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Pozdravljeni predsednik, le še nekaj dni je do praznikov. Ste jih že težko čakali?
Praznike vedno spremlja posebno razpoloženje, zato je tudi njihovo pričakovanje 
nekaj posebnega. To še posebej velja za božično-novoletne praznike. Res so nekaj 
posebnega. Vse se nekako umiri in končno pride čas, ko je na vrsti samo družina. 
To je tudi čas, ko se lahko v miru ozremo nazaj in delamo načrte za prihajajoče 
leto. Sam si ob koncu leta vedno naredim neke vrste bilanco, obračun (smeh).

Ste si že postavili nove cilje za novo leto? Pa tokrat izpustiva politiko ... 
Nekaj jih je res že. Ravno včeraj sem ženi omenil, da bom po novem letu ob viken-
dih večkrat šel v hribe in gore. Predvsem si želim obiskati vrhove, ki jih do sedaj 
še nisem ali pa vsaj ne zelo pogosto. Slovenija je res čudovita in zato jo želim 
spoznati do zadnjega kotička. 

Drage prijateljice, 
spoštovani prijatelji 
stranke DeSUS!
Želim vam mirne božične praznike 
v družbi tistih, ki jih imate radi. 
Želim vam tudi veselo in nepozabno 
praznovanje novega leta. 
V prihajajočem letu naj nas spremljajo 
zdravje, prijateljstvo in solidarnost 
do tistih, ki našo pomoč potrebujejo. 
V letu 2018 naj nas povezuje tudi 
naša stranka DeSUS, v katero 
povabimo še naše sosede, prijatelje 
in vse ljudi dobre volje.

Optimistično 
v leto 2018 
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Vas bo soproga spremljala pri os-
vajanju vrhov?
Prepričan sem, da se mi bo pogosto 
pridružila. Vsekakor pa ne ved-
no. Vem pa, da me bo z veseljem 
spremljal Lun. To je moj kuža, s ka-
terim sva prava hribovska naveza 
(smeh) in vem, da komaj čaka, da 
greva spet malo naokrog. No, oba 
se rada potepava. Zdi se mi, da sva 
zelo podobnih značajev (smeh).

Prijatelji stranke DeSUS vas bodo 
torej lahko srečevali v hribih. Im-
ate še kakšne načrte za novo leto?
Načrtov je veliko. Če ponovno iz-
vzameva politiko, so res vezani 
predvsem na šport. Želel bi dvig-
niti formo v tenisu. Ponovno odi-
grati kakšno košarkarsko tekmo, 
saj sem košarko treniral celo sred-
njo šolo. Saj veste, takrat smo vsi 
igrali košarko, ker je bila v tistih 
časih jugoslovanska košarkarska 
reprezentanca zelo močna. Danes 
so se ti časi spet vrnili s fantastično 
slovensko košarkarsko reprezen-
tanco. Tako bi tudi sam rad večkrat 
vrgel na koš. Računam na pomoč 
DeSuS-ovega poslanca, legendo 
slovenske in jugoslovanske košarke 
Petra Vilfana. No, pa še en cilj sem 
si zadal in ta je mogoče še največji 
izziv. Začel bom vaditi balinanje 
in se na balinišču večkrat pomeril 
z mojimi upokojenkami in upoko-
jenci. Mislim, da se spodobi, da je 
predsednik DeSuS-a konkurenčen 
v tej igri (smeh).

Vas lahko balinarji povabijo na 
turnirje?
Vsekakor, če bom imel čas, bom z 
veseljem prišel. 

Tudi v prazničnem času ne more-
va mimo politike. Zdi se, da se v 
zadnjem času odnosi v koaliciji 
nekoliko krhajo.
Res se pojavlja vse več slabe ener-
gije. Žal pa ne gre le za slabo ener-
gijo, temveč tudi za slabe odločitve, 
ki nakazujejo, da bolj ko se volitve 
približujejo, bolj nekateri hitijo z 

nerazumnimi potezami. Predsednik vlade in stranka SMC, ki jo vodi, v 
zadnjem času sprejemata odločitve s preglasovanjem DeSuS-a. To seveda 
ni dobro.

Mislite na plače direktorjev v javnem sektorju?
Tudi to. SMC dodatno nagrajuje tiste, ki že sedaj niso imeli nizkih plač. SMC 
in ministrica za zdravje so tudi osnovali ekipo sedmih tako imenovanih 
strokovnjakov, ki bodo nadzirali delo in poslovanje v vseh bolnišnicah in 
jih reševali iz rdečih številk. Lepo vas prosim. Kdo še verjame tem prav-
ljicam? Ti strokovnjaki naj se prijavijo za vodenje slovenskih bolnišnic in 
naj za vodenje tudi neposredno odgovarjajo. Če bi vsak izmed njih prevzel 
vodenje ene od njih, bi lahko hitro videli, kaj znajo in koliko veljajo. Se še 
spomnite, kako sta zdravstvena ministrica in predsednik vlade ustoličila 
novega direktorja uKC Ljubljana? Takrat je bil predstavljen kot velik 
strokovnjak. Danes ga odstavljata in ob njunih obiskih v uKC jima ne sme 
dati roke. Toliko o „strokovnjakih“ v zdravstvu, ki iz dneva v dan bolj tone. 
Ne morem se bolj strinjati z vodjem naše poslanske skupine Francem 
Juršo, ki je dejal, da se mu zdi, da gre pri imenovanju posebne skupine za 
reševanje zdravstva za dobro nagrajevanje prijateljev. Ne smemo pozabiti, 
da nas bodo ti strokovnjaki za njihovo svetovanje stali slab milijon evrov. 
In tako smo prišli na raven, ko bomo s sanacijsko ekipo sanirali sanacijske 
ukrepe, ki so bili potrebni zaradi sanacije starih dolgov in ... Pa naj razume 
kdor more. 

Dejavna je tudi opozicija. Vsak dan jih bolj zanimajo upokojenci ...
Pred vsakimi volitvami je ista zgodba. Vse stranke, razen DeSuS-a, pa ta-
koj po volitvah vsaj za tri leta pozabijo na upokojence, potem pa se zopet 
prebudijo in pred volitvam postanejo zavzete podpornice pravic upokojenk 
in upokojencev. Tako je tudi z regresom, ki ga je predlagala Bratuškova. 
DeSuS njenega predloga ni in ne bo podprl, ker predlaga samo dva raz-
reda upravičencev do regresa. Tako bi tisti, ki imajo najnižje pokojnine, 
dobili manj, in tisti z najvišjimi več. To je lahko sprejemljivo za neo-libe-
ralno politiko, ne pa za socialno stranko DeSuS, ki je najpomembnejši 
cilj ohranjati in vrniti dostojanstvo tistim, ki so na pragu ali pod pragom 
revščine. Najbolj neverjetno pa je, da se je začela zavzemati za upokojence 
ravno Bratuškova, to je taista političarka, ki je skupaj s tedanjim finančnim 
ministrom Čufarjem poudarjala, da upokojenci niso še ničesar prispevali 
k reševanju krize. Sedaj pa se zavzema za pravice upokojencev. Lepo vas 
prosim. Taka dvoličnost je res že neokusna.

Zato pa je DeSUS predlagal spremembe pokojninskega zakona, ki bo 
pokojnine vrnil na raven pokojnin pred gospodarsko in finančno krizo...
Tako je. Čeprav so v preteklosti mnogi ugotavljali, da upokojenci niso nič 
prispevali k reševanju gospodarske in finančne krize, je sedaj izračun tu. 
Na plečih upokojencev je bila privarčevana skoraj 1 milijarda evrov. Zato 
predlagamo dodatna izredna usklajevanja pokojnin v naslednjih petih 
letih. S temi usklajevanji bi upokojenci dobili povrnjeno to milijardo evrov, 
ki jo je država namenila za sanacijo bank ter druge ukrepe za reševanje 
krize.
Vsi razglašajo, da je krize konec. Plače se povečujejo tistim, ki imajo že 
sedaj visoke. upokojenci pa naj še kar naprej prispevajo za reševanje 
krize? Seveda na to ne bomo pristali. Zato pričakujemo, da bodo naš pred-
log zakona podprle vse stranke v parlamentu. Ob tem pa je potrebno še 
nekaj dodati ...

Glede usklajevanja?
usklajevanje pokojnin še vedno ne bo v zadostni meri pomagalo tistim 
z najnižjimi pokojninami, ki živijo pod pragom revščine. uspeli smo s 
tem, da sedaj upokojenci s polno delovno dobo dobijo minimalno 500 
evrov pokojnine. Toda še vedno ostajajo pod pragom revščine. Nekdo, 
ki je pošteno delal do polne delovne dobe, ne sme ostati pod pragom 
revščine. To je sramota za državo. Zato bomo v DeSuS-u v naslednjem 
mandatu zahtevali, da se zagotovljena minimalna pokojnina zviša nad 
prag revščine. To pomeni, da bi bila minimalna pokojnina v tem trenutku 
okoli 620 evrov. Kar 83.000 upokojenk in upokojencev živi pod pragom 
revščine. Tega ne bomo več dopuščali in upamo, da nas pri tem podprejo 
vse državljanke in državljani naše Slovenije.

Torej upokojenke in upokojenci še vedno lahko računajo na stranko 
DeSUS?
In samo na DeSuS! Mi ne pozabimo na upokojence takoj po volitvah. Na 
DeSuS lahko računajo tudi mladi in tisti, ki se bodo v naslednjih letih 
pridružili upokojencem. DeSuS bo naredil vse, da bodo lahko mirno 
dočakali upokojitev. DeSuS bo vztrajal, da se ustanovi močan demografski 
sklad, ki bo predstavljal eno izmed garancij za varno starost. Demografski 
sklad bo zagotavljal sredstva za pokojnine bodočih upokojencev. Državna 
podjetja morajo svoje dobičke nameniti ljudem, za socialno državo in ne 
za dobičke že tako ali tako bogatih izbranih posameznikov. Zato skupina, 
ki jo vodi predsednik DeSuS-ovega gospodarskega odbora Saša Geržina, 

še naprej pripravlja vse 
potrebno za pripravo 
našega predloga glede 
demografskega sklada. 
Pri tem ima seveda 
mojo podporo. 

V teh dneh se izteka 
rok za izvedbo priprav 
na izvršitev arbitražne 
razsodbe ...
Tako je. In kot zuna-
nji minister bom še 
naprej vztrajal, da 
mora Slovenija naredi-

ti odločne korake k implementa-
ciji oziroma izvršitvi arbitražne 
odločbe. Neodločnost, prevelika 
potrpežljivost in sramežljivost sta 
nas vse od osamosvojitve naprej, 
že dovolj oziroma preveč stala. 
Slovenija mora na morju takoj 
izvršiti odločbo, četudi bo za to 
potrebno investirati v dodatno 
opremo za varovanje naših meja. 
Potrebno je začeti s popolnim izva-
janjem suverenosti v slovenskem 
morju. Ne moremo še naprej nemo 
opazovati in filozofirati o takih in 
drugačnih rešitvah, za katere že v 
naprej vemo, da ne bodo uspešne. 
Pa smo zopet pri SMC in vodenju 
vlade. Zato tudi nervoza, ki je raz-
vidna iz zadnjih nastopov predsed-
nika parlamenta Brgleza, ki sedaj 
išče krivce za neuspešnost lastne 
stranke na tem področju. Rad bi jih 
iskal drugje, toda prav bi bilo, da jih 
išče blizu sebe.

Prazniki so tu. Zato bova zares 
zaključila s politiko.
Branko, dovoli, da dodam samo 
še naslednje. Stranka DeSuS bo v 
novem letu dejavnejša na družbenih 
omrežjih, zato se nam pridružite na 
Facebooku. Ne bo vam žal. Med 
drugim vam bom predstavljal prvih 
sto mojih upokojencev, ki imajo za 
sabo več kot zanimive življenjske 
zgodbe. Če vam bo to všeč, vas 
vabim, da se nam tudi sami ogla-
site in predstavite svojo zgodbo. 
Tako bomo od sedaj naprej tudi 
Faceboook prijatelji. Seveda pa os-
tajamo še naprej pristni prijatelji 
stranke DeSuS, ki nam ni vseeno za 
sočloveka in za Slovenijo.

Leto 2018 prinaša tudi parlamen-
tarne volitve ...
upam, da nam bo leto 2018 prines-
lo veliko zdravja, ker če bomo zdra-
vi, lahko tudi zmagamo na parla-
mentarnih volitvah! Zato vam želim 
zdravo in zmagovalno leto 2018 in 
upam, da se kmalu srečamo v živo 
tudi na terenu.

Pogovarjal se je Branko Simonovič

IntervjuIntervju
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Kot je že tradicija, smo tudi letos 
podelili priznanja stranke DeSuS in 
sicer bronasta, srebrna in zlata, štirje 
najbolj zaslužni člani stranke pa so si 
letos prislužili naziv častnega člana. 
Za dolgoletno požrtvovalno delo v 
stranki DeSuS in velik prispevek k 
razvoju stranke so najvišje strankar-
sko priznanje prejeli MILAN KRAJ-
NIK s Ptuja, mag. DRAGO ŠTEFE iz 
Kranja, FRANC VRBNJAK iz Celja 
ter IVAN FELE iz Prevalj. Vsem na-
grajencem iskreno čestitamo, hkrati 
pa se jim zahvaljujemo za neizbris-
en pečat, ki so ga v stranki pustili 
po mnogih letih delovanja, s svojo     
energijo, delovnim elanom in preda-
nostjo.

Priznanja 
DeSUS 2017 

Spoštovane članice in člani,

zaključuje se še eno leto 
našega uspešnega delovanja 
in sodelovanja. Stranka De-
SuS je tudi letos dokazovala 
svojo državotvornost, pred-
vsem pa skrb za upokojence, 
ki bi bili danes brez našega 
vpliva in sodelovanja v 
koaliciji zagotovo v slabšem 
položaju.
Leto 2017 je hkrati zadnje, 
v katerem še niso izrazito prevladovale predvolilne teme. In 
čeprav so v nekaterih drugih strankah pohiteli s predlogi, ki so 
kar malo preveč očitno namenjeni nabiranju političnih točk, 
smo v DeSuS-u vztrajali na naši začrtani poti in pri projektih, 
ki smo jih podprli že na začetku tega mandata, saj menimo, 
da prinašajo izboljšanje kakovosti življenja državljankam in 
državljanom Slovenije.
To našo začrtano pot in usmeritve smo dograjevali tako na 
10. kongresu stranke DeSuS, ki je bil 18. februarja v Lju-
bljani, kot na klavzuri stranke, ki je bila 7. junija na Brdu pri 
Kranju.
Pred iztekom mandata te koalicije bo stranka DeSuS s svojimi 
aktivnostmi podkrepila nekaj ključnih točk našega programa.
Marca letos smo pričeli s pripravljalnimi aktivnostmi za par-
lamentarne volitve 2018. Z dopisom, ki je bil naslovljen na 
vse naše teritorialne organizacije, smo članstvo zaprosili, 
da nam odgovorijo na anketna vprašanja in začnejo posto-
pek evidentiranja kandidatk in kandidatov tako za volitve v 
državni zbor kot za lokalne volitve 2018. Postopek evidenti-
ranja kandidatov se v teh dneh zaključuje.
Na podlagi seznama evidentiranih kandidatov lahko ugo-
tovim, da imamo v DeSuS-u dovolj sposobnih ljudi, ki bodo 
vsebinski nosilci našega programa, ki bo v ospredje postav-
ljal gospodarski razvoj ob hkratni krepitvi socialne države. 
Ob pripravah volilnega programa bomo pregledali tudi pred-
loge in pobude iz anketnega vprašalnika.
V naslednjih tednih in mesecih se bomo pogosto srečevali 
tako na sedežu stranke kot na terenu po vsej državi ter skupaj 
pripravljali vsebine, s katerimi bo DeSuS nastopil na volitvah.
Spoštovane članice in člani, ob zaključku leta bi sem vam rad 
najlepše zahvalil za vaš prispevek k trdnosti in razvoju naše 
stranke. Prepričan sem, da bomo skupaj tudi v prihodnje ig-
rali v slovenskem političnem prostoru pomembno vlogo, svoj 
politični kredo pa še naprej gradili na tradicionalnih razvojno-
socialnih vrednotah, ki jih vseskozi dosledno zagovarjamo. 
Želim vam obilico zdravja, uspehov in osebnega zadovoljstva 
v letu 2018!

Branko Simonovič, 
generalni sekretar DeSUS

Spoštovane bralke in bralci, 
dragi prijatelji, 

zakorakali smo 
v najlepši čas v 
letu, čas veselja, 
ko zadiši po cime-
tovih piškotih, 
vroči čokoladi in 
kuhanem vinu. 
Na vsakem kora-
ku nas spremlja    
p r e d p r a z n i č n i 
vrvež, trgovske 

police se šibijo pod težo raznoraznih do-
brot, središča mest so praznično okrašena, 
otroci se veselijo prvega snega in daril do-
brih decembrskih mož. 
December je zame res magičen mesec, a 
ne v smislu potrošnje in prednovoletnih 
zabav. Zame je to čas, ko se lahko v tem 
hitrem življenjskem tempu za trenutek 
ustavimo, se obrnemo nazaj, v pretekle 
dni, ko se usmerimo k družini, k tradiciji. 
Ko smo lahko skupaj z ljudmi, ki jih ima-
mo najraje. Že samo vonj po mamini potici 
in babičinih orehovih piškotih me vrne v 
brezskrbna otroška leta, topli spomini so 
to. Nismo imeli veliko, a imeli smo se radi 
in z ognjišča je vedno lepo dišalo, pa tudi 
Miklavž in Božiček sta naju s sestro vedno 
obiskala. A bistvo ni bilo v darilih, temveč 
v medsebojni povezanosti, naklonjenosti in 
veselem pričakovanju. In to je edino, kar 
šteje, darila niso pomembna, bistven je do-
ber namen, drobna pozornost, prijateljski 
pogled in topla beseda. 
Tudi v decembrski številki poskušamo 
biti čim bolj aktualni in zanimivi. Pogo-
vor s predsednikom Erjavcem je tokrat 
bolj sproščen, bolj oseben, saj bo časa in 
priložnosti za politiko v prihajajočem letu 
več kot dovolj. Nanizali smo kopico novic 
s poslanskih klopi, preverili utrip na te-
renu, nismo pozabili niti na razvedrilo, 
zato novicam spet vračamo priljubljeno 
križanko. 
Z optimizmom in novim zagonom stopamo 
v novo leto.
Srečno 2018! Imejte se radi. 

Nina Stankovič
v. d. odgovorne urednice

Predsednik republike Borut Pahor je obiskal vodstvo in člane izvršnega 
odbora DeSuS in se tudi osebno zahvalil za zaupanje in podporo na ne-
davnih predsedniških volitvah. Po besedah Erjavca Pahorjeva zmaga kaže, 
da ne potrebujemo novih obrazov, »ti pridejo, zmagajo, a tudi hitro odide-
jo,« je dejal. Podpredsednik DeSuS Tomaž Gantar je izrazil zadovoljstvo ob 
Pahorjevi zmagi in ocenil, da je bila kampanja na videz lažja, kot je bila v 
resnici. Tudi predsednik Pahor se je strinjal, da je prav naša podpora pripo-
mogla k njegovi ponovni izvolitvi.

Predsednik Pahor z 
zahvalo stranki DeSUS

Dragi prijatelji! 
Za nami je naporno, a uspešno leto. Veliko zadanih ciljev smo 
že uresničili, pred nami pa je še nekaj izzivov. Zmogli jih bomo 
razrešiti, preseči in oplemenititi, če bomo tudi v prihodnje složni 
in medsebojno spoštljivi ter predani delu za javni interes. Naj nam 
novo leto prinese svež zagon, ustvarjalno moč in nove uspehe. 
Čakajo nas pomembne državnozborske volitve, zato moramo v 
novem letu še bolj strniti svoje vrste in poiskati tisto, kar nas 
združuje in povezuje. V imenu Poslanske skupine DeSuS vam 
zagotavljam, da lahko tudi v prihodnje računate na nas!
Želim vam miren božič in predvsem zdravo, srečno in uspešno 
2018!
Obenem vam čestitam tudi za državni praznik - dan samostojnos-
ti in enotnosti. Bodimo enotni, strpni in ponosni kot pred 27. leti, 
ko smo se družno odločili za samostojno pot.
 

Franc Jurša , vodja Poslanske skupine DeSUS

Iz sedeža stranke

Iz sedeža stranke

” Upam, da nam bo leto 2018 
prineslo veliko zdravja, ker če 
bomo zdravi, lahko tudi zmaga-
mo na parlamentarnih volitvah! 

Karl Erjavec

Foto: DZ/Borut Peršolja
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Problem zagotavljanja dolgotrajne oskrbe postaja vse bolj pereč z 
večanjem števila tistih, ki dolgotrajno oskrbo potrebujejo. Primernih 
rešitev za to pa še ni na obzorju. V preteklih letih je bilo že več neuspešnih 
poskusov sprejetja zakona o dolgotrajni oskrbi. En predlog je pripravilo 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, drugi je 
nastal pod okriljem Zveze društev upokojencev Slovenije, tretjega pa so 
pripravili v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Nedavni predlog pri-
prave zakona je nastal na Ministrstvu za zdravje. Tudi ta predlog zakona 
žal ni ustrezno naslovil potreb uporabnikov. 
Slovenija potrebuje preprost zakon, ki bi odgovoril na potrebe okoli 
60.000 ljudi, med katerimi niso le starejši, ki vsako leto potrebujejo dol-
gotrajno oskrbo. Zagotoviti jim je treba dostop do zadostnih, ustreznih 
in kakovostnih storitev dolgotrajne oskrbe. Ljudje običajno želimo tudi v 
pozni starosti ostati čim dlje v domačem okolju, to pa je hkrati tudi javni 
interes. 
Zadnji predlog zakona Ministrstva za zdravje sta laična in strokovna 
javnost upravičeno raztrgali. Predlagan je bil zapleten birokratski sistem 
uvedbe novega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo po vzoru zdravstve-
nega zavarovanja. Po tem predlogu manj premožni ne bi imeli ustreznega 
dostopa do pravic iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. Zaradi visokih 
doplačil storitve večini potencialnih upravičencev ne bi bile dostopne. 

Neodgovoren odnos 
do dolgotrajne oskrbe

Iz poslanskih klopi

Za zvišanje pokojnin na raven 
pred gospodarsko krizo!
V zakonodajni postopek smo vložili 
zakon, s katerim želimo odpraviti 
zaostanek pokojnin, ki je nastal 
zaradi varčevalnih ukrepov in se 

Tako kot letos bo tudi v letu 2018 
“upokojenski regres” izplačan v 
petih razredih glede na višino 
pokojnine. Tak pristop ocenjujemo 
kot najbolj solidaren in socialno 
pravičnejši. Ne zdi se nam prav, 
da upokojenec s 451 evri pokoj-
nine dobi enako višino letnega 
dodatka kot tisti z 2500 evri, kar 
je namreč predlagala poslanka 
Alenka Bratušek. Naj spomnimo, da 
še vedno veliko starejših živi pod 
pragom tveganja revščine, javne fi-
nance pa so vse bolj ogrožene zara-
di izdatkov, povezanih z dolgoživo 
družbo. Prizadevamo si, da bi naj-
prej pomagali najranljivejšim, zato 
smo naredili prvi korak in zvišali 
minimalne pokojnine na 500 ev-

Izpolnjujemo obljube!
rov ter s tem omogočili boljše življenje več kot 52.600 
upokojencem s polno pokojninsko dobo. 
Naj pojasnimo, zakaj je po družbenih omrežjih krožilo 
toliko manipulacij s strani gospe Alenke Bratušek in 
njene stranke. Pripravili so amandma na predlog za-
kona, po katerem bi sredstva, namenjena za upokojen-
ski regres, razdelili v dva razreda, ob tem pa bi bilo več 
kot 150 tisoč najrevnejših upokojencev prikrajšanih 
za 140 evrov. Predlog Alenke Bratušek bi med upoko-
jence razdelil nekaj več denarja, a od tega bi imeli več 
zgolj tisti s solidnimi in visokimi pokojninami, tisti z 
najnižjimi, in teh je v Sloveniji največ, pa bi dobili 
precej manj. To za nas ni sprejemljivo, saj menimo, da 
je razporeditev v pet razredov pravičnejša, še zlasti v 
luči naših prizadevanj, da bi sadove okrevanja gospo-

darstva morali najprej čutiti tisti, ki so tega najbolj potrebni. Komu realno 
bolj pomaga 140 evrov več dodatka, upokojencu s 438 evri pokojnine ali 
tistemu z 850 evri pokojnine? Prav tako bodo vsi upokojenci prihodnje 
leto deležni dvakratne uskladitve pokojnin (januarja za predvidoma 2,2%, 
aprila pa za 1,1%). Tudi letni dodatek za upokojence bo prihodnje leto višji 
za 10 evrov, zanj bo skupno namenjenih 140 milijonov evrov, kar je enak 
znesek kot pred uvedbo varčevalnih ukrepov in za 13 milijonov višji kot 
letos. Že sedaj pa mislimo na finančne rezerve, zato bomo naredili vse, da 
čim prej ustanovimo nujno potreben demografski sklad.

pokojnine niso usklajevale. Tako bi se poleg že sicer dogovorjene izred-
ne uskladitve v višini 1,1 odstotka aprila 2018, pokojnine dodatno uskla-
jevale še v obdobju 2019 - 2022, finančni učinek novele zakona je 334 
milijonov evrov. Kot je na novinarski konferenci povedal vodja poslanske 

skupine DeSuS Franc Jurša, želimo z novelo zakona 
nadomestiti tisto, kar so upokojenci izgubili v času 
gospodarske krize. V noveli ZPIZ-2 namreč predla-
gamo, da bi se pokojnine poleg rednega usklajevanja 
v letih 2019, 2020 in 2021 dodatno usklajevale po 
2 odstotka, leta 2022 pa za en odstotek. To pomeni, 
da bi se pokojnine realno letno zviševale za okoli 
pet odstotkov. »S predlagano novelo bomo popravili 
posledice zamrznitev pokojnin, ki bi sicer ostale tra-
jne,« je povedala mag. Julijana Bizjak Mlakar. Po-
slanec uroš Prikl pa je dodal, da bo s tem ukrepom 
povprečna pokojnina znova vredna okoli 70 odstot-
kov povprečne plače, kot je bilo v letih pred gospo-
darsko krizo.

V vladi in Državnem zboru so na pobudo Primoža Hainza obravnavali 
problematiko obstoja Mladinske knjige, ki je prešla v last »slabe banke«. 
V DeSuS-u menimo, da gre za založbo izjemnega pomena za sloven-
sko besedo in kulturo nasploh, pri čemer Hainz še posebej izpostavlja 
pomen mreže njenih knjigarn. Pobudo, da se založba zaščiti kot strateška 
naložba, podpira tudi minister za kulturo Anton Peršak. Mladinska knjiga 
je po ministrovih besedah praktično edina založba, ki izdaja kakovostno 
otroško, mladinsko in poljudnoznanstveno literaturo, prav tako edina še 
izdaja ponatise klasičnih del.

Za ohranitev 
Mladinske knjige 

Iz poslanskih klopi

DeSuS že dalj časa opozarja na 
slabo delo ministrice za zdravje 
(SMC) in ministrice za delo (SD), ki 
sta odgovorni, da imamo pred seboj 
spet zakon, s katerim se ni mogoče 
strinjati. Predlagani zakon bi se-
danje slabo in neurejeno stanje na 
področju dolgotrajne oskrbe le še 
poslabšal.

Mag. Julijana Bizjak Mlakar

Kolumna

VIŠINA POKOJNINE ZNESEK LETNEGA DODATKA
do 450,00 EUR 410,00 EUR
od 450,01 EUR do 550,00 EUR 270,00 EUR
od 550,01 EUR do 650,00 EUR 210,00 EUR
od 650,01 EUR do 780,00 EUR 160,00 EUR
nad 780,01 EUR 100 EUR

Foto: DZ/Borut Peršolja

Foto: DZ/Urša Vidrih
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Iz vlade

Minister za kulturo Anton Peršak je v Narodni galeriji skupaj s predsed-
nikom republike Borutom Pahorjem in podpredsednikom Državnega zbo-
ra Primožem Hainzem slovesno odprl slovensko »Evropsko leto kulturne 
dediščine 2018«. Ta izpostavlja predvsem dejstvo, da je kulturna dediščina, 
tako lokalna kot evropska, skupna! To je ob razglasitvi kulturnega leta 
poudaril že evropski komisar za kulturo - kulturna dediščina nam torej ne 
le pomaga razumeti našo preteklost, ampak lahko tudi gradi Evropo pri-
hodnosti. Slovenija je odprtje povezala z obletnico Prešernovega rojstva in 
tradicionalno prireditvijo Ta veseli dan kulture. Kot je v svojem nagovoru 
poudaril minister Peršak, kulturna dediščina niso samo stare stavbe in 
njihove ruševine ter skrb za muzeje in galerije, temveč so nesnovna kul-
turna dediščina tudi naš jezik ter naše vsakdanje obnašanje in ravnanje. 
Poenostavljeno rečeno – kulturna dediščina je vse, kar smo mi sami.

Medgeneracijsko sožitje na področju 
kulturne dediščine

Z evropske mize ta čas padajo pod-
njo pomembne druge in drugačne 
teme, denimo zaostrovanje razmer 
na Bližnjem vzhodu - napredo-
vanje izraelske agresivne politike 
osvajanja palestinskih ozemelj s 
končnim ciljem priključitve celotne 
Palestine v biblijski okvir velikega 
Izraela. 
Vodil sem razpravo ob petdeseti 
obletnici okupacije arabskega dela 

Palestine, ki jo je pripravila delegacija za odnose s Palestino v Evropskem 
parlamentu, z nekaj sijajnimi govorniki iz svetovne diplomatske in aka-
demske elite. Profesor Michael Lynk, nekdanji posebni poročevalec OZN 
za človekove pravice na okupiranih palestinskih ozemljih, je bil jasen: 
Izrael kot, po mednarodnem pravu, legalni okupator krši mednarodno 
in mednarodno humanitarno pravo na vsaj štirih področjih: z gradnjo 
nezakonitih judovskih naselij, s postavitvijo zidu, ki ločuje Jude od arab-
skih Palestincev, z aneksijo Vzhodnega Jeruzalema in s stalnim kršenjem 
človekovih pravic Palestincev. To zadostuje, da izraelskega statusa »legal-
nega okupatorja« ni več mogoče trpeti, saj je sčasoma postalo jasno, da 
gre za »ilegalno« okupacijo z nepredvidljivimi posledicami za stabilnost in 
mir v tem delu sveta. Ali lahko Eu stori kaj več, kot da zadevo opazujemo 
in financiramo (pometeno pod mizo)?
Tja (pod mizo) pometamo tudi dogajanje v Kataloniji in se delamo, kot 
da se nas zadeve v Španiji, kjer se poslužujejo nesprejemljivih metod 
obračuna z voljo Kataloncev in pravili demokratične Eu, ne tičejo. Danes 
(v sredo) imamo popoldne novinarsko konferenco platforme „Dialog Eu 
– Katalonija“ Eu, na kateri bomo predstavili manifest, s katerim pozivamo 
evropske voditelje in institucije, da se zavzamejo za mirno in dialoško 
rešitev spora med Madridom in Barcelono in za demokratično izvedbo 
volitev 21. decembra. To pomeni tudi, da je politične zapornike iz Kata-
lonije treba takoj izpustiti na prostost, da bodo kot svobodni ljudje lahko 
sodelovali v volilnih postopkih. Sprejel sem častno funkcijo predsednika 
tega foruma.

/del besedila je izšel kot kolumna v izolskem tedniku Mandrač, 30. 11. 2017/ 

Kaj je te dni pod “evropsko mizo”

Ivo Vajgl
evropski poslanec

Slovenska družba se stara, zato mo-
ramo država, institucije in držav-
ljani skupaj poiskati rešitve, ki bodo 
zagotovile boljše pogoje bivanja 
za starejše. Projekt Sobivamo, ki 
ga vodijo na ministrstvu za okolje 
bo z nizom okroglih miz poskušal 
odgovoriti na ta vprašanja. »Skrb za 
starejše je naloga celotne družbe. 
Vemo, da so starejši bolj previdni pri 
življenjskih odločitvah in da zaupa-
jo preverjenim rešitvam. Zavedamo 
se, da moramo z informiranjem, di-
alogom in izmenjavo izkušenj šele 
vzpostaviti zaupanje v nove modele 
bivanja in sobivanja, kot ga poznajo 
v najnaprednejših državah. Ni nuj-
no, da bodo te rešitve delovale tudi 
pri nas, zato spodbujamo starejše, 
da govorijo o potrebah, željah in 
omejitvah. Tako bomo ugotovili, 
katerim rešitvam bi bilo smiselno 
v Sloveniji dati prioriteto. Želimo 
si, da zaženemo resnično medge-
neracijsko akcijo,« je povedala mi-
nistrica za okolje in prostor Irena 
Majcen. 

Nove možnosti za 
kakovostno bivanje starejših 

Nedavno je častitljivo obletnico 
praznoval častni član DeSuS ter 
eden od ustanovnih članov stranke 
Franjo Čevnik. V Celju, kjer je delo-
val tudi kot mestni svetnik, je pustil 
neizbrisen pečat tako v naši mestni 
organizaciji kot tudi v samem Celju. 
Kot so zapisali naši Celjani, gospoda 
Čevnika krasi vedrost duha in prist-
na srčnost razumnika - za njegov 
doprinos se mu iskreno zahvaljuje-
jo. Čestitkam se pridružujemo tudi v 
našem uredništvu, gospodu Čevniku 
želimo vse najboljše, na še mnogo 
zdravih, čilih in dejavnih let!

90 let ustanovnega člana DeSUS
” Mi ne pozabimo na upokojence takoj po volitvah. 

Na DeSUS lahko računajo tudi mladi in tisti, ki se bodo 
v naslednjih letih pridružili upokojencem.

Nekdo, ki je pošteno delal do 
polne delovne dobe, ne sme ostati 
pod pragom revščine. To je sramo-
ta za državo. Zato bomo v DeSUS-u 
v  naslednjem mandatu zahtevali, 
da se zagotovljena minimalna 
pokojnina zviša nad prag revščine.

”
Karl Erjavec

Karl Erjavec
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Letni zbor članic in članov v Braslovčah je tokrat gostil tudi našega pred-
sednika Karla Erjavca, braslovškega župana ter predstavnike stranke DeS-
uS iz sosednjih občin. Predsednik braslovškega odbora Branko Ribizel je 
med drugim predstavil delo odbora ter rezultate številnih pobud, ki so 
jih uspeli uresničiti prek dela v občinskem svetu. Na srečanju je prisot-
ne pozdravila tudi nekdanja poslanka v državnem zboru gospa Marinka 
Plevčak. Srečanje smo sklenili v prijetnem vzdušju, ob zvokih ansambla ZA 
ŽuR pa druženje nadaljevali vse do večernih ur.

Letni zbor DeSUS 
Braslovče

S terena S terena

Pokrajinski odbor DeSuS Ljubljana se je lotil velikega izziva - organizaci-
je martinovanja stranke DeSuS, ki je odlično uspelo. Pričakujemo, da bo 
srečanje postalo tradicionalno, saj se ga je že prvič udeležilo okoli 450 
članic in članov. Družabnega dogodka so se udeležili tudi predsednik Karl 
Erjavec ter poslanci Primož Hainz, Ivan Hršak in Marinka Levičar. Za prav 
posebno presenečenje pa je poskrbel kar sam predsednik republike Borut 
Pahor, saj nas je nepričakovano počastil s svojo udeležbo. Vse zahvale in 
pohvale organizatorjem za vložen trud in prizadevnost! 

Martinovanje DeSUS uspelo

Decembra je potekala volilna skup-
ščina Občinskega odbora DeSuS 
Šempeter - Vrtojba, zaupanje za 
vodenje odbora pa je za prihod-
nja štiri leta prejela Anita Manfre-
da. Nova sestava odbora daje, po 
besedah nove predsednice, glede 
na raznolike izkušnje članov - od 
področja lokalne samouprave, 
gospodarstva, okolja in prostora, 
šolstva do zdravstva, sociale ter 
delovanja v krajevnih odborih, nov 
zagon in veter v jadra. Dogodka se 
je udeležil tudi generalni sekretar 
Branko Simonovič ter zaslužnim 
članom podelil plakete za doseda-
nje prizadevno delo v stranki.

DeSUS Šempeter-Vrtojba 
z novim vodstvom

Ministrica Irena Majcen se je v 
Slovenski Bistrici udeležila tradi-
cionalnega slovenskega zajtrka s 
poudarkom na medgeneracijskem 
sodelovanju, saj so skupaj zajtrko-
vali stanovalci doma za starejše 
ter učenci lokalnih osnovnih šol. 
Zajtrka z našimi najmlajšimi so se 
v svojih volilnih okrajih udeležili 
tudi poslanka mag. Julijana Bizjak 
Mlakar, podpredsednik Državnega 
zbora Primož Hainz in poslanec 
uroš Prikl. 

Za zdravo 
in lokalno 
pridelano 
hrano

Društvo upokojencev Slovenska 
Bistrica je pripravilo dobro obis-
kano srečanje s Petrom Vilfanom, 
košarkarsko legendo, prvim kape-
tanom slovenske reprezentance, 
športnim komentatorjem in našim 
poslancem v Državnem zboru. Po-
govor je tekel o njegovi uspešni 
športni poti, pa tudi o pomembno-
sti gibanja in rekreacije za starejše 
ter o problemih upokojencev. Za-
nimivo medgeneracijsko srečanje 
so z iskrivimi vprašanji, vezanimi 
predvsem na Vilfanovo športno 
pot, prijetno popestrili tudi mladi 
kadeti Košarkarskega kluba Sani.

Peter Vilfan 
o pomembnosti 
rekreacije 
za starejše

”
DeSUS bo vztrajal, da se ustanovi močan demografski 
sklad, ki bo predstavljal eno izmed garancij za varno 
starost.

Karl Erjavec
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Križanka - Sudoku

” Stranka DeSUS bo v novem letu  
dejavnejša na družbenih omrežjih,  
zato se nam pridružite na Facebooku.

Karl Erjavec
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