pred prihajajočimi volitvami smo nekaj največjih strank 

vprašali, katere ukrepe, pomembne za gospodarstvo, 

bodo predlagali po volitvah oziroma na čem bo teme-

ljila njihova gospodarska politika. Odgovori so navedeni 

v celoti v abecednem vrstnem redu po imenu strank. 

Demokratična stranka upokojencev Slovenije
»V DeSUS-u se zavedamo, da brez dobro delujočega 

gospodarstva ni socialne države. Naš predsednik 

Karl Erjavec je kot zunanji minister v tujini odprl vrata 

številnim slovenskim podjetjem. To vam bodo potrdili 

tudi direktorji teh podjetij. Vsekakor gospodarska rast 

temelji tudi na prizadevanjih gospodarske diploma-

cije pri odpiranju novih trgov, s tem bomo seveda 

nadaljevali. Močno podpiramo tudi infrastrukturne 

projekte, kot sta drugi tir in tretja razvojna os, saj sta 

ključnega pomena za razvoj slovenskega gospodar-

stva. Vsekakor pa je treba več pozornosti nameniti 

tudi malim podjetnikom in obrtnikom, zato menimo 

da bi si ta segment zaslužil samostojno ministrstvo. 

Prav tako potrebujemo enostavnejšo in sprejem-

ljivejšo davčno politiko. Po vzoru sosednjih držav 

moramo uvesti pavšalne obdavčitve, ki bodo obrtnike 

in podjetnike dodatno stimulirale k vlaganju ter 

zaposlovanju. Popravili bi tudi dohodninsko lestvico. 

Zopet moramo uvesti zgledne davčne olajšave za 

sponzoriranje športnih in kulturnih prireditev, spon-

zorska sredstva se namreč vsako leto znižujejo. To 

pomeni, da sta šport in kultura vse manj dostopna 

za manj premožni del prebivalstva. Posebno pozor-

nost nameravamo nameniti digitalizaciji in seveda 

tudi socialnemu podjetništvu. DeSUS je v koalicijski 

pogodbi zahteval, da se posebno pozornost nameni 

socialnemu podjetništvu in rezultati so že vidni. Tu 

je seveda še energetika in spodbujanje investicij v 

zeleno proizvodnjo energije ter hidroelektrarne. 

Gospodarstvo lahko računa na podporo DeSUS-a. To 

smo s svojim preteklim delom že dokazali.

Oblikovanje uravnoteženega in razvojno naravna-

nega gospodarstva:

• Podpora ukrepom za krepitev kreditne aktivnosti 

in izboljšanje črpanja EU sredstev za zagotovitev 

rasti in razvoja malih in srednje velikih podjetij.

• Podpora podjetniškim inkubatorjem in spodbu-

dam za podjetja, ki vlagajo v start-up projekte.

• Preveritev obstoječih spodbud za raziskave in 

razvoj in predlog novih ciljno usmerjenih spodbud 

za projekte z visoko dodano vrednostjo.

• Spodbudne regionalne politike za celovit in 

trajnosten razvoj gospodarstva (npr. destinacijski 

turizem).

• Podpora ukrepom za prenovo plačnega sistema in 

izboljšanje učinkovitosti v javni upravi.

• Zagotavljanje trajnostnega razvoja z energijo, ki  

bo zagotavljala zanesljivost oskrbe in 

konkurenčnost.

• Podpora ključnim strateškim projektom in 

projektom, ki vodijo k učinkovitejši rabi energije 

in povečevanju deleža iz obnovljivih virov energije 

s poudarkom na izkoristku hidro potenciala (npr. 

dokončanje verige HE na Spodnji Savi in začetek 

izgradnje HE na Srednji Savi).«

Lista Marjana Šarca
»Smo zelena oaza Evrope in temu primerno je 

potrebno razvijati tudi naše gospodarstvo, ki mora 

temeljiti na znanju in tehnologijah, ki jih lahko razvi-

jamo v sožitju z okoljem.

Gospodarska rast je ugodna, a moramo biti 

pripravljeni na krize. Zato mora država zagotoviti 
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primerno poslovno okolje, v katerem bodo obstoječa 

podjetja rasla, nova pa imela pogoje za preboj.

Ključne usmeritve stranke so:

•  Zagotovitev stabilnega, predvidljivega, odprtega 

in konkurenčnega poslovnega okolja, zagotovitev 

enostavnih, jasnih in hitrih upravnih postopkov 

pridobivanja soglasij in dovoljenj ter hitro delu-

joč pravosodni sistem, ki bo zagotavljal ustrezno 

pravno varnost.

•  Popolna davčna razbremenitev 13. in 14. plače ter 

regresa.

•  Povezanost izobraževanja, znanosti in gospo-

darstva s ciljem ustvarjanja izdelkov in storitev z 

visoko dodano vrednostjo ter okrepitev državne 

podpore v projekte in aktivnosti, ki sledijo tehnolo-

škim trendom in zagotavljajo zgodnje privzemanje, 

razvoj in uporabo novih tehnologij (digitalizacija, 

avtomatizacija, robotizacija, pametne tovarne 

in mesta, umetna inteligenca, internet stvari, 

veriženje podatkovnih blokov, biotehnologija, novi 

materiali).«

Nova Slovenija 
»Zmanjšali bomo davčno obremenitev dela. Povišanje 

neto plač si zaslužijo vsi in ne le določene skupine 

znotraj javnega sektorja. S povišanjem splošne 

dohodninske olajšave in uvedbo splošne prispevčne 

olajšave bomo znižali davčno obremenitev vsem zave-

zancem. Z ukinitvijo 50 % davčne stopnje in uvedbo 

razvojne kapice pa bomo podjetnikom omogočili, 

da visoko kvalificiranim delavcem ponudijo višjo 

neto plačo. 

Pospešili in zmanjšali bomo birokratske postopke. 

Postopek pridobitve gradbenih dovoljenj bo z zmanj-

šanjem obsega dokumentacije hitrejši, gradbeno 

dovoljenje pa se mora izdati v 30 dneh. V državni 

upravi bomo odpravili tudi ostalo nepotrebno biro-

kracijo, uvedli digitalizacijo in večjo preglednost nad 

postopki, med zaposlene pa vnesli več odgovornosti.

Poenostavili in spremenili bomo delovno-

pravno zakonodajo, da bo tudi v praksi nudila 

ustrezno varnost zaposlenim, delodajalcem pa več 

manevrskega prostora pri zaposlovanju. S štipen-

dijsko politiko bomo spodbujali izobraževanje in 

usposabljanje mladih za delo v deficitarnih poklicih.«

Slovenska demokratska stranka
»Najpomembnejši ukrep za gospodarstvo je po naši 

oceni zmanjšanje davčnih bremen gospodarstvu, 

zlasti obremenitve dela in s tem zagotovitev konku-

renčnejšega položaja gospodarstva.

Kot drugi pomemben ukrep vidimo zmanjšanje 

administrativnih obremenitev in odpravo preštevilnih 

in zapletenih birokratskih postopkov na področju 

preobsežnega in prepogostega poročanja podjetij, 

ustanovitve podjetja, pridobivanja različnih dovoljenj, 

plačevanja raznoraznih obveznosti ipd.

Kot tretji ukrep pa se nam zdi bistvena zagotovi-

tev večje fleksibilnosti trga delovne sile in okrepitev 

investicijske aktivnosti na področju vlaganj države 

v strateško pomembno in potrebno infrastruk-

turo (železnice, ceste, širokopasovna omrežja in 

energetika).

V smeri uresničevanja teh ukrepov bo temeljila tudi 

naša gospodarska politika.«

Socialni demokrati 
»Socialni demokrati smo prepričani, da kot država 

lahko uspemo zgolj kot odprto, inovativno gospodar-

stvo in da Slovenija potrebuje nov razvojni model. 

Hkrati pa smo prepričani, da dobrobiti gospodar-

skega razvoja v zadnjem obdobju niso enakomerno 

porazdeljene med vse ljudi. Zato si bomo prizadevali 

za rast, ki koristi vsem.

Tako bomo s celovitim gospodarskim programom 

in stabilnostjo gospodarskega okolja skrbeli za nada-

ljevanje gospodarske rasti. Slovenskim podjetjem 

bomo aktivno odpirali poti na nove trge. Povezovali 
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bomo slovensko znanost z gospodarstvom, da ustva-

rimo nove inovativne rešitve.

Spodbujali bomo povezovanje podjetništva, da 

bo skupaj sposobno ponuditi izdelke in storitve 

na svetovnih trgih. Podpirali bomo investiranje v 

nove tehnologije in v nova znanja, nove poslovne 

in ekonomske modele, kot so sodelo, souporaba, 

ekonomska demokracija. Z digitalizacijo bomo 

poskrbeli za razvoj inovativnosti in podjetništva, 

državljanom pa omogočili boljše javne storitve.

Uveljavili bomo obvezno udeležbo delavcev pri 

dobičku. Poskrbeli bomo za vzdržne in stabilne javne 

finance, s programskim proračunom poskrbeli za 

optimizacijo porabe javnega denarja za najboljše 

možne učinke, z javnimi vlaganji in partnerstvi pa 

poskrbeli za kakovost naše javne infrastrukture.

Zavzemamo se za pameten gospodarski razvoj in 

pri tem zasledujemo naslednje cilje: 

1. Povečanje produktivnosti z novimi pristopi in 

znanjem;

2. Povečanje mednarodne vpetosti slovenskega 

gospodarstva;

3. Pospešena digitalizacija;

4. Aktiviranje potenciala mikro in malih podjetij;

5. Učinkovita uporaba razvojnih virov za pospešen 

razvoj.«

Stranka modernega centra
»Za razvoj gospodarstva je po našem mnenju 

pomembno nadaljevati s tem, kar je naredila vlada dr. 

Mira Cerarja, ki je:

• vzpostavila strategijo upravljanja z državnim 

premoženjem in poskrbela, da se je bistveno 

povečal donos pri upravljanju kapitalskih 

naložb države,

• vzpostavila mehanizme, ki so po dveh in več 

desetletjih privedli do prvih resnejših greenfield 

investicij in postavila Slovenijo na zemljevid inve-

stitorjem prijaznih držav,

• bistveno povečala obseg spodbud za domače in 

tuje vlagatelje,

• spremenila odnos do start-up ekosistema in 

programov s področja sodobnih tehnologij, po 

čemur je postala Slovenija ena najbolj prepoznav-

nih držav v svetovnem merilu.

Med ukrepi, ki imajo poseben položaj v našem načrtu 

dela za obdobje do leta 2022, pa so naslednji:

• izvzeti kadrovske štipendije gospodarstva iz 

skupnega dohodka gospodinjstev in uveljavitev 

sheme mladih raziskovalcev za gospodarstvo;

• pripraviti zakonodajo in celovit sklop ukrepov na 

strani proizvajalcev, potrošnikov in finančnega 

sistema za hitrejši prehod v krožno gospodarstvo;

• znižanje progresije na dohodninski lestvici za višje 

neto plače;

• uvesti davčne spodbude za delničarske načrte 

zaposlenih v podjetjih;

• znižanje zakonske omejitve plačilnega roka in 

strožje kazni za neplačnike.« gg

Pravila volilne kampanje revije Glas 
gospodarstva
Uredništvo revije Glas gospodarstva, ki jo izdaja 

Gospodarska zbornica Slovenije, v skladu z 

zakonom o volilni kampanji obvešča, da bo volilno 

kampanjo spremljalo po lastni presoji in v skladu 

s svojo uredniško politiko. Izbira sogovornikov 

in umestitev v revijo je v domeni uredništva. Vsi 

prispevki bodo napisani v skladu z novinarskim 

kodeksom in v skladu s profesionalnimi novi-

narskimi merili.

Nikomur od prijavljenih organizatorjev pred-

volilne kampanje ne bomo nudili brezplačnih 

predstavitev stališč. Oglasni prostor je na voljo 

vsem organizatorjem pod enakimi pogoji. 

Zakupljen prostor bo jasno ločen od novinarskih 

prispevkov in ustrezno označen.
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