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Novi (francoski) predlog za 
varčevanje!  
Članek objavljen v Nedeljskem dnevniku 12. 09. 2012!  Pred dnevi, točno 27.8. 2012,  sem prejel “ugotovitveno odločbo” ZPIZ Slovenije s katero so mi pokojnino enostavno znižali za 20%. Enako se je zgodilo borcem, umetnikom in drugim, s tem, da so naknadno izvzeti veterani desetnevne vojne 1991. Menda bo država na naš račun nekaj privarčevala! Prav! Bomo vseeno preživeli! Jaz sem se npr. že odpovedal navadni večerji, pa sem prešel na sadno.  Ker pa vodilni v tej državi niso sami sebe predstavili za vzgled, predlagam, da po vzoru francoskega predsednika Holanda, vlada takoj sledi njegovim radikalnim ukrepom, in zniža plače:  

- vsem vladnim uslužbemcem – za 25%, 
- vsem poslancem DZ in DS – za 33 %, 
- vsem ministrom, državnim sekretarjem in podsekretarjem, ustavnim sodnikom, članom Vrhonega sodišča in Generalnega tožilstva, direktorjem samostojnih vladnih služb in agencij ter načelniku GŠ SV – za 40%!  Dodajam še moj predlog, in sicer:  
- Predsedniku RS, vlade, DZ in DS, US, VS in GT  znižati plače – za 50%! 
- Vlada naj nagovori vse naše evro-poslance, da 70% svoje astronomske evro-plače namenijo v fond socialno prizadetih državljanov!  Vsi omenjeni se niti večerji ne bodo morali odpovedati, saj bodo še vedno na mesec prejemali okrog 2.000 € in nekaj, kar bo dovolj za dostojno življenje v naši lepi deželi. Gotovo pa bi na ta način privarčevali dosti več, kot pa bo vlada privarčevala pri nas 25.400, finančno in ideološko lustriranih upokojencev!  
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Vsem ostalim revežem, ki jih v častniku Delo tako korajžno zastopa gospa Ernestina Rožman, pa bi obenem zvišali pokojnine vsaj za 25%! Mimogrede, zakaj pa Rožmanove ne bi bralci Dela, kandidirati za predsednico RS?  Učiteljem, profesorjem, znanstvenikom in umetnikom zagotoviti dosedanje prejemke, delavci in gospodarstveniki pa naj dobijo po rezultatih svojega dela. Enako sindikalni voditelji.  In še to: če javnomnenjske ankete pokažejo manj kot 25% podpore vladi ali DZ, naj predsednik RS takoj zahteva njihov odstop ali pa razpis referenduma, če pa kaj podobnega doleti tudi njega, naj sam prostovoljno odstopi! In to bi vsekakor veljalo zapisati v ustavo RS kot nekakšno “zlato fiskalno” pravilo!  US bo moralo kmalu presojati ali je “ugotovitvena odločba” ZPIZ-a tudi ustavno sprejemljiva oz. kdo je vse tiste upokojence, ki smo redno plačevali prispevke v republiške ali zvezno blagajno, samovoljno prestavil na jasli v državni proračun RS, pa nas sedaj samovoljno finančno in ideološki lustrira! Dokaz o plačevanju v bivšo zvezno blagajno sem dostavil uredništvu Nedeljskega. To je bistvo problema za ustavno presojo! Ali pa bo o tem razsojalo celo razsojalo Evropske sodišče za človekove pravice?   
Marijan F. Kranjc,  generalmajor v pokoju Ljubljana  
 


