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Uvodnik

Ob splavitvi koalicijske pogodbe

Ob splavitvi koalicijske pogodbe je v gospodarstvu 
upravičeno zavrelo. Ne toliko zaradi številnih, po 
naših ocenah skoraj dodatni dve milijardi vrednih 
obljub na področju zdravstva, sociale, javnega 
sektorja in infrastrukture, temveč predvsem zaradi 
napovedanih povečanih davčnih bremen, s katerimi 
bi povečano javno porabo pokrili.

V gospodarstvu smo v zadnjih štirih letih znali 
izkoristiti ugodne mednarodne okoliščine in stabilne 
odnose v Sloveniji. Po stopnjah rasti smo v vrhu 
držav EU, imamo nadpovprečno rast izvoza, narašča 
dodana vrednost. Močno je upadla brezposelnost 
– Slovenija se je iz velikega bolnika, ki mu je grozila 
trojka, prebila med najdinamičnejše evropske države. 
Zrasle so tudi plače in kupna moč, povečali smo delež 
sredstev za socialne programe. Vendar pa nekateri še 
vedno mislijo, da dodana vrednost kot denar izhaja 
iz bankomatov, in ne razumejo, kako pomembni sta 
stabilnost in pravna varnost za gospodarstvo in za 
celotno državo.

Slovenija je demokratična država, v kateri je zago-
tovljena svoboda izražanja misli, govora in javnega 
nastopanja, smo zapisali v našo ustavo. Vse lepo 
in prav in verjetno nimamo težav, če posamezniki 
izkoriščajo to pravico tudi tako, da govorijo neresnice 
in laži, saj Ustava zagotavlja tudi varstvo osebno-
stnih pravic, pravico do popravka in ugovora, sodno 
varstvo itd. Torej, v osnovi ni težava, če nek posame-
znik preko sodobnih digitalnih medijev ocenjuje, da 
so konkretni uspešni slovenski podjetniki lopovi in jim 
grozi s Chavezovo nacionalizacijo, kot je to storil Miha 
Kordiš, poslanec državnega zbora. Tudi ni problem, 
če na osrednji Televiziji Slovenija njegov strankarski 
kolega Luka Mesec izjavi, da je grožnja podjetnika, da 
bo zaradi napovedanih višjih davčnih bremen preselil 
poslovanje podjetja, le drugo ime za napoved davčne 

utaje. V Sloveniji smo vedno imeli - in verjetno bodo 
tudi ostali - številne pristaše ekstremnih idej, da je 
treba lastnino podržaviti, da kapital ubija in tako 
naprej v smeri komunizma.

Problem pa je, če se tudi v javnih medijih na to 
ne odzovejo in še bolj, če na take ekstremne ideje 
nihče od članov parlamenta ne odreagira. Ker sta 
Luka in Miha člana parlamenta, nosilca zakonodajne 
veje oblasti in kljub temu nastopata s protiustavnimi 
dejanji, povsem zakonite odločitve lastnikov podjetij 
pa razglašata za protizakonite. Nekaj članov Stranke 
Marjana Šarca je pohitelo s pomirjevalnimi toni, tudi 
gospodarski minister se je postavil v bran podjetni-
kov, vendar pa sta se v gospodarstvo zalezla nemir 
in nezaupanje. Kaj nam pripravlja nova Vlada? Bo 
pozabila na svoje obljube, nenazadnje tudi na zaveze 
iz same koalicijske pogodbe, da bo spoštovala in 
razvijala načela pravne države in zagotavljala stabilno 
poslovno okolje?

Koalicijska pogodba ni kar nekaj – čeprav je v 
nekaterih poglavjih tako splošna in nekonkretna, da 
je res kar nekaj, pa kljub temu – koalicijska pogodba 
je vrhunski sporazum vladajočih strank o tem, kaj 
bodo v svojem mandatu naredili. In če podjetniki 
v njej najdemo na 14. strani zavezo, da bodo »… 
osebne prihodke iz kapitala in rent vključili v osnovo 
za odmero dohodnine …«, kar en del koalicije razume 
dobesedno, drugi pa v tem ne vidi nič novega za 
poslovanje podjetij, potem se upravičeno vprašamo, 
v kakšno stabilno in predvidljivo poslovno okolje 
vstopamo. Bo Slovenija ostala pravna država, kjer bo 
zagotovljena ustavna pravica do zasebne lastnine, ali 
pa bodo pozivi ekstremnih leninističnih pripadnikov k 
nacionalizaciji premoženja postali sestavni del vlada-
joče paradigme? gg

Samo Hribar Milič

Odgovorni urednik
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