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Lupimo in čistimo, ribamo, sekljamo, strgamo, pasiramo 
 

 

 

 
 

1. V Sindikatu kulture in narave Slovenije Glosa lahko verjamemo, da človek ne živi samo od 
kruha. Ne verjamemo pa več obljubam »stisnimo pas, da bo čez leto ali dve boljše«, ker 
lukenj na pasu zmanjkuje. 
 
 

2. Čeprav je kultura uspešna in finančno perspektivna tudi za našo prepoznavnost v svetu in 
devetindevetdeset procentov v kulturi ni bogatih in devetindevetdeset procentov trdo dela, 
je njihov trud vse manj cenjen. »Politika plač v javnem sektorju bo še naprej stroga,« je 
namreč rekel gospod Mramor. 
 
 

3. Ne vemo sicer, kaj točno je mislil. Vemo pa, da zaradi nizkih plač ne bomo nič bolj 
konkurenčni. Obratno, še bolj bomo siromašni in tumpasti in na dolgi rok mrtvi. 
 
 

4. Ne bodimo majhni v glavah in ne silimo na temno stran, ki požira javni sektor, skoraj edino, 
kar še normalno funkcionira. Zelo pazljivo moramo ravnati s tistimi, ki niso nič krivi. Ne 
porušimo v nekaj letih, kar so stoletja mukoma gradili Trubar, Gallus, Prešeren, Cankar, 
Plečnik, Sever itd.. 
 
 

5. In rešitve – varčevalni ukrepi, da ne bo treba biti strog pri plačah: 
 

- preneha se z izleti v tujino na stroške države (razni šopingi, cvetlične razstave in brezzvezni 

seminarji); če gre za stroko, naj bodo delegacije zgolj v nujnem okviru 

- ukinejo se jubilejne nagrade za nečlane sindikata 

- ukinejo se solidarnostne pomoči za nečlane sindikata 

- zviša se davek na finančne storitve, zavarovalniške posle, energetske dobičke 

- poberejo se stotine milijonov davčnega dolga iz davčnih oaz in iz domačih logov 

- splošen red pri davkih in prispevkih, odločen boj proti sivi ekonomiji: davčne blagajne 

- totalen nadzor nad javnimi naročili (samo v zdravstvu pol milijarde evrov …) 

- mehke variante zmanjševanja zaposlenih do 1 % letno (naravni odliv, nenadomeščanje, 

odhod v pokoj tistih, ki izpolnijo pogoje) tam, kjer niso in ne bi bili kadrovsko podhranjeni. 

 

Nič več tiste reklame »Lupimo in čistimo, ribamo, sekljamo, strgamo, pasiramo (kuhano 

vam damo)«! 

 

Znova in še enkrat izjava priznanega slovenskega pisatelja: »Narod, ki se pogreza v 

barbarstvo, lahko rešuje samo kultura«. 


