Mahnič
ob
pokojninah
za
športnike:
„Podpišite
referendumsko zahtevo“
“Zloraba je agitirati za referendum na točki, ki ni temu
namenjena,” je Žana Mahniča (SDS) opozoril predsednik zbora
Milan Brglez (SMC). Mahnič je, ko je povzemal pomisleke SDS k
predlogu državnih doplačil k pokojninam za športnike,
opozoril, da imajo državljani negativen odnos do izrednih
pokojnin in da bi dodaten denar lahko našli, če se prepreči
korupcija pri gradnji 2. tira.
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Dejal je: „Jaz nimam problema, če se ukinejo borčevske
pokojnine. Številni jih ne dobivajo upravičeno. Ta denar bi
lahko namenili za športnike kulturnike in tiste, ki se danes
trudijo, da nekaj prinašajo tej državi. Kljub pomislekom, ki
jih imamo v SDS pa predlogu zakona ne bomo nasprotovali.“

Mahnič je dodal, da je do več denarja v proračunu mogoče priti
tudi tako ,da „se lotimo korupcije, da preprečimo krajo“. In
pripomnil: „Konkretno, da preprečimo več 100-milijonsko krajo
in na tem mestu državljanke in državljani, tudi športniki,
danes in jutri je še čas, da oddate podpis za razpis
referenduma. Nekaj podpisov fizično še manjka. S tem bo tudi
več denarja za vas, za vaše pokojnine in za ostale socialne
storitve.”
S tem pozivom k podpisovanju referendumskih obrazcev, si je
prislužil Brglezov opomin.
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Miha Kordiš (ZL) Foto:
zbor/Barbara Žejavac

Državni

Za zakon o dodatkih k pokojninam športnikom bo jutri skoraj
zanesljivo glasovala večina poslancev. Predlog, ki ga je
pripravil Peter Vilfan, je namreč sopodpisalo kar 54 poslancev
SMC, Desus, SD in nepovezanih, kar je krepko več kot polovica
vseh poslancev.
Danes so poslanci o dodatkih športnikom govorili vsega pol ure
in, pričakovano, ker se ne želijo zameriti volivcem, nihče ni
napovedal glasovanja proti.
Med kritičnimi pa je bil Miha Kordiš (ZL), ki je dejal:
„Zakon predlaga dodatek, ki bo temeljil na razliki do najvišje
izplačane pokojnine, kar je ta trenutek nekaj pod 2.700 evrov.
Povprečna neto pokojnina je 612 evrov. S tem zakonom bi, na
primer, prejemniku olimpijske medalje, ki ima 900 evrov
pokojnine, vsak mesec doplačali, če bi dobil dodatek do sto
odstotkov razlike, 1.800 evrov. A veste, koliko ljudi v tej
državi živi s pokojnino pod 400 evrov? 28 odstotkov
upokojencev. Ena tretjina penzionerjev skoraj! Lani je bilo od
300 tisoč ljudi pod pragom tveganja revščine 78 tisoč

upokojencev. Pod pragom revščine je skoraj vsak šesti
Slovenec, starejši od 65 let. Vsak peti starejši je socialno
izključen. In kaj naredi Desus po 15 letih tega, da je v
vladi? No, danes predlaga zakon, ki bi športniku podelil
nagrado, ki je šestkrat večja od tega, kar nek reven
upokojenec dobi iz pokojninske blagajne.“

Kdo bo dobil?
Če bo Vilfanov zakon potrjen bodo dodatke k pokojninam dobili
dobitniki olimpijske ali paraolimpijske medalje, medalje z
olimpijade gluhih, medalje s šahovske olimpijade ali medalje s
svetovnih prvenstev v olimpijskih kolektivnih športnih panogah
ali olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih
panog v članski konkurenci in športniki dobitniki Bloudkove
nagrade za življenjsko delo ali vrhunski mednarodni športni
dosežek.
Kaj menite o dodatnem privilegiju, o katerem odločajo
poslanci, lahko poveste v anketi, v kateri je večina odločno
proti novosti:
Kaj je razlog, da novi direktor televizije Igor Kadunc
odstavlja urednico informativnih programov televizije
Slovenija Jadranko Rebernik in direktorico televizije Ljerko
Bizilj?
Thompson je le izgovor za menjave in spremembo uredniške
politike (46%, 199 Votes)
Ker sta Jadranka Rebernik in Ljerka Bizilj premalo jasno
opredeljeni levičarki (25%, 110 Votes)
Ker sta Jadranka Rebernik in Ljerka Bizilj dopustili
pošteno in vsestransko obveščanje javnosti tudi o
Thompsonu. (25%, 107 Votes)
Ker sta Jadranka Rebernik in Ljerka Bizilj zagovornici
fašizma (2%, 9 Votes)
Ker sta Jadranka Rebernik in Ljerka Bizilj dopustili

simpatiziranje z možnostjo, da bi država dovolila
koncert Thompsona (2%, 9 Votes)
Total Voters: 434
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Več o podpisih za referendum:
Kako prihraniti milijone: Kovačič za referendum hkrati s
predsedniškimi volitvami

