
Za osebno obvešcenost 
28. 3. 2018, leto XIX 
www.desus.si, info@desus.si

Demografski sklad

Za popravo krivic 
upokojencem

Kolumna

6
7

8

88

Pozdravljeni, predsednik DeSUS Karl Erjavec. V zadnjem obdobju smo priče 
precejšnjim političnim pretresom. Najbolj nas je presenetil odstop predsed-
nika vlade, vrhovno sodišče je dokončno odločilo o referendumu o drugem 
tiru, zdaj so tu prve afere, povezane z nepotrebno maketo o drugem tiru, ki 
je bila preplačana, tudi glede bančne luknje lahko ugotovimo, da še vedno 
nihče ni odgovarjal, Nova ljubljanska banka je mimo volje vlade plačala 
800.000 evrov za nezakonito hrvaško sodbo... Pa pojdiva po vrsti. Zakaj se 
je po vašem mnenju zgodil odstop predsednika vlade?
Vsekakor so vzroki za odstop drugačni kot jih navaja predsednik vlade dr. 
Miro Cerar, ki krivi za svoj odstop neuspešna pogajanja s sindikati, koalicijske 
partnerje, ki da smo mu onemogočili reforme in, kar je najbolj nenavadno, za 
svoj odstop krivi delovanje pravne države in odločitev vrhovnega sodišča, ki 
je razveljavil referendum o drugem tiru. Ne smemo pozabiti, da je dr. Miro 
Cerar strokovnjak za ustavno pravo, ki je dolga leta za lepe denarje svetoval 
parlamentu na področju pravnih zadev. Na volitvah 2014 je bil predstavljen 
kot nekdo, ki je eden največjih ustavnih pravnikov, in ki prisega na moralo in 
poštenost.

Kot ste že omenili, naj bi bili krivi tudi koalicijski partnerji in sindikati?
Sindikati vedno pred volitvami zaostrujejo svoj odnos do aktualne vlade in to 
je legitimna pravica sindikatov oziroma njihovih članic in članov. To je bilo še 
toliko bolj pričakovati, ko je ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc lahkotno 
popustila zahtevam zdravnikov po višjih plačah. Absurdno pa je, da stranka 
Mira Cerarja za vse druge poklicne skupine ni našla posluha. Tukaj mislim na 
višje plače za medicinske sestre, gasilce, policiste, vojake, vzgojiteljice, učiteljice 
in druge zaposlene v javnem sektorju. Glede koalicijskih partnerjev bom govor-
il samo o DeSUS-u. DeSUS je ves čas konstruktivno deloval v vladi, ker nismo 
želeli politične nestabilnosti, seveda smo nasprotovali vsem vladnim predlo-
gom, ki niso bili dobri za upokojence in naše državljane. Toda v teh prime-

Na volitvah moramo dobiti 
še višjo podporo!

Odstop predsednika 
vlade dr. Cerarja potrjuje 
naše stališče, da Sloveni-
ja za predsednika vlade 
potrebuje izkušeno ose-
bo, ki je že okusila vse 
pasti politike.
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rih nas je SMC vedno preglasoval 
in izsilil slabe rešitve za državo. Žal 
mi je, da nismo uresničili nekaterih 
zavez iz koalicijske pogodbe, zlasti 
o ustanovitvi demografskega skla-
da in sprejetju zakona o dolgotrajni 
oskrbi za starejše, bolne in osebe s 
posebnimi potrebami.
Odstop predsednika vlade dr. 
Cerarja potrjuje naše stališče, da 
Slovenija za predsednika vlade 
potrebuje izkušeno osebo, ki je 
že okusila vse pasti politike. Novi 
obrazi niso rešitev za Slovenijo in 
odstop aktualnega predsednika 
vlade to potrjuje. Upam, da volivci 
na letošnjih parlamentarnih volit-
vah ne bodo ponovili te napake. 
Pri tem mislim zlasti na neizkušene 
t. im. nove obraze lepih besed 
in praznih obljub. Eden takih se 
nam kaže Marjan Šarec, ki primer-
ja vodenje Slovenije z vodenjem 
občine Kamnik.

Kje so torej vzroki za odstop Mira 
Cerarja?
Predsednik vlade je na sodišču 
izgubil v pravdanju z državljanom 
Vilijem Kovačičem, ker je šel v 
nedovoljeno kampanjo z davko-
plačevalskem denarjem. Kljub temu 
si je dr. Miro Cerar izbral še eno ne-
dovoljeno politično kampanjo - to 
je njegov odstop. Njegov odstop 
se je zgodil, ker ni več obvladoval 
situacije in se ni znal spopasti z 
aktualnimi težavami. Zato je raje 
izbral volilno kampanjo, v katero je 
pahnil celo državo, in to v času, ko 
je treba za državo sprejeti še zelo 
pomembne odločitve. Slovenija 

in njeni državljani ter državljanke moramo za to na 
predčasne volitve, čeprav je še en teden pred odsto-
pom Cerar na kongresu SMC govoril, da bo eden redkih 
predsednikov vlad, ki bo zaključil reden mandat vlade.

Datum prihajajočih parlamentarnih volitev še vedno 
ni znan. Kdaj bodo torej volitve?
Volitve morajo biti čim prej. Upam, da bodo 20. ali 27. 
maja. Naša stranka DeSUS je pripravljena na predčasne 
volitve. Pred nami so pomembne odločitve glede 
hrvaških varčevalcev pri Ljubljanski banki, glede dru-
gega tira in seveda pomembni izzivi, ki se nanašajo na 
pravice starejših, na pravice upokojenk in upokojencev.

Mandat se torej izteka. Na zadnjih volitvah je bilo geslo stranke DeSUS 
„Vrnimo ljudem dostojanstvo!“ Je bilo dostojanstvo ljudem v tem man-
datu vrnjeno?
Še enkrat se je pokazalo, kako pomembno je, da stranka DeSUS na volit-
vah dobi visoko podporo. Na zadnjih volitvah je stranka DeSUS dobila 
najvišjo podporo v njeni zgodovini. Imamo 11 poslank in poslancev. 
To se pozna tudi na rezultatih našega dela. Regres so po končani krizi 
ponovno začeli prejemati vsi upokojenci. Minimalna pokojnina za polno 
delovno dobo znaša 500 evrov. Pokojnine se zopet usklajujejo, letos za 
3,3 %. V zakonodajni postopek smo vložili predlog zakona o demograf-
skem skladu. V parlamentarni obravnavi je zakon o vdovskih pokojninah. 
Zakon o popravi krivic upokojencem zaradi varčevalnih ukrepov je prav 
tako na parlamentarnih klopeh po naši zaslugi. Seveda pa stranka sama 
nima 46 poslancev, torej parlamentarne večine, ki bi zagotovila, da bodo 
naši predlogi sprejeti. Zato pričakujemo podporo tudi drugih strank, ki pa 
je po navadi ni. Druge stranke samo veliko obljubljajo, kaj vse bi naredili 
za upokojence, ko pa je treba kaj storiti, pa ni nič od njih. Samo obljube in 
velike besede. Zato moramo na naslednjih volitvah dobiti še višjo podpo-
ro, da bomo naše delo lahko dokončali ter zagotovili starejšim, invalidom 
in tudi mladim boljši materialni položaj.

Našteli ste nekaj ukrepov, ki vsekakor izboljšujejo kakovost življenja 
upokojenk in upokojencev in tudi drugih ranljivih skupin. Kaj menite, 
da mora biti v naslednjem mandatu najprej sprejeto, da bodo starejši 
in drugi živeli bolje?
Tako, kot smo v veljavni koalicijski pogodbi vztrajali na ukrepih, ki so bili 
tudi sprejeti, bomo tudi po letošnjih parlamentarnih volitvah jasno pogo-
jevali naše sodelovanje v vladni koaliciji z naslednjimi zahtevami:
• minimalna pokojnina za polno delovno dobo mora biti nad pragom 

revščine. To pomeni, da se bomo trudili za minimalno pokojnino za 
polno delovno dobo, ki bi bila okoli 620 evrov.

• Vdovske pokojnine se morajo prav tako dvigniti nad prag revščine. 
Starejši ljudje, ki živijo sami, 
ne morejo prejemati sramot-
nih mesečnih zneskov, ki jim 
ne omogočajo človeka vredno 
življenje.

• Končno je potrebno zagotovi-
ti delovanje javnega zdravs-
tva brez korupcije in čakalnih 
vrst ter sprejeti zakon o dol-

Intervju

Novi obrazi niso rešitev 
za Slovenijo in odstop 
aktualnega predsednika 
vlade to potrjuje. Upam, 
da volivci na letošnjih par-
lamentarnih volitvah ne 
bodo ponovili te napake.
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gotrajni oskrbi, ki bo omogočal, da bodo starejši in drugi, ki ne morejo 
živeti samostojno, čim dlje živeli v domačem okolju.

• Iz državnega premoženja, ki znaša okoli 11 milijard evrov, je treba 
oblikovati demografski sklad, ki bo namenjen za pokojnine bodočih 
upokojencev. Predlog zakona je že v proceduri Državnega zbora. Pri 
tem nas jasno podpirajo tudi v Zvezi društev upokojencev Slovenije in 
Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije.

• Zagotoviti je treba boljše pogoje za rekreacijo in zdravo življenje 
starejših. Državo najmanj stane zdrav upokojenec, če že moramo gle-
dati vse skozi številke. 

• Zavzemamo se za ustanovitev urada za starejše in medgeneracijsko 
sodelovanje. To je bila tudi zaveza tega mandata, ki pa žal ni bila 
uresničena. Zato pa zagotavljam, da bo v naslednjem mandatu.

Našteli ste zahteve za koalicijsko pogodbo po parlamentarnih volit-
vah, ki se nanašajo predvsem na upokojence. Kaj pa druga področja?
Seveda imamo program tudi za druga področja. Vendar ni nobena skrivnost, 
da je DeSUS edina stranka, ki se resnično bori za pravice starejših. Ni-
smo mogli vsega narediti, ker nismo zadosti močni, čeprav imamo 11 
odličnih poslank in poslancev in štiri ministre. Za spremembe potrebu-
jemo še boljši volilni izid. Zato bo tudi naš program za naslednji mandat 
temeljil na pravici starejših, da živijo dostojno življenje. Seveda pa ostaja 
naša zaveza tudi za ohranitev javnega zdravstva in javnega šolstva. Pred-
vsem zdravstvo je v kritičnem stanju. Poglejte samo primer Pediatrične 
klinike v Ljubljani, kjer skrbijo za zdravje naših najmlajših. Zdravniki 
odhajajo eden za drugim, hkrati nam zagotavljajo, da je vse v najlepšem 
redu. Zdrava pamet nam pove, da dva zdravnika ne moreta nadomestiti 
dela 20 zdravnikov. Ne smemo dopustiti, da je zdravje naših otrok in 

vnukov ogroženo zaradi slabih 
medčloveških odnosov znotraj 
klinike. Seveda so dolge čakalne 
vrste na nujne posege prav tako 
popolnoma nesprejemljive. V 
zdravstvu so potrebne korenite 
spremembe.
Pomembna je tudi evropska di-
menzija. Kako pomembno je, da je 
stranka DeSUS dobila evropskega 
poslanca, se kaže tudi v tem, da 
stranko DeSUS vabijo k sodelo-
vanju tudi politične stranke, ki 
delujejo na evropski ravni. Naše 
teme so vse bolj zastopane tudi 
v Evropskem parlamentu, ker 
so teme staranja prebivalstva in 
medgeneracijskega sodelovanja 
vse bolj aktualne. To je tudi potr-
ditev, da delamo v pravi smeri.

Kritično je tudi stanje v sloven-
ski vojski...

Slovenska vojska, eden izmed te-
meljev državnosti Slovenije, je zašla 
v slepo ulico. Pomanjkanje kadra, 
slaba opremljenost in nespodobno 
plačilo so problemi, ki jih ne bo 
mogoče rešiti čez noč. Zahtevajo 
pa takojšnje ukrepanje. Sloven-
ska vojska nima pravega stika z 
državljani. Z vojsko se srečujemo 
zgolj ob naravnih nesrečah, ko vo-
jaki priskočijo na pomoč. Seveda je 
tako tudi prav. Vendar se je potre-
ben stik z ljudmi zgubil s tem, da 
imamo v Sloveniji zgolj profesional-
no vojsko. Zato bo DeSUS predlagal, 
da se ponovno uvede trimesečno 
obvezno služenje vojaškega roka za 
moške. S tem bomo vojaški poklic 
približali državljanom in marsi-
kdo, ki bo služil obvezno služenje 
vojaškega roka, se bo na podlagi 
izkušenj odločil, da se pridruži pro-
fesionalni vojski. S tem se bo vojski 
zagotovil še boljši kader, ne bo po-
manjkanja kadra in fantje bodo pri-
dobili življenjsko izkušnjo, ki jim bo 
prav gotovo pozitivno pomagala pri 
nadaljnji življenjski in poklicni poti. 
Seveda se bo trimesečni vojaški rok 
upošteval tudi v pokojninsko dobo. 

Na zadnjem kongresu stranke 
smo veliko pozornost namenili 
tudi gospodarskemu programu. 
Kakšen bo gospodarski program 
stranke za nove volitve?
V DeSUS-u se zavedamo, da brez 
dobro delujočega gospodarstva ni 
socialne države. Kot zunanji minis-
ter sem v tujini odprl vrata številnim 
slovenskim podjetjem. To vam bodo 
potrdili tudi direktorji teh podjetij. 
Vsekakor gospodarska rast temelji 
tudi na prizadevanjih gospodarske 
diplomacije pri odpiranju novih 
trgov. S tem bom seveda nadalje-
val. Vsekakor pa je treba več pozor-
nosti nameniti malim podjetnikom 
in obrtnikom. Tu predvsem mislim 
na enostavnejšo in sprejemljivejšo 
davčno politiko. Po vzoru sosed-
njih držav moramo uvesti pavšalne 
obdavčitve, ki bodo obrtnike in 
podjetnike dodatno stimulirale k 
vlaganju ter zaposlovanju. Zopet 
moramo uvesti zgledne davčne 
olajšave za sponzoriranje športnih 

Intervju

Na naslednjih volitvah moramo dobiti še višjo podporo, da 
bomo naše delo lahko dokončali ter zagotovili starejšim, 
invalidom in tudi mladim boljši materialni položaj.
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Ministrstvo za okolje in prostor je te dni sklenilo niz predstavitev projekta Sobivamo, s čimer je začelo zani-
mivo javno razpravo na temo kakovosti bivanja starejših. Konec marca projekt prehaja v drugo fazo, ko se bo 
izvajal prek informacijskih točk. Te bodo postavljene v vseh mestnih občinah. Obiskovalcem bodo na voljo 
informacije o možnostih sobivanja, prilagajanja obstoječega bivalnega okolja novim potrebam, vzpostav-
ljanja gospodinjskih skupnosti, kar se je ob predstavitvah projekta pokazalo kot izredno zanimiva in ponekod 
že vzpostavljena oblika sobivanja starejših. Odlično je bil sprejet tudi predlog o vzpostavitvi javne službe za 
najemniško upravljanje, kjer bi starejši svoje nepremičnine lahko predali v upravljanje republiškemu stano-
vanjskemu skladu, s prihodki pa bi si zagotovili za svoje potrebe in želje primernejše bivanjsko okolje. Minis-
trstvo bo predloge iz javnih razprav vneslo v sistemske rešitve in prvič odprlo več kot potrebno medresorsko 
razpravo o bivanju starejših.

Sobivamo - INFO TOČKE

in kulturnih prireditev. Sponzorska 
sredstva se s privatizacijo vsako 
leto znižujejo. To pomeni, da sta 
šport in kultura vse manj dostopna 
za manj premožni del prebivalstva. 
Posebno pozornost moramo na-
meniti digitalizaciji in seveda tudi 
socialnemu podjetništvu. DeSUS je 
v koalicijski pogodbi zahteval, da 
se posebno pozornost nameni so-
cialnemu podjetništvu in rezultati 
so že vidni. Tu je seveda še ener-
getika in spodbujanje investicij v 
zeleno proizvodnjo energije ter hi-
droelektrarne. Gospodarstvo lahko 
računa na to podporo DeSUS-a. To 
smo s svojim preteklim delom že 
dokazali.

So kandidatne liste za prihajajoče 
parlamentarne volitve že popol-
njene z imeni in priimki kandi-
datk in kandidatov? DeSUS-u se 
pridružujejo tudi znani in mlajši 
obrazi.
Liste še dopolnjujemo. Večina kan-
didatov pa je že znanih. Res se nam 
pridružujejo tudi znani obrazi, kot 
so Peter Vilfan, Lado Leskovar, 
Saša Dončić... To nas seveda ve-
seli in potrjuje, da DeSUS-u ljudje 
zaupajo, saj so se naši kandidati s 
preteklim delom izkazali, vsak na 
svojem področju in v tem je ve-
lika prednost naših kandidatov. Če 
je bil nekdo na svojem področju 
uspešen, sem prepričan, da bo 
uspešen tudi v zastopanju pravic in 
interesov naših volivk in volivcev. 
Zato je nujno iti na volitve in glaso-
vati za DeSUS!

Zdi se mi, da vam Hrvaška še 
vedno jemlje ogromno časa, 
tako da se verjetno še niste lo-
tili balinanja.
Res je, ni še bilo časa za bali-
nanje (nasmeh). Mislim, da je sedaj vsem skeptikom popolnoma jasno, 
da sem imel vseskozi prav, ko sem napovedoval, da dogovori in dodatni 
pogovori ter srečanja na najvišji politični ravni v odnosu s Hrvaško glede 
arbitraže ne bodo prinesli nikakršnih uspehov. Zato vseskozi zagovarjam 
spoštovanje arbitražne razsodbe in mednarodnega prava. Zato smo pri-
pravili pismo Evropski komisiji, ki ga je Odbor Državnega zbora RS za 
mednarodne odnose sprejel soglasno. Če se Evropska komisija ne bo od-
zvala, bomo vložili tožbo proti Hrvaški na mednarodnem sodišču. Glede 
na dosedanje izkušnje z Evropsko komisijo se zdi, da bo tožba na sodišču 
EU potrebna, čeprav bi se morala po mojem mnenju Evropska komisija 
morala že sama odzvati na takšno nesprejemljivo ravnanje Hrvaške in biti 
varuh mednarodnega prava.

S Hrvaško se odpira nova fronta glede NLB...
Ta fronta je že dolgo odprta. Poplačilo tako imenovanih prenešenih 
hrvaških vlog, ki je bilo s strani uprave NLB izvedeno na podlagi sodbe 
hrvaških sodišč, je popolnoma nedopustno in je v nasprotju s pravnim 
redom RS. Za takšno nezakonito ravnanje mora uprava NLB odgovarjati. 
Vse od podpisa dunajske pogodbe o nasledstvu leta 2001 je bilo stališče 
Republike Slovenije, da je problematika prenešenih deviznih hrvaških 
vlog vprašanje nasledstva in da so sodbe hrvaških sodišč nezakonite in 
s tem tudi neizvršljive. Sedaj pa se je izvedlo poplačilo s strani NLB. Kot 
zunanji minister in kot stranka DeSUS bomo naredili vse, da se zavaruje 
interes slovenskih davkoplačevalcev. Tega, da bi karkoli plačali Hrvaški, 
nikakor ne smemo dopustiti. Gre za stvar nasledstva nekdanje Jugoslavije 
in pri tem moramo vztrajati. 

Seveda se popolnoma strinjam z vami. Ali se torej tudi vi strinjate z 
mano, da ni bilo časa za balinanje?
Žal res. Lahko bi se tudi izgovoril na dolgo zimo in slabe vremenske 
razmere. Toda ravno pred kratkim sem govoril z nekaterimi balinarji, ki so 
obljubili, da mi bodo pomagali. Tako, da bomo spomladi lahko sodelovali 
tudi na kakšnem turnirju. Upam, da se srečamo!

Pogovarjal se je: Branko Simonovič

Naš program za nasled-
nji mandat bo temeljil na 
pravici starejših, da živijo 
dostojno življenje.

Intervju

Zagotoviti je treba boljše 
pogoje za rekreacijo in 
zdravo življenje starejših.
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Spoštovane članice in člani 
stranke DeSUS,
v zadnjih tednih poteka na 
vseh ravneh  stranke veli-
ko aktivnosti, povezanih z 
letošnjim volilnim letom. 
Izvajamo formalne kandi-
dacijske postopke, hkrati 
pa pripravljamo in uskla-
jujemo vsebine, s katerimi 
bomo nagovorili volivke in 
voli v ce. Ponudili bomo pro-
gram in ljudi, za katere trdno verjamem, da so vredni 
zaupanja in volilnega glasu državljank in državljanov 
Slovenije. DeSUS je stranka z več kot četrt-stoletno 
tradicijo. Naše delo ni kampanjsko in kratkoročno. Prav 
nasprotno. Morda bi ga lahko opisal s Cicerovo modrost-
jo, ki pravi, da  marljiv kmet posadi tudi takšna drevesa, 
katerih plodov sam ne bo nikoli videl. V našem progra-
mu so seveda na prvem mestu pravice upokojencev in 
druge pomembne  sestavine socialne države, a naše delo 
v državnem zboru in vladi bodo znali ceniti tudi tisti, ki 
so danes še  zaposleni, saj bodo imeli ukrepi, ki smo jih 
predlagali v DeSUS in pri katerih smo vztrajali zadnja 
leta,  dolgoročne učinke tudi za mlajše generacije. 
Izvršni odbor in Svet stranke sta na seji 7. marca sprejela 
sklepe, da se osnutek predvolilnega programa posreduje 
vsem teritorialnim organizacijam v 30-dnevno obrav-
navo. Pričakujem, da se bodo naši člani s svojimi znanji 
in izkušnjami dejavno in konstruktivno odzvali, in da 
bodo s predlogi ter dopolnitvam i  še nadgradili kako-               
vost in naprednost našega bodočega volilnega progra-
ma. Tega bodo naše kandidatke in kandidati predstav-
ljali volivkam in volivcem na različnih srečanjih, seveda 
pa bomo na organih stranke sprejeli tudi skrajšan o  ob-
liko  program a , ki bo na voljo volivkam in volivcem, ki 
jim čas ne   dopušča poglabljanja v posamezna področja.
V skladu z akti stranke, zakonom in rokovnik om volilnih 
opravil, ki ga bo pripravila Državna volilna komisija, 
bomo tudi sami pripravili interni strankin rokovnik, 
izvršni odbor pa bo imenoval tudi  volilni štab ter potrdil 
vsebinski del predvolilne kampanje, ki bo na voljo  vsem 
kandidatkam in kandidatom na listi stranke DeSUS. 
Prepričan sem, da bo na prihajajočih volitvah stranka 
DeSUS ponovno marsikoga presenetila in dosegla dober 
volilni izid. Volivke in volivci si po mojem mnenju ven-
darle bolj kot političnih eksperimentov, ki smo jih bili 
deležni na nekaj zadnjih volitvah, želijo stabilnih razmer 
v državi in politiki, dolgoročnih projektov, rastočega 
gospodarstva ter zdravih javnih financ. Za vse to pa je 
potrebno dolgoročno delo, ki presega en mandat. Prav 
to pa ob kakovostnem programu volivkam in volivcem 
ponuja DeSUS. Dober rezultat stranke DeSUS na letošnjih 
volitvah je najboljše zagotovilo, da bomo lahko naš pro-
gram tudi uspešno izvajali. 
Stranka daje velik poudarek tudi delu na terenu ter 
spodbujanju in omogočanju sodelovan j a članic in članov 
tudi na lokalni ravni. Veliko smo se srečevali v zadnjih 
mesecih, glede na volilno leto pa bo teh srečanj v prihod-
nje še več. Verjamem, da  nam bodo ta srečanja dala še 
dodatnega zagona, saj lahko skupaj dosežemo vsak cilj, 
ki si ga zastavimo.

Branko Simonovič, 
generalni sekretar DeSUS

Spoštovane bralke in bralci, 
dragi prijatelji stranke DeSUS, 

narava se prebuja iz dolgega zim-
skega spanca, pomlad prihaja na 
velika vrata, kar se čuti tudi na 
slovenskem političnem prizorišču. 
Letošnja pomlad pa bo še toliko 
bolj  živahna, saj nas do parlamen-
tarnih volitev loči le še dobra dva 
meseca. Skoraj vsak teden nastane 
kakšna nova stranka, različne liste 
takšnih in drugačnih barv, ki oblju-

bljajo vse mogoče. Veliko je populizma, demagogije, 
praznih besed in poceni obljub. Vsi bodo poskušali igra-
ti na čustva volivk in volivcev, na naše že pregovorno 
nezadovoljstvo z vsem, kar zadiši po politiki. Slovenska 
javnost ima rada  ne-politike, v zvezde kuje nove obraze, 
ki pa jih, kot kažejo izkušnje preteklih let, prav hitro 
po volitvah tudi “sklati z neba”. V delu slovenske javno-
sti na srečo še ostaja zavedanje, da je politika poklic 
kot vsak drug, da so za opravljanje politične funkcije 
potrebni znanje in izkušnje, pa tudi določene človeške 
kvalitete. Prav tako je treba vedeti, da fascinacija nad 
novimi obrazi nujno prinese tudi to, da bosta vodenje 
države in odločanje o kakovosti našega življenja v rokah 
ljudi, ki se bodo celoten mandat učili upravljanja javnih 
zadev, kar politika je; za korenite spremembe na bolje 
pa jim utegne zmanjkati sape. Prerado se pozabi, da je 
politika tudi obrt, da so za odgovorno vodenje države 
potrebna leta izkušenj, tako na parlamentarnem par-
ketu, kot v vladi. A žal je trend, ne le v Sloveniji, pač 
pa tudi v svetu, da ljudje vse manj zaupajo t. im. tradi-
cionalnim strankam (volilni izidi v našem sosedstvu, 
npr. Avstriji in Italiji to več kot potrjujejo). To so veliki 
izzivi za vse nas. Mnogi bi politični mandat raje podelili 
prvemu, ki pride mimo in pove par všečnih parol. Konec 
koncev, bi se pustili operirati nekomu, ki ni zdravnik?  
 
Med nami se je razraslo tako imenovano “vseglihar-
stvo”, ko radi rečemo, da so vsi isti, zato vsake štiri leta 
izvolimo popolnoma nove ljudi, potem pa se že kmalu 
po volitvah čudimo, ko se vedno znova izkaže, da smo 
“kupili mačka v žaklju”. In po vsakem novem razočaranju 
ravnamo enako, nove obraze že čez štiri leta zamenja-
mo s še novejšimi. Čas je, da se ta krog prekine, čas 
je da našo usodo zaupamo izkušenim ljudem. Nena- 
zadnje, od uveljavljenih političnih strank le DeSUS 
do zdaj še ni vodil vlade, čas je, da tudi mi pokažemo 
vse svoje sposobnosti in dobimo priložnost. Imamo 
voljo, znanje, odločnost in izkušnje. In Karl Erjavec 
pooseblja vse to. Čas je za modrost, čas je za DeSUS.  
 
Tudi v tokratni številki smo pripravili kopico aktual-
nih vsebin. Objavljamo zanimiv intervju s predsed-
nikom stranke Karlom Erjavcem, pogovarjali smo se 
tudi z vodjo poslanske skupine Francem Juršo, svoje 
razmišljanje pa sta tokrat v kolumne prelila Tomaž Gan-
tar in Peter Vilfan. Na zadnji strani vas čaka nagradna 
križanka, ki bo srečneža popeljala na izlet v Bruselj.  
 
Aktivno pomlad vam želim, kmalu se zopet beremo.  

Nina Stankovič
v. d. urednice
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V stranki DeSUS smo tudi formalno 
pričeli s pripravami na državno-
zborske volitve, ki bodo junija le-
tos. Imenovali smo volilni štab, 
sprejeli okvirni finančni načrt in v 
obravnavo članicam in članom po-
slali predlog volilnega programa. 

V naših vrstah tudi Lado Leskovar 
in Saša Dončić 

Iz poslanskih klopi

Karl Erjavec

V zakonodajni postopek je poslan-
ska skupina DeSUS vložila zakon o 
slovenskem demografskem rezer-
vnem skladu, ki smo ga pripravili 
v naši stranki. V koaliciji smo se 
dolgo pogajali o skladu, ki bi zago-
tavljal dolgoročno vzdržnost po-
kojninskega sistema, a so bila kon-
ceptualna razhajanja med nami in 
stranko SMC prevelika, da bi jih 
lahko premostili. Ker je ustano-
vitev demografskega sklada ena 
ključnih točk našega programa 
in tudi koalicijske pogodbe, smo 
se odločili, da zakon pripravimo 
in vložimo sami. Demografski 
sklad ne sme biti »prazen žakelj«, 
saj pomeni dolgoročni temelj za 
vzdržnost pokojninskega sistema 
in socialno varnost tudi za pri-

Vložili smo zakon o demografskem 
skladu

Na prvem mestu se bomo še naprej 
zavzemali za pravice upokojencev. 
Izredno veseli pa smo, da sta se 
nam pridružila tudi legendarni 
pevec Lado Leskovar in nekdanji 
košarkar Saša Dončić. „To kaže na 
to, da DeSUS uživa tudi zaupanje 

hodnje generacije upokojencev, zato smo vztrajali pri samostojnosti in 
neodvisnosti sklada, v katerega želimo vključiti tudi strateške naložbe 
države. Zakon, ki sta ga na novinarski konferenci predstavila predsed-
nik stranke Karl Erjavec in poslanec Uroš Prikl, je po besedah Erjavca 
nujen, da bi bila sredstva za pokojnine zagotovljena tudi današnji sred-
nji in mlajši generaciji. Naš predlog so podprli tudi v ZDUS-u in Zvezi 
svobodnih sindikatov Slovenije, kar kaže na širino soglasja o našem za-
konskem predlogu.

ljudi, ki so v življenju naredili velike 
stvari,“ je povedal predsednik Karl 
Erjavec. Menimo, da bodo letošnji 
volilni izidi zelo izenačeni, a smo 
prepričani, da bo rezultat DeSUS iz-
vrsten, in da bomo prejšnje volitve 
presegli tudi z izidom. Karl Erjavec 
je v izjavi za medije dejal, da upa, da 
bodo volivci letos stavili na stranke, 
ki imajo tradicijo, in za katere vedo, 
kaj od njih lahko pričakujejo, saj 
“od lažnih obljub ta država ne more 
naprej”.

Če je bil nekdo na svo-
jem področju uspešen, 
sem prepričan, da bo 
uspešen tudi v zasto-
panju pravic in intere-
sov naših volivk in 
volivcev.
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Iz poslanskih klopi

Poslanec Ivan Hršak se je odločil za vložitev zakona o izgradnji hidroelek-
trarn na srednji Savi, ki omogoča izgradnjo že načrtovanih HE Suhadol, 
Trbovlje in Renke. Hršak je sledil (mednarodni) zavezi Slovenije, da bo 
povečala delež obnovljivih virov energije, zakon pa bo ugodno vplival 
tudi na razvoj lokalne infrastrukture ter nasploh slovenskega gospodar-
stva. Zakon, ki je dober za vse deležnike – državo, koncesionarja in lokal-
ne skupnosti v območju koncesije, podpirajo poslanci različnih poslan-
skih skupin, tako koalicije kot opozicije, naklonjena pa mu je tudi lokalna 
skupnost.

Hršak z zakonom o 
izgradnji hidroelektrarn 
na srednji Savi

Podpredsednik Državnega zbora 
Primož Hainz je vložil predlog 
zakona o dodatku k pokojnini za 
izjemne dosežke na področju kul-
ture in raziskovalno-razvojne de-
javnosti, ki je pravzaprav nadalje-
vanje urejanja položaja oseb, ki so 
s svojim delom posebej prispevali 
k razvoju družbe in ugledu države. 
V lanskem letu je bil namreč spre-
jet zakon za športnike, zato je pred-
lagatelj Hainz ocenil, da je prav, 
da primerljivo temu uredimo tudi 
položaj oseb, ki imajo posebne za-
sluge pri prepoznavnosti Slovenije 
v kulturnem udejstvovanju in v 
svetu znanosti.

Kulturniki 
si zaslužijo 
dostojno 
starost

Eno od glavnih vodil stranke DeSUS je poprava krivic upokojencem, 
ki je nastala zaradi neusklajevanja pokojnin v času gospodarske krize. 
Finančne posledice predloga zakona, ki smo ga vložili v zvezi s tem in 
ki bi v štirih letih povrnil zaostanek zaradi zamrznjenih pokojnin, bi bile 
334 milijonov evrov, torej letno nekaj manj kot 90 milijonov evrov. To 
si pri 5% gospodarski rasti Slovenija lahko privošči, upokojenci pa si to 
zaslužijo. Torej, za popravo krivic!

Za popravo krivic 
upokojencem

Karl Erjavec

Trudili se bomo, da bi bila minimalna pokojnina 
za polno delovno dobo okoli 620 evrov.
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Pri razpravah o tem, kakšno zdrav-
stvo želimo, imamo najpogosteje 
pred očmi skandinavske države, 
morda tudi Avstrijo in Nemčijo. 
Kar je vsem tem državam skupno, 
je nedvomno visoka stopnja zado-
voljstva uporabnikov - bolnikov, 
praviloma pa je večja tudi sama 
učinkovitost. Ravno učinkovitost in 
finančna vzdržnost pa sta poglavit-
na razloga za potrebo po spre-
membah zdravstvenih sistemov, ne 
le v Sloveniji. Razlog je enostaven, 
zdravstvo je iz povsem znanih ra-
zlogov iz dneva v dan dražje in 
dejstvo je, da več denarja pomeni 
več zdravstva. Razmišljanje politike 
in pogosto tudi javnosti, da bomo 
zgolj z racionalizacijo lahko zados-
tili vsem naraščajočim potrebam 
po dodatnem denarju, je zgrešeno. 
Zato se že vrsto let vrtimo v 

Tomaž Gantar: 
Kako do boljšega zdravstva?

Kolumna

začaranem krogu, ki 
pomeni le iz dneva 
v dan manj javnega 
zdravstva. Čakalne 
dobe so pri tem le 
vrh ledene gore! 
Slovenija je sicer 
ob dejstvu, da na-
menjamo za zdrav-
stvo skoraj polovi-          
co manj denarja na 
prebivalca, še kar 
uspešna država. V 
kolikor želimo to 
mesto obdržati ali morda postati 
še boljši, pa se ne smemo več slepi-
ti. Zdravstvu bo treba nameniti 
precej več denarja in sprejeti bomo 
morali spremembe, podobne tis-
tim v najrazvitejših državah. Želja, 
da dosežemo enak cilj na povsem 
drugačen način, kar politika s svo-

jimi programi zelo rada obljublja, 
se do danes žal ni obnesla in tudi 
ne zdrži nobene strokovne presoje. 
Čas se izteka in zelo kmalu bo treba 
iskreno odgovoriti na vprašanje, ali 
je sodobno, kakovostno in vsem 
dostopno zdravstvo v resnici prio-
riteta naše države?

Iz poslanskih klopi

Poslanska skupina DeSUS je v par-
lamentarni postopek vložila pred-
log novele pokojninskega zakona, s 
katero želijo zvišati vdovske pokoj-
nine. Predlagajo zvišanje višine 
dela vdovske pokojnine s sedanjih 
15 na 25 odstotkov ter zgornje 
meje z 11,7 odstotka najnižje 
pokojninske osnove na 18 ods-
totkov. »Najnižja pokojninska os-
nova trenutno znaša 797,16 evra 
- del vdovske pokojnine pa največ 
93,27 evra; z našim predlogom bi 

se ta zvišal na 143,49 evra,« je pojasnila predlagateljica novele zakona 
poslanka Marinka Levičar, ki jo podpira celotna poslanska skupina DeS-
US. Predlaga tudi uvedbo minimalne zagotovljene vdovske pokojnine, ki 
naj bi po novem znašala 500 evrov. Revščina med vsemi kategorijami 
prebivalcev Slovenije najbolj ogroža starejše, ki živijo sami. Z zakonskim 

Poslanci DeSUS predlagajo 
višje vdovske pokojnine

predlogom želimo izboljšati gmotni 
položaj upravičencev vsaj do te 
mere, da jim ne bo treba prositi 
za socialno-varstvene prejemke. 
Število upravičencev do dela 
vdovskih pokojnin narašča, po 
zadnjem statističnem podatku jih 
je dobrih 58 tisoč, od tega kar 81 
odstotkov žensk, torej bi sprejeti 
zakon pomagal izboljšati predvsem 
socialni položaj samskih žensk - 
upokojenk. Za zvišanje vdovskih 
pokojnin bi potrebovali dodatnih 
30 milijonov evrov, za zagotovljeno 
odmero vdovske pokojnine v višini 
500 evrov pa okoli 6 milijonov ev-
rov. 

Vdovske pokojnine se 
morajo zvišati nad prag 
revščine.

Karl Erjavec
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Tri leta sem že član poslanske sku-
pine DeSUS v državnem zboru Re-
publike Slovenije, skoraj dve leti 
pa sem tudi član stranke. Stranke, 
ki ima več kot 25-letno tradicijo, 
ki je na politični sceni Slovenije 
vse od osamosvojitve, ki ima jasen 
program, izdelana stališča in po-
glede glede vseh najpomembnejših 
družbenih vprašanj. Stranke, ki je 
odprta za vse, ideološko še najmanj 
obremenjena, zagovarja in bori 
pa se za vse tisto, kar so nam naši 
predhodniki priborili že v okviru 
nekdanje države in kar zaenkrat 

uspešno ohranjamo tudi v samostojni Sloveniji. To so socialna država, 
javno zdravstvo in javno šolstvo, solidarnost - vse to pa ob spoštovanju 
vrednot tako narodnoosvobodilnega boja kot osamosvojitvene vojne. 
DeSUS ni samo stranka upokojencev in v prihodnosti bo to še manj, 
čeprav je bila ustanovljena predvsem zato, da zaščiti to eno najbolj ran-
ljivih skupin prebivalcev v naši državi. Odgovorno trdim, da če ne bi bilo 
DeSUS in če DeSUS ne bi bil v vseh vladah zadnjih več kot deset let, se 
o upokojencih, njihovih težavah in problemih, pokojninah, usklajevanju 
le-teh, regresu in nasploh o starejši generaciji, v naši državi ne bi ve-
liko govorilo. In to tako v vladi, kot v državnem zboru in posledično v 
javnosti oz. medijih. In temu primerno malo ali nič storilo! Glavna za-
sluga, da temu ni tako, nedvomno pripada stranki DeSUS. Tega seveda ne 
govorim na pamet, temveč iz lastne izkušnje, ko sem deloval kot poslanec 
državnega zbora v letih od 2011 do 2015! Upokojenska problematika 
je bila zelo redko na našem dnevnem redu, če pa že, je bila reakcija tiste 
gospe, ki danes rada govori o upokojencih in redno v svojih nastopih in 
razpravah kritizira DeSUS, naslednja: »Naj se s tem ukvarja Karl Erjavec«!
Če se dotaknem samo zadnjega obdobja, potem govorim o zaustavitvi 
padanja pokojnin, ponovnem rednem in izrednem usklajevanju le-teh, 
izplačevanju letnega dodatka vsem upokojencem, projektu ustanovitve 
demografskega sklada, nenehnem opozarjanju na vse krivice, ki se doga-
jajo starejši generaciji in njihovi odpravi. Prav tako smo okrepili delo-
vanje na vseh ostalih področjih, kot so zunanja politika, gospodarstvo, 
zdravstvo, sociala, šolstvo, okolje, šport in še bi lahko našteval. Vse to so 
stvari, ki jih ima DeSUS jasno zapisane tudi v svojem programu. Seveda 
vsega nismo in tudi ne bomo uspeli realizirati in razumem tisti del našega 
članstva, ki občasno z rezultati našega dela ni zadovoljen, ki pričakuje in 
zahteva več. Je pa potrebno povedati in razumeti tudi dejstvo, da lahko 
vsaka politična stranka svoj program izvaja in uresničuje samo toliko, 
kolikor znaša njena politična moč. DeSUS nikoli ni bila največja oziro-
ma najmočnejša partnerica v koaliciji, dejansko je bilo ravno nasprotno. 
Še najmočnejši smo v tem mandatu in to je jasno vidno tudi pri naših 
dosežkih in rezultatih v zadnjih treh letih. Smo pa, v to sem prepričan, 

Peter Vilfan: 

DeSUS ni samo stranka 
upokojencev!

pripravljeni narediti korak ali celo 
dva naprej na vseh področjih naše-
ga delovanja in verjamem, da pri-
haja čas (po naslednjih volitvah), 
ko bo DeSUS ne samo močen am-
pak najmočnejši člen nove koali-
cije. In ko bo temu tako, bomo tudi 
zaveze iz našega programa najmanj 
večinsko uresničili! Ne v enem 
mesecu ali enem letu, zagotovo pa 
v štiriletnem mandatu.
In na čem gradim ta optimizem? 
Smo odprti za vse, članstvo se 
povečuje, pridružujejo se nam mla-
di, izobraženi, razgledani, ambici-
ozni ljudje z idejami in vizijo. Boljši 
rezultat bomo dosegli na nasled-
njih volitvah, več ljudi z omenjeni-
mi karakteristikami bomo potre-
bovali. Tudi v DeSUS (ali še posebej 
v DeSUS) se zavedamo, da svet stoji 
na mladih, da brez njih, brez dela 
zanje, uspešnega gospodarstva, 
napredka na vseh področjih, kate-
rega gonilo so ravno oni, ne bo 
ne pokojnin ne mirne in spokojne 
starosti za vse nas in predvsem za 
njih.
Pa naj ta svoj optimizem pona-
zorim še s številkami. DeSUS je na 
predčasnih volitvah l. 2014 volilo 
okoli 90 tisoč volivk in volivcev. 
Seveda vsi niso bili upokojenci! 
Slednjih je v Sloveniji okoli 615 
tisoč! In bolj ali manj vsi, v trenut-
ku ko v tej državi nekaj ni ali ne gre 
tako, kot bi si želeli, na odgovor-
nost kličejo koga? Seveda DeSUS! 
Zakaj že? Zagotovo ne, ker bi nam 
dali svoj glas na volitvah! 
Jasno, da ne pričakujem, da boste 
na naslednjih volitvah vsi upoko-
jenci in upokojenke v Sloveniji 
volili našo stranko, vsekakor pa 
računam na precej višjo podporo. 
Tudi tistih, ki upokojenskega sta-
tusa še nimate ali ste celo še zelo 
oddaljeni od njega, se pa zavedate, 
da lahko sami, s svojim delom, 
angažiranostjo in aktivnim sodelo-
vanjem pri ustvarjanju naše lepše 
prihodnosti največ pripomorejo. V 
DeSUS-u smo vam to pripravljeni 
omogočiti. 

Kolumna
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Iz vlade

Minister za kulturo Anton Peršak je sredi februarja z direktorjem Frank-
furtskega knjižnega sejma podpisal pogodbo o nastopu Slovenije kot 
častne gostje leta 2022. V mednarodnih kulturnih poslih so tako dolgi 

roki povsem običajni, saj 
gre za sodelovanje velikega 
števila deležnikov. Slovenija 
se bo s tem nastopom posta-
vila ob bok tako pomembni-
ma svetovnima književnima 
velesilama, kot sta Francija 
(ki je bila častna gostja Frank-
furtskega knjižnega sejma 

Slovenija bo častna gostja 
največjega knjižnega sejma na svetu

Ameriško-slovensko izobraževalno 
fundacijo ASEF so pred petimi leti 
ustanovili člani mlajše generacije 
izseljencev iz Slovenije, ki danes de-
lujejo na prestižnih svetovnih uni-
verzah in na ta način ohranjajo in 
krepijo stik z domovino. Študentom 
in študentkam iz Slovenije omogo-
čajo študijske prakse in gosto-
vanja v ameriškem akademskem 
okolju, da bi nato to znanje ponesli 
v Slovenijo ter tako oplemenitili 
znanstveno-raziskovalno sfero.
Trenutno pri programih ASEF sode-
luje več kot 25 profesorjev, ki v svo-

je raziskovalne skupine sprejemajo slovenske študente. Nedavno je na 
ameriški univerzi Stanford v Kaliforniji potekala slavnostna prireditev, 
na katero se je prek video povezave vključil tudi minister za Slovence 
v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc in nagovoril prisotne. Minister 
je poudaril pomen kroženja znanja ter sodelovanja med Slovenci doma 
in po svetu, predstavil pa tudi podpis pogodbe, s katero je Republika 
Slovenija vložila 85.000 evrov v sklad za štipendiranje ASEF.

Minister Žmavc nagovoril goste 
slavnostne prireditve fundacije ASEF

Ustanovitelja fundacije profesorja 
Jure Leskovec in Peter Rožič sta 
poudarila, da se je fundacija v 
prvih petih letih izjemno uveljavila 
in se ji vsako leto pridružuje vse 
več profesorjev slovenskega rodu.
ASEF sicer uživa veliko podporo 
tradicionalne slovenske skupnosti 
v ZDA in Kanadi ter Slovencem na-
klonjenih Američanov. Ti s svojimi 
donacijami omogočajo, da fundaci-
ja vsako poletje ponudi štipendije 
za nadarjene študente iz Slovenije, 
ki želijo poletje preživeti v družbi 
akademikov slovenskega rodu na 
ameriških in drugih svetovno pri-
znanih univerzah. Ponujajo pa tudi 
štipendije za ameriške študente 
slovenskega rodu za njihov po-   
letni študij v Sloveniji, z namenom 
krepitve vezi z domovino predni-
kov ter pretoka znanja.

leta 2017 z udeležbo predsednika 
Macrona) in Italija (ki bo gos-
tja leta 2021). Gre za uresničitev 
pomembnega cilja iz Nacionalnega 
programa za kulturo 2014 - 2017, 
ki sta ga v veliki meri omogočila 
ministrica in minister za kulturo 
iz stranke DeSUS mag. Julijana 
Bizjak Mlakar in Anton Peršak. 
Za izvedbo gostovanja Slovenije 
v Frankfurtu je zadolžena Javna 
agencija za knjigo.

FOTO: Minister za kulturo Anton Peršak z direktorjem Frankfurtskega 
knjižnega sejma Jürgenom Boosom in direktorico Javne agencije za knjigo 
Renato Zamida (Foto Nebojša Tejić/STA)

Zavedamo se, da brez 
dobro delujočega gos-
podarstva ni socialne 
države.

Karl Erjavec
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Neformalna skupina evropskih poslank in poslancev Platforma za di-
alog EU – Katalonija, ki jo vodi evropski poslanec Ivo Vajgl, podpornik 
pravice Kataloncev do samoodločbe, se zavzema za demokratično 
rešitev ter spoštljiv odnos med španskimi in katalonskimi oblastmi. 28. 
februarja 2018 so se članice in člani skupine in še nekaj drugih pod-
pornikov zbrali v Bruslju pred Evropskim parlamentom na simbolični 
manifestaciji.
Ob tem so se evropske poslanke in poslanci iz različnih političnih skupin 
zavzeli za takojšnjo izpustitev »katalonskih političnih zapornikov in iz-
razili popolno nestrinjanje in zavračanje razmer, v katerih ti bivajo v 
zaporih.« 
Platforma bo znova vložila prošnjo za odobritev obiska katalonskih 
političnih zapornikov v Španiji, po tem, ko so njeno prvo prošnjo de-
cembra lani po dolgem birokratskem postopku zavrnili zaporniški urad-
niki. Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Cuixart in Jordi Sànchez so 
obtoženi uporništva, zaradi česar jim grozijo zaporne kazni do 30 let.
V skladu s špansko ustavo se take kazni uporabljajo v primerih, ko je  
uporabljeno nasilje, kar pa v katalonskem primeru ne velja. Po prepričanju 
Platforme je edina, ki je uporabila nasilje 1. oktobra lani (na dan referen-
duma o neodvisnosti), španska vlada, ki jo vodi Mariano Rajoy.
Amnesty International je v nedavnem poročilu o človekovih pravicah 
za leto 2017 zapisala, da sta španski policija in vojska (Policía Nacional 
in Guardia Civil) na podlagi ukaza ministrstva za notranje zadeve »upo-
rabili prekomerno silo proti miroljubnim ljudem in jih več kot 1.000 
poškodovali. Zato trdno verjamemo, da so štirje pridržani politični 
zaporniki, in da so kaznovani zaradi njihovih političnih in demokratičnih 
stališč«, je zapisala Platforma v izjavi za javnost.

Vajgl vodi skupino za dialog med 
EU in Katalonijo

Ivo Vajgl
evropski poslanec

Svet mlajših vabi k sodelovanju
Stranki DeSUS se pridružuje vedno več mladih, kar se odraža tudi v naših 
programskih izhodiščih. Predsednik Sveta mlajših Klemen Gliha nam je 
povedal, da se bodo mladi še posebno zavzemali za ustvarjanje novih 
delovnih mest z visoko dodatno vrednostjo ter omejitev rasti prekarnih 
zaposlitev. Kot eno od rešitev vidijo tudi v razvoju zadružništva, posebej 
v primerih zdravih jeder tistih podjetij, ki so se znašla v likvidnostnih 
težavah. Mlade v DeSUS skrbi, da se povečujejo neredne oblike dela, 
ki poleg skrbi za prihodnost, delavcem odvzamejo osnovne pravice, 
kot so koriščenje bolniške odsotnosti, porodniškega dopusta, pravice 
do nadomestila za nego otroka, letnega dopusta ipd. Hkrati se mladim 
družinam odrekajo osnove za dostojno življenje, saj zelo težko pridobijo 
stanovanjska posojila. Ne nazadnje pa take oblike izkoriščanja delavcev 
ne omogočajo plačevanja prispevkov, ki zagotavljajo vzdržnost pokoj-
ninske in zdravstvene blagajne. 
Vabljeni k sodelovanju v Svetu mlajših tudi vi!
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Intervju

Drži, že decembra smo vložili 
zakon za popravo krivic, ki bo 
upokojencem vrnil zaostanek 8,4% 
odstotka, kolikor so izgubili, ko se 
zadnja leta pokojnine niso usklaje-

vale. Prav tako smo, po propadlih 
dolgotrajnih pogajanjih s stranko 
SMC, samostojno vložili zakon o 
slovenskem demografskem re-
zervnem skladu, ki bo omogočil 
dolgoročno vzdržanost pokojnin-
ske blagajne. Potem smo vložili 
tudi zakon za zvišanje vdovskih 
pokojnin. In vsi ti zakoni zdaj 
čakajo na obravnavo v državnem 
zboru. In zdaj se bo pokazalo, 
kdo iskreno želi pomagati upoko-

jencem, in kdo drži 
figo v žepu. 

Pa bodo vsi ti zakoni 
sprejeti še v tem man-
datu?
Srčno si želim, da bi 
bili, a to žal ni odvisno 
le od nas. Odločilnega 
pomena bo, kako se 
bodo odločile največje 
stranke. Dali smo vse 
od sebe, a z enajstimi 
poslanci sami zakonov 
ne moremo sprejema-
ti. Kot že rečeno, zdaj 

bodo imele tudi druge stranke 
možnost, da od besed preidejo 
k dejanjem. Absolutno pa zago-
tavljam, da bomo s temi zakoni        
vztrajali tudi v novem mandatu. 

Gospodarska kriza je končana in 
čas je, da sadove visoke gospodar-
ske rasti najprej občutijo tisti, ki 
imajo najmanj. In med njimi je ve-
liko tudi upokojencev, zato bi si na 
naslednjih volitvah želeli še večje 
podpore. Morda prihaja čas, da 
tudi DeSUS prevzame odgovornost 
za vodenje vlade. Imamo znanje, 
voljo in izkušnje, na čelu stranke pa 
imamo izkušenega politika. Mislim, 
da si to priložnost zaslužimo, tako 
kot si zaposleni zaslužijo dostojno 
plačo, upokojenci pa pokojnino, ki 
omogoča človeka vredno življenje.

Pogovarjala se je: 
Nina Stankovič

Gospod Jurša, počasi se izteka 
mandat Državnega zbora, povej-
te, kako ste zadovoljni z rezultati 
dela zadnjih štirih let? 
Moram povedati, da sem razme-
roma zadovoljen, saj smo uspeli 
uresničiti kar velik del našega 
volilnega programa. Ustavili smo 
padanje pokojnin, saj smo jih 
ponovno začeli usklajevati z rastjo 
življenjskih stroškov, v štirih letih 
jih bomo tako skupno zvišali za 
več kot 5,5 odstotkov. Ukinili smo 
varčevalne ukrepe za upokojence, 
povečali maso za regres, ki ga od 
lani spet prejemajo vsi upoko-
jenci. Prav tako smo s posebnim 
zakonom zvišali višino minimalne 
pokojnine za polno delovno dobo 
na 500 evrov in s tem vsaj malo 
olajšali življenje 53 tisoč upoko-
jencem, na kar smo izredno pono-
sni. Se pa na tej točki ne bomo 
ustavili, želimo si, da bi v prihod-
njem mandatu najnižje pokojnine 
za polno pokojninsko dobo dvigni-
li nad prag za tveganje revščine, 
torej vsaj na 617 evrov.

Poslanska skupina DeSUS je bila 
precej dejavna tudi pri pripravi 
in vlaganju zakonov, ki bodo še 
dodatno olajšali življenje upoko-
jencev.

Franc Jurša, vodja poslanske skupine DeSUS

Kot zunanji minister in 
kot stranka DeSUS bomo 
naredili vse, da se zava-
ruje interes slovenskih 
davkoplačevalcev. Tega, 
da bi karkoli plačali 
Hrvaški, nikakor ne 
smemo dopustiti.

Karl Erjavec
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Kurenti so letos že s 25. tradicio-
nalnim obiskom Državnega zbora 
naznanili vse dobro Sloveniji in 
klicali pomlad. Glasne preganjalce 
zime je sprejel podpredsednik 
Državnega zbora Primož Hainz, 
ki je v nagovoru poudaril, da so 
kurenti živi ohranjevalci tisočletne 
slovenske kulturne dediščine.

Primož Hainz sprejel kurente

S terena

Foto utrinki

Zavedamo se, da še vedno niso 
bili sprejeti vsi ukrepi, ki bi 
vsem ljudem vrnili dostojan-
stvo. Zato moramo na nasled-
njih volitvah dobiti še višjo 
podporo. Karl Erjavec
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S terena

V Litiji je v organizaciji poslanca in predsednika pokrajinskega obora 
Ivana Hrška potekalo srečanje Pokrajinskega odbora DeSUS Ljublja-
na, ki se ga je udeležil tudi predsednik stranke Karl Erjavec, ki je med 
drugim izpostavil potrebo po strpnosti in povezanosti med člani stranke 
ter predstavil strategijo za nadaljnje delo v tem predvolilnem času. Ge-
neralni sekretar Branko Simonovič je zbranim podal nekaj usmeritev 
glede bližajočih se državnozborskih volitev ter dejavnosti stranke, pove-
zanih z volitvami. Člane vodstva DeSUS je sprejel tudi litijski župan 
Franci Rokavec ter jih popeljal na ogled prostorov Medgeneracijskega 
središča Šmelc, ki sestoji iz doma starejših občanov, otroškega vrtca, 
varovanih stanovanj, glasbene šole in varstveno-delovnega centra. 
Vodstvo Šmelca je ob dogodku izreklo zahvalo poslancu Hršku za vso 
pomoč pri vzpostavitvi medgeneracijskega centra. 

Srečanje ljubljanske pokrajine DeSUS

Pokrajinski odbor DeSUS za Go-
renjsko, ki se redno srečuje na 
Jesenicah, je konec februarja obi-
skal predsednik Karl Erjavec in 
vsem zaslužnim članom slovesno 
podelil priznanja za dolgoletno 
požrtvovalno delo v stranki DeSUS. 
Bronaste plakete so prejeli Marija 
Vanda Sajovic, Jožefa Podobnik, 
Anton Fister in Janez Radelj. Pre-
jemniki srebrne plakete so Rafael 
Čirič, Stanislav Pem, Marija Dani-
jela Aparnik, Iva Humar, Peter 
Praprotnik in Ivana Pernuš. Pono-
sna prejemnika zlate plakete pa 
sta postala Marija Frantar in Mar-
jan Herak. 
Vsem iskrene čestitke!

Prizadevno in dejavno 
tudi na Gorenjskem

DeSUS bo predlagal, 
da se ponovno uvede  
trimesečno obvezno 
služenje vojaškega 
roka za moške.

Karl Erjavec
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Poslanka in nekdanja ministrica za kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar 
nadaljuje s pogovornimi večeri, na katerih z zanimivimi gosti osvetlju-
je in opozarja na aktualne teme. Tokrat je s knjižnima prvencema na 
temo korupcije gostila znana raziskovalna novinarja Primoža Cirmana, 
ki raziskuje projekt TEŠ 6, in Almo M. Sedlar, nekdanjo članico senata 
Komisije za preprečevanje korupcije. Poslanka je z gostoma spregovorila 
o delu raziskovalnih novinarjev in pritiskih nanje, lobijih ter ugrabljeni 
državi, ki jo opisujeta v svojih knjigah Primož Cirman in Alma M. Sedlar 
»NepoTEŠeni« in »Žvižgači, mediji in korupcija«. Pogovorni večer je bil 
odlično obiskan, prisotni pa so se strinjali, da lahko le ob transparentni 
porabi javnih sredstev, kakovostnih informacijah, neodvisnih medijih in 
kritičnih državljanih zmagamo v boju proti (sistemski) korupciiji.

Ustavimo korupcijo

S terena

Predsednik Karl Erjavec se je z ministrom Gorazdom Žmavcem, pod-
predsednikom Državnega zbora Primožem Hainzem, poslancema 
Marinko Levičar in Ivanom Hrškom ter generalnim sekretarjem 
Brankom Simonovičem mudil pod Gorjanci - obiskali so člane Pokrajin-
skega odbora DeSUS za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje. Obisk se je 
nadaljeval v Beli krajini s srečanjem s člani iz Metlike, srečanju pa sta se 
pridružila tudi metliški župan in predsednik društva upokojencev. Sledil 
je ogled vinske kleti KZ Metlika, spoznavanje zgodovine vinogradništva 
Bele krajine ter prijetno in sproščeno druženje s člani Društva upoko-
jencev Metlika in Društva upokojencev Suhor v hotelu Bela krajina v 
Metliki.

Na obisku v Novem mestu 
in Metliki

Iz državnega premoženja, ki znaša okoli 11 milijard evrov, 
je treba oblikovati demografski sklad, ki bo namenjen za 
pokojnine bodočih upokojencev. Karl Erjavec



Nagradna križanka

Srečni izžrebanec/izžrebanka in njegov/
njen sopotnik bo prejel brezplačni avto-
busni izlet v Belgijo in Luksemburg (z 
dvema nočitvama) z obiskom Bruslja in 
Evropskega parlamenta. Izžrebali bomo 
tudi 4 prejemnike »vrečke presenečenja«. 
Nagrada je prenosljiva. 
Žrebali bomo med vsemi pravilnimi gesli, 
ki bodo skupaj z vašimi podatki prispeli 
na naslov: 
DeSUS – Demokratična stranka upoko-
jencev Slovenije, Kersnikova 6/VI, 1000 
Ljubljana, s pripisom: NAGRADNA KRI-
ŽANKA, najkasneje do 13. aprila 2018. 
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