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 Danes sem prejel pisno obvestilo ZPIZ-a RS, da mi bodo od 1. 6. 2012 znižali pokojnino za 350,00€. Takoj sem izračunal, da je to 20,52% moje pokojnine, torej, moj varčevalni prispevek sedanji koaliciji, ki svojo vladavino očitno gradi na ideoloških osnovah in na finančni kraji. To ni moja ocena, temveč je tudi ocena koalicijskih partnerjev, strank, javnosti.  Upokojil sem se septembra 1990 po svoji zahtevi. Razloge sem javno predstavil v svoji knjigi »Balkanski vojaški poligon«. Redno sem bil upokojen 1. januarja 1991 po odločbi ZPIZ Slovenije, torej po rednem zakonskem postopku in na podlagi vplačanih prispevkov za pokojninsko zavarovanje. Ker so mediji zadnji dni napovedovali, da bodo znatno zmanjšane tudi vojaške pokojnine, ki se delno ali pa v celoti financirajo iz državnega proračuna, sem pred časom po internetu vprašal funkcionarja najmočnejše sindikalne centrale v Sloveniji, kaj bo z mojo pokojnino. Odgovoril mi je, da na podlagi podatkov, ki sem jih navedel, ne spadam v kategorijo vojaških upokojencev, ki v celoti ali delno prejemajo pokojnino iz državnega proračuna. V današnjem obvestilu me je zato zmotila napačna navedba ZPIZ-a, da je moja pokojnina v celoti financirana iz proračuna RS! To seveda ne bo držalo, saj je javno znano, da smo pripadniki JLA redno plačevali prispevke za pokojninsko zavarovanje, nazadnje tudi posebnemu Zavodu za pokojninsko zavarovanje JLA, seveda s soglasjem vseh republik. Kako so te naše prispevke delili po republikah seveda ne vem, niti sem kriv, če so se dogajale kakšne nepravilnosti.  Vsi pripadniki bivše JLA smo menda po naročilu sedanje vlade uvrščeni v skupno kategorijo »bivših vojaških zavarovancev«, z lažno navedbo, da naše pokojnine v celoti bremenijo državni proračun, pa smo tako dejansko že petič brezpravno oropani z navadnim obvestilom, saj nimamo svojega sindikata niti stranke. Pravim petič! Javnost o tem le nekaj malega ve, zato je nujno, da povemo naglas kaj se je dogajalo z nami, t. i. vojaškimi upokojenci oz. »bivšimi vojaškimi zavarovanci«.  Prvič smo bili oropani že 1991! Peterletova vlada je namreč oktobra 1991 sprejela uredbo, da se od 1. 11. 1991 vse akontacije vojaških pokojnin pripadnikom JLA izplačajo v višini za mesec avgust 1991, ki je bila 25% nižja od septembrske!  Plačilne listke septembrske pokojnine smo na poziv 5. 11. 1991 osebno predali ZPIZ-u, jaz pa sem 12. 11. 1991 predal ZPIZ-u tudi listek o oktobrski pokojnini, ki je bila za 25% višja. Znanci iz drugih državnih služb (diplomacije, SDV), so naenkrat imeli višje pokojnine od moje, generalske! Seveda smo hoteli protestirati in se tudi pritožiti, vendar so nas takratni upokojeni predstavniki JLA, sicer moji predpostavljeni, prepričevali, da se naj nihče ne pritoži, ker enostavno ne bomo uspeli. Rekli so nam celo, da se pač moramo zadovoljiti z nižjo pokojnino, saj so nam menda takratni oblastniki celo »poklonili« že tako znižano pokojnino. Tako je prva kraja prizadela vse do tedaj upokojene pripadnike JLA! Ostale tri kraje ne bom navajal, ker so prizadele samo nekatere pripadnike JLA. Naj omenim samo tiste primere, ko je varnostni organ MORS-a odločal, kdo bo dobil pokojnino, kdo bo kaznovan, izbrisan … Iniciator pa je bil vedno isti! Včeraj je evropsko sodišče za človekove pravice prisolilo slovenskim oblastnikom javno »evropsko zaušnico«! Upam, da bo sedaj, po tej peti kraji naših pokojnin, US RS prisolilo sedanji vladi kar po domačem – »slovensko zaušnico«!  
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