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Splača se prebrati kajti tu je sama resnica 
Ne moreš verjeti, koliko  teh njegovih besed se je uresničilo. Čeprav je bil preprost,  neizobražen, 
pa je pri  dosti čem imel prav. Tudi o spreobrnjencih.  Ti so res najslabši. 
 

 

Glasovni testament Ivana Krambergerja  
"Dragi  Slovenci!"  

 
  Val 202, 26. 12. 2012, Aktualno, Poslušaj  

 
Foto: Bobo  
"Dragi Slovenci, odkrito vam povem, niso še tisti pravi hudi  
časi, prišli bodo hudi časi. To se sploh ne moremo zavedati, 
kakšni časi  bodo prišli, dragi Slovenci.  
Dragi Slovenci, povem vam, kar sem govoril že v Celju pred 
dvema  letoma , toliko revežev, toliko bogatašev, slovenska 
zemlja ne bo imela,  kot jih bo imela sedaj. Ogromno tovarn 
bo propadlo, koliko vas bo brez  kruha? To so velikanske 
napake, zapomnite si, kaj sem vam rekel."  
Glasovni testament Ivana  Krambergerja povezuje misli 
enega zadnjih Krambergerjih govorov iz  leta 1992, 
sporočenega mesec dni pred njegovo sluteno smrtjo. 
Objavljamo  jih kot nagovor našemu času, kot opomin nam 
samim, ki nam je od takrat  minilo in nekam izginilo točno 
dvajset let. Kot zvočno prerokbo, ki se  nam je medtem 
zgodila v polni meri.  
 

Delo je  nastalo iz še neobjavljenih  posnetkov.  
Avtor  zamisli in režiser zvočnih fragmentov: Igor Likar   

Izvirni tonski posnetki: Jože  Pirman  
Sooblikovalca  zvočne podobe: Nejc Zupančič, Darja Hlavka Godina  

 

O pokvarjenih in spreobrnjenih  Janezih  
Jaz sem veren  človek. Grem včasih k maši. Tudi 
danes, preden sem prišel sem med vas,  sem zmolil 
en očenaš, da bi bilo lepo vreme! In poglejte: 
imamo plavo  nebo! Če bi komunisti bili tu - bi dež 
ropotal po njih kot hudič!  
 
Foto: Bobo  
Ampak da me zdaj ne boste narobe razumeli: Jaz 
ne  šinfam tistih komunistov, ki so pošteni. Niso vsi 
komunisti  lopovi, Dragi Slovenci. Tako kot tudi 
niso vsi duhovniki  pokvarjeni. Dragi  Slovenci, kaj hočem reči. Kar se  Janez nauči, to Janez dela. 
Pri nas pa se je najlažje naučit spreminjat  prepričanje. In če se Janez nauči spreminjat svoje 
prepričanje, če se  nauči obračanja za koristmi, bo to počel nenehno. Na vaš račun. Vid'te  ti so 
najbolj pokvarjeni. Danes je komunist, jutri je cerkven.  

Zato pravim, tisti ta pravi komunisti,  so to tudi ostali, dragi Slovenci. Ta pa se obrača kot veter, 
sem pa  tja. To so najslabši lumpi. In na nesrečo jih je med nami veliko.  
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O demokraciji koritarjev  
Pravim: Tako daleč je prišlo pri nas,  tako daleč je šla ta lažna demokracija: eni bogatijo, da ne vejo 
kam z  denarjem, drugi pa so taki reveži, da niti za kruh nimajo. Vidite, ponoreli so! Ponoreli so: 
vsak  bi rad bil minister, v vladi, v nadzornem svetu, zakaj neče biti delavec, zakaj noče biti vratar, 
zakaj ne gre noter v železarno, na primer, naj tam švica pri kotlu. Samo pri koritu bi radi b'li, radi 
bi  dobro živeli - na vaš račun. Vidite, dragi  Slovenci, toga mora biti en krat  kon'c! Zato pomnite: 
edino Kramberger je ta, ki se bo boril za pravilno  razdelitev.  
 

LJUDJE - ODPRITE OČI, Preberi in se zamisli - pošlji naprej!  
SLOVENCI - NAREDIMO NEKAJ PAMETNEGA ZASE -  NUJNO !!!  
 
Politiki  pozabljajo, da so tam, ker smo jih Mi izvolili.  
 
Občutite  negativizem in jezo, ker naši politiki pred očmi celotne slovenske javnosti zlorabljajo moč 
in položaj, da zase, svoje družinske člane, sorodnike ali prijatelje, ki jih finančno podpirajo, 
pridobivajo ogromne vsote denarja?  
 
Ste se kdaj vprašali, zakaj jih nihče v  tej državi ne ustavi?  
 
Ste naveličani spremljati afere, ki se redko končajo s sodnim epilogom? Postopki zastarajo ali o 
njih čudežno nikoli več ne slišimo. Taisti pa bogatijo še naprej na naš račun.  
 
Se vam upira pogovor o zgodbi, kako je stotine ljudi  ostalo brez dela, ker je njihov izvršni direktor 
namenoma in s pomočjo politike uničil perspektivno podjetje, da si je pridobil premoženjsko korist 
zase in svoje bližnje?  
 
Se vam obrača, da  član vlade izrabi položaj, da svojemu prijatelju priskrbi najemno pogodbo za 
poslovne prostore, za katere bo naša država z našim denarjem plačevala tretjino višjo najemnino od  
tržne vrednosti?  
 
Ste zgroženi, da smo davkoplačevalci plačali 3,5 krat več denarja za izgradnjo šentviškega predora, 
kot je stala izgradnja najdražjega tunela v sosednji državi?  
 
Se vam ne zdi skrajno primitivno, da župan vaše Ljubljane kmetijska zemljišča prekvalificira v 
zazidalna in s tem omogoči nenormalno visok zaslužek svojim sinovom?  
 
Se vam zdi, da govorice o neznanskih zaslužkih pri nakupu vojaške opreme niso le govorice?  
 
Vam je popolnoma sprejemljivo, da se član vlade javno zlaže in da predsednik naše države laž 
označi kot napako? Vam je popolnoma sprejemljivo, da predstavništvo podjetja, s katerim je isti 
član vlade povezan, posluje v prostorih rezidence slovenskega veleposlanika na Japonskem, 
medtem ko morajo druga slovenska podjetja plačevati visoke najemnine za svoja predstavništva v 
tujini?  
 
Se vam ne zdi skrajno noro, da bomo slovenski davkoplačevalci dvakrat poplačali Novo 
Ljubljansko banko, medtem ko so bavčarji, šroti in kordeži še vedno na prostosti in denarja nikoli 
ne bodo vrnili? Denar pa bodo zagotovili tudi javni uslužbenci - z znižanjem že tako mizernih  
plač!?  
 
Se še vedno sprašujete, zakaj in čemu? Našo državo vodijo lobiji, ki jim je malo mar za vas in za 
vaše otroke. Visoko  izobražene strokovnjake, ki bi iz naše države naredili biser, bizarno  plačujejo 
in njihove poglobljene analize pred očmi javnosti, že ves  čas ignorirajo.  
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SLOVENCI -  ZBUDITE SE in UKREPAJTE !!!  
Naši politiki vodijo našo  nekoč čudovito in izjemoma perspektivno državo v pogubo. Ne  
primerjajte se z našimi južnimi sosedi, iz pozicije, ki ste jo imeli,  bi bili danes lahko Švici za 
vzgled. Naši politiki vodijo našo državo kot vladajoče elite centralno-azijskih držav. Naša 
demokracija  je obležala na papirju naše Ustave. Levi in desni so povezani bolj kot si mislite, levi in 
desni so eno.  
 
SLOVENCI - ZBUDITE  SE in UKREPAJTE  !!!  
Murgeljski bazen in  radovljiško hišo smo plačali mi, z našimi bizernimi plačami, vittonova torbica 
v roki umetelne smrklje je v bistvu naša, biserni uhani na ministričinih uhljih in njeni nakupovalni 
izleti, je bil denar za naše pokojnine, ki je nikoli ne bomo prejeli. Denar, ki se je izgubil ob nakupu  
oklepnikov bo plačal volilne kampanje prihodnjih  volitev.  
 
SLOVENCI - ZBUDITE  SE in UKREPAJTE !  
Denar, ki nam ga pobirajo pred nosom, je denar, ki bi ga lahko porabili za boljšo opremo naših 
bolnišnic, za boljše in varnejše ceste, za več in cenejše vrtce, za več in  boljše znanstvene raziskave, 
za naše fantastične kulturnike in talentirane športnike, ki životarijo, denar, ki nam ga kradejo, je 
denar za naše železnice in boljši javni potniški promet, je denar za naše zdravje, ki nam uhaja skozi 
zasaveljske  dimnike.  
 
VPRAŠAJTE SE, ALI  KOMU V DRŽAVI SPLOH ŠE ZAUPATE?  
Dvignimo glas skupaj in ustavimo politike in njihove prijatelje, ki so nam ukradli in uničili  
podjetja. Zaradi njih nimamo zaposlitve, zaradi njih v bolnišnicah ni prostora za nas, zaradi njih 
nam nižajo plače in zmanjšujejo že tako nizek standard življenja, zaradi njih si ne  moremo 
privoščiti stanovanja, zaradi katerih varčujemo 10 in več let, da si privoščimo avtomobil nizkega 
srednjega razreda, zaradi njih ni prostora v vrtcih za naše otroke, zaradi njih naši otroci nimajo 
subvencionirane prehrane v šolah.  

ZARADI NJIH ŽIVIMO TAKO KOT  ŽIVIMO.  
VPRAŠAJTE SE, ALI SMO  V SLOVENIJI RES VSI PRED ZAKONOM ENAKI?  
VPRAŠAJTE SE, ZAKAJ SO  AROGANTNI LAŽNIVI ČEFERINI, SENICE TAKO 
VSEMOGOČNI?  
VPRAŠAJTE SE,  KOGA IN ZAKAJ PREDSEDNIK ŠČITI GOLOBJE GLAVE?  
VPRAŠAJTE SE, KAM  JE IZGINIL DENAR IZ GRADBENIH LOBIJEV?  
NE SPRAŠUJTE V NEDOGLED  !!! LJUDSTVO ZBUDI SE  !!!  
 
Ob teh dejstvih smo razočarani in besni.  Namen te pobude je, da se nas zasliši, spoštuje in 
upošteva.  Zahtevamo enak zakon za vse, zahtevamo, da se oblasti ne zlorablja in  da se take 
zlorabe dosledno, brezkompromisno in učinkovito sodno  preganjajo.  
 
Razmišljate komu sploh še zaupati, da se ne ponovi  zgodba, ko se bo nova oblast spet brezskrbno 
okoriščala na račun  davkoplačevalcev? Razmišljate koga boste volili na naslednjih  volitvah? Če je 
vaš odgovor ZA NIKOGAR, potem je čas, da  UKREPATE.  
 
UKREPATE pa za začetek lahko tako, da: Posredujte to pismo na čim več e-poštnih  naslovov 
Podprite nas na Facebook-u >>Ukrepajmo<< ali pa nam odgovorite preko e-pošte v znak podpore.  
 
Prav tako lahko odpirate debate na to temo z vašimi prijatelji, družino in sodelavci. Začnite debate 
na Internet forumih, komentirajte članke v časopisih,  ipd. Naj se nas sliši!  
 


