Kučanovih
4779
evrov
simbol reforme pokojnin

je

Z novim letom bo obveljala sprememba pokojninskega zakona, ki
bo postopoma do leta 2025 izenačili odmerne odstotke ob
upokojitvi večini moških z ženskimi. Izenačenje bo šele
takrat, ker vlada nima denarja, da bi to izpeljali prej.
Plačala bo naslednja. Ob enaki delovni dobi in vplačilih
ženske zdaj dobijo krepko višje pokojnine. Za ženske je odmera
63,5 odstotka, za moške 57,25 odstotka. Ženske bodo po novem
letu dodatno privilegirane, ker bodo lahko takoj uveljavile
nov dodatek za otroke v višini 1,3 odstotka. Poslanci pa se še
prepirajo, ali bodo upokojencem konec prihodnjega leta
pokojnine izredno povišali za 6,5 evrov ali za odstotek, če bo
rast BDP vsaj 2,5 odstotna.

Dodatek le za Kučana, za druge ni
Pravi simbol te mini reforme je daleč najbolje plačani
upokojenec našega pokojninskega sistema Milan Kučan.

Kučan je simbol elite, ki prejema nezasluženo visoke
pokojnine, ker jim vladajoči dajejo dodatke, ko za slabše
plačane ni. Kučan nikakor ni običajen diskriminiran moški, ko
gre za odmerni odstotek. Njegova pokojnina ni določena kot je
za rajo. Je v povsem drugem svetu. Ta teden je dobil bruto
4.779 evrov pokojnine. Ob njem so poslanci privilegirane
pokojnine, a ne tako izstopajoče, že uzakonili tudi za
športnike in “športne delavce”. Na predlog Petra Vilfana.

Svoji za svoje. Več o teh lahko preberete tu: ŠPORTNI KUČANI:
KRIŽAJ, JAUŠEVČEVA, ELSNER, JELOVAC IN ŠE 54 DRUGIH

Načrtujejo pa politične pokojnine še za zaslužne kulturnike.

Točna vsota Kučanove pokojnine je zaradi zakona o varstvu
osebnih podatkov skrivnost. Ljudje ne bi smeli vedeti. A ni
težko izračunati. Zakon določa, da Kučanu do smrti pripada 80
odstotkov plače predsednika republike. Pahorjeva plača pa je
javna in je predsednik ne skriva kot skriva ZPIZ višino
Kučanove pokojnine.

80 odstotkov plače predsednika republike je povsem drug
odstotek kot bo postopoma, do leta 2025, pripadel običajnim
moškim s 63,5 odstotka. Pa še za tega ni jasno, ali ga bo
država dolgoročno zmogla. Fiskalni svet opozarja, da bo
zamajalo javne finance.

A šele čez desetletja.

Za Kučane pa že dalj časa veljajo povsem druga pravila. To so
poznali že Sovjeti, ki so za tiste na vrhu imeli celo posebne
trgovine, ki so bile bogato založene tudi z uvoženimi artikli
in ne povsem prazne kot so bile občasno tiste za navadne
proletarce.

Kučanove pokojnine ne spreminjajo redna in izredna
usklajevanja, ki so odvisna od gospodarske rasti in dobrote
poslancev. Odvisna je le od sprememb višine plače predsednika
republike. Od Pahorjeve plače, torej, ki se pa zadnje leto ni
nič kaj povečala. Ta teden je Pahor dobil bruto 5.974 plače.

Za vodenje Zveze komunistov v času socializma in za
opravljanje funkcij je Kučan, če preračunamo, dobil 2.935
evrov zaslužene pokojnine. Takšne kot jo dobijo navadni
ljudje.

Imel je kot najvišji funkcionar ves čas visoko plačo.

Še 1.843 evrov pa je Kučanu država ta mesec primaknila
posebnega dodatka do 80 odstotkov plače predsednika republike,
so mi pojasnili iz kabineta predsednika republika, ko sem
preverjal.

Za ta dodatek Kučan ni vplačeval v pokojninski sistem ali
doplačeval dodatnega pokojninskega zavarovanja. Njemu to ni
treba.

Dodatek so mu poslanci, med njimi njegovi nekdanji “tovariši”,
v državnem zboru preprosto podarili. Vsak mesec.

Skupaj je Kučan dobil 4.779 evrov, s čemer je bila njegova
bruto pokojnina višja kot bruto plače 64 poslancev.

Prehitel je, denimo, šefa poslanske skupine LMŠ Braneta
Golubovića, ki je ta teden dobil 4763 evrov bruto, šef
opozicijske SDS Janeza Janšo s 4059, še bolj pa mladega šefa
Levice Luko Meseca, ki je dobil 3871 bruto poslanske plače.

Vsi omenjeni so bili za poslance izvoljeni in opravljajo svoje
delo.

Za doplačila k zasluženi pokojnini Kučanu država z nedavno
potrjenim proračunom prihodnje leto načrtuje 24.000 evrov.
Tako:

Proračunski načrt za Kučana
Na posnetku je nekdanji šef Zveze komunistov in pozneje
predsednik republike Milan Kučan, katerega odmerni odstotek za
določitev pokojnine nikakor ni 63,5 ali 57,25 odstotkov:

Milan Kučan Foto: DZ/ Matija Sušnik
Uzakonjen je bil dodatek za bivšega predsednika republika
Kučana še s kupom precej ekscesnih pravic v času, ko je bil
predsednik republike že Janez Drnovšek. LDS je imel takrat 34
poslancev, vladal pa je ob pomoči SD, SLS in DeSUS. Volitve po
uzakonitvi teh ugodnosti je levica izgubila in na oblast je
prvič prišla SDS z Janezom Janšo.

Dodatek za politika z že najvišjo pokojnino so uzakonile
stranke, ki se načeloma zavzemajo za čim manj razlik med
plačami.

Večina luksuznih dodatkov (pravica do pisarne, vozila z

voznikom, osebja) je bila bivšim predsednikom republike zaradi
varčevanj med krizo ukinjena leta 2013 v času druge vlade
Janeza Janše (SDS).

Kučanov pokojninski dodatek ni bil.

Ubranili so mu ga poslanci z leve na predlog PS Zorana
Jankovića. Že spet tisti, ki so sicer proti velikim razlikam v
dohodkih.

Pri svojih voditeljih ne vodijo z vzgledom.

Jankoviću je uspelo dodatek Kučanu ubraniti tudi zaradi tega,
ker na desni pri Kučanu niso bili povsem složni, ali Kučanu
političen dodatek k pokojnini pustiti.

Od takrat je to doplačilo v ureditvi le in samo za Kučana.

Noben drug predsednik takšnega privilegija ni imel nikoli prej
in ga tudi ne more več dobiti.

Ne dobijo ga niti bivši premieri, katerih delo je krepko bolj
stresno in naporno in ki dejansko določajo politiko države.

Za vrh več, za navadne ljudi manj
Med nekdanjim partijskim voditeljem in navadnimi državljani

je, kažejo popravki pokojninskega sistema in ti podatki o
Kučanu, velikanska razlika. Nikakor nismo enakopravni.

Pravzaprav ima Kučan še nesrečo, ker vlada precej zmeden
peterček levih in liberalnih strank, ki je zadnje leto krepko
povišal plače v celotnem javnem sektorju, ni pa povišal tudi
plač političnih funkcionarjev, zaradi česar Kučan ni dobil
kakšnih tisoč evrov dodatka k pokojnini.

Ko sem čez poletje pisal o dogovarjanjih, da bi ob zaposlenih
v javnem sektorju tudi političnim funkcionarjem povišali plače
za tri plačne razrede in kako bi to povišalo Kučanovo
pokojnino za še tisoč evrov, so me na portalu Oštro obtožili
celo manipuliranja.

Ideja, da bi s povišanjem plač funkcionarjem za ohranitev
razmerij plač dali več okoli 1500 ministrom, poslancem,
sodnikom in podobnim in s tem tudi Kučanu, je bila gotovo
spotakljiva. Se pa ni zgodilo.

Zanesljivo si pa uresničitev te ideje za božička želi lepo
število od teh 1500 funkcionarjev.

Za Kučana pa lahko le domnevamo, da ne bi zavrnil še malo
nezasluženega političnega dodatka.

Kot ni še nikoli.

P.S: Ker je bilo precej odzivov, kaj bruto zneski pomenijo
neto, kar sicer javnosti ni dostopen podatek, kot tudi ni

bruto višina pokojnine nekdanjemu predsedniku, ki jo izplača
ZPIZ, opozarjam na članek, ki pokaže nekaj več po podatkih, ki
jih je od Kučana samega pred leti pridobil novinar revije
Reporter Igor Kršinar, ko Kučan sam predstavi, da neto (po
plačilu davkov in prispevkov) to pomeni dobrih okoli 3.200
evrov: KUČAN NE SKRIVA: LETA 2011 JE DOBIVAL PRECEJ VEČ KOT
TRI TISOČ EVROV NETO

