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DELO 
Pisma bralcev - odmevi 
 

ZAKAJ NE MOREM PODPIRATI JANŠO? 
 

Prvomajski prazniki so primerni za razmišljanje o odnosih vidnih politikov do 

večine državljanov spodnjega in srednjega razreda, če se tako razdelimo. Za 
moje poglede na to so odločilna dejanja in ne besede, povedane ali napisane. 

Sedaj je več dogodkov povezanih z vodjem največje opozicijske stranke , pa sem 
si osvežil spomin na dogodke, ki so se zgodili v času njegovega vladanja. 
 

V prejšnjem režimu je bil član takratne »partije« potem pa se je »spreobrnil« in 
so prejšnji somišljeniki postali sovražniki. Iz »SOCIALNO DEMOKRATSKE 
STRANKE«, katere simpatizer sem bil tudi podpisani, mu je uspelo brisati 
»SOCIALNA«, kar je bilo, po mojem mnenju, odločilno za naslednje dogodke, ki 

so dajali bogatim in jemali širokim množicam. 
 

1. Znižanje stopnje davka od dobička v času »debelih krav«, ko bi se lahko 

nekaj prihranilo za težje čase. Posledica je bila manj priliva v proračun in 
več zaslužka za kapital. Kam je ta šel, si lahko mislimo. 

2. Pri spremembi dohodninske lestvice je bilo nekaj drobtinic za vse s 

povečano splošno olajšavo, mnogo več pa dano tistim z visokimi plačami, 
saj se je črtala najvišja stopnja. 

3. Cedularna obdavčitev kapitalskih zaslužkov je izrazito naklonjena kapitalu, 

saj so tako kapitalski zaslužki obdavčeni le 25%, prej so bili pa vključeni v 
dohodninsko lestvico. Tudi ta sprememba je v korist kapitala, saj se je 

večini stopnja davka znižala kar za 16 odstotnih točk. 
4. Cedularna obdavčitev prihodkov iz naslova najemnin je prav tako 

naklonjena tistim, ki imajo veliko nepremičnin in jih dajejo v najem. Tudi 
za te  zaslužke se je stopnja dohodnine zamrznila pri 25%, prej pa so bili 

vključeni v dohodninsko lestvico. Vsem tistim, ki dajejo v najem kakšno 
sobo in imajo skromne zaslužke, pa se jim je davčna obveznost povečala. 

 

Našteti dogodki imajo ugodne posledice za kapital in zmanjšujejo prilive v 
proračun. Tam je manko in pritisk na obremenitev dela, zmanjševanje pravic za 
državljane in vse vrste varčevalnih ukrepov. Ob vsem navedenem je še dobro, da 

jim ni uspelo s SOCIALNO KAPICO, kar bi še dodatno zmanjšalo prilive za 
zdravstveno in pokojninsko blagajno, povečalo pa neto zaslužke tistim z 
najvišjimi plačami. Kdo naj bi pokril manko prilivov? Višje stopnje prispevkov ali 
zmanjšanje pravic. 

 

Za najbogatejše, veliko teh dobiva zaslužke direktno ali posredno iz proračuna,  
je bilo do sedaj že dovolj ugodnosti, sedaj je potrebno končno kaj storiti za 
večino državljanov, ki vsak dan pridno delajo in s svojimi zaslužki komaj preživijo 
mesec ali pa morajo celo iskati pomoč pri Rdečem križu, Karitasu ali sosedu. 
  

 

Frančišek Grašič 


