
 
1 

 

               
 
 

26 let, 1996-2022 
Leto: 12  
 
št.: 41/2022 
 
Ljubljana, 2.8.2022  
 
 

TRENUTKI ODLOČITEV 
Borut Pogačnik  

 

   
                                          Peter Žmitek, Berač s cerkvico, 1903, Narodna galerija, Ljubljana                                              
                                                                    Foto: Janko Dermastja 

Politično, skoraj pretiho poletje, bo jeseni prineslo vrsto pomembnih odločitev, ki bodo še 
kako vplivale na našo prihodnost. Nadejati se je mogoče zelo »represivnim« ukrepom, kar 
zadeva progresivnost različnih davkov, ki so bili napovedani praktično že v predvolilni 
kampanji.  
 
Kako nepremišljeni bodo ali bi bili takšni davki, nam v objavljenem članku v tej številki pojasnjuje ugledni 
profesor Ekonomske fakultete v Ljubljani dr. Maks Tajnikar. Dva tedna nazaj je znani ameriški ekonomist in 
kolumnist New York Timesa Paul Krugman, po dolgih letih potrjevanja in pritrjevanja svojim teorijam, priznal, 
da se je v marsičem motil in tako zgroženo priznal: »I was wong.«, kar zadeva inflacijo in napačne ocene o 
rasti cen na svetovnih trgih. Ob tem velja spomniti, da je Paul Krugman leta 2008 dobil Nobelovo nagrado za 
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ekonomijo, saj je oblikoval novo teorijo o vplivih prostega trga na globalizacijo in razporeditvi gospodarstva 
v svetu.  
 
Upamo, da ne bo aktualna vlada povedala nekaj podobnega že čez leto ali več. Ne smemo si namreč zapirati 
oči, da gre za začetek hude gospodarske krize, ki bo zajela praktično ves svet, ali kakor pravi znani sociolog 
Tomaž Mastnak, smo si krizo ustvarili sami, ker smo očitno stopili v past takoimenovane ukrajinske krize. V 
odlični kolumni v Dnevniku, 13. julija 2022, pojasni vse vzroke prihajajoče že obstoječe recesije z omejenostjo 
političnega pogleda in resnične vzroke tegob in težav, ki jih doživljajo zlasti Ukrajinci, ki so samo topniška 
hrana za neoliberalistične interese takoimenovanega svobodnega sveta.  
 
Kaj pa je dejansko res in kako skromna je neodvisnost evropske politike, pa sploh ni potrebno razlagati. Če 
povzamemo zadnji odstavek njegovega članka: »Samovšečna predsednica državnega zbora obljublja 
»neomajno podporo« Ukrajini. Vprašujem se, ali bo tudi podpora Golobovi vladi ostala »neomajna«. 
Američani so zdaj povedali, da gre pri vojni proti Rusiji v Ukrajini za obrambo liberalistične svetovne ureditve. 
Golobova vlada je liberalistična in s tega vidika se podpora vojni v Ukrajini sklada z njeno politično usmeritvijo. 
Vprašanje je, ali se ta usmeritev sklada z interesi in pričakovanji večine prebivalstva. Se bomo v imenu 
»evropskih vrednot« in podobnih abotnosti razumevajoče odpovedali hrani, toploti, luči v stanovanju, gorivu, 
čistoči in šolanju otrok ali pa bomo vse to imeli nepotrebna odrekanja? Taka, ki jih ne bi bilo ali bi jih bilo 
manj, če bi naš politični razred delal bolj za naše kot za tuje interes.«   
 
V Sobotni prilogi Dela večkrat beremo različne intervjuje s slovenskimi filozofi, sociologi in psihologi, vendar 
pa je zelo težko najti v zadnjih letih kogarkoli, ki bi spregovorili tudi o umiranju slovenskega naroda kot 
takega. Še bolj pa čudi, da je nova vlada, kar čez noč ukinila Urad za demografijo, ki je bil lociran v Mariboru 
in ki ga je prejšnja vlada ustanovila (šele) tik pred volitvami.  
 
Napak je več, kot prvo, bi bilo potrebno takšen urad ustanoviti že v 90. letih prejšnjega stoletja, kot drugo, 
da ga prejšnja vlada že ni ustanovila na začetku svoje politične poti, in tretjič, da ga nova vlada, kar ukinja, 
brez posebnih ali vsaj navedenih razlogov za to. Ukinitev je bilo slutiti že ob prvem obisku sedanjega 
premierja v Mariboru, ko ga ni uvrstil v svoj nabor obiskov.  
 
Vendar pa, kot opozarja Aleš Primc, interesi sosedov v nenaseljenih območjih Slovenije, nenehno rastejo. 
Demografska politika je verjetno izjemnega pomena za vsako nacijo, ki želi preživeti in imeti svojo državo ali 
kakor bi rekel Trubar: »Stati in obstati«. 
 
Davkoplačevalci, pa bi se verjetno morali vprašati, koliko in kako je naša politika sposobna sodelovanja, da 
ne bi več prihajalo do posvetovalnih in naknadno zakonodajnih referendumov, saj vsak takšen stane najmanj 
4 milijone evrov, ki bi jih lahko takoj uporabili za nakup letal za gašenje, kar se je izkazalo za zelo nujno v tem 
času. Prav tako pa bi lahko taka in takšna sredstva namenili za namakanje »pre« suhih kmetijskih površin, o 
čemer govorimo že odkar pisec teh vrstic ve zase, kar pomeni več kot pol stoletja.  
 

Ob tem je zanimiv predlog nekaterih državljanov, da bi morala stranka, ki predlaga 
referendum vložiti, tako kot ob dražbah, 10 odstotkov varščine, ki bi jih izgubila v primeru 
neuspešnosti rezultata referenduma in to ne glede na politično pozicijo z vidika levice ali 
desnice.  
 
 
Več o sliki »Berač s cerkvico« (1903), pa si lahko preberete na spletni strani Narodne galerije:  
https://www.ng-slo.si/si/stalna-zbirka/1900-1918/berac-s-cerkvico-peter-zmitek?workId=3520 
 

https://www.ng-slo.si/si/stalna-zbirka/1900-1918/berac-s-cerkvico-peter-zmitek?workId=3520
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AVTORSTVO FOTOGRAFIJ 
Borut Pogačnik  

 

  
           Nekdanji predsednik ZDCIVS Franc Donko in urednik oddaj na Radiu Ptuj                              Foto: arhiv ZIFS 

Ponovno prosimo vse avtorje člankov, ki nam pošiljate tudi fotografije, da obvezno napišete, 
kdo je avtor fotografije in če se ta strinja z objavo v Sporočevalcu. Kot smo vas že obveščali, 
smo nedavno prejeli račun od znane svetovne agencije, ker smo objavili dve fotografiji, ki ste 
nam jih poslali brez dovoljenja za objavo avtorja.  
 
Pretekli teden, smo tako prosili za dovoljenje tudi znano slovensko invalidko, ki je uspešna na različnih 
tekmovanjih in nam je redno pošiljala fotografije s tekmovanj, kjer je nastopala. Ko smo jo torej prosili, da 
naj samo priloži izjavo avtorja fotografij, da se strinja z brezplačno objavo v Sporočevalcu, je bila zelo jezna 
in nam je poslala neprijetno pismo.  
 
Marsikdo se ne zaveda, kako pomembno je ohranjanje avtorskih pravic, saj gre v takšnih primer za podobno 
krajo, kot bi jo zagrešili v kakšni trgovini in odnesli sendvič ali konzervo brez da bi jo plačali. Princip je 
popolnoma enak, in posledice tudi! 
 
 

PRISLUHNIMO TIŠINI: SLOVENSKA USTAVA ZA VSE LJUDI! 
Tina Grošelj 

 
Konec decembra 2021 smo v Sloveniji praznovali 30. obletnico sprejetja ustave, temeljnega in najvišjega 
pravnega akta države. Dostop do ustave je bil senzorno oviranim osebam in osebam z motnjami v 
duševnem razvoju dolgo otežen, a tudi na tem področju napredujemo. V zadnjih 10 letih smo namreč dobili 
ustavo v brajici, avdioposnetek ustave, ustavo v stripu in animirano ustavo. Zadnjih pet let je nastajala še 
ustava v lahkem branju, ki bo odslej dostopna tudi v znakovnem jeziku. V tokratni oddaji bomo predstavili 
ljudi, ki so zaslužni, da bo slovensko ustavo zdaj lahko razumel vsak državljan. Glejte nas v petek, 5 avgusta.   
 
Oddaja bo na sporedu v petek, 5. avgusta ob 14.35 uri na TV SLO 1.  
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MEDALJ NI BILO, A MOTIVACIJA JE OSTALA 
Manca Smrekar 

 

       
                                      Tekma v Innsbrucku.                                             Foto: osebni arhiv Manca Smrekar 

Tekmovanja v paraplezanju v letošnji sezoni so zaključena. Sedaj je čas za počitek in plezanje 
v naravi. Najbolje sem si zapomnila tekmovanje v ZDA, v Salt Lake Cityju. Sedaj znano tudi po 
zimskih športih, smučanju in hribolazenju. Leta 2002 so gostili zimske olimpijske igre.  
 
Prvega dne mi je uspelo videti del Slane doline, letos maja pa le staro mestno jedro, Olimpijski park v Park 
City, katerega so zgradili ravno zaradi zimskih olimpijskih iger. Naslednji dan smo raziskali kanjon Little 
Cottonwood Canyon, kamor smo se podali: slovenska paraplezalna ekipa ter ameriški plezalec Benjamin 
Mayforth na balvansko plezanje “na uč” po belem granitu. To pomeni, da nismo vedeli kakšne zahtevnosti 
je smer, ki jo plezamo. Z nekaj izkušnjami lahko oceniš, kaj si sposoben in katero smer si precenil. Zaradi 
gorovja in višine, je vreme iz sonca in vročine prešlo v sneg in dež. Odpravili smo se nazaj in naslednji dan 
nadaljevali s plezalnimi aktivnostmi.  
 
Z Benjaminom sva gostitelju obljubila, da se bova poizkusila v “lednem plezanju” v dvorani. Kar izgleda tako, 
da dobiš dva cepina za ledno plezanje, čelado, rokavice in zaščitna očala ter plezaš v oprimkih namenjenih 
za cepin. Varovanje z vrvjo je bilo že napeljano, zato sva plezala na način “top rope”, kar pomeni, da je vrv 
že predhodno napeljana do sidrišča, ki je na vrhu stene. Oba imava zelo različne gibalne ovire. Pri njemu, 
kjer so prizadete noge, se je z rokami zelo dobro in močno oprijel cepinov, ter prišel smeri, ki jih drugi, ki že 
dlje časa plezajo tovrstno vejo plezanja, niso še uspeli. Jaz pa, ki imam problem z držanjem, saj nimam prstov 
na levi roki, sem lahko plezala le z eno roko, kar je pomenilo, da sem plezala bolj dinamično in hkrati bolj 
stabilno z nogami ter ogromno preprijemala.  
 
Žal mi ni šlo niti približno tako dobro kot Benjaminu. Bilo pa je zabavno kljub vsemu. Naslednji dan sem imela 
še zadnji trening pred tekmo. Našla sva franšizo plezalnih centrov, ki so tako veliki kot naši največji evropski 
centri. Le, da jih je tam več na manjši lokaciji. Moja skupina RP3 je plezala zadnja, tako da sem na vrsto čakala 
do 4 ure, Benjamin je plezal pred mano in na žalost ni splezal dovolj visoko, da bi se uvrstil v finale. To me je 
presenetilo, saj še nikoli prej ni izpustil finala. Nato sem bila na vrsti jaz. V kvalifikacijah se pleza dve smeri, 
ponavadi je ena težja in prva malce lažja. Smeri sta bili enaki kot za Benjaminovo RP2 skupino. Bila sem zelo 
nemirna, saj sem ves svoj čas in cilje usmerila v ta trenutek.  
 
Začela sem počasi in se poskusila fokusirati na plezanje, nekako mi smer ni bila najlažja, vendar sem vseeno 
uspela priplezati do vrha smeri in prišla do svojega prvega TOP-a v paraplezalni karieri, kar pomeni vrha. 
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Izredno vesela, sem se pripravljala na drugo smer, ki pa je izgledala precej težja. Kar se je tudi poznalo, saj 
me je kar hitro odnesla dol. Vendar dovolj visoko, da sem uspela priti do finala.  
 
Dan se je tako zaključil, vendar prav tako tudi malce grenko, saj sem upala, da bova z Benjaminom skupaj v 
izolaciji, kar pomeni, da smo zaprti v ogrevalni sobi, dokler nismo na vrsti za finalni nastop. Smeri v finalih ne 
smemo videti, zato je strogo prepovedan telefon in drugi pametni pripomočki, ki bi lahko izdali smer. 
Naslednji dan, sem se odpravila v izolacijo. Nestrpno sem čakala in se ogrevala, občutek sem imela, da mi 
gre zelo dobro ter da imam ogromno možnosti za stopničke. Slika se ni obrnila tudi, ko sem zagledala smer, 
saj se mi je zdelo, da mi gre ta stil zelo dobro. Vendar je bil en gib zelo neugoden.  
 
Morala sem potiskati “mentlati” vstran celo telo, na levi roki, in malce mi je zmanjkalo, da bi se ujela na 
naslednjem oprimku. Ta napačna postavitev oz. neugodni položaj, me je stal stopničk in me spravil na 5. 
mesto, kar sicer ni slabo, vendar daleč od željenega. Ta dan se ni zaključil žalostno, saj smo nadaljevali z 
zaključno žurko v Western lokalu, kjer smo se naučili plesati “line dance” in skupaj s paraplezalci zasegli oder. 
Naenkrat smo plesali slabovidni, invalidski vozički, ter plezalci brez nog. Bilo je ogromno spotikanja in 
vrtenja v napačno smer. Na koncu je vsak poskusil tudi jahati mehanskega bika in si pridobil vsaj eno ali več 
modric. Večer smo zaključili v stilu ter sem tako dobila motivacijo za naprej. Sezona plezanja se je zame 
zaključila brez medalje, 2x 5.mesto in enkrat 7.mesto. Plezalec Benjamin Mayforth pa je domov prinesel 
dve zlati medalji. 
 
 

MULTIPLA SKLEROZA LAHKO DOLETI VSAKOGAR IZMED NAS 
 

     
                        Pavel Kranjc, predsednik                                                                        Foto: B.P. – ZIFS maj 2022   

V sredo, 3. avgusta, boste lahko v oddaji Odprta dlan poslušali pogovor Boruta Pogačnika s 
predsednikom Združenja multiple skleroze Slovenije Pavlom Kranjcem. Multipla skleroza je 
ena najtežjih invalidnosti, ki lahko doleti vsakogar izmed nas.  
 
Več pa v oddaji v sredo med 10.30 in 11.15 uro na frekvencah Radia Zeleni val: 93,1, 97,0 in 96,20 MHz. 
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Z EVROPSKO KARTICO UGODNOSTI ZA INVALIDE TUDI V BELGIJO 
Maja Stojanov 

 

      
                Mesto Dinant ob reki Meuse (kolegijska cerkev in citadela)                                                                                         Foto: Zvone Bergant 

Evropska kartica ugodnosti za invalide omogoča imetnikom finančne ugodnosti v vseh 
državah Evropske unije in s tem večjo dostopnost do storitev in blaga. 
 
Belgija 
Belgija, je država v severozahodni Evropi. Na severu meji na Severno morje in Nizozemsko, na vzhodu 
na Nemčijo, na jugu pa na Luksemburg in Francijo. Obsega 30.538 km² in ima okrog 10,5 milijona 
prebivalcev.  
 
Je ena izmed ustanovnih članic Evropske unije s številnimi institucijami, ki so potrebne za njeno nemoteno 
delovanje. Skupaj s svojima sosedama, Nizozemsko in Luksemburgom, sestavlja Beneluks. Zaradi svoje lege, 
skozi državo namreč poteka pomembna evropska jezikovna meja, sta se v državi oblikovali dve pomembni 
jezikovni skupini. Flandrija, v kateri ljudje večinoma govorijo holandsko, in Valonija, v kateri ljudje govorijo 
večinoma francosko. 
 
Belgija spada med manjše evropske države, hkrati pa med najgosteje naseljene in bogatejše. Zaradi svoje 
ugodne lege se je že od srednjega veka razvijala v trgovsko in industrijsko deželo. 
 
Kartica je vzajemno uveljavljena med državami EU, ki sodelujejo v sistemu. Za zdaj so v projekt vključene 
države: Slovenija, Ciper, Finska, Belgija, Italija, Romunija, Estonija in Malta, vendar pa je namen Evropske 
kartice ugodnosti, da bi se ta uveljavila v vseh državah Evropske unije. 
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HALO, ZIFS…? 
Poberki iz dežurne svetovalne službe 

Pokličite nas na 041 381 679, vse dni v tednu med 8.00 in 21.00 uro 
ali povprašajte na info@zifs.si. 

 
Dežurna svetovalna služba Združenja Invalidov – Foruma Slovenije deluje neprekinjeno vse dni že od 16. marca 
2020 naprej in je v tem času pomagala že več kot 1.000 ljudem. 
 

Poberek iz dežurne svetovalne službe: 
 Nekateri nas sprašujejo, če imajo lahko popust na kopališčih s člansko izkaznico katerekoli invalidske 

organizacije. Povedali smo jim, da naj si nabavijo Evropsko kartico ugodnosti, ki je ta hip najkrajša 

možnost do popusta, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi. Seveda pa morajo imeti diagnozo svoje 

invalidnosti, da jo lahko dobe. 

 

Veliko vprašanje pa je, kdaj bodo in če sploh lahko prišli do svojih upravnih enot, kajti invalidi, ki 

gravitirajo na ljubljansko Upravno enoto na Tobačni 2, nam vedo povedati, da celo po dve uri in pol 

čakajo samo na to možnost, da bi se sploh lahko registrirali za prihod na to enoto, saj jim telefonske 

povezave absolutno ne delujejo oziroma imajo premalo oseb, ki bi lahko to počele. Ko pa in če pridejo 

do Tobačne 2 v Ljubljani, pa imajo lahko srečo, da v tem poletju nič ne dežuje, saj bi sicer ostali pod 

milim nebom, ker sploh ni nobene čakalnice, ampak ljudje stoje pred vhodom, ki ga čuvata dva 

varnostnika ter milostno čakajo na čas, ko bodo morda pripuščeni v ta hram slovenske birokracije.  

 

V tem pogledu moramo dejansko pogledati resnici v oči, da je upravna enota nekaj, kar je z vidika 

učinkovitosti že davno povozil čas. Po drugi strani pa ravno te dni državni uradniki vseh vrst govore, 

kako bo nujno delati od doma, kar pomeni, da spet ne bodo delali neposredno za nas. Neverjetno je, 

da imamo v letu 2022 v Sloveniji toliko birokracije, kot jo je imela nekdanja skupna država za 21 

milijonov prebivalcev;  

 

 »Na RTVS zadnje čase napačno govorijo, da so nas Rusi uvrstili med "neprijatelje" namesto med 

sovražnike, ker se očitno bojijo izreči to besedo. A po rusko je sovražnik  "neprijatelj" (неприятель), 

je pa pogosteje v uporabi izraz "vrag" (враг). Večinoma se prevaja kar "vrag", sta pa besedi sinonima. 

V srbohrvaščini pa je že od Vuka Karadžića naprej  "neprijatelj" sovražnik. Škoda, da se na RTVS na ta 

način pačijo,« sporoča Pika iz Ljubljane.   

 

 Koncem tedna je vedno več klicev. Invalid iz Ljubljane, je želel, da ga nekdo posluša. Štirikrat je doma 

že izgubil zavest. Zadnjič v banji. Komaj se je uspel rešiti iz banje, a voda je preplavila stanovanje ,ker 

ni imel moči zapreti pipo. Prosi za posredovanje v takih primerih.  

 

Obvestili smo ga o pomembnih telefonskih številkah v takih primerih ter da ga bomo povezali z 

invalidsko organizacijo, ki organizira osebno asistenco;   

 

 V soboto dopoldan je klicala invalidka, mati starejšega odvisnika, ki je bil že v treh komunah. Naj bi 

bil sicer "ozdravljen", a se zdaj ukvarja s  preprodajo droge. Moči ji pešajo, ne more več prenašati 

vseh obvestil o sinu. Povedano ji je bilo, da naj stvari enostavno prepusti. Sin ima  nekakšno družino 

in vsaj za zdaj nje fizično ne ogroža. Organiziranemu kriminalu še policija ni kos, kako bo ona. Te dni 

je pri Kraljih ulice izšla celo knjiga o drogi in kam vse sežejo lovke te mafije. Tudi v Državni zbor....  

mailto:info@zifs.si
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ALI ŽELIMO DOSTOJNO ŽIVETI IN KOT NAROD PREŽIVETI? 
Aleš Primc 

 

      
                                                                 Foto: Aleš Primc 

V Sloveniji se v zadnjem času čedalje pogosteje v javnosti omenjajo besede demografija, 
demografska zima,  demografska kriza ipd. Za kaj pravzaprav gre? Demografija je veda o 
prebivalstvu. Ukvarja se s statističnimi podatki npr: o rojstvih, smrtih, starostni in drugih 
strukturah prebivalstva. Te podatke skuša razlagati ter napovedovati prihodnja gibanja. 
Vendar pa mora demografija postati še veliko več, ponujati mora rešitve za demografske 
izzive. Podatkov in trendov namreč ne smemo samo opazovati in analizirati, ampak se mora 
država truditi, da bodo demografski kazalci čimbolj ugodni. Za to so potrebne ustrezne rešitve 
in ukrepi. Od tega, kakšna bodo demografska gibanja, je namreč najbolj odvisno, kakšne 
bodo pokojnine, zdravstveni sistem, kako bo delovalo gospodarstvo itn. 
 
Žal moramo ugotoviti, da demografske številke za Slovenijo niso ugodne. Slovenija že več kot 40 let nima 
stopnje rodnosti, ki bi zagotavljala naravno obnavljanje prebivalstva. To imenujemo demografska kriza oz. 
demografska zima. Stopnja, ki statistično zagotavlja naravno obnavljanje prebivalstva je 2,1 (otroka na 
žensko v rodni dobi), Slovenija ima v zadnjih 20 letih povprečno stopnjo rodnosti samo 1,49. Se pravi, da nam 
samo v tem obdobju manjka približno 30% otrok, potrebnih za naravno obnavljanje prebivalstva, oz. okoli 
160.000 otrok. Če k temu prištejemo, da se je samo v zadnjih 20 letih iz Slovenije v povprečju odselilo v tujino 
več kot 5.400 državljanov letno, lahko hitro izračunamo, da nam »manjka« v demografskem smislu samo v 
zadnjih 20 letih okoli 270.000 državljanov.   
 
Boste rekli, kako pa to, da potem število prebivalstva v Sloveniji ne pada, ampak v zadnjih 20 letih celo rahlo 
narašča (leta 2002 – 1.994.000, leta 2021 – 2.109.000)? Zelo enostaven odgovor. V letu 2002 je bila 
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povprečna starost umrlega 72,3 leta v letu 2021 pa 78,3 leta (ženske v povprečju živijo nekoliko dlje). Se pravi 
en pomemben razlog, da v zadnjih 20 letih ni prišlo do upada prebivalstva je, da se nam podaljšuje življenjska 
doba. Drug pomemben razlog pa je priseljevanje. Leta 2008 je v Sloveniji živelo 63.000 tujcev, letos pa 
172.000. Zanimivost, leta 2021 je bilo med vsemi rojenimi otroki v Sloveniji 13% novorojenčkov staršev 
tujcev. 
 
Za sklep. Slovenija ima veliko premalo rojstev za naravno obnavljanje prebivalstva. Podaljšuje se nam 
življenjska doba. Zaradi obeh razlogov postajamo zelo stara družba. Po starosti državljanov smo med 12 
najstarejšimi državami na svetu (vseh držav je okoli 200). Vsi smo veseli, da se življenjska doba podaljšuje. 
Vsi si želimo dolgega življenja zase, za svoje starše, stare starše in svoje otroke, zato je prav, da razmišljamo, 
kdo bo za nas skrbel na starost, kdo bo vplačeval za pokojnine, za zdravstveni sistem, kdo nas bo negoval in 
kdo bo delal, ko mi več ne bomo mogli. Prav tako bo v naslednjih letih, ko bo v naši družbi še veliko več 
starejših, treba bistveno več kot sedaj nameniti pozornosti starejšim in invalidom ter osebam s posebnimi 
potrebami. Uvesti bo potrebno še več programov medgeneracijskega sodelovanja, sožitja in sobivanja, 
odpravljati arhitektonske ovire, načrtno izvajati vse novogradnje prilagojene osebam z oviranostjo, 
uvajati prilagojene programe vseživljenjskega učenja, družabne aktivnosti, programe ohranjanja vitalnosti, 
programe sprejemanja in vključevanja v družbo itn. 
 
Želim si, da bi mladi in mlade družine v otrocih še bolj prepoznale svoje življenjsko poslanstvo. Stari starši so 
v veliki večini velika opora svojim otrokom in vnukom, še posebej ko jih najbolj potrebujejo. Za to jim moramo 
biti hvaležni in dati vse priznanje. Prav je, da tudi država in družba postaneta še bolj naklonjeni družini – za 
srečo v naših družinah, za preživetje našega slovenskega naroda, za blaginjo vseh in ohranitev našega načina 
življenja. 
 
 

MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE NA FUŽINAH 
Katarina Lukešević 

 

   
                                                                    Poletno druženje na Fužinah                                     Foto: K.B. julij 2022 

V juliju smo na Fužinah izvedli enodnevno medgeneracijsko druženje. Naši izvajalki Katji B. in uporabnici 
programa Veriga psihosocialne oskrbe in druženja, se je na sprehodu po Fužinah pridružil osnovnošolec, 
kateremu smo prikazali delo socialnega oskrbovalca in hkrati razložili, kako pomembna je medgeneracijska 
povezanost in druženje mladih s starejšimi ljudmi.  
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NEPREMIŠLJENOST OB PROGRESIVNIH DAVKIH NA PREMOŽENJE 
dr. Maks Tajnikar 

 

   
                                                                                                 Foto: B.P. – ZIFS 2022 

Progresivna obdavčitev premoženja je nedomišljena in neuresničljiva ideja. V obliki enopromilnega davka je 
lahko zgolj način polnjenja državnega proračuna. S takim davkom ni mogoče doseči niti lokacijskih učinkov, 
o katerih govorimo ekonomisti, niti redistribucijskih učinkov, o katerih sanjajo politiki na levi. Za take učinke 
je v višini enega promila premajhen. Če bi ga povečali, pa bi pokazal vse svoje slabosti. 
 
Najprej, premoženje ni likvidno (ni še dohodek ali denar) in je različne vrste. Gre za premoženje v obliki 
produkcijskih sredstev, ki podjetjem daje profitne dohodke, premoženje, ki na različne načine daje lastnikom 
rentne dohodke, in premoženje, ki ne daje dohodkov, ker ga ni mogoče »zaposliti« v proizvodnji ali ker ga 
lastnik noče »zaposliti« v proizvodnji. Zgolj v prvih dveh primerih nastanejo dohodki, ki bi lahko bili vir za 
premoženjske davke, a ti dohodki niso nujno sorazmerni z velikostjo premoženja. Vendar so ti dohodki že 
zajeti v dohodninah in davku na dohodek pravnih oseb. Naj omenim, da ima lastnik premoženja, ki ga lastnik 
noče »zaposliti« na način, da bi mu dajal dohodek, že oportunitetni strošek (v obliki izgubljenega dohodka) 
in ga k zaposlitvi ni potrebno siliti še z davki, saj ga k temu sili že ta oportunitetni strošek. Če je lastnik 
premoženja prisiljen plačevati davek na premoženje iz drugih dohodkov, ki niso povezani s premoženjem, pa 
nastane učinek, katerega velikost ni povezana z velikostjo premoženja, pač pa je povezana z velikostjo drugih 
dohodkov. Tedaj se izgubi sorazmernost ali sistematičnost (torej tudi nad proporcionalnost) davka z 
velikostjo premoženja. 
 
Davek na premoženje poleg tega temelji na zatečenem stanju. V Sloveniji ima 10 odstotkov najbogatejšega 
prebivalstva 57 odstotkov premoženja, 40 odstotkov srednje premožnega prebivalstva 37 odstotkov 
premoženja in 50 odstotkov najrevnejšega prebivalstva okoli 6 odstotkov premoženja. Naj bo davek na 
premoženje še tako visok, te neenakosti, ki že obstaja, ne bo odpravljal. Če bo kdo od najbogatejših 
lastnikov zaradi davka prisiljen premoženje prodati, pa ga bo lahko kupil le nekdo, ki bo še bistveno bolj 
bogat. Taka prisila davka bi torej vodila h koncentraciji lastnine in ne k zmanjšanju neenakosti v lastnini 
premoženja. 
 
Če je davek na premoženje nesmiselni, je seveda nesmiselno govoriti o njegovi progresivnosti. Vidik 
neenakosti je potrebno reševati z dohodninami in davkom na dohodek pravnih oseb, to so namreč davki, ki 
ne vplivajo na stroške podjetij (za nejeverne: jih ni v izkazih poslovnih izidov), odločajo pa o tem, kam ljudje 
dajejo dohodke. Odločajo o strukturi porabe dohodkov, potem ko jih delavci in lastniki že odnesejo domov 
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iz podjetij. Čim večji so, tem več dohodkov ljudje namenjajo za kolektivno trošenje in tem manj za 
individualno trošenje. V obeh primerih gre za trošenje zasluženih dohodkov posameznikov in zato nastaja 
zanje v obeh primerih korist. Sam pravim, da bi se naša progresija pri obdavčevanju dohodkov morala začeti 
tam, kjer se danes dohodninska lestvica konča. Dohodninska kapica je s tega vidika nesprejemljiva. Zaradi 
vse večje neenakosti v dohodkih bomo prisiljeni za delujoče gospodarstvo izraziteje posegati v dohodke 
največjih zaslužkarjev. V makroekonomiki velja: bogati so lahko samo toliko bogati, kolikor revni potrošijo za 
njihovo blago. Za bogate morajo torej tudi revni trošiti, za to pa morajo imeti dohodke. Neenakost ni 
spodbuda za gospodarsko rast: delovni dohodki so posledica razmer na trgih dela, profitni dohodki pa od 
razmer na prodajnih trgih (efektivnega povpraševanja). Niti eni niti drugi ne nastajajo zaradi spodbude; 
nastajajo zaradi razmer na trgih. Pri tem velja: delavci trošijo, kolikor zaslužijo, kapitalisti zaslužijo kolikor 
trošijo. To pravi teorija efektivnega povpraševanja. 
 
Zato bodo bogati morali v večji meri plačati za zdravstvo, pokojnine, dolgotrajno oskrbo, a skozi integralni 
državni proračun. V resnici v praksi ni možno vezati potrošnje za omenjene namene na točno določene vire, 
kot bi bil premoženjski davek. Je pa z vidika neenakosti odprto vprašanje davka na dediščine, kadar dediščina 
omogoča, da se premoženje pri prenosu na dediče spremeni iz profitno donosnega v rentno. 
 
Sicer pa ekonomisti že od osemdesetih let dalje zagovarjamo obdavčevanje produkcijskih sredstev (tudi 
gozdov in zemljišč, a ne stanovanj, hiš, vikendov), torej premoženja v proizvodnji, ki tvori »tovarno« (ta je 
lahko tudi gledališče, šola, cerkev). Ampak ta obdavčitev ni vezana na problem neenakosti, pač pa na 
relativne cene dela in kapitala. Slednji je v produkcijskih sredstvih. Če jih obdavčite – kot s prispevki 
obdavčujemo in dražimo delo -, se spremenijo relativne cene dela in kapitala, tako da postanejo podjetja z 
več dela bolj donosna (alokacijsko in stroškovno učinkovita). Na primer: z nižjimi prispevnimi stopnjami 
znižamo podjetjem strošek dela za 300 milijonov letno in z obdavčitvijo produkcijskih sredstev naberemo teh 
300 milijonov. Zelo velikemu delu slovenskih podjetij bi se s tem znižali stroški, ki jih izkazujemo v izkazih 
poslovnih izidih in ki odločajo o konkurenčnosti podjetij, ker so visoko delno intenzivna. Zavedati se moramo, 
da prispevki in morebitni davek na produkcijska sredstva ne bi bila strošek za delavce in lastnike, pač pa so 
strošek podjetja. Današnji prispevki niso stroški delavcev, pač pa so stroški, vezani na produkcijski faktor dela 
in njegovo cena ter so strošek podjetja. Prav zato taka davčna reforma ne bi imela zveze z idejo progresivne 
obdavčitve premoženja ter neenakostjo. Gre za stroške podjetja. Vendar velja: čim bolj bomo razviti, tem 
manj jo bomo potrebovali. 
 
 

PRISLUHNIMO TIŠINI: ZVOK, KI NIKOLI NE UTIHNE 
Tina Grošelj 

 
Nadležno zvonjenje ali šumenje v ušesu, ki nikoli ne odneha, strokovno imenujemo tinitus. 
Ta ne vpliva le na slab spanec, temveč vodi v vsesplošno utrujenost in slabo zbranost. Pojavijo 
se lahko nespečnost, tesnoba ali depresija, motnje pozornosti in s tem povezane težave pri 
opravljanju dela ter izogibanje različnim aktivnostim.  
 
Ta fantomski zvok v kronični obliki zaznava od deset do trideset odstotkov ljudi. Okrog 160.000 ljudi pri nas 
pa tinitus tako močno prizadene, da poiščejo zdravniško pomoč. Kako je tinitus spremenil življenje našim 
sogovornikom in s čim si lajšajo z njim povezane težave, izveste v tokratni Prisluhnimo tišini, ki bo na sporedu 
to soboto.  
 
Oddaja bo na sporedu to soboto, 6. avgusta ob 14.45 uri na TV SLO 1 in v petek, 12. avgusta ob 14.30 uri 
na TV SLO 1.  
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O SPREGANJU IN SKLANJANJU 
Zoran Radonjić »Žonki« 

 

            
                                                                                                         Foto: B.P. – ZIFS 2022                                 

Leta brezskrbnega 1981 se je na eni izmed slovenskih osnovnih šol zgodil dogodek, kateremu je bil priča med 
drugimi tudi avtor tega opisa. Imeli smo učno uro slovenščine, ali točneje, utrjevanje slovnice. Takratna 
tovarišica učiteljica je preverjala, kako nam gresta od rok spreganje in sklanjanje. Učencu Draganu G. je 
rekla, naj sprega glagol delati. Dragan je na nalogo ekspresno in natančno odgovoril: »Jaz delam, ti delaš, on 
dela …« in tako naprej – vključno z brezhibno dvojino. »Odlično!« ga je učiteljica pohvalila, se obrnila proti 
učenki V. P. in ji rekla, naj sklanja samostalnik krava. V. P., ki je bila še pod vtisom Draganovega odgovora in 
ki očitno takrat ni bila ljubiteljica slovnice, se je zazrla v učiteljico in samozavestno začela odgovarjati: »Jaz 
krava, …« in – kar je bilo najhuje s stališča učiteljice – V. P. je usmerila kazalec (imela je pač takšno navado, 
ko je spregala) proti učiteljici, ko je rekla: »Ti krava.« Obema (verjetno bolj učiteljici kot pa učenki) je bilo 
neprijetno – zlasti potem, ko je huronski smeh ostalih prisotnih v učilnici trajal in trajal. Opisani dogodek 
smo si zapomnili bolj kot formule, Prešernove sonete ali zgodovinske letnice. Prepričan sem, da spoštovani 
učiteljica in V. P. ne bosta užaljeni, če bosta nekoč prebrali tole. Če pa se vendarle motim, se jima vnaprej 
opravičujem.   
 
Po pestri učni uri slovenščine smo imeli srbohrvaščino. Omenjeni Dragan, ki je bil že globoko v puberteti, je 
med poukom raje ščipal in žgečkal sošolke (v tem primeru Vesno) kakor pa sledil pouku. Učiteljica je to 
opazila in zavpila: »Dragane, sklanjaj ruke!« Dragan je začel sklanjati: »Nominativ – ruke, genitiv – ruku, dativ 
– rukama ...« »Nisam ti rekla da dekliniraš imenicu, nego da sklanjaš ruke sa Vesne!« ga je prekinila jezna 
učiteljica. 
 
 

POHVALE BRALCEV  

   

            
                                                                                                                   Foto: ZIFS                                   

Bralec Niko, ki je trenutno na morju, a vedno najde čas za Sporočevalca, čestita za zadnji objavljeni članek 
od dr. Maksa Tajnikarja o neutemeljenih podražitvah.  
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