
Pozdravljen 
 
Zdaj gre zares. Poti nazaj ni…  
Podpiši peticijo, če želiš - tvoj podpis veliko šteje.  
Bistvo je, da ti nisi povzročil dolga, zato ga tudi nisi dolžan plačevati.  
Naj se krivci razkrijejo, naj ga sami poplačajo, naj bodo vsaj kaznovani.  
V slovensko sodstvo že dolgo ne verjame skoraj nihče, zato pomagajmo si 
sami. 
 
…poskusimo, nekaj že pripomore...  
   
   

Pobuda za ustanovitev neodvisne komisije za analizo 
javnega dolga RS  

   
V mednarodni areni velja pravilo, da dolg, ki ga oblastniki naredijo in denar 
ni bil izposojen za korist prebivalstva, se tretira kot "neprostovoljni dolg" ali 
tudi "nemoralni dolg" in ljudje imajo pravico, da se ga ne prizna. 
  
V tem času smo tudi v Sloveniji priča temu, da vlada prenaša breme 
dolga na prebivalstvo in sicer za breme, ki ga prebivalstvo ni 
naredilo.  
 
V preteklih letih smo bili priča, da se je ogromno denarja izposojalo, da se je 
krilo neracionalne naložbe, da je šel denar za korupcije, reševanje slabih 
naložb in še bi lahko naštevali, veliko zadev pa ni javnih oziroma zanje ne 
vemo.  
Zato je potrebna analiza vseh dolgov, ki so nastali v teh dvajsetih letih prav 
tako pa tudi analiza trošenja denarja.  
Za kaj je bil porabljen?  
Pravijo, da v glavnem za socialne transferje in plače javnega sektorja.  
Zakaj je zmanjkalo denarja in se je zadolževalo za socialne transferje in 
plače javnega sektorja?  
A morda zato, ker se je denar, ki ni bil izposojen porabil za kaj drugega, kar 
je bilo nelegalno ali vsaj nelegitimno, s čimer vlade niso seznanile ljudi?  
Od kod je šel denar za korupcije, prijateljske posle iz javnih naročil, 
nalaganje denarja za nasedle kredite bank...  
   
Samo ljudje imamo avtoriteto in moralno pravico, da zahtevamo analizo 
javnega dolga, ker mi nosimo posledice, ki jih vlada prelaga na nas.  
   



Zahtevamo, da se ustanovi neodvisna komisija za analizo dolgov, v 
kateri bodo ljudje in ne vladni eksperti, kajti velika verjetnost bi 
bila, da bi skušali zakriti sledi, ki bi potrdile, da so vlade ravnale v 
nasprotju z voljo prebivalstva oziroma javnost sploh niso 
seznanjale z realnim stanjem.  
   
Do sedaj še nihče v Sloveniji od odgovornih ni odgovarjal za svoja dejanja. 
Čas je tudi zato, saj vidimo, da slovensko sodstvo ne zmore zbrati dovolj 
volje in moči, da bi zadeve procesiralo.  
   
Torej zahtevajmo ustanovitev komisije, ki bo napravila analizo slovenskega 
dolga od osamosvojitve naprej.  
Čas je, da si nalijemo čistega vina, odgovorni pa kazensko in materialno 
odgovarjajo!  
 
   
ČE SE STRINJATE,  
Prosimo PODPIŠITE PETICIJO - IN JO DELITE NAPREJ:  
http://www.pravapeticija.com/pobuda_za_ustanovitev_neodvisne
_komisije_za_analizo_javnega_dolga  
   
 
   
Lep pozdrav,  
 
Valentina Škafar 
Univ. dipl. Kulturologinja 
Mag. Študij o Evropski Uniji 
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