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ODPRTO PISMO POLITIČNIM 
PREDSTAVNIKOM REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, 
spoštovani predsednik Državnega zbora RS, gospod Dejan Židan, 
spoštovani mandatar prihodnje  Vlade RS, gospod Marjan Šarec, 
spoštovani predsedniki parlamentarnih strank, gospa Alenka Bratušek, gospod 
Miro Cerar, gospod Karl Erjavec, gospod Janez Janša, gospod Matej Tonin, 
gospod Zmago Jelinčič 
 
V SBC – Klubu slovenskih podjetnikov z veliko zaskrbljenostjo spremljamo 
odkrite napade nekaterih najvidnejših članov stranke Levica na slovenske 
podjetnike, ki so se zakonito in odgovorno odzvali na napovedane davčne 
spremembe, omenjene v koalicijski pogodbi. 
 
Kot veste, smo v SBC – Klubu slovenskih podjetnikov vedno naklonjeni dialogu 
z vsemi strankami. V ta namen smo velikokrat jasno predstavili politikom, 
kakšno podjetniško okolje potrebujemo za še večjo uspešnost doma in v svetu. Z 
veseljem smo vam pomagali pri snovanju smernic in konkretnih rešitev, zlasti 
intenzivno v prvi polovici letošnjega leta.   
 
Ker smo se zanašali na to, da beseda nekaj velja, smo z začudenjem sprejeli 
informacijo o predvidenih davčnih in drugih novih obremenitvah podjetij. Te so 
v koalicijski pogodbi zapisane v dovolj jasnih obrisih.  
 
Posledična negotovost podjetnikov je rezultirala v njihovem samozaščitnem 
ravnanju, saj so odgovorni za številna delovna mesta, družine, razvoj in s tem 
dobrobit družbe in države.  
 
Hujskaški ton, širitev neresnic, nespodobna politična kultura, populizem, 
tendencioznost, predvsem pa nedopusten sovražni govor do podjetnikov, ki ga 
je potrebno obsoditi, in odkrito pozivanje k vzpostavitvi nekega drugega 
družbeno-ekonomskega sistema, in to z vsemi sredstvi na nedemokratičen 
način, so nas šokirali.  
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Prepričani smo, da vi, kot ključni politični voditelji v naši domovini, ne delite 
takšnih pogledov. Zato sta nas vaš medel odziv in molk ob omenjenem ekscesu 
zelo razočarala. Takšni ekscesi dodatno vnašajo negotovost glede ciljev in 
vrednot, ki jih ima bodoča Vlada RS za našo skupno prihodnost. Obenem pa 
imajo izrazito negativen in nevaren vpliv na javno mnenje.  
 
Menimo, da si slovenski podjetniki in vsi državljani zaslužimo, da kot ključni 
politični predstavniki branite naše skupne vrednote. Pravica do zasebne lastnine, 
demokratični in spoštljiv dialog ter predvsem boj proti stigmatizaciji 
podjetništva, so zagotovo med njimi.  
 
Zato predlagamo, da se kot ključni politični  predstavniki nemudoma javno 
opredelite do ekscesnih stališč in pozivov Levice glede povsem zakonitega 
ravnanja naših članov.  
 
Ob tem posebej poudarjamo, da nas zaradi nekaterih delov koalicijske pogodbe 
v SBC – Klubu slovenskih podjetnikov močno skrbi za prihodnost Slovenije. 
V globalnem podjetniškem okolju je ključna naloga vsake vlade poskrbeti za 
privlačno okolje za podjetnike in inovatorje. To je največje jamstvo, da bomo 
tudi socialna država. 
 
Obdavčitev dohodkov iz kapitala je ena od osnovnih gospodarskih kategorij, na 
osnovi katere se ocenjuje konkurenčnost podjetniškega okolja. S podanim 
predlogom v koalicijski pogodbi bo Slovenija, po privlačnosti za podjetnike, 
krepko zdrsnila proti repu lestvice držav. 
 
Kapital je kri vsakega podjetja, nujno potreben za napredek, ohranjanje 
obstoječih in ustvarjanje novih delovnih mest. Podjetniki morajo skrbeti, da 
bodo njihove investicije čim bolj optimalne, ker tekmujejo s konkurenco. 
 
Z zadržanimi dobički so doslej razvijali podjetja, plemenitili svoje dobičke, 
gradili gospodarsko rast države in odpirali nova delovna mesta. Če bodo davki 
na dobičke višji, se bodo takšni razvojni ciklusi ustavljali. Novih, bolje plačanih 
delovnih mest v naši državi ne bo. Odpirala se bodo v drugih državah in 
poganjala ekonomije tistih držav, ki bodo ponujale podjetnikom boljša, bolj 
transparentna in dolgoročno bolj stabilna poslovna okolja. 
 
Te dni iz sosednjih držav že prihajajo povabila našim podjetnikom. Dolgoročne 
posledice višje obdavčitve dohodka iz kapitala, skupaj z vsemi ostalimi višjimi 
davčnimi obremenitvami in uvedbo novih davkov, bodo zelo negativne. Spet 
bomo izgubljali delovna mesta. Sprašujemo se, ali se pisci koalicijske pogodbe 
sploh zavedajo posledic, saj s takimi izhodišči nižajo tudi vrednost naših 
podjetij, ker postaja Slovenija investicijsko nezanimiva.  
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Ne smemo dušiti podjetništva. Skupaj moramo strniti vrste za razvojni preboj. 
Podjetnost je vrlina, ki pomeni umno in etično gospodarjenje. Obenem pa je 
naša dolžnost, da se odzivamo na ekscese, ki podjetnost dušijo. 
Kakšno  je  sporočilo mladim, ki čedalje bolj zapuščajo Slovenijo, če se ne 
odzivamo na takšne ekscese? Mladim, ki so jim zgled tudi uspešni podjetniki. 
 
V SBC – Klubu slovenskih podjetnikov odklanjamo vsakršen ekstremizem. 
Pripravljeni smo na dialog in pogovor o rešitvah  ki vodijo v blaginjo vseh 
državljanov in zagotavljajo uspešnost podjetnikov, državljanov in države. V 
razvojni preboj. 
 
Ni nam vseeno. Slovenija je naša dežela, v kateri želimo ustvarjati in delovati. 
Zato pričakujemo, da se boste na omenjene ekscese odzvali javno, hitro in 
odločno, ne glede na politične posledice. Državljani in zlasti prihodnje 
generacije si zaslužijo, da varujete svobodno, demokratično in tudi podjetno 
Slovenijo. 
 
Ljubljana, 3. septembra 2018 
 
 

 

Spoštovani. 

Prišel je čas, da se opredelimo do vprašanja, ki je izrednega pomena za 
nadaljnjo usodo naše domovine.  

Si v Sloveniji še želimo podjetništva? 
Mar res cenimo uspešne in odgovorne podjetnike? 
Je podjetnost v Sloveniji še vrednota? 

Ali so uspešni podjetniki s pravimi moralnimi vrednotami osebe, ki so našim 
otrokom predstavljene za zgled tako kot naši vrhunski športniki?  

Mar niso uspešna slovenska podjetja in slovenski podjetniki pravi ambasadorji 
naše dežele? 

Ali želimo, da vrhunski inovatorji ustvarjajo izdelke z visoko dodano vrednostjo 
v Sloveniji, ob tem pa seveda tudi podjetja, ki bodo v prihodnosti ustvarjala 
visoke dobičke, nova delovna mesta, razvoj in s tem dobrobit družbe in države? 
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Po dogodkih v zadnjih dneh nismo prepričani, da živimo v državi, kjer so 
odgovori na zgornja vprašanja pozitivni. Številni politiki se zelo medlo odzivajo 
zoper stigmatizacijo podjetnikov in podjetništva. Mi, podjetniki, pa si želimo 
jasnih in pozitivnih odgovorov na zgornja vprašanja. Želimo ustvariti podporno 
okolje našim otrokom, da bodo spoštovani in cenjeni, v kolikor se odločijo za 
podjetniško pot.  

Samo skupaj in složni bomo ustvarili lepo prihodnost. Samo skupaj lahko 
ustvarimo Slovenijo – deželo podjetnih in srečnih ljudi, kjer je trud cenjen, 
uspeh spoštovan, ustvarjalnost spodbujena, prave vrednote pa osnove 
delovanja.    

Podprite nas v naših naporih za spoštovanje podjetništva in podjetnosti s svojim 
podpisom tudi vi.  

5. september 2018 

  

Podporniki peticije: SBC – Klub slovenskih podjetnikov, Obrtno podjetniška 
zbornica Slovenije – OZS, Združenje delodajalcev Slovenije – ZDS, Trgovinska 
zbornica Slovenije – TZS,  Gospodarska zbornica Slovenije – GZS, Združenje 
delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije – ZDOPS, Skupnost slovenskih 
podjetnic, Tehnološki park Ljubljana, Združenje Manager, Združenje lastnikov 
nepremičnin v Sloveniji, Zavod mladi podjetnik, Iniciativa Start:up Slovenija. 

  

 
 


