
Vlada RS z napovedjo novih dajatev ogroža industrijo 
brezalkoholnih pijač in energetsko intenzivna podjetja.

Z rebalansom proračuna 2015 namerava pobrati 108 milijonov 
evrov dodatnih dajatev, ki bodo povzročile nova odpuščanja v 
gospodarstvu!

Ustavimo nesmiselne ukrepe Vlade RS!

O tem zgovorno pričajo javne izjave predstavnikov podjetij na novinarski konferenci GZS 
12.11.2014:

Jožef Stibilj, predsednik uprave Goriške Opekarne d.d.: V primeru, da bo vlada še povečala 
okoljsko dajatev, bo ta obremenitev presegla 20 odstotkov naše bruto dodane vrednosti. To bo 
tako izjemno obremenilo naše poslovanje, da ne govorimo več o tem, da je ogroženo 10 ali 20 
odstotkov delovnih mest, ampak o tem, da bodo podjetja prenehala poslovati. 

dr. Tomaž Vuk, član uprave Salonit Anhovo d.d.: Dodatna obremenitev bi v Salonitu 
predstavljala do 20 odstotkov vseh stroškov. To bi pomenilo, da je ogrožena naša 
konkurenčnost in sposobnost dolgoročnega preživetja.

Jožica Stegne, članica uprave Vipap Videm Krško d.d.: Nova dajatev bi dejansko ogrozila 
tudi poslovanje za naslednje leto in pod vprašaj se postavlja zaposlitev 500 ljudi v podjetju in 
še najmanj 80 zaposlenih v storitvenih dejavnostih, ki so neposredno vezani na proizvodnjo 
papirja. 

Mira Močnik, direktorica Vital Mestinje d.o.o.: Alarmanten podatek je, da bomo na 5 milijonov 
evrov prihodkov plačali 2 milijona evrov trošarin na brezalkoholne pijače, ki jih proizvajamo. To 
je za nas poguba, denarja za to nimamo kje vzeti. Za naše okolje je to lahko socialna bomba. 

Luka Jejčič, direktor Fructal d.o.o.: Fructal bo zaradi tega davka posloval z izgubo. Dejstvo 
je, da imamo stabilnega lastnika, da naš lastnik ogromno investira v Fructal. Toda ob takšnih 
napovedih se pogovarjamo o tem, da bomo del proizvodnje ali celo kompletno proizvodnjo 
morali preseliti. 

Marko Hren, direktor Dana d.o.o.: Vsem nam in našim lastnikom signali zdajšnjih ukrepov 
vlade postavljajo vprašanje, ali je sploh še smiselno vlagati v podjetje ali pa raje pustiti to 
panogo in preseliti denar nekam drugam ... 
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STOP

grožnjam delovnim mestom 
in obstoju podjetij


