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Pojdimo na volitve!
Pozdravljeni, gospod predsednik Karl Erjavec. Veseli me, da bova ob vsaki izdaji 
DeSUS-ovih novic lahko spregovorila o aktualnih zadevah v naši državi. Trenutno 
najbolj aktualna zadeva so prav gotovo predsedniške volitve. Stranka DeSUS je 
sprejela odločitev, da na volitvah podpre Boruta Pahorja. Zakaj našim članom ter 
prijateljem stranke DeSUS predlagate, naj podprejo Boruta Pahorja in ne Marjana 
Šarca?
Mednarodne razmere postajajo vse bolj zapletene. V teh razmerah si ne predstavljam, 
da bi bila na čelu Slovenije oseba brez vsakršnih mednarodnih izkušenj. Zato mo-
ramo v izbiri, ki jo imamo na voljo, dati svoj glas Borutu Pahorju. Ob tem je potrebno 
poudariti, da je predsednik Pahor predstavljal tudi stabilnost v slovenski družbi in se 
trudil, da je upošteval in medsebojno približeval različna stališča različno mislečih. To 
pa je tudi ena glavnih nalog predsednika države. Zato še enkrat pozivam naše člane 
in naše prijatelje, da gredo na volitve in dajo podporo Borutu Pahorju. Vsak glas bo 
vplival na končni rezultat predsedniških volitev. Zato pojdimo na volitve!

Ne zaupate novim obrazom?
Kadar v hiši delamo električno napeljavo, bomo zagotovo izbrali mojstra, ki ima dol-
goletne in različne izkušnje. Prav njegove izkušnje predstavljajo zagotovilo, da bo 
napeljava izvedena kvalitetno, profesionalno in varno. Nič drugače ni v politiki. Če 
želimo, da bodo sprejete dobre odločitve, potrebujemo politike z izkušnjami. Ne vem, 
zakaj med nekaterimi še vedno prevladuje mnenje, da vseskozi potrebujemo nove 
obraze brez izkušenj. To je Slovenijo že (pre)večkrat drago stalo. Pa, da ne bo pomote, 
sam spoštujem delo in rezultate, ki jih je na lokalnem nivoju opravil Marjan Šarec. Je 
dober župan. Vendar brez potrebnih izkušenj za predsednika države. Časi so preresni 
za predsednika države brez potrebnih izkušenj.

Smo tudi v obdobju resnih odnosov s Hrvaško. Bo sodba arbitražnega sodišča 
kdaj uresničena?
O tem ne sme biti nikakršnega dvoma. Hrvaška bo morala razumeti, da je tudi v 
njenem interesu, da se sodba implementira oziroma uresniči. Tukaj ne sme biti pros-
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tora za kakršnakoli nova pogajanja 
ali odstopanja. Hrvati so Slovenijo 
že prevečkrat speljali na spolzka tla. 
Enostranska odstopanja od že pod-
pisanih sporazumov so pri naših sose-
dih nekaj skorajda vsakdanjega. Zato 
moramo vztrajati na izvedbi odločbe 
in to vseskozi Hrvaški dati tudi jasno 
vedeti.

To je torej tako imenovana »trda 
Erjavčeva linija« do Hrvaške. Pred-
sednik vlade in predsednik države 
sta bolj spravljiva in podpirata do-
datne pogovore s Hrvati.

Mi se s Hrvati seveda moramo pogo-
varjati. Vendar izključno o tem, kako 
in kdaj bomo sodbo implementirali 
oziroma uresničili. Ne pozabimo, da 
se polletni rok izteče ob koncu leta. 
Potem bodo potrebna še bolj jasna 
sporočila našim sosedom. Glede 
drugačnega pristopa predsednikov pa 
lahko rečem, da gre za različne karak-
terje. Nekateri značaji so bolj sprav-
ljivi in iščejo nove in nove rešitve. 
Moj karakter pa že poznate. Tako 
kot predsednik DeSUS-a bijem borbo 
za pravice starejših, tako kot zunanji 
minister bijem borbo za spoštovanje 
mednarodnega prava in spoštovanje 
odločitev mednarodnih sodišč. Pri 
nekaterih stvareh ne sme biti in ne bo 
odstopanj.

Število incidentov v Piranskem zalivu se povečuje. V zadnjem času Hrvati 
poskušajo tudi širiti školjčišča, ki so po večini v slovenskem morju. Nič ne 
kaže, da bi se stanje umirilo.
Hrvaški ribiči in školjkarji sledijo pozivu hrvaškega predsednika vlade 
Plenkovića, ki jih je javno pozival, naj ne spoštujejo arbitražne razsodbe. Zato 
je težko pričakovati, da je z njim možen dogovor o implementaciji arbitražne 
odločbe. Kar pa se školjčišč tiče, je potrebno dati jasno sporočilo, da se takšne 
vrste agresija – da školjkarji poskušajo s širitvijo školjčišč, ne izplača. Potrebno 
je izpostaviti, da školjkarji niti za obstoječa školjčišča za svojo dejavnost nimajo 
pridobljenih dovoljenj s strani slovenske države. V primeru, da jih ne bodo pri-
dobili pravočasno, lahko pričakujejo sankcije, ker v slovenskem morju gojijo 
školjke brez ustreznih dovoljenj. Skrajni ukrep je lahko tudi odstranitev školjčišč. 
Vsi slovenski kmetje 
in pridelovalci hrane 
morajo pridobiti številna 
dovoljenja za svojo de-

javnost. Če teh dovoljenj nimajo, jih 
čakajo različne kazni in prepoved 
dejavnosti. Povejte mi en sam razlog, 
zakaj bi to veljalo samo za slovenske 
pridelovalce hrane in recimo ne za 
vsa školjčišča v slovenskem morju. 
Takega razloga ni. Zato pričakujem 
takojšnje ukrepanje pristojnih služb in 
organov slovenske države.

Čaka vas torej še veliko dela na 
zunenjepolitičnem področju. Kako 
pa napredujete v koalicijskih poga-
janjih glede usklajevanja pokojnin v 
letu 2018?
V letu 2018 se bodo pokojnine uskla-
jevale dvakrat. Prvič se bodo usklaje-
vale v januarju v skladu z zakonom, 
drugič pa v maju, na podlagi koali-
cijske pogodbe. DeSUS je namreč vse-
skozi zahteval, da se morajo pokojnine 

usklajevati, če je gospodarska rast višja kot 2,5 %. In v letu 2017 bo višja. Tudi 
v tem primeru smo morali trdno vztrajati na določilih koalicijske pogodbe in 
kljub nasprotovanju finančnega ministrstva uspeli. Še enkrat več se je dokazalo, 
kako pomembno je, da je stranka DeSUS v koaliciji in da ima visoko podporo. 
Upam, da se to vedno bolj vidi, in da to spoznava vse več upokojenk in upoko-
jencev. 

V koalicijski pogodbi je stranka DeSUS tudi uspela z določbo, da vse upoko-
jenke in upokojenci vsako leto dobijo regres, pri čemer se upošteva solidar-
nostno načelo, da tisti z najnižjimi pokojninami prejmejo veliko višjega kot 
tisti z najvišjimi.
Res je, kar je stranka DeSUS obljubila, je tudi naredila. Letos so vse upokojenke 
in upokojenci prejeli regres in nič drugače ne bo v letu 2018. To štejem kot 
velik uspeh naše stranke. Še posebej je pomembno, da regres temelji na solidar-
nostnem načelu, ki določa, da tisti z nižjimi pokojninami prejmejo višji regres 
kot tisti z višjimi pokojninami. 

Časi so preresni za predsednika 
države brez potrebnih izkušenj.
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Ukinjeni so bili tudi varčevalni ukre-
pi iz ZUJF-a. Tisti z nizkimi pokoj-
ninami so zopet upravičeni do var-
stvenega dodatka.
Vse upokojenke in upoko-
jenci, ki imajo do 120.000 
evrov premoženja, so se-
daj upravičeni do varstve-
nega dodatka, brez da 
bi bilo to pogojevano z 
zaznambami na njihovem premoženju. 
Vse, kar morajo storiti je, da na pris-
tojnem centru za socialno delo vložijo 
ustrezno vlogo. V zadnjih letih si 

starejši z najnižjimi pokojninami niso upali zaprositi za varstveni dodatek, ker 
bi to obremenilo njihovo premoženje, ki ga v večini varčujejo za svoje otroke in 
vnuke. Sami so bili zato pripravljeni živeti tudi v revščini. S spremembo zakona 
bodo tako starejši, ki živijo v domačem okolju, končno lahko dobili varstveni 
dodatek, ki jim bo zagotavljal kvalitetnejše življenje. Narediti moramo vse, da 
ljudem vrnemo dostojanstvo in tudi varstveni dodatek je korak v tej smeri.

Pred kratkim ste izpostavili, da bomo morali v Sloveniji začeti s prilagajan-
jem minimalne pokojnine za polno pokojninsko dobo in minimalne plače. 
Mislite, da boste uspeli?
Sam in stranka DeSUS močno podpiramo zviševanje minimalne plače. Menimo 
namreč, da mora vsak človek zaslužiti toliko, da lahko dostojno živi. Hkrati 
pa smo odločeni, da je ob povišanju minimalne plače nujno tudi prilagajanje 
minimalne pokojnine. Sedaj smo uspeli, da je za polno pokojninsko dobo mini-
malna pokojnina 500 evrov. Postopoma pa se bosta morali minimalna plača in 
minimalna pokojnina izenačiti ali vsaj bolj približati. Tudi upokojenec s polno 
pokojninsko dobo mora imeti zagotovljene pogoje za dostojno življenje. Zato 
zagotavljam, da bo to ena naših osrednjih zahtev v naslednjem mandatu. Prve 
korake pa moramo narediti že v tem trenutku.

Sedaj sva predvsem govorila o dosedanjih upokojencih. Stranki DeSUS se 
velikokrat očita, da skrbi samo za sedanje upokojence in ne daje pozornosti 
na pokojnine za danes še delovno aktivne ljudi. Ob sprejemanju zakona o 
demografskem skladu pa se kaže, da temu ni tako?
Meni in stranki DeSUS se je zelo pogosto očitalo, da nam je mar le za današnje 
in ne za bodoče upokojence. Še več, očitalo se nam je celo, da zaradi sedanjih 
pokojnin naslednje generacije teh ne bodo dobile. Zato predlagamo ustanovi-
tev pokojninskega oziroma demografskega sklada, ki bo zagotavljal dodatna 
sredstva za pokojnine za delavce, 
ki se bodo upokojili čez 5 let in več. 
Težko je razumeti, da nam sedaj prav 
ti kritiki ne dajo podpore za ustano-
vitev močnega demografskega sklada 
s preglednim vodenjem. Bolj jim je 
všeč oblika demografskega sklada, ki 
bi obstajal bolj na papirju kot pa de-
jansko.

Kje so bistvene razlike?
Praktično vse politične stranke zago-
varjajo stališče, da bi v demografski 
sklad vključili le deleže posameznih 

podjetij, večino državnega premo-
ženja in državnih podjetij pa bi še na-
prej upravljal državni SDH. DeSUS pa 
zagovarja, da se v demografski sklad 

vključi večino državnega premoženja, 
vključno z večino državnih podjetij, 
saj menimo, da bo le močan demo-
grafski sklad s preglednim uprav-
ljanjem lahko zagotavljal sredstva za 
pokojnine mlajših generacij. V letu 
2018 naj bi SDH na podlagi poslo-
vanja v preteklem letu izplačal za 258 
milijonov evrov dividend. Prepričan 
sem, da se Slovenke in Slovenci strin-
jajo z menoj, da bi bilo bolj smotrno 
ta sredstva nameniti in jih plemenititi 
za upokojence, ki bodo šli v pokoj čez 
5 let ali več. Prepričan sem tudi, da 
lahko z bolj preglednim poslovanjem 
sklada, letno zagotovimo še višje do-
nose kot do sedaj.

Mislite, da bo DeSUS-u uspelo s 
predlogom?
Vse bolj sem prepričan, da tudi s stra-
ni koalicije ne bomo dobili podpore. 
Vsekakor DeSUS tudi ne bo podprl 
predloga SMC, ker gre pri njihovem 
predlogu za kompromis, na pod-
lagi katerega ne bomo imeli resno 
delujočega in operativnega demograf-
ski sklada, ki bi zagotavljal dodatna 
sredstva za pokojnine mlajših gene-
racij. Tu DeSUS ne bo popustil. Če s 
svojim predlogom ne bomo uspeli 
zdaj, bomo pa v naslednjem mandatu.

V letu 2018 se bodo pokojnine 
usklajevale dvakrat.
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Večkrat ste tudi opozarjali, da vodenje zdravstvene politike ne 
gre v pravo smer. To se v teh dneh več kot potrjuje. 
Žal gledamo razpad zdravstvenega sistema. Dogajanje na pediatrični 
kliniki in UKC je popoln dokaz, da v Sloveniji zdravstveni sistem ne 
deluje. Besede ODGOVORNOST ne poznajo ne vrhovi slovenskih 
zdravstvenih ustanov, ne vrh ministrstva za zdravje. DeSUS vsesko-
zi opozarja na kritično stanje v zdravstvu. Vendar smo ministrici 
dali čas, da izvede, kar je obljubljala. Žal je ministrica ostala zgolj pri obljubah, 
zato se je čas za potrpežljivost in razumevanje za neukrepanje Milojke Kolar 
Celarc, iztekel. Na vrsti je predsednik vlade.

Pred kratkim smo bili tudi seznanjeni z novim predlogom glede oskrbe na 
domu, predstavljen je bil osnutek zakona o dolgotrajni oskrbi?
Ta predlog popolnoma odslikava razumevanje zdravstvene politike s strani mi-
nistrice. Izgube v zdravstvu se rešuje z novimi in novimi finančnimi injekcijami, 
ki se potem izgubijo v sistemu, čakalne dobe pa se podaljšujejo. Torej, predlog 
zakona za ureditev oskrbe na domu predlaga, da se uvede nova dajatev, ki jo 
bomo plačevali vsi, glede na višino naših dohodkov. Ta dajatev oziroma nov 
davek naj bi znašal od 4 do 32 evrov mesečno. Ministrica torej ne išče rešitev 
znotraj sistema. Rajši si je zamislila novo obdavčitev državljank in državljanov. 
DeSUS seveda takšnega predloga ne more podpreti. Zakaj? Ker imamo v zdrav-
stvu sistemsko korupcijo, ki požira milijone in milijone zdravstvenih prispev-
kov. S to korupcijo se nihče od pristo-
jnih resno ne spopada. Lahko rečemo 
tudi: Psi lajajo, karavana gre naprej! 
Vsake toliko časa se vloži sicer kakšna 
obtožnica proti malim ribam. Velike 
ribe pa še naprej plavajo v kalnem. Po 
drugi strani pa naj bi se uvedel nov 
zdravstveni prispevek. Vi to razumete? 
Zato jim jasno sporočam, da dokler 
ne bo resnega spopada s korupcijo v 
zdravstvu, DeSUS ne bo podrl nobene-
ga od predlogov, ki bi dodatno obre-
menjevali naše državljane.

Začela sva s predsedniškimi volitva-
mi, pa končajva s parlamentarnimi, 

ki nas čakajo v prvi polovici nasled-
njega leta. Kako potekajo priprave?
Priprave na parlamentarne volitve že 
tečejo. Do konca leta moramo imeti 
končen seznam evidentiranih kandi-
datov. Zato pozivam vse občinske, 
pokrajinske odbore in vse prijatelje 
stranke DeSUS, da pošljejo predloge 
za kandidate za poslance Državnega 
zbora. Odprti smo za vse predlo-
ge. Želimo si, da priložnost dobijo 
najboljši kandidati. Hkrati vse vabim, 
da nam posredujete tudi predloge, 
kaj bi morala stranka DeSUS imeti za 
osnovne cilje v naslednjem mandatu. 
K sodelovanju povabite sosede, pri-
jatelje in vse, ki jim ni vseeno za našo 

Slovenijo ter socialno državo, ki skrbi 
za človekovo dostojanstvo.

Gospod predsednik, danes sva bila 
pa kar izčrpna. 
Res je. Zato samo še zadnji poziv pri-
jateljem stranke DeSUS, pojdite na 
volitve in glasujte za izkušnje. Tudi 
članstvo naše stranke predstavlja 
izkušnje. Branko, hvala za povabilo k 
intervjuju in najlepše pozdrave vsem 
prijateljem stranke DeSUS!

Pogovarjal se je Branko Simonovič

Intervju
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Iz sedeža stranke

Spoštovane članice in člani stranke DeSUS!
Pred nami je nova številka DeSUS novic in priložnost, da 
vam predstavim nekaj preteklih dogodkov in aktivnosti, ki 
so zaznamovale delo na sedežu stranke.
V drugi polovici septembra smo v sodelovanju z Občinskim 
odborom DeSUS Črnomelj, organizirali obisk ministrov 
in poslancev na tem območju. Tudi tokrat smo srečanje 
zaključili z dobro obiskano okroglo mizo s članstvom. Med 
drugim smo se dogovorili tudi, da bomo ob zaključku leta v 
Metliki organizirali še srečanje z vodstvi občinskih organi-
zacij te pokrajine.

V začetku meseca oktobra smo ob promocijski  prireditvi »obiranja županove 
oljke« obiskali še naše občinske organizacije v Piranu, Izoli in Kopru. Druženje 
s člani in vodstvi naših organizacij je bilo zelo plodno. Zadnje dni oktobra pa 
je bilo organizirano še srečanje predsednika in ministrov z gospodarstveniki 
notranjske regije, srečanje s člani in vodstvi DeSUS Postojna in Pivka, člani 
Pokrajinskega odbora Južne Primorske in Notranjske, ter družabno srečanje s 
člani in simpatizerji iz Ilirske Bistrice.
Udeležba predsednika, predstavnikov vodstva stranke, evropskega poslanca, 
ministrov, poslancev,  generalnega sekretarja ter naših državnih sekretarjev 
na raznih zborovanjih, odborih in skupščinah teritorialnih organizacij, ni na-
menjena zgolj medsebojnemu informiranju in spoznavanju stališč in predlo-
gov članstva do aktualnih političnih dogajanj. Vse to je tudi priložnost, da se 
informiramo o nalogah in aktivnostih, ki jih je potrebno v tem predvolilnem 
letu skrbno načrtovati in dobro opraviti. V času do konca letošnjega leta se bomo 
dokaj pogosto srečevali tako na sedežu stranke kot na terenu, po vsej državi 
ter skupaj pripravljali vsebine, s katerimi bomo nastopili na državnozborskih in 
lokalnih volitvah. 
Pred nami je še veliko dela, vsekakor pa tudi veliko priložnosti za pogovor, 
zato pričakujem, da bomo skupaj lažje premišljeno evidentirali kandidate za 
volitve v Državni zbor. V tem času ne bomo zanemarjali niti lokalnih volitev, saj 
se bomo morali skoraj obenem posvetiti tudi iskanju primernih kandidatov za 
župane. Prepričan sem, da bomo na lokalnih volitvah dobili še več svetnikov - 
to pa nam bo uspelo le, če bomo ponudili tudi primerne županske kandidate. 

Stranka DeSUS bo seveda o rokovni-
kih in aktivnostih, ki jih je potrebno 
opraviti v teritorialnih in pokrajin-
skih organizacijah, vestno in sproti 
obveščala organe stranke na terenu. 
Želim si dobrega odziva vseh vas. 
Upam, da se strinjamo, da imamo ve-
liko možnosti za dobre rezultate, a le, 
če boste to prepoznali tudi vi sami in 
se pri tem maksimalno angažirali. Pri 
tem pa vas ne bomo pustili samih. Pri-
pravili bomo vrsto predlogov in napot-
kov, ki vam bodo služili v pripravah za 
načrtovanje volilne kampanje.
Prav tako bi vas želel opozoriti, da 
nam nizka volilna udeležba v prvem 
krogu  predsedniških volitev narekuje, 
da opravimo pogovore z vsemi tistimi 
znanci, za katere vemo, da se volitev 
ne udeležujejo. Potrebno jim je pojas-
niti, kako pomembno je, da na volit-
vah oddamo svoj glas. Namreč vse tis-
to, kar je bilo nekoč samoumevno, si je 
treba danes zagotoviti z glasovanjem.

Vljudno vas vabim, da z nami deli-
te svoje izkušnje, misli in načrte. 
Prepričan sem, da skupaj znamo in 
zmoremo! 

Lepo vas pozdravljam,
Branko Simonovič, 
generalni sekretar DeSUS

10. oktobra 2017 so v Bruslju sloves-
no podelili nagrado Evropskega par-
lamenta Državljan Evrope. Letos jo je 
kot edini iz Slovenije prejel program 
Starejši za starejše, ki poteka v okviru 
Zveze društev upokojencev Slovenije 
(ZDUS). Prejemnika nagrade je ob pod-
pori dr. Igorja Šoltesa (Zeleni/ESZ) 
predlagal Ivo Vajgl (Alde/DeSUS).
Nagrado je prevzela nekdanja pred-
sednica ZDUS in ena od snovalk 
programa dr. Mateja Kožuh Novak. 
Slovesnost je spremljalo tudi več kot 
štirideset prostovoljk in prostovoljcev 

V Bruslju slovesno podelili 
nagrado Državljan Evrope 

programa Starejši za starejše, ki sta 
jim pot v Bruselj omogočila evropska 
poslanca Ivo Vajgl in dr. Igor Šoltes.
Ivo Vajgl je ob podelitvi nagrade med 
drugim dejal:
„Nagrado Evropskega parlamenta 
Državljan Evrope so prejeli prosto-
voljke in prostovoljci programa Starejši 
za starejše, ki s svojim požrtvovalnim 
delom, brez kakršnegakoli plačila, 
pomagajo tistim starejšim, ki sami ne 
morejo več povsem neodvisno živeti 
na svojih domovih. Oni torej svoj čas, 
svojo energijo in svojo ljubezen vla-

gajo v ohranjanje dostojanstva drugih, 
bližnjih, znancev, sosedov ali celo po-
polnih tujcev – kaj je lahko še bolj ple-
menito od tega?“
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Na pobudo našega vidnega člana 
in postojnskega podžupana Stanka 
Markovčiča, je predsednik naše stranke 
Karl Erjavec, skupaj z ministroma Anto-
nom Peršakom in Ireno Majcen obiskal 
Postojno. Srečanje, ki je bilo zelo gos-
podarsko obarvano, je na naše veliko 
veselje gostil Marjan Batagelj, izjemen 
podjetnik in upravitelj Postojnske jame. 
Obisk Postojne je predsednik Erjavec 
izkoristil tudi za delovni sestanek z 
našimi občinskimi svetniki in drugimi 
vodilnimi člani v občinah Postojna in 
Pivka, dan pa nadaljeval s srečanjem 
z gospodarstveniki ožje regije. Skupaj 

V Postojni za uspešen gospodarski preboj
so ugotovili, da regija ponuja obilo priložnosti za razvoj turizma, 
s svojimi naravnimi danostmi in bogato kulturno dediščino, pa 
postaja vedno bolj atraktivna tudi za filmsko industrijo. Minister za 
kulturo je ob tem povedal, da je prav njegovo ministrstvo tisto, ki je 
te filmarje z določenimi ukrepi privabilo v Slovenijo. Erjavec je iz-
postavil porast turizma za skoraj 15 odstotkov, kar lahko pripišemo 
tudi dejstvu, da je Slovenija ena najvarnejših držav na svetu. Z 
gospodarstveniki je beseda tekla tudi o zagotavljanju prijaznega 
in učinkovitega poslovnega okolja, zato je bil izpostavljen pravkar 
sprejet gradbeni paket zakonov, ki ga je uspešno pripravila naša 
ministrica za okolje in prostor. Ta bo ljudem in tudi gospodarstvu 
poenostavil mnoge prej zapletene in dolgotrajne postopke, saj mora 
biti država v službi ljudi in ne obratno. Erjavec je še poudaril, da je 
gospodarstvo na pravi poti, »na nas politikih pa je, da omogočimo 
čim boljše poslovno okolje in čim več poslovnih priložnosti, zato 
sam vlagam vse napore v gospodarsko diplomacijo.« 

Zadnje dni oktobra sta v Ilirski Bistrici 
potekala kar dva večja strankarska 
dogodka, najprej so se v bližnji Rečici 
sestali člani pokrajinskega odbora za 
južno Primorsko, isti dan pa je na dru-
gi lokaciji potekalo še srečanje članic 
in članov DeSUS Ilirske Bistrice. Obeh 
srečanj so se udeležili tudi predsednik 
Karl Erjavec, podpredsednik Tomaž 
Gantar in generalni sekretar Branko 
Simonovič. Prisrčnega srečanja, ki so 
ga popestrili mladi nadebudni glas-
beniki, sta se udeležila dva nekdanja 
poslanca DeSUS s tega območja. 

Prisrčno srečanje s članstvom 
v Ilirski Bistrici
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Vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša je na predsednika vlade dr. Mira 
Cerarja naslovil ustno poslansko vprašanje v zvezi z odpravljanjem varčevalnih 
ukrepov za upokojence ter stanjem pokojnin in plač v Sloveniji. Jurša je pred-
sednika vlade spomnil, da Slovenija že četrto leto beleži visoko gospodarsko 
rast, zato je čas, da se varčevanje ukine tudi na področju pokojnin. Na področju 
usklajevanja pokojnin je varčevanje pustilo velik pečat. V pokojnine se je začelo 
drastično posegati že leta 2010, torej bistveno prej kot smo sprejeli zloglasni 
ZUJF. Od takrat do leta 2015, ko je DeSUS po koalicijski pogodbi spet izpogajal 
usklajevanje, se pokojnine niso usklajevale, kar pomeni, da so v teh letih upoko-
jenci izgubili 8,7 %. V DeSUS smo prepričani, da je treba to krivico, ki je doletela 
upokojence, na razumen način popraviti, če ne bo šlo v tej, pa v naslednji vladi. 

Za odpravo varčevalnih 
ukrepov za upokojence!

Iz poslanskih klopi

Za upoštevanje dokupa 
pokojninske dobe
Poslanci DeSUS in SD smo v sodelovanju s sindikati v zakonodajni postopek 
vložili spremembo pokojninskega zakona, s katero popravljamo upoštevanje 
pokojninske dobe, pridobljene s prostovoljno vključitvijo v obvezno pokojnin-
sko in invalidsko zavarovanje. Predlog vsebuje tudi spremembe, po katerih bi 
izterjali delodajalca v primeru neplačevanja prispevkov. Poslanec DeSUS Uroš 
Prikl je na novinarski konferenci povedal, da ne gre za spreminjanje pokojnin-
ske zakonodaje, temveč za glas razuma, da se naredi zakonodajo bolj pravično. 
Gre za popravo krivice, ki se je zgodila pri sprejemanju pokojninske reforme, ki 
je bila takrat nujno potrebna in že daje želene rezultate. Zakon predlaga novo 
ureditev upoštevanja dobe, pridobljene s prostovoljno vključitvijo v obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in sicer na način, da se pokojninska 

doba, ki so jo zavarovanci do vključno 
31. 12. 2012 pridobili s prostovoljnim 
vstopom v obvezno pokojninsko in in-
validsko zavarovanje, pri uveljavljanju 
pravic po ZPIZ-2 upošteva enako 
kot pokojninska doba brez dokupa. 
S spremembo zakona se bo tako za-
varovancem, ki so bili določeno ob-
dobje pred letom 2013 prostovoljno 
vključeni v obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, to obdobje 
upoštevalo tudi pri ugotavljanju izpol-
njevanja pogojev za starostno pokoj-
nino pod pogoji dopolnjenih 60 let 
starosti in 40 let pokojninske dobe 
brez dokupa. Pričakujemo, da bo za-
kon uveljavljen 1. januarja prihod-
nje leto, upravičenci pa bodo lahko za 
novo odločbo oziroma odmero pokoj-
nine zaprosili v roku šestih mesecev 
od uveljavitve zakona. 

Letos so vse upokojenke 
in upokojenci prejeli 
regres in nič drugače ne 
bo v letu 2018.
                                     Karl Erjavec
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V Poslanski skupini DeSUS smo vedno 
veseli, ko nas obiščejo naši člani in 
simpatizerji. Oktobra smo se skupine 
iz Slovenj Gradca še posebej razvese-
lili, saj so se podali na »izlet v nezna-
no«, na koncu pa prispeli v Državni 
zbor. Po strokovno vodenem ogledu 
parlamenta, ko so si ogledali vse 
pomembne sobane in plenarno dvora-
no, jih je sprejel in pogostil še naš 
koroški poslanec Benedikt Kopmajer. 
Zbranim je pojasnil, kako poteka delo 
poslanca in jih seveda seznanil tudi z 
najbolj aktualno zakonodajo.

Korošci v Državnem zboru

Iz poslanskih klopi

Naš poslanec in legenda slovenske košarke Peter Vilfan je na ministrico za 
izobraževanje, znanost in šport dr. Majo Makovec Brenčič naslovil javni poziv 
za povečanje proračunskih sredstev za šport. »Vsi se verjetno strinjamo, da je 
slovenski šport naš najboljši izvozni artikel, saj slovenske športnice in športniki 
dosegajo vrhunske rezultate in z njimi močno prekašajo večje in bogatejše 
države. Vsi pa tudi vemo, da močno zaostajamo v investicijah v šport, infrastruk-
turo ter v sofinanciranju športnih dejavnosti mladih in starejših. Čas je, da ta 
trend obrnemo,« je med drugim zapisal Vilfan. Ministrico je pozval, da znotraj 
resorja prerazporedi sredstva tako, da bo šport dobil vsaj simbolni 1 odstotek 
proračuna ministrstva, ki v svojem imenu nosi tudi šport.

Vilfan za več denarja za šport
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Evropska unija ne bo preživela zaradi večje ali manjše uspešnosti njenih bi-
rokratov in stremuhov, ampak zaradi zgovorne veljavnosti njenih vrednot, ki 
utemeljujejo skupno življenje, skupno veselje, žalost in - pogosto – obup.
Španija je po padcu Francove fašistične diktature brez dvoma demokracija, 
vendar pa je nekatera svoja najtežja protislovja prenesla v novi čas. Ravnanje 
madridske vlade, formalistično in psevdo-legalistično opravičevanje nasilja 
vseh vrst, vse do fizičnega izživljanja nad mirnimi državljani, patetičen nastop 
kralja, ki je s svojim vzvišenim tonom monarhov iz nekih oddaljenih stoletij 
samo dodal k napetostim in nerazumevanju v državi, ne pušča veliko upanja 
na miren razplet. 
Vlada v Madridu piše sramotno stran zgodovine. Napad na vrednote Katalon-
cev pomeni rušenje evropskih demokratičnih standardov. Evropski voditelji ne 
bi smeli podpirati paničnih potez španske vlade, ampak ji posredovati sporočilo 
o njeni in skupni evropski soodgovornosti za kaos. Virus ne-demokracije se 
nevarno širi in mi, Evropa, gledamo stran. 
Po krvavem referendumu Španija in Katalonija ne bosta nikoli več tisto, kar smo 
poznali. Evropska unija se ne bo mogla izogniti lastni odgovornosti v poskusu 
najti razumno in pravično rešitev za Katalonijo.
Veseli me, da je slovenska javnost našla način, da spregovori o tem, da v Kata-
loniji stoji ali pada, ne Španija, ampak združena Evropa. 

/Del besedila je izšel kot kolumna v izolskem tedniku Mandrač, 5. 10. 2017/ 

Katalonsko vprašanje je vprašanje 
prihodnosti Evropske unije

Ivo Vajgl
evropski poslanec

DeSUS dejavno tudi na 
Festivalu za tretje življenjsko obdobje
Stranka DeSUS je tudi letos sodelovala 
na Festivalu za tretje življenjsko ob-
dobje. Vse tri dni smo bili prisotni 
na naši stojnici, udeleževali smo se 
različnih okroglih miz, tako naši po-
slanci in ministri, kot tudi naše članice 
in člani. Ob slavnostni otvoritvi Fes-
tivala je zbrane nagovoril naš pred-
sednik Karl Erjavec, poslanka mag. 
Julijana Bizjak Mlakar pa je sodelova-
la na okrogli mizi, ki je iskala odgo-
vore na izzive zaposlovanja starejših. 
Posebna zahvala gre našim članom, 
prostovoljcem iz Ljubljane, Brezovice 
in Ivančne Gorice. Veseli smo bili ve-
likega obiska naše stojnice, zato se že 
veselimo, da se prihodnje leto znova 
srečamo.

Pojdite na volitve 
in glasujte za izkušnje.
                          Karl Erjavec
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Pozno poletje in zgodnja jesen sta na 
Ministrstvu za kulturo v znamenju 
velikih in dolgoročnih projektov: mi-  
nister Anton Peršak se je sredi sep-
tembra udeležil konference kulturnih 
ministrov v okviru Iniciative pasu in 
ceste, ki povezuje Kitajsko s 16. ju-
govzhodnimi evropskimi državami. 
Konferenca v skoraj deset milijon-
skem mestu Hangžu, približno 200 
kilometrov zahodno od Šanghaja, je 
bila zelo uspešna, minister pa se je 
med drugim lahko pohvalil z uspešnim 
sodelovanjem Slovenije in Kitajske na 
glasbenem področju. Slovenska filhar-
monija je lani uspešno gostovala na 
Kitajskem, v Sloveniji dvakrat trium-
falno nastopila z zelo cenjenim kitaj-

skim skladateljem in dirigentom Tan Dunom, Simfonični orkester RTV Slovenija 
pa že 13 let vodi kitajski dirigent En Šao.
Uspešna je bila tudi slovenska delegacija na največjem knjižnem sejmu v Ev-
ropi v Frankfurtu, ki jo je vodil minister Anton Peršak. Slovenija si prizadeva, 
da bi na tem uglednem knjižnem sejmu dobila status častne gostje leta 2022. 
Postopek izbire je dolg in zahteven in Slovenija se ga loteva z vso resnostjo. Je 
pa treba dodati, da je konkurenca velika in močna, letos je bila častna gostja, 
denimo, Francija.

Doma pa je v zaključni fazi največji 
projekt tega mandata na kulturnem 
področju, sprejetje Nacionalnega pro-
grama za kulturo za obdobje 2018 - 
2025. Dokument je ključna sestavina 
prve točke koalicijske pogodbe na 
področju kulture, ki predvideva preno-
vo kulturno-političnega modela. Ta 
prenova je nujno potrebna tako iz vse-
binskih kot finančnih razlogov, pred-
vsem pa za ustreznejše uresničevanje 
javnega interesa za kulturo. Ker bo 
prenova do določene mere spreme-
nila dolgoletna razmerja na področju 
kulture, notranjih odporov ne manjka, 
a ob njih se velja spomniti stavka fran-
coskega državnika Georgesa Clemen-
ceauja, ki je dejal, da je »vojna preveč 
pomembna, da bi jo prepustili (samo) 
generalom«. V državi, kjer je kultura 
tako pomemben gradnik nacionalne 
identitete, bi moralo enako veljati 
za umetnost ter za skrb za kulturno 
dediščino!

Gradniki slovenske kulture 
v bližnji prihodnosti

Iz vlade

... dokler ne bo resnega spopada s korupcijo 
v zdravstvu, DeSUS ne bo podprl nobenega 
od predlogov, ki bi dodatno obremenjevali 
naše državljane.                            
                                                                

 Karl Erjavec
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Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) 
je predstavilo projekt „Sobivamo“, ki je 
namenjen obveščanju o novih mode-
lih bivanja za starejše. Z njim bodo 
spodbudili izmenjavo mnenj in stališč, 
ki bodo služila kot osnova za pripravo 
kakovostnih predlogov in modelov bi-
vanja starejših. 

Slovenska družba se neizbežno stara, 
zato moramo sedanjim in prihod-
njim generacijam starejših omogočiti 
dostop do boljših pogojev za življenje. 
Želja ministrice Irene Majcen je, da 
se skozi to razpravo zažene resnična 
medgeneracijska akcija: »Zavedamo se, 
da moramo z informiranjem, dialogom 
in izmenjavo izkušenj šele vzpostaviti 
zaupanje v nove modele bivanja in so-
bivanja, kot ga poznajo v najnaprednejših državah. Skrb za starejše ni naloga 
starejših, temveč celotne družbe.« V projekt se vključuje tudi ZDUS, saj so si, po 
besedah predsednika Janeza Sušnika, njihovi sodelavci v preteklih mednarod-
nih projektih in ob pogovorih z ljudmi nabrali ogromno izkušenj.
Izkušnje iz drugih držav kažejo, da je mogoče z novimi modeli bivanja starejših 
doseči večjo vključenost, učinkovitejšo zdravstveno oskrbo ter zmanjšano ran-
ljivost starejših. Sobivanje, kjer v skupnosti živi več starejših oseb, lahko dvigne 
kakovost življenja, zniža stroške, razširi socialno mrežo, odpravlja osamljenost 
in lajša vsakdanja opravila. 
V okviru projekta Sobivamo bo MOP po vsej Sloveniji pripravil dogodke, na 
katerih bodo predstavili obstoječe modele bivanja, načrte, ki jih pripravljajo 
različni deležniki, prav tako pa bodo zbirali odzive zainteresiranih. Komunikaci-
ja bo potekala tudi prek spletne strani www.sobivamo.si, družbenih omrežij in 
tematskih informacijskih točk v enajstih mestnih občinah.

Razvijamo nove možnosti za 
kakovostno sobivanje starejših

Iz vlade

Upokojencem z nizkimi pokojni-
nami so bile 30. oktobra prvič 
izplačane zagotovljene pokojnine 
v višini 500 evrov. Veseli smo, 
da smo s svojim zakonskim pred-
logom, ki so ga podprli tudi naši 
koalicijski partnerji, omogočili 
dostojnejše življenje več kot 52 
tisočim državljankam in državlja-
nom s polno pokojninsko dobo. 
Prvi korak je storjen, a tu se ne 
bomo ustavili. 

Prvič izplačane 
zagotovljene 
pokojnine

Foto: Barbara Žejavac



Novice DeSUS, november 201712

Konec septembra je ekipa DeSUS, na 
čelu s predsednikom Karlom Erjav-
cem, ministri in poslansko skupino, 
obiskala Belo krajino. Obisk smo 
začeli s sprejemom pri županji Občine 
Črnomelj Mojci Čemas Stjepanovič 
in podžupanu Štefanu Misji s sode-
lavci. Županja je predstavila delovanje 
občine in izpostavila ključne težave, s 
katerimi se soočajo - izgradnja tretje 
razvojne osi in ureditev kulturnega 
doma. Zbrani so izrazili podporo pri 
reševanju nastalih zapletov in izvedbi 
korakov, potrebnih za izboljšanje na-
stale situacije. Predsednik Erjavec je 
pohvalil delo na občinski ravni, pred-
vsem županje, ki občino uspešno vo-
di že zadnjih sedem let, in številnih 
občinskih svetnikov iz stranke De-
SUS. Po sprejemu se je delegacija 
sprehodila skozi Črnomelj do gasil-
skega doma, kjer je sledilo prijetno 
druženje s članstvom. V pogovorih je 
bilo izpostavljeno prijetno vzdušje v 
občinskem odboru DeSUS in pohvale 
za njegovo uspešno petindvajsetletno 
delovanje. Terenski obisk so poslanci 
in ministri nadaljevali na Domačiji 
Raztresen v Rimu ter v Krajinskem 
parku Kolpa, kjer so jim predstavili 
domače obrti, zgodovino in kulinariko 
Bele krajine.

Ekipa DeSUS obiskala Belo krajino

Okrogle mize v 
Črnomlju se se 
udeležili tudi 
člani naše po-
slanske skupine.

V belokrajnskem Rimu so nam pokazali kako iz bilke nastane lan.

S terena
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V posebno čast nam je, da je prav naš 
predsednik Karl Erjavec, v družbi ev-
ropskega poslanca Iva Vajgla in po-
slanca Državnega zbora Tomaža Gan-
tarja odprl letošnjo sezono obiranja 
oljk, ki se vsako leto tradicionalno 
začne ob »Oljki županov« na izolskem 

Karl Erjavec odprl letošnjo sezono 
obiranja oljk

S terena

Belvederu. Dobro obiskano srečanje je tudi tokrat pripravil naš član in pred-
sednik Društva oljkarjev slovenske Istre Danilo Markočič. Predsednik Erjavec je 
poudaril zgodovinski pomen oljkarstva za slovensko Istro, Ivo Vajgl pa je člane 
društva povabil na ekskurzijo v Bruselj, z namenom, da se njihova dejavnost in 
kvalitetno oljčno olje predstavi tudi v Evropskem parlamentu. 

Predsednik Karl Erjavec in podpreds-
ednik Tomaž Gantar, sta lep sončen 
dan izkoristila tudi za srečanje s 
člani DeSUS v Piranu, Izoli in Kopru; 
za dobro organizacijo dogodkov pa 
je poskrbel naš generalni sekretar 
Branko Simonovič.

Tako kot predsednik DeSUS-a bijem borbo za pravice 
starejših, tako kot zunanji minister bijem borbo za 
spoštovanje mednarodnega prava in spoštovanje 
odločitev mednarodnih sodišč.  Karl Erjavec
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S terena

V Gančanih v Prekmurju je nedavno potekala slovesnost ob deseti obletnici 
delovanja stranke DeSUS v Beltincih. Osrednji gost praznovanja je bil predsed-
nik stranke Karl Erjavec, ki je v svojem nagovoru izpostavil nujnost usklajevanja 
pokojnin z življenjskimi potrebami vsakega posameznika, saj imamo že več let 
ugodno gospodarsko rast. Dobro obiskanega srečanja so se med drugim udeležili 

Deseta obletnica DeSUS Beltinci
predsedniki in člani naših pomurskih 
odborov, zbrane udeležence pa je na-
govoril tudi predsednik občinskega 
odbora Beltinci Venčeslav Smodiš. 
Na obletnici je beseda tekla še o pro-
gramu prostovoljstva »Starejši za sta-
rejše«, v katerem so v Beltincih še 
posebno prizadevni.

V kamniški knjižnici se je sredi okto-
bra odvil dobro obiskan, prvi v seriji 
poslanskih večerov s poslanko mag. 
Julijano Bizjak Mlakar. Poslanka je 
gostila aktualnega in nekdanjega 
predsednika podmladka DeSUS Klem-
na Gliho in Roberta Kojca, ki sta se iz-
kazala s poznavanjem izzivov prihod-
nosti in sposobnostjo iskanja pravih 

Poslanski večer z Julijano
rešitev zanje. Pogovor je tekel o ukrepih za zagotavljanje dostojnega življenja 
vsem generacijam, s poudarkom na naravi prijaznem gospodarstvu. Veseli nas, 
da se je srečanja udeležil tudi človekoljub in ustanovitelj prostovoljne ambu-
lante za osebe brez dostopa do javnega zdravstva dr. Aleksander Doplihar, ki 
je spregovoril o svojih in poslankinih prizadevanjih za dostopno in kakovostno 
javno zdravstvo. Na težave slovenskih kmetov je opozoril gospod Jože Romšak, 
ki se je med drugim poslanki zahvalil, ker je uspela kmete obvarovati zvišanja 
davkov. Kulturni utrip večera sta prijazno obarvali kamniški pesnici Nina Os-
redkar in Darka Skalar.
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S terena

Na pobudo nekdanje poslanke mag. 
Jane Jenko je tržiški občinski odbor 
DeSUS skupaj z Občino Tržič okto-
bra organiziral dobro obiskano javno 
predstavitev Bele knjige o pokojninah, 
ki je odgovorila na mnoga vprašanja. 
Na predstavitvi je sodeloval tudi Uroš 
Prikl, predsednik parlamentarnega 
odbora za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti, ki je pred-
stavil prizadevanja stranke DeSUS za 
ustanovitev demografskega sklada. 
Želimo si, da bi demografski sklad 
združeval uspešna slovenska podjetja, 
ki bodo prispevala del sredstev za 
pokojninsko blagajno, hkrati pa bo to 
zagotovilo, da se ta domača podjetja 
ne bodo prodala, je poudaril Prikl. 
Jana Jenko pa se je vprašala, kako 

spodbuditi gospodarstvenike, da bodo zaposlovali tudi starejše, izpostavljeno 
pa je bilo tudi pereče vprašanje neplačevanja obveznih socialnih in zdrav-
stvenih prispevkov delavcem. 

V Tržiču o Beli knjigi o pokojninah

Poslanka Marinka Levičar in namestnik vodje poslanske skupine DeSUS Peter 
Vilfan sta na povabilo občine Kostel obiskala Kostelsko dolino, po kateri ju je 
prijazno popeljala županja Kostela Lili Butina. Na občinah Kostel in Osilnica 
sta se seznanila z lokalnimi izzivi, ki so na tem obmejnem območju še toliko 
bolj izraziti, zato bomo kot poslanska skupina na pristojna ministrstva naslovi-
li določena vprašanja, povezana z zagotavljanjem osnovne infrastrukture ter 
dostopom do telekomunikacij in interneta.

Levičarjeva in Vilfan 
v Kostelski dolini

Nedavno je v Novem mestu potekala 
odlično obiskana skupščina mestnega 
odbora DeSUS, na kateri so sodelovali 
tudi novomeški župan Gregor Mace-
doni, podpredsednik DeSUS Jožef 
Žnidarič in poslanec Ivan Hršak. 
Ključno sporočilo skupščine je bilo, 
da je DeSUS stranka za vse generacije, 
zato bodo v svoje delovanje vključili 
še več mladih, saj želijo krepiti medge-
neracijsko sodelovanje tudi znotraj 
mestnega odbora. Ker pa skrb za 
starejše ostaja prednostna naloga je 
predsednik odbora mag. Adolf Zupan, 
izpostavil tudi dejstvo, da v Novem 
mestu manjka varovanih stanovanj ter 
kakovostnih nastanitev v domovih za 
starejše.

V Novem 
mestu za 
več mladih
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Poziv na volitve 
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Izvršilni odbor DeSUS je soglasno sklenil, da v drugem 
krogu predsedniških volitev podpremo aktualnega pred-
sednika Boruta Pahorja. Glede na številne probleme v 
mednarodnem okolju, izzive v Evropi in tudi doma, na me-
stu predsednika republike rabimo človeka z izkušnjami, je 
poudaril Karl Erjavec. Ocenjujemo, da ob vsem tem ni časa 
za neizkušene obraze. Kot je dejal Erjavec, smo v zadnjih 
letih imeli kar nekaj novih obrazov »pa vidimo, da na koncu 
običajno ne izpolnijo pričakovanj. Z Borutom Pahorjem sva 
politična sopotnika skoraj 20 let, imela sva različne faze, od 
odličnega sodelovanja do manj prijaznih trenutkov, vedno 
pa sva delala z mislijo, da delava nekaj dobrega za državo,« 
je povedal Erjavec.
Erjavec je izpostavil vlogo predsednika pri gospodarski di-
plomaciji in dodal, da na gospodarskem področju beležimo 
dobre rezultate tudi po zaslugi aktualnega predsednika. 
Vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša je podporo 
Pahorju utemeljil z zelo pozitivnimi izkušnjami njunega 
dosedanjega sodelovanja, osebno pa ceni njegov pristop do 
državljank in državljanov. Podpredsednik stranke Tomaž 
Gantar pa je kot pozitivno ocenil, da veliko dela z ljudmi in 
zna pritegniti tudi mlade.
Predsednik Pahor se je stranki DeSUS iskreno zahvalil, saj 
mu naša podpora veliko pomeni. Pojasnil je, da namerava v 
prihodnjih petih letih v ospredje postaviti sodelovanje, po-
vezovanje ter prispevati k politični stabilnosti. Kot poznava-
lec z dolgoletnimi izkušnjami in znanstvi, tudi ugledom, v 
evropski in svetovni zunanji politiki, pa namerava tam kjer 
lahko, prispevati, da se prijateljski odnosi še poglobijo.

V DeSUS podpiramo Boruta Pahorja 

”
Za vnovičen mandat predsednika 
se potegujem kot človek s politično 
izkušnjo in zrelostjo, popolnoma 
privržen vrednotam sodelovanja 
in sožitja, kot ponosen Slovenec, 
prepričan Evropejec, kot politik, 
privržen dialogu in mirnemu reševanju 
vseh sporov, ter iskreno prepričan, da 
skupaj zmoremo vse to in še več.                                                           

Vaš Borut Pahor


