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VRNIMO LJUDEM 
DOSTOJANSTVO! 

Stranka DeSUS z Volilnim programom za 
parlamentarne volitve 2018 nadaljuje in nadgrajuje 
prizadevanja, ki jim je  bila zvesta že v preteklih 
mandatih. 

Z našim programom želimo državljankam 
in državljanom povrniti zaupanje v socialno 
državo, zaupanje  delovanje pravne države 
in zagotoviti pogoje za človeka dostojno 
življenje. 

Program DeSUS vedno vsebuje dosegljive cilje, 
za katere se, v skladu z našo politično močjo, 
neomajno borimo. Nič drugače ne bo v novem 
mandatu. Naša zaveza, da ostanemo v prvi vrsti zvesti 
prizadevanjem za pravice starejših, ostaja. Seveda 
pa je naš program namenjen vsem generacijam, 
vsem državljankam in državljanom naše države 
Slovenije.

Kratek povzetek našega programa:

1. Poprava krivic upokojencem, ki so nastala zaradi 
neusklajevanja pokojnin v času gospodarske 
in finančne krize. Zato se morajo pokojnine v 
naslednjem mandatu zvišati vsaj za 8,5 odstotka. 
Upokojencem moramo povrniti kar jim je bilo v 
času krize odvzeto.

2. Minimalna pokojnina za polno delovno dobo 
se mora dvigniti nad prag revščine. S sedanjih 
500 evrov na vsaj 612 evrov. Dokler upokojenci s 

polno delovno dobo živijo pod pragom revščine 
niti pod razno ne moremo govoriti, da je Slovenija 
socialna država.
3. Zvišanje vdovskih pokojnin. Zagotovili bomo, 
da se upokojenci ob izgubi partnerja ne bodo 
znašli v prezizhodnem položaju, ki ga bo poleg 
osamljenosti zaznamovala še socialna ranljivost.

4. Ustanovitev demografskega sklada. V aktualnem 
mandatu je večina ostalih političnih strank zaustavila 
naša prizadevanja, da se iz državnih podjetij in 
ostalega državnega premoženje oblikuje sklad, 
ki bo zagotavljal sredstva za pokojnine mlajših 
generacij. Sedaj smo priča stanju, ko se dobički 
nepregledno delijo na različne naslove, hkrati 
pa kljub dobrim gospodarskim razmeram ne 
varčujemo in ne ustvarjamo rezerve za pokojnine 
bodočih upokojencev. To stanje je v prvem letu 
naslednjega mandata treba spremeniti z ustanovitvijo 
demografskega sklada, v katerem bodo pravila 
delovanja povsem jasna in pregledna. Demografski 
sklad bodo vodili ljudje, ki niso bili nikoli na strani 
tistih, ki so povzročili bančno luknjo, in ljudi, ki so 
nepregledno privatizirali podjetja in jih pošiljali 
v stečaj!

5. Javno šolstvo in javno zdravstva sta za DeSUS 
sveta. Le javno šolstvo in javno zdravstvo lahko 
zagotovita, da se razslojevanje ljudi v naši državi 
ne bo nadaljevalo še bolj drastično in brezobzirno. 
Nikoli ne bomo dopustili, da bi le bogati lahko 
dostopali do kakovostnih zdravstvenih uslug ter 



dobrih šolskih programov.
6. Ponovna uvedba obveznega služenja vojaškega 
roka za moške. Trenutne varnostne razmere in 
stanje Slovenske vojske zahtevajo ukrepanje. 
Mladi bodo s služenjem vojaškega roka pridobili 
tudi potrebna znanja za pomoč ob naravnih in 
drugih nesrečah ter druga znanja, ki jim bodo 
v pomoč v njihovem življenju. S tem se bo 
Slovenska vojska zopet približala ljudem in iz vrst 
nabornikov lahko pridobila kakovosten kader.

7. Zagotoviti pogoje za uspešno delovanja 
gospodarstva. V DeSUS se zavedamo, da brez 
uspešnega gospodarstva ne bo možno doseči 
vseh naših ciljev. Posebno pozornost bomo 
namenili razvoju obrti in družinskih podjetij. 
Zato bomo zahtevali tudi ustanovitev novega 
Ministrstva za obrt in družinska podjetja.

8. Sprejem Zakona o lustraciji bančnih vodstev 
– »Zakona ob izgubi spomina«
Preprečili bomo, da bodo posamezniki, ki so 
odgovorni za nastanek bančne luknje, za katero 
smo državljani prispevali 5 milijard evrov, še kdaj 
zasedli pomembne položaje v državnih bankah 
in državnih podjetjih. Popolnoma nesprejemljivo 
je, da so ljudje, ki so bili v času nastanka bančne 
luknje na vodilnih položajih v bankah, sedaj na 
novih, odlično plačanih položajih v državnih 
podjetjih. Žal policija, tožilstvo, pravobranilstvo 
in sodišča na tem področju niso naredila dovolj. 

Odgovornih za bančno luknjo zaradi takšnih in 
drugačnih razlogov niso zmožni obsoditi, da 
bi odgovarjali za svoja dejanja. Zato moramo 
državljanke in državljane Slovenije zaščititi pred 
tem, da ti ljudje ponovno zasedejo odgovorne 
položaje..

Drage državljanke in spoštovani državljani 
Republike Slovenije,

Program DeSUS je jasen in odločen. Celoten 
program sledi samo enemu cilju, ki je: Vrnimo 
ljudem dostojanstvo! 

Naše geslo je isto kot pred štirimi leti. Zakaj? Ker 
vemo, da naše delo za uresničitev našega cilja, 
da vrnemo ljudem dostojanstvo še ni končano.  
Dostojanstvo so Slovenkam in Slovencem vzeli 
tisti, ki po večini za to niso odgovarjali. Zato 
je čas za ukrepanje in uresničitev programa 
stranke DeSUS.

S preteklim delom smo dokazali, da nam lahko 
zaupate. Vaše zaupanje bomo upravičili tudi v 
naslednjem mandatu!

Vaš, Karl Erjavec



ZA POVRNITEV 
ZAUPANJA 

V SOCIALNO DRŽAVO
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POKOJNINE

Upokojenci so za stabilizacijo javnih financ 
v zadnjih šestih letih prispevali več kot 1,3 
milijarde evrov. Na ta način so upokojenci 
»plačali« za napake in nesposobnost državnih 
oblastnih struktur, ki so z neprimernim vodenjem 
države omogočile širjenje politične korupcije in 
gospodarskega kriminala. V DeSUS smo zato v 
decembru 2017 v državni zbor vložili Predlog 
zakona o dopolnitvi Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, s katerim bi odpravili 
to oškodovanje upokojencev. To bo tudi naša 
ključna in prva naloga v prihodnjem mandatu.

V prihodnjem obdobju bomo s svojo politično 
močjo in izkušnjami prevzeli odgovornost 
za pripravo temeljite ter celovite reforme 
pokojninskega sistema. Zavzemali se bomo 
za ohranitev medgeneracijske solidarnosti, ki 
omogoča izplačila pokojnin upravičencem 
iz prispevkov delovno aktivnih zavarovancev. 
Socialno varnost starejših bo zagotavljala starostna 
pokojnina, in sicer kot osebna pravica, ki temelji 
na vplačanih prispevkih. Za izplačilo pokojnin 
bo odgovorna država. Zato bomo predlagali in 
uresničili naslednje spremembe ter ustrezne 
dopolnitve pokojninske zakonodaje:

POPRAVA KRIVIC UPOKOJENCEM
• Sprejem zakonodaje, v kateri bosta za obdobje 

naslednjega mandata opredeljeni višina in 
dinamika dodatnih uskladitev pokojnin, s 
tem pa popravljene krivice upokojencem 
v obdobju 2010 do 2015, ko se pokojnine 
zaradi finančne krize niso usklajevale.

• Usklajevanje pokojnin skladno z veljavno 
zakonodajo. Dosledno izpolnjevanje določil 
sistemskega zakona ZPIZ-2 v zvezi z 
usklajevanjem pokojnin in drugih prejemkov.

DOSTOJNA VIŠINA POKOJNIN
• Dvig najnižje pokojnine za polno pokojninsko 

dobo na(d) nivo zneska tveganja revščine.
• Opredelitev zneska najvišje pokojnine.
• Dvig razmerja med povprečno pokojnino 

in povprečno plačo.
• Zvišanje vdovskih pokojnin.

PONOVNA UVEDBA SENIORSKE OLAJŠAVE
• Sprememba sistema obdavčitve za 

upokojence, ki v določeni obliki še delajo

SPREJEM ZAKONA O DOLGOTRAJNI 
OSKRBI
• Zagotavljanje kakovostne javne zdravstvene 

storitve vsem upokojencem (državljanom).
• Zagotavljanje kakovostnega javnega 

institucionalnega varstva, oskrbovanih 
stanovanj in pomoči na domu vsem 
upokojencem (državljanom).

OSTALI UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POLOŽAJA 
UPOKOJENCEV
• Dostopnost do ostalih socialnih transferjev 

za upokojence: denarna socialna pomoč, 
varstveni dodatek, dodatek za pomoč 
in postrežbo, ki pa ne bodo vezani na 
premoženjsko stanje oz. nepremičnin 
obremenili s hipoteko in potencialno izvršbo.

• Ustanovitev Urada za starejše, katerega 
naloga bo izvajanje oz. koordinacija celovite 
politike za državljane nad 65 let.

• Izplačevanje letnega dodatka vsem 
upokojencem ne glede na višino njihove 
pokojnine (število in razpon razredov 
je potrebno določiti tako, da bo sistem 
izplačevanja najpravičnejši za prejemnike).

• Poenostavitev pokojninske zakonodaje pri 
priznavanju pravic in odmeri višine dajatev.
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DEMOGRAFSKI SKLAD

 V DeSUS menimo, da je nastopil čas za ponoven, 
temeljit in strateški razmislek glede pomena 
državnega premoženja ter ciljev in dolgoročne 
strategije njegovega upravljanja. S predlogom 
Zakona o Slovenskem demografskem rezervnem 
skladu naslavljamo naslednja ključna izhodišča:
• preprečiti želimo nadaljnje nepotrebne 

prodaje državnega premoženja in zagotoviti, 
da se državno premoženje ter prihodki iz 
njegovega upravljanja namenijo za posebne 
namene, kot je zagotavljanje dolgoročne 
vzdržnosti pokojninskega sistema,

• zagotoviti želimo neodvisnost in avtonomnost 
sklada pri upravljanju njegovih naložb,

• s prenosom celotnega državnega premoženja 
in dodatnimi viri financiranja želimo zagotoviti 
bistveno povečanje vrednosti premoženja 
sklada,

• zakon z namenom nadaljnjega plemenitenja 
premoženja sklada določa dobo akumulacije 
premoženja sklada, kljub temu pa v tem 
obdobju izjemoma omogoča koriščenje dela 
ustvarjenega dobička izključno za namen 
usklajevanja pokojnin.

S tem zakonom se sklad, kot novi upravljavec 
državnih naložb, s posebnim mandatom smiselno 
umešča v veljaven sistem upravljanja kapitalskih 
naložb države, pri čemer se ohranja vloga 
SDH kot centralnega upravljavca državnega 
premoženja, ki ne bo preneseno v funkcijo 
zagotavljanja dodatne pokojninske varnosti na 
sklad. Sredstva demografskega rezervnega sklada 
(v izhodišču ocenjena na 4 milijarde evrov po 
knjigovodski vrednosti) bodo s tekočimi donosi 
omogočala usklajevanje pokojnin za sedanjo 
generacijo upokojencev, s povečevanjem vrednosti 
premoženja in temu primernimi povečanimi 
donosi pa trden ter stabilen vir za dodatno 
financiranje pokojnin bodočim generacijam 
upokojencev.

1  DeSUS je v tem mandatu aktivno sodeloval pri oblikovanju strategije upravljanja kapitalskih naložb države, ki kapitalske 
naložbe v lasti države deli na strateške, pomembne in portfeljske naložbe. Tudi v prihodnje bomo proti vsaki spremembi 
strategije, ki bi imela za posledico širitev nabora uspešnih slovenskih podjetij, ki bodo na voljo za prodajo.
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MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE

V stranki DeSUS se zavedamo, da je staranje 
prebivalstva globalni proces z nepredvidljivimi 
posledicami. Zato se moramo s tem dejstvom 
soočiti in se začeti demografskim razmeram 
pravočasno prilagajati ter se na njih pripravljati. 
Predvsem je pomembno, da ne dovolimo 
razpada medgeneracijske povezanosti. Zato:
• bomo ustvarili razmere in pogoje za 

spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, 
sožitja, prostovoljstva in solidarnosti; ena 
izmed oblik takšnega sodelovanja so 
medgeneracijski centri,

• se bomo zavzemali za ustvarjanje pogojev 
za aktivno udeležbo na trgu dela tudi po 
upokojitvi, saj aktivno staranje ne pomeni 
le nadaljevanja aktivnosti na socialnem, 
ekonomskem, kulturnem, izobraževalnem, 
duhovnem, športnem in družbenem področju 
po upokojitvi,

• bomo podali pobudo in se zavzeli za 
ustanovitev Urada za starejše, ki bo spremljal 

položaj starejših ter uresničevanje njihovih z 
ustavo, zakoni in mednarodnimi konvencijami 
zajamčenih pravic, v njegovem okviru pa 
bo deloval tudi zagovornik starejših, ki bo 
zastopal interese starejših oseb,

• se bomo zavzemali za uvedbo dnevnih 
bivalnih centrov za starejše za boljšo 
socialno vključenost starejših v mestu in 
tudi na podeželju,

• si bomo prizadevali za večjo podporo 
prostovoljstvu, in sicer z medgeneracijskim 
sodelovanjem v obliki občinskih izobraževalnih 
centrov in univerz za tretje življenjsko obdobje.
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SOCIALNA POLITIKA

Socialna politika oz. sistem izplačevanja socialnih 
transferjev mora postati pravičen in stimulativen. 
Ukrepi na področju izvajanja socialne politike 
morajo biti učinkoviti, ciljno usmerjeni, predvsem 
pa merljivi in vsebovati jasno zastavljene cilje.
• V okviru reorganizacije centrov za socialno 

delo bomo zagotovili strokovne izvajalce, 
specializirane za preventivno in kurativno 
obravnavo starejših občank ter občanov, ki 
bodo povezovali zdravstvo, prostovoljce in 
svojce.

• Zavzemali se bomo za izplačila nadomestil 
za brezposelne, ki morajo prejemniku 
omogočati dostojno življenje. Prejemnike 
socialnih prejemkov pa je treba spodbujati k 
iskanju zaposlitve, tudi z obvezno udeležbo 
v programih javnih del. Preprečiti moramo 
stanje, ko posamezniku socialni transferji 
zagotavljajo boljši položaj kot če bi bil 
zaposlen.

• Zavzemali se bomo za izboljšanje položaja 
organizacij civilne družbe oz. nevladnih 
organizacij.

Socialna politika na področju stanovanjskega 
gospodarstva mora temeljiti na aktivnostih, s 
katerimi bomo:
• oblikovali alternativne oblike bivanja za 

starejše z raznovrstnimi oblikami nastanitev in 
preprečili družbeno izoliranost – gospodinjske 
skupnosti, stanovanjske zadruge in skupnosti, 
oskrbniške družine ipd.,

•  omogočili izgradnjo novih stanovanj 

stanovanjskega sklada z neprofitnimi 
najemninami in gradnjo stanovanj v 
stanovanjskih zadrugah,

• uveljavili pravico do prejema subvencij k 
stanarinam, ki so delno že uveljavljene in 
morajo veljati za vse kategorije stanovanj 
(tako za mlade kot starejše),

• vzpostavili možnosti in sistemsko uredili 
položaj na področju preseljevanja starejših 
v manjša, kakovostnejša stanovanja, brez 
arhitekturnih ovir s plačilom stroškov selitve 
(ne glede na status stanovanja: lastniško ali 
najemno),

• ustvarili pogoje za ureditev t. i. »bivanjskih 
skupnosti«, ki bi ranljivejšim skupinam 
zagotavljale bivanje v okolju, ki jim omogoča 
kakovostnejše življenje in koriščenje javnih 
uslug, kot so npr. dostop do zdravstvenih 
ustanov, lekarn, domskega varovanja,

• vzpostavili sistem za zamenjavo stavbnega 
pohištva, izolacije fasad, stroške delilnikov 
(subvencije in/ali nepovratna sredstva v 
sprejemljivejši višini),

• vzpostavili možnost za oprostitev davka na 
promet nepremičnin z denarno kompenzacijo 
v primeru, ko upokojenec večje stanovanje 
zamenja za manjše,

• zavzemali za višjo obdavčenost nezasedenih 
nepremičnin in luksuznih stanovanj,

• zavzemali za olajšave za pridobitev kredita 
za nepremičnine za mlade.
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DOLGOTRAJNA OSKRBA

Spremembe v starostni strukturi prebivalstva 
so dejstvo, zato moramo obstoječe družbene 
sisteme prilagoditi tako, da bomo izkoristili 
potenciale vseh državljanov, tudi starejših. 
Ker je osnovni problem starostnikov njihovo 
socialno in zdravstveno stanje, iz katerega izhaja 
vse ostalo, bosta morala socialni in zdravstveni 
sistem preko patronažne službe v povezavi z 
izbranim zdravnikom ter s centri za socialno 
delo prevzeti odgovornost koordiniranja tudi za 
vse dopolnilne aktivnosti dolgotrajne oskrbe. Za 
blaginjo in kakovostno življenje prebivalstva je 
potrebno zagotoviti dodatne ukrepe, ki bodo 
omogočili aktivno staranje in ustvarjalnost v 
vseh življenjskih obdobjih s poudarkom na 
medgeneracijskem sodelovanju.

Socialno-varstvene pravice se morajo razširiti. 
Pomoč na domu ne omogoča kakovostne storitve, 
če so te časovno preveč omejene. Zato bomo 
predlagali spremembo pravila o standardih in 
normativih socialno-varstvenih storitev.

Prizadevali si bomo, da program Starejši 
za starejše, uveljavimo, kot sistemsko 
rešitev na področju dolgotrajne oskrbe 
ter mu zagotovimo sistemsko financiranje 
na daljši rok.

V DeSUS bomo takoj na začetku novega mandata 
zahtevali oblikovanje zakona, poglobljeno javno 
razpravo o njegovi vsebini, izvedbo pilotnih 
projektov, za kar so na razpolago evropska 
sredstva, in na tej podlagi uveljavitev zakona 
v praksi. Prizadevali si bomo:
• vzpostaviti učinkoviti, spodbujevalni 

sistem, ki bo vsem, tudi socialno šibkejšim, 
omogočal samostojno življenje na domu in 
s tem zagotavljal čim poznejšo vključitev v 
institucionalne oblike oskrbe starejših,

• uveljaviti nova razmerja med odgovornostmi 
in viri financiranja sistemov socialnega ter 
zdravstvenega varstva in sistema dolgotrajne 
oskrbe,

• vzpostaviti trajen, finančno vzdržen sistem 
dolgotrajne oskrbe, ki bo temeljil na 
solidarnosti med generacijami,

• določiti in izboljšati status neformalnih 
oskrbovalcev ter urediti njihovo vključitev 
v sistem dolgotrajne oskrbe,

• prioritetno bomo pristopili k ureditvi rešitev 
za starejše, ki potrebujejo 24-urno oskrbo 
in varstvo,

• preveriti standarde v domovih za ostarele 
na področju demence,

• zagovarjali bomo ustvarjanje pogojev za 
dostojanstveno smrt – vzpostavitev sistema 
paliativne oskrbe v okviru negovalnih bolnišnic 
in splošnih regionalnih bolnišnic.
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NEPROFITNO DOMSKO VARSTVO

Prizadevali si bomo, da se v institucionalno-
domskem varstvu:
• na novo določijo normativi in standardi 

socialno-varstvenih storitev s kadrovskimi 
spremembami vred ter okrepi nadzor nad 
storitvami,

• poveča število zaposlenih in prilagodi številu 
uporabnikov – varovancev, ki potrebujejo 
nego in pomoč pri vsakodnevnih opravilih,

• zagotovi sodelovanje stanovalcev pri odločanju 
in njihovo sodelovanje pri iskanju alternativ 
ter izbiri rešitev za določanje njihovega 
življenjskega vsakdana, saj je poslanstvo 
socialnega varstva, da razvija in širi življenjske 

priložnosti za ljudi, ne da bi pri tem ljudem 
predpisovalo, kaj je najboljša rešitev za 
njihove potrebe,

• zgradi zunanje in notranje rekreativne 
površine ter da se stanovalcem z razvojem 
dejavnosti omogoči vključevanje zunanjih 
uporabnikov in posledično več stikov z 
zunanjim svetom,

• izvede reorganizacija domov za starejše in 
povečajo kapacitete za oskrbo dementnih 
ter težko bolnih oseb,

• izvede poenotenje kalkulativnih osnov cen 
oskrbnega dne, ki morajo biti enake za 
zasebne in družbene domove.

INVALIDI

• Postopno bomo odpravili arhitektonske in 
ostale infrastrukturne ovire, ki invalidom 
onemogočajo dostop do posameznih javnih 
institucij oz. jim predstavljajo dodatne težave 
pri gibanju.

• Poskrbeli bomo, da se invalidom omogoči 
dostop do vseh potrebnih pripomočkov 
in storitev za njihovo čim enostavnejše in 
učinkovitejše vključevanje v procese odločanja 

ter upravljanja.
• Prizadevali si bomo za povečanje javnih vlaganj 

v bivalne soseske, prilagojene invalidom 
in starejšim, z dostopno patronažno in 
zdravstveno oskrbo.

• Ustvarjali bomo pogoje za zaposlovanje 
invalidov in ustvarjanje delovnih mest, 
primernih za invalide.

DOSTOPNO JAVNO ZDRAVSTVO

Osnovni problemi zdravstva v Republiki Sloveniji 
so omejitev dostopa do pravic iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja za manj premožne, 
dopuščanje hkratnega dela zaposlenih v 
javnem in zasebnem zdravstvu, pomanjkljiv 
nadzor nad kakovostjo zdravstvenih storitev in 
nezadosten nadzor nad porabo javnih sredstev, 

pa tudi finančna podhranjenost zdravstvenega 
sistema in pomanjkljivosti pri organizaciji ter 
vodenju javnih zdravstvenih zavodov. Posledice 
so nedopustno dolge čakalne dobe, ki pa 
predstavljajo zgolj vrh ledene gore.
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Nujno je potrebno izboljšati dostop do 
zdravstvenih storitev in odzivnost javnega 
zdravstva na potrebe pacientov. Zdravljenje 
mora biti dostopno vsem državljanom in tistim, 
ki dalj časa bivajo v Sloveniji. Javni zdravstveni 
sistem mora ohraniti prevladujoči položaj in 
temeljiti na pravičnem financiranju.

Aktivnosti stranke DeSUS bodo zato usmerjene 
predvsem in prvenstveno v naslednje aktivnosti:
• Izboljšali bomo učinkovitost zdravstvenega 

sistema, pri čemer se učinkovitost zdravstva 
meri z doseženim zdravjem ljudi glede na 
sredstva, vložena v zdravstvo.

Slovenski zdravstveni sistem bomo 
organizirali na način, da bo temeljil 
na dostopnosti zdravljenja ne glede 
na premoženjsko stanje posameznika, 
na nepridobitnem načinu izvajanja 
zdravstvenih storitev in na pravičnem 
financiranju javnega zdravstvenega varstva.

• Zagovarjali in zavzemali se bomo za sistem, 
v katerem zasebniki s koncesijo izvajajo javna 
pooblastila na krajevno odročnih področjih 
oziroma tam, kjer javne zdravstvene institucije 
teh storitev ne zmorejo opravljati.

• Vztrajali bomo na jasni ločitvi opravljanja 
nepridobitne zdravstvene dejavnosti v javnih 
zdravstvenih institucijah od opravljanja 
zdravstvenih dejavnosti v zasebnih 
organizacijah.

• Jasno bomo definirali košarico zdravstvenih 
storitev, pokritih iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, ki bo strokovno in vsebinsko 
opredeljena ter zagotavljala vse potrebne 
zdravstvene storitve za ohranjanje in izboljšanje 
zdravja prebivalcev. Nadstandardne storitve 
se naj pokrivajo iz zasebnih sredstev.

• Zavrnili bomo nameravano spremembo 
zakona, ki bi zaostrila pogoje za pridobitev 

dodatka za pomoč in postrežbo osebam, 
ki jim je za opravljanje osnovnih življenjskih 
potreb nujna stalna pomoč druge osebe. V 
zakonu bomo, skladno z odločbo Ustavnega 
sodišča, opredelili pravice iz naslova OZZ. 
Določili bomo cene zdravstvenih storitev in 
postavili standarde ter normative za izvajanje 
zdravniške službe.

• Podali bomo predlog za ukinitev dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja, ki manj premožnim 
prebivalcem ovira dostop do pravic iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja in 
zaradi visokih obratovalnih stroškov zasebnih 
zavarovalnic predstavlja tudi zelo neučinkovito 
porabo zdravstvenega denarja.

• Zavzemali se bomo za več denarja iz 
proračuna, saj naša država med članicami 
EU za zdravstvo iz proračuna namenja daleč 
najmanj sredstev.

• Zavzeli se bomo za ureditev ustrezne veljavne 
in zakonsko urejene dejavnosti na področju 
zdravstvene nege ter babištva.

• Prizadevali si bomo za kadrovske načrte, 
ki bodo realno odsevali potrebe po vpisu 
študentov medicine na dodiplomskem 
in specialističnem nivoju študija ter si z 
organizacijskimi spremembami, boljšim 
financiranjem in ureditvijo razmer v zdravstvu 
prizadevali, da ti po končanem študiju ne 
bodo množično odhajali v tujino.

• Z ustrezno organizacijsko povezavo izvajalcev 
storitev (zdravstvene, socialne in negovalne 
storitve) bomo zagotovili večjo dostopnost 
do zdravstvenih in socialnih storitev na eni 
točki.

• Zavzeli se bomo za bolj avtonomno vodenje 
zdravstvenih zavodov, kar bo direktorjem 
omogočilo večjo samostojnost in hkrati 
večjo odgovornost pri odločanju.



ZA GOSPODARSTVO 
V FUNKCIJI 

ČLOVEKOVEGA 
DOSTOJANSTVA
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MINIMALNA PLAČA IN PREKARNO DELO

Nedopustno je, da se delavec z zaposlitvijo za 
polni delovni čas sooča z revščino. Minimalno 
plačo zato vidimo kot družbeno osnovo za 
človeka vredno življenje.

Ekonomska politika se mora na izzive globalizacije 
odzvati z na novo opredeljeno vlogo države pri 
varovanju tistih, ki z globalizacijo izgubljajo. 
Potreben je odmik od načela varovanja delovnih 
mest, ki ga zagotavljajo subvencije, k načelu 
varovanja delavcev, ki ga zagotavljajo vzpodbude 
za vlaganja v razvoj. Tako omogočimo preobrazbo 
prekarnega dela v delo za nedoločen čas, 
obenem pa omejimo oblike delnih zaposlitev. 
Vendar je potrebno najprej zagotoviti, da je 
vsako opravljeno delo plačano v celoti in 
pravočasno. Temu bomo v DeSUS sledili z 
naslednjimi ukrepi:
• Vztrajali bomo na zmanjšanju vseh oblik 

prekarnega dela in si prizadevali za to, da 
dobi takšno delo vse elemente delovnega 
razmerja, kar pomeni, da mora biti sklenjena 
pogodba o zaposlitvi.

• Več napora bomo vložili v zaposlovanje 
mladih na področju socialnega podjetništva, 
predvsem na področju proizvodnje in 
predelave lokalne hrane ter na področju 
socialnega varstva in zagotavljanja storitev 
za starejše občane.

• Zagovarjali bomo uporabo koncepta 

zadružništva, posebej v primerih reševanja 
ali spodbujanja zdravih jeder podjetij, ki so 
se znašla v likvidnostnih težavah.

•  
• Prizadevali si bomo za večjo nepovratno 

podporo start-up in socialnim podjetjem 
ter mladinskim zadrugam in spodbujali 
potrošnike k nakupovanju pri družbenih 
podjetnikih, ki sledijo konceptu večje 
družbene odgovornosti in imajo posluh za 
socialno ranljive ter posameznike, potisnjene 
v družbeno ozadje.

• Zavzemali se bomo za poenotenje višine 
prispevkov »iz in na plačo« za vse vrste dela 
(redno delovno razmerje, avtorski honorarji, 
podjemno delo ipd.). Nižje prispevke bi 
lahko uveljavljali zgolj upokojenci, študenti 
in invalidi.

• Zavzemali se bomo za poenostavitev 
plačil prispevkov z zbirnimi stopnjami in 
poenostavitev oddaje računovodskih poročil 
na enem mestu. 

• Ukinili bomo prikrito zadolževanje in skrajšali 
plačilne roke pri javnih naročilih na največ 
30 dni ter uveljavili rigorozno kaznovanje 
plačilne nediscipline.

• Neodvajanje prispevkov za zdravstveno in 
pokojninsko zavarovanje od bruto plač delavcev 
se bo obravnavalo kot kaznivo dejanje in ne 
kot prekršek.
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SPODBUJANJE IZVOZA IN INVESTICIJ DRŽAVNEGA 
POMENA, KOT TEMELJEV NADALJNJE GOSPODARSKE 
RASTI

Slovensko gospodarstvo je odvisno od dinamike 
izvoznih aktivnosti, zato v DeSUS kot temelje 
nadaljnje gospodarske rasti poudarjamo predvsem 
naslednje usmeritve:
• povečanje deleža izvoza izven EU,
• povečanje dodane vrednosti na zaposlenega,

• povečanje deleža storitev v izvozu (trenutno 
predvsem v turizmu in transportu, v 
prihodnje tudi v trgovini, finančni industriji, 
zavarovalništvu, informatiki, digitalizaciji in 
na drugih področjih).

GOSPODARSKA DIPLOMACIJA KOT STALEN 
VZPODBUJEVALEC IN SPREMLJEVALEC IZVOZNE 
DEJAVNOSTI 

Dejavnosti naše diplomatske mreže skupaj z 
aktivnostmi gospodarskega ministrstva imajo 
pomemben vpliv na uspešnost izvoza. Slovenija 
še nima izdelanega celovitega razvojnega 
gospodarskega programa, ki bi med drugim 
načrtoval, usklajeval in celovito usmerjal tudi 
dejavnosti gospodarske diplomacije na ravni 
države. V DeSUS si bomo prizadevali, da bodo 

aktivnosti Ministrstva za zunanje zadeve in 
Ministrstva za gospodarstvo ter pristojnih agencij 
v prihodnje v večji meri usklajene in proaktivno 
naravnane k spremljanju potreb izvoznega 
gospodarstva; predvsem v podporo in pomoč 
pri odpiranju novih trgov, pridobivanju novih 
kupcev in strateških partnerjev ter pridobivanju 
tujih naložb.
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OBLIKOVANJE URAVNOTEŽENEGA IN RAZVOJNO 
NARAVNANEGA GOSPODARSTVA

• Podpirali bomo ukrepe za krepitev kreditne 
aktivnosti in izboljšanje črpanja EU sredstev 
za zagotovitev rasti ter razvoja malih in 
srednje velikih podjetij (SME). 

• Sistem črpanja sredstev je potrebno 
poenostaviti s takojšnjo uvedbo uporabe 
vseh poenostavitev, ki nam jih omogoča 
Evropa.

• Evropska sredstva se morajo porabiti v 
celoti, programi porabe pa morajo biti bolj 
sistematično usmerjeni v ukrepe soočanj 
z izzivi. 

• Podprli bomo podjetniške inkubatorje in 
se zavzemali za spodbude za podjetja, ki 
vlagajo v start-up projekte. 

• Zavzemali se bomo za prevetritev obstoječih 
spodbud za raziskave in razvoj (R&R) ter 
podali predloge za nove ciljno usmerjene 
spodbude za projekte z visoko dodano 

vrednostjo.
• Spodbujali bomo regionalne politike za 

celovit in trajnosten razvoj gospodarstva 
(npr. destinacijski turizem).

• Podpirali bomo ukrepe za prenovo plačnega 
sistema in izboljšanje učinkovitosti v javni 
upravi.

• Zavzemali se bomo za trajnostni razvoj 
z energijo, ki bo zagotavljala zanesljivost 
oskrbe in konkurenčnost.

• Nudili bomo podporo ključnim strateškim 
projektom (npr. 2. tiru in NEK 2) in projektom, 
ki vodijo k učinkovitejši rabi energije in 
povečevanju deleža iz obnovljivih virov energije 
s poudarkom na izkoristku hidropotenciala 
(npr. dokončanje verige HE na spodnji Savi 
in začetek izgradnje HE na srednji Savi). 

TURIZEM

• Podpirali bomo prizadevanja za zagotavljanje 
izjemne pomembnosti, tako v finančnem 
kot tudi vsebinskem smislu, za področje 
turizma, ki predstavlja eno najpomembnejših 
razvojnih panog slovenskega gospodarstva.

• Naša jasno opredeljena stališča in aktivnosti 
bomo usmerjali v področja zagotavljanja 
višje kakovosti storitev v panogi, razvoj novih 

inovativnih turističnih produktov in investicije 
v objekte. Nikakor ne moremo prezreti 
izredno pereče kadrovske problematike, 
ki ni odraz le nizkega vrednotenja poklicev 
na tem področju, temveč predstavlja širši 
družbeni problem.
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INFRASTRUKTURA DRŽAVNEGA POMENA

• Gradbeništvo bomo spodbujali z izgradnjo 
potrebne državne infrastrukture, zlasti 
na področjih varovanja pred naravnimi 
nesrečami, revitalizacije naravnega okolja ter 
prometa in energetike, ki se bo financirala z 
udeležbo tujega kapitala. Spodbudili bomo 
nizkoenergetsko in pasivno gradnjo, s čimer 
bomo aktivno vplivali na porabo energentov 
in zmanjšali energetske izgube. Spodbujali 
bomo sanacijo (fasade, strehe, okna) javnih 
stavb in povečali dostopnost gospodinjstev 
do sredstev za okoljske investicije s finančnimi 
spodbudami, ki bodo ljudem olajšale odločitev 
za energetsko učinkovite rešitve. Zaradi tega 
bomo povečali obseg finančnih spodbud 
EKO sklada.

• Pospešili bomo reorganizacijo javnega 
potniškega prometa, tako da bo z uvedbo 
taktnih voznih redov in enotne vozovnice 
zagotovljeno optimalno delovanje celotne 
mreže linij vseh oblik (železnica, tramvaj, 
avtobus, taksi) in vrst javnega prevoza 
(medmestnih, primestnih in mestnih).

• Pospešili bomo investicije v železniško 
infrastrukturo in izgradnjo logističnih 
centrov. Prav tako bomo pospešili izgradnjo 
drugega tira Divača–Koper in Maribor–Šentilj 
ter železniške povezave med Ljubljano 

in Letališčem Jožeta Pučnika ter začeli 
z modernizacijo železniškega sistema 
in se zavzeli za pospešitev investiranja v 
železniško infrastrukturo v jugovzhodni 
Sloveniji (Ljubljana–Novo Mesto).

• Podprli bomo investicije v dograditev 
pomorske infrastrukture in s tem omogočili 
razvoj Luke Koper.

• Zavzemali se bomo za ustrezne obnove, 
rekonstrukcije in modernizacije cestne 
infrastrukture po Sloveniji s poudarkom na 
realizaciji 3. razvojne osi in hitrih cest (4. 
razvojne osi in hitre ceste Ormož–Ptuj). 

• Zavzemali se bomo za podporo investicijam 
na področju razvoja trajnostne mobilnosti, 
s čimer bomo pomembno prispevali k 
izgradnji kakovostne in varne infrastrukture 
za kolesarje ter pešce.

• Energetska politika bo temeljila na 
varčevanju z energijo. Nadaljevali bomo s 
potrebno reorganizacijo in racionalizacijo 
elektroenergetskih podjetij.

• Podprli bomo projekte za učinkovito rabo 
hidroenergije in projekte geotermalne ter 
vetrne energije, pa tudi projekte za povečanje 
investicij v gradnjo objektov za obnovljive 
vire energije. 
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BANČNA LUKNJA

Zaradi premalo učinkovitega pravosodnega 
sistema pri iskanju odgovornosti za nastanek 
bančne luknje si bomo prizadevali za uveljavitev:
• Zakona o prepovedi opravljanja dolžnosti v 

upravah in nadzornih svetih državnih družb.

USTANOVITEV MINISTRSTVA ZA DROBNO 
GOSPODARSTVO - OBRT IN DRUŽINSKA 
PODJETJA (MDG)

Slovensko gospodarstvo sloni na mikro in malih 
podjetjih. Teh je več kot 99 %, zato je ministrstvo, 
ki bo osredotočeno zgolj na izzive in reševanje 
problemov drobnega gospodarstva (obrti in 
družinskih podjetij), ključnega pomena za ureditev 
zakonodajnega okvirja, ki ureja poslovanje tega 

najbolj množičnega dela gospodarstva. V DeSUS 
bomo zato predlagali, da:
• drobno gospodarstvo dobi svojega ministra, ki 

bo odpravil administrativne ovire, poskrbel za 
enostavnost poslovanja, skrbel za program pri 
digitalni transformaciji in internacionalizaciji 
obrtnikov in podjetnikov, pomagal nadgraditi 
poklicno usposobljenost in privlačnost vstopa 
v dejavnost ter pri družinskih podjetjih 
poskrbel za spodbude pri prehodu na 
naslednjo generacijo,

• se mikro in mala podjetja vključijo v eno od 
panožnih zbornic ter se plačilo članarine 
prizna kot davčna olajšava.

SPREMEMBE PODJETNIŠKEGA OKOLJA 

• Prizadevali si bomo za davčno politiko, ki 
bo spodbujala podjetništvo in povečala 
disciplino pri pobiranju davkov ter prispevkov.

• Uveljavili bomo davčne olajšave za tehnološke 
posodobitve industrije in za vlaganja v 
izobraževanje zaposlenih.

• Uveljavili bomo davčne oprostitve za 
novoustanovljena podjetja.

• Uveljavili bomo davčne oprostitve kot 
stimulacije gospodarstvu za nova delovna 
mesta, za zaposlovanje brezposelnih in 
starejših od 50 let.



PRAVOSODJE
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PRAVOSODJE

Za stabilnost in učinkovitost države je potreba 
po pravni državi gotovo na prvem mestu. 
Ljudje ocenjujejo pravno državo tudi po hitrosti 
odločanja sodišč. Zato bomo:
• zagotovili pogoje za racionalizacijo postopkov 

in preprečevali njihovo zavlačevanje ter 
postopkovno zakonodajo spremenili tako, da 
bodo začete obravnave tekle brez presledka 
do razsodbe,

• povečali neodvisnost sodne veje oblasti, 
vendar bo sodstvo moralo določiti kriterije 
napredovanj sodnikov in kriterije za 
prenehanje funkcije sodnika v primeru 
nestrokovnosti ter nesposobnosti,

• zagotovili popolno samostojnost tožilstev 

in podporo pri preganjanju kriminala, še 
posebej gospodarskega, znotraj tožilstva 
pa uveljavili enake kriterije strokovnosti kot 
pri sodnikih,

• v sodnih postopkih si bomo prizadevali za 
poenostavitev procesnih postopkov, zlasti 
odstranitev vseh rešitev, ki ne omogočajo 
hitrega in učinkovitega sodnega odločanja,

• predlagali ustanovitev poravnalnih svetov na 
občinah – za razreševanje lažjih sporov, kot 
so medsosedski spori, razžalitve in podobno 
– saj bi tako razbremenili sodišča, ki sedaj 
odločajo o manj pomembnih zadevah, ki 
ne vplivajo na varnost v družbi.

SAMOOSKRBA S HRANO

• Spodbujali bomo projekte, ki bodo zagotavljali 
povečanje samooskrbe s hrano in pospeševali 
potrošnjo v Sloveniji pridelane zdrave hrane, 
in sicer z vzpostavljanjem pogojev, ki bodo 
zagotovili obdelavo vseh njivskih površin 
in ustavili njihovo opuščanje. 

• Zagotovili bomo dodatna sredstva za 
izobraževanje in krepitev javnih služb v 
kmetijstvu (in njihovo pomladitev), ki bodo 
prispevale k spodbujanju podjetniške 
organiziranosti in pridobivanju nepovratnih 
evropskih sredstev.

• Zavzeli se bomo za odpravo administrativnih 
ovir, poenostavitev vlog razpisov za ukrepe 
kmetijske politike, ki jih mora Agencija 
Republike Slovenije za kmetijske trge in 
razvoj podeželja nuditi kmetijstvu.

• Spodbujali bomo sonaravno kmetovanje.

• Uvedli bomo spodbude, ki bodo omogočile 
lažji prehod iz intenzivnega v ekstenzivno 
kmetovanje, kar bo zagotavljalo pridelavo 
visokokakovostne hrane. S tem bomo 
spodbujali mlajše generacije, ki bodo videle 
prihodnost v kmetovanju z doma pridelano 
hrano, kakovosti, sledljivosti in produktih z 
visoko dodano vrednostjo, kar bo omogočalo 
njihovo socialno in finančno varnost.

• Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov bomo 
reorganizirali tako, da bo zagotavljal uporabo 
zemljišč za proizvodnjo hrane, ne pa za 
zemljiške špekulacije. Kmetijstvo lahko 
zaposli veliko število brezposelnih, ki bi 
ob prejetih socialnih nadomestilih tudi z 
delom, zlasti na neobdelanih kmetijah v 
lasti ostarelih kmetov, veliko prispevali k 
izboljšanju lastnih življenj in življenj vseh 
državljanov.



IZOBRAŽEVANJE, 
ZNANOST IN ŠPORT
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ZA USTVARJALNO IZOBRAŽEVANJE

V DeSUS se zavzemamo za vsem dostopno 
javno šolstvo, ki zadovoljuje potrebe vseh 
sektorjev države. Zato bomo:
• v osnovnošolske programe uvedli več 

domoljubne vzgoje in učenja socialnih 
veščin ter solidarnosti med ljudmi,

• pri pripravi srednješolskih programov si 
bomo prizadevali za njihovo usklajevanje 
s potrebami gospodarstva, ki ugotavlja, 
da znanja, s katerimi razpolagajo dijaki, ne 
zadostijo potrebam in zahtevam sodobnih 
delovnih ter proizvodnih procesov,

• poklicne učne programe usmerjali k 
pridobitvi znanj in veščin, potrebnih za 
opravljanje konkretnega poklica, saj morajo 
biti pedagoško in vzgojno naravnani tako, 
da spodbujajo ustvarjalnost posameznika, 
s tem pa ustvarjalno družbo,

• si bomo prizadevali, da bo bolonjski študijski 
model takšen, da bo zagotavljal dokončanje 
študija v treh oz. petih letih, vključno z 
diplomo; sedanja praksa podaljševanja študija 

zaradi socialne varnosti študentov in možnosti 
študentskega dela, ki ni več izjema, ampak 
prej pravilo, je najdražja in nesprejemljiva,

• študenti se morajo posvetiti izključno študiju 
in ne smejo biti obremenjeni s skrbjo za 
svoj socialni položaj, zato bomo socialno 
šibkim in uspešnim študentom zagotovili 
štipendije, ostalim pa študijske kredite,

• prednost dajali javnemu šolstvu in študijskim 
programom v obsegu, ki so potrebni za 
uspešen gospodarski in družbeni razvoj 
države,

• zagovarjali vajeništvo in obvezno pripravništvo 
po končanem šolanju.
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ZNANOST IN VRHUNSKO ZNANJE ZA RAZVOJ

Večje število univerz in fakultet ne pomeni več 
znanja in več raziskovalnih dosežkov. Zato se 
bomo zavzemali za:
• sistem, ki zavaruje javno šolstvo, in se 

borili proti podeljevanju koncesij zasebnim 
univerzam za enake programe kot jih izvajajo 
državne univerze,

• racionalizacijo števila programov znotraj 
posamezne državne univerze in med 
univerzami,

• vzpodbujanje naravoslovnih in tehniških 
smeri šolanja ter izbire poklicev, kar nas bo 
postavljalo ob bok visoko razvitim družbam 
ter zmanjšalo hiperprodukcijo diplomantov 
ekonomske in pravne fakultete, ki jih 
vzpodbuja gospodarstvo, ki je prekomerno 
usmerjeno v trgovino in finance, 

• sistem, v katerem bo raziskovalno delo 
enakomerno razdeljeno med državne univerze 
in inštitute ter spodbujeno v manjših nevladnih 
ter neodvisnih raziskovalnih organizacijah in 
podjetjih, saj ta zaradi večje prilagodljivosti 
predstavljajo privlačnejše okolje in spodbujajo 
vrnitev raziskovalcev, ki so boljše raziskovalne 
pogoje poiskali v tujini, 

• aktivno politiko kroženja možganov kot 
odgovor na problem bega možganov (mladih 
izobraženih) v tujino. Aktivno se bomo 
ukvarjali z iskanjem ustreznih sodobnih 
platform za najrazličnejša sodelovanja in 
povezovanja, s katerimi bi beg možganov 
dejansko lahko spremenili v kroženje ter 
ohranili kakovosten stik z mladimi v tujini in 
skušali ustvarjati pogoje za njihovo vrnitev.

Tehnološki in gospodarski preboj – krepitev 
inovacijskih sposobnosti podjetij

• Podpirali bomo celovito in usklajeno ter 
predvsem dolgoročno delovanje inovacijskega 
sistema. Število raziskovalcev se je v Sloveniji 
od začetka krize povečalo, vendar nimamo 

izoblikovanega kontinuiranega pristopa 
za uporabo njihovega potenciala. Tako so 
inovativna in hitro rastoča podjetja velika 
neizkoriščena možnost za rast gospodarstva 
ter ustvarjanje dodane vrednosti.

• Slabo razvito financiranje industrijskih 
inovacij bomo okrepili na način, da bomo 
spodbujali usmerjanje javnih sredstev 
po finančnih institucijah, s čimer bomo 
krepili vire za lastniško in dolžniško 
financiranje razvojnih projektov podjetij. 
To bo raziskovalcem omogočilo, da rezultate 
temeljnih znanstvenih raziskav pretvorijo v 
nove tehnologije, ki jih lahko prevzamejo 
industrija in visokotehnološka mala ter 
srednja podjetja, ki bi bila tako korak pred 
svetovno konkurenco.

• Podprli bomo partnerstvo med gospodarstvom 
in znanostjo ter spodbujali razvoj mreže 
za usposabljanje mladih raziskovalcev, ki 
se ukvarjajo z raziskavami in inovacijami. 
Raziskave in inovacije izboljšujejo življenje 
prebivalcev, pripomorejo k varstvu okolja 
in so gonilo gospodarske rasti.

Več denarja za raziskovalno dejavnost še 
ne zagotavlja inovativne družbe. Večji del 
raziskovalnih projektov mora biti vezan na 
sofinanciranje gospodarstva. Zato bomo:
• zagotovili fleksibilnejše zaposlovanje 

na univerzah in večjo prehodnost med 
univerzami, inštituti in gospodarstvom.
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ŠPORT

Javni interes na področju športa je tudi interes 
članov stranke DeSUS. Članstvo v stranki DeSUS 
se v duhu medgeneracijske usmeritve številčno 
vedno bolj krepi z mladimi in s srednjo generacijo. 

Zato smo iz leta v leto, poleg naše zavzete 
pozornosti do športa invalidov, vedno bolj 
naklonjeni organizirani športni rekreaciji 
odraslih vseh starosti, opredeljeni v 
Nacionalnem programu športa.

V tem smislu bomo:
• aktivno vplivali na zadostno financiranje športa 

in športnih aktivnosti za vse generacije iz 
javnih sredstev, tako na lokalni kot nacionalni 
ravni, upoštevajoč mnenja Strokovnega sveta 

Republike Slovenije za šport in Olimpijskega 
komiteja Slovenije,

• si bomo prizadevali za financiranje vsaj 
enega trenerja s priznanimi licencami 
in fizioterapevta vsem klubom, tako pa 
zmanjšali število poškodb, ki nastanejo 
zaradi nestrokovnosti.



ZA PRODORNO 
IN USTVARJALNO 

KULTURO, KLJUČNO 
BLAGOVNO ZNAMKO 

SLOVENIJE
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V stranki DESUS umetnost in kulturo razumemo 
kot ključni polji oblikovanja ter izražanja 
identitete naše skupnosti in slehernega 
posameznika, ki pripada tej skupnosti. Kultura, 
vključno z jezikom, je v 21. stoletju, ob globalizaciji 
vseh drugih področij življenja in še zlasti v 
manjši članici EU, glavno področje avtorefleksije 
skupnosti, prostor dialoga znotraj nje ter hkrati 
osnovna oblika dialoga z drugimi kulturami in 
skupnostmi, obenem pa legitimacija nacionalne 
in družbene skupnosti, s katero se skupnost 
predstavlja drugim s pomočjo medkulturnega 
dialoga. Vse umetniške in kulturne dejavnosti 
vplivajo na ravnanje ljudi, na njihovo sprejemanje 
ali odklanjanje, tako poustvarjalne kot ustvarjalne 
umetniške produkcije, saj spodbujajo njihovo 
ustvarjalnost in odprtost ter zmožnost izražanja 
empatije. Zato moramo z vso skrbnostjo posvečati 
pozornost in izkoristiti svoj vpliv ob vsakoletni 
finančni odmeri javnih sredstev za kulturo, se 
zavzemati za izboljšanje njenega materialnega 
položaja in boljše pogoje dela ustvarjalcev.
• Podprli bomo sprejem premišljenega in 

ambicioznega Nacionalnega programa za 
kulturo 2018–2025, sprejem in dosledno 
uveljavljanje »Zakona o kulturnem evru«, 
ki bo omogočal realizacijo nujnih vlaganj 
na področju javne kulturne infrastrukture 
in vzdrževanja, ohranjanja ter obnavljanja 
kulturne dediščine.

• Zavzemali se bomo za zagotovitev zadostnega 
obsega sredstev za ohranitev slovenske 
kulturne dediščine. 

• Zahtevali bomo uveljavitev ničelne stopnje 
DDV za slovensko knjigo in druge publikacije, 
čim hitrejši sprejem medijske strategije in 
prenovo medijske zakonodaje.

• Razvoja umetnosti in kulture ni mogoče 
prepustiti negotovim ter v komercializacijo 
naravnanim načelom trga, javni viri pa tudi 
niso neizčrpni, zato bomo storili vse, kar bo 
v naši moči, da bo naša kultura v večji meri 
deležna tudi sofinanciranja iz evropskih 
(kohezijska sredstva) in drugih virov.

• Podpiramo klasično kulturo, ki nas je 
oblikovala kot narod, hkrati pa smo odprti 
za nove poetike in vrste umetnosti ter se 
ob tem, ob pomembnosti učinkovitega 
javnega sektorja, zavedamo pomena in 

vloge komplementarnega neodvisnega 
nevladnega sektorja.

• Slovenski jezik vidimo kot najvišjo stvaritev 
in temelj slovenske nacionalne kulture, ki se 
nenehoma razvija in tako kot mi njega on 
oblikuje nas. Zato se bomo zavzeli za ohranitev 
in nadaljnji razvoj slovenskega znanstvenega 
jezika na univerzah in raziskovalnih institucijah.

• Svoje napore bomo vlagali tudi na področje 
ohranjanja slovenščine med zamejskimi 
Slovenci in drugod po svetu, kjer živijo in 
delujejo naši slovenski rojaki.

• Enako velja za dragoceno področje kulturne 
dediščine.

Kultura nas resnično povezuje, prispeva 
k socializaciji ljudi, razvija zmožnost 
empatije in je izjemnega pomena za 
trajnostni razvoj. 

Vse to velja za kulturo v celoti, vključno z 
ljubiteljsko kulturo, ki ima pomembno integrativno 
vlogo in nudi številne možnosti za aktivno 
življenje starejših ljudi, jim omogoča uveljavljanje 
interesov in talentov, ki jih morda v aktivnem 
obdobju življenja niso uspeli razviti.

• Z umetnostjo in s kulturo se lahko najbolj 
opazno in učinkovito predstavljamo 
mednarodni javnosti ter stopamo v dialog 
z njima, saj sta slovenska umetnost in 
kultura naši ključni blagovni znamki.

• Promociji in uveljavljanju naše umetnosti 
ter kulture v mednarodnem okolju bomo 
posvetili vso svojo pozornost, se zavzemali 
za gostovanja naših najboljših ustvarjalcev in 
ansamblov na najuglednejših festivalih ter 
prizoriščih po svetu, podpirali ustanavljanje 
kulturno-informacijskih centrov v svetovnih 
kulturnih središčih, spodbujali kulturne 
dejavnosti naših manjšin v sosednjih državah 
in vseh Slovencev po svetu.



ZA OHRANITEV 
NARAVNEGA OKOLJA 

ZANAMCEM
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Čisto in urejeno okolje ter ohranjena narava 
sta ključni primerjalni prednosti Slovenije, ki 
pomembno vplivata na kakovost življenja njenih 
prebivalcev in sta tudi mednarodno priznani. 
Pretekla izdatna vlaganja v okoljsko infrastrukturo, 
ki so zagotovila ustrezno ravnanje z odpadki, 
izboljšano oskrbo prebivalcev in gospodarstva 
z neoporečno pitno vodo ter okolju prijazen 
sistem ravnanja z odpadno vodo, so približale 
Slovenijo h krovnemu cilju na področju okolja – 
to je trajnostnemu razvoju. Razvoj, za katerega 
v stranki DeSUS menimo, da sloni predvsem 
na principih medgeneracijske solidarnosti, v 
kateri raba naravnih virov za zadovoljevanje 
potreb sedanjih generacij ne sme potekati 
na račun tistih, ki prihajajo.

Po vzpostavitvi celostnega sistema upravljanja z 
vodami in dokončni ureditvi področja plačil za 
rabo vode pa se bomo nadalje zavzemali še za:
• zagotovitev zadostnih sredstev za varstvo 

voda (investicije v vodovode in komunalne 
čistilne naprave), 

• zagotavljanje še večje varnosti prebivalstva 
pred poplavami, kar pomeni tudi tesno 
sodelovanje s sosednjimi državami. V 
preteklosti so se namenska sredstva za 
vodo uporabljala tudi za posege v vode, ki 
so izhajali iz investicij za potrebe energetike 
ali kmetijstva. V DeSUS smo prepričani, 
da se morajo sredstva, ki se poberejo na 
račun rabe vode, nujno ponovno vlagati v 
izboljšanje protipoplavne varnosti.

• 
Na področju ločevanja odpadkov je Slovenija 
v samem evropskem vrhu, kar nakazuje na 
izjemno ozaveščenost prebivalstva, da so 
odpadki neprecenljiv vir oz. surovina za naše 
gospodarstvo. Po sprejetju strateških dokumentov, 
ki jasno nakazujejo pot v krožno gospodarstvo 
oz. družbo brez odpadkov, je potrebno te 
napore pospešiti. Zaradi tega si bomo še naprej 
prizadevali:
• uporabnike osveščati o ponovni rabi virov, 

da ti ne končajo kot odpadek; pri tem pa 
moramo biti vsi enotni ne glede na to, ali 
je to posameznik, gospodinjstvo, podjetje, 
občina ali država,

• za v preteklosti onesnažena področja je 
potrebno zagotoviti finančna sredstva in 
zastaviti sanacijo teh področij, s poudarkom 
na pridobivanju evropskih sredstev.

Na področju skrbi za okolje si bomo zato 
prednostno prizadevali za izvajanje učinkovitih 
ukrepov:
• za zagotavljanje zdravega življenjskega okolja 

(npr. izboljšanje kakovosti zunanjega zraka, 
ohranitev zdravega bivalnega območja, 
zmanjševanje poplavne ogroženosti, 
dostopnosti do kakovostne pitne vode, 
sanacijo degradiranih območij),

• ob okoljskih in naravnih nesrečah,
• za vodenje okoljskih, gradbenih in prostorskih 

dovoljenj (dostopnost do javnih podatkov, 
npr. poplavnih kart in sledljivost projekta v 
posamezni fazi),

• za spodbujanje investicij na področju 
upravljanja z naravnimi viri (npr. na področju 
energetike),

• za upravljanje zavarovanih območij (Natura, 
zelena destinacija),

• za izboljšanje kakovosti življenja (npr. kakovosti 
bivalnega in delovnega okolja, zavarovanje 
kakovosti kmetijskih zemljišč, varovanje 
vodnih virov, dostopnost do javnih površin 
za samopreskrbo),

• za učinkovitejše upravljanje in nadzor 
nepremičninskega sklada ZPIZ, ki ima v 
lasti in upravlja stanovanja upokojencev.

Slovenijo bomo promovirali kot državo, ki skrbi 
za okolje in naravo. Kot temelj prihodnosti 
bomo zaščitili naše naravne lepote in vodne 
vire ter revitalizirali tiste, ki so bili v dosedanjem 
razvoju degradirani. Temeljni del nedotakljive 
narave bodo ostala območja zaščitena v shemi 
Natura 2000, osnovni instrument te zaščite pa 



ZA MOČ REGIJ 
IN VZPODBUDO 

OBČINAM
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REGIJE IN LOKALNA SAMOUPRAVA

Za odpravljanje regionalnih neravnovesij in 
krepitev ekonomske ter socialne povezanosti 
si bomo prizadevali za:
• ustanovitev regij kot manjkajočega člena 

državne ureditve. Pri tem se zavedamo, da 
je zakon lahko sprejet samo z dvotretjinsko 
ali ustavno večino, vendar je nujno potreben. 
V povezavi s tem je seveda potrebno na 
novo opredeliti delovanje celotne lokalne 
samouprave na vseh ravneh, predvsem pa tudi 
na regionalni ravni oblikovati predstavniška 
telesa civilne družbe in zagotoviti možnosti 
za njihovo delovanje. S tem bomo oslabili 
težnje po centralizaciji in povečali možnosti 
za skladen, sonaraven in policentričen razvoj 
Slovenije.

• uskladitev in poenotenje poteka meja vseh 
teritorialno definiranih upravnih območij 
(država, regije, občine, upravne enote, volilne 
enote, volilni okraji itd.), saj bi tako omogočili 
bistveno poenostavitev delovanja državne 
administracije na vseh nivojih in zmanjšali 
njen sedanji fizični obseg, posledično pa 
dosegli pocenitev delovanja, 

• regionalno ureditev Slovenije, ki jo 
potrebujemo tudi zaradi spodbujanja 
sodelovanja z regijami v sosednjih državah 
– čezmejni regionalni razvoj in povezovanje,

• čim bolj učinkovit pristop k izvajanju 
regionalne politike, v sklopu katere bomo 
spodbujali skladnejši regionalni razvoj malih 
do srednje velikih podjetij.

bo Presoja vplivov na okolje, tako v fazi celovitega 
načrtovanja rabe prostora kot v fazi načrtovanja 
posameznih projektov. Zato, da bo zaščita lahko 
učinkovita, bomo predlagali, da:
• se ustanovi Zbornica okoljskih revidentov, 

v katero bodo lahko vključeni individualni 
strokovnjaki z vseh področij, relevantnih za 
varstvo narave in okolja, ki bodo izpolnjevali 
pogoje okoljskega revidenta,

• Ministrstvo za okolje in prostor prevzame 
odgovornost in vzpostavi mrežo stalnega 
monitoringa vseh odločilnih elementov 

narave ter okolja in tako zagotovi enotno 
podatkovno bazo o stvarnem stanju okolja 
ter spremljanje sprememb,

• so lahko podlaga za izdajo okoljevarstvenega 
soglasja investitorjem samo tiste presoje 
vplivov na okolje, ki imajo pozitivno potrditev 
najmanj treh revidentov, članov Zbornice 
okoljskih revidentov, oziroma v kompleksnejših 
primerih samo takšno pozitivno revizijsko 
poročilo komisije, ki jo sestavlja liho število 
več revidentov.



DRŽAVNA UPRAVA
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Racionalno delovanje in financiranje državne 
uprave bomo zagotovili z zavzemanjem za:
• vitko, strokovno in učinkovito državno 

upravo,
• povečanje odgovornosti nosilcev v državni 

upravi in njeno racionalizacijo,
• uvedbo možnosti nagrajevanja s fiksnim 

in variabilnim delom plače v državni ter 
javni upravi,

• racionalizacijo postopkov državne in javne 
uprave ter hitrejše reševanje upravnih 
postopkov,

• spremembo enotnega plačnega sistema 
v državni in javni upravi.



SAMOZAŠČITA 
LJUDSTVA IN 

VARNOST DRŽAVE 
(REZERVNA SESTAVA ZA 

SAMOZAŠČITO LJUDSTVA)
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Slovenska vojska ne zadošča za zagotavljanje 
obrambe pred zunanjo agresijo na našo državo. 
Na osebni ravni se lahko vsak človek brani le, 
če je primerno oborožen in zna svoje orožje 
tudi uporabljati. 

Zato si bomo v DeSUS prizadevali za uvedbo 
splošnega obveznega usposabljanja za 
rokovanje z osnovnim pehotnim orožjem 
in sistema periodičnega preizkušanja 
tega znanja.

Hkrati moramo zagotoviti številčno ustrezno 
rezervno sestavo in ustrezno zalogo orožja ter 
opreme.

Pred uniformirano policijo se poleg preprečevanja 
kaznivih dejanj vseh vrst in zagotavljanja osebne 
varnosti državljanom vse bolj pojavlja tudi potreba 
po kontroli ter obvladovanju mednarodnih 
migracijskih poti in ločevanju teh od mednarodnih 
kriminalnih poti.
• V DeSUS si bomo zato prizadevali, da bo 

policija razpolagala z ustrezno usposobljeni 
kadri in opremo.

Posebej nevaren pojav je mednarodni terorizem, 
ki je zaradi različnih vzrokov v porastu. Srečujemo 
ga v različnih oblikah, ki se vseskozi spreminjajo, 
zato je tudi tako težko obvladljiv.
• Zavzemali se bomo za sistem, v katerem 

borbo proti tej vrsti ogroženosti v celoti vodi 
država s skupnim koordiniranim nastopom 
profesionalne vojske in policije ter odgovornim 
aktiviranjem celotne družbe.

Zaščita in reševanje pred naravnimi in drugimi 
nesrečami temeljita na nujni medicinski pomoči 
ter poklicni gasilski službi. Glede na to, da jo v 
razširjenem obsegu dopolnjujejo prostovoljske 
organizacije:
• si bomo v DeSUS prizadevali, da se bo vsem 

prostovoljskim organizacijam zagotovila 
možnost delovanja, rednega usposabljanja 
in dostop do potrebne opreme, predvsem 
pa bomo predlagali takšno dopolnitev 
zakonodaje, da se bo čas aktivnega delovanja 
prostovoljcev v reševalnih akcijah in velikih 
varovalnih akcijah štel v delovno ter 
pokojninsko dobo,

• v DeSUS močno podpiramo gasilstvo, in 
sicer kot steber sistema delovanja zaščite, 
reševanja in varstva pred naravnimi ter 
drugimi nesrečami, zato se bomo zavzemali 
za izboljšanje njihovega položaja. Predlagali 
bomo, da se za operativne gasilce v okviru 
sistema Ministrstva za obrambo zagotovi 
brezplačen zdravniški pregled na vsakih 5 let.



ZA GLAS SLOVENIJE, 
KI SE SLIŠI V SVETU
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ZA UČINKOVITO IN USPEŠNO EU

DeSUS se zavzema za močno in enotno Evropsko 
unijo na globalni ravni. Interesi DeSUS so in 
bodo usmerjeni v aktivnosti za:
• zagotavljanje evropske stabilnosti in varnosti,
• krepitev na področju varnosti in sodelovanja 

vseh odgovornih zanjo,
• ohranitev enotnosti pri obrambi in za skupne 

evropske interese ter vrednote,
• skupno zunanjo, varnostno, obrambno in 

razvojno politiko EU ter proaktivno vlogo 

pri reševanju izzivov v državah, ki mejijo 
na EU,

• DeSUS se bo na migrantske krize in dogajanja 
tudi v prihodnje odzival pozitivno ter solidarno, 
pri tem pa se bo zavzemal za zaščito slovenskih 
interesov in zagotavljanje varnosti.

ZA AKTIVNO SLOVENIJO V SVETU

V DeSUS se bomo zavzemali za:
• miroljubno koeksistenco v mednarodnih 

odnosih, konstruktivnost, medsebojno 
upoštevanje in spoštovanje mednarodnega 
prava, pogodb in dogovorov, kar pomeni 
osnovo mednarodne ureditve, spoštovanja 
človekovih pravic in urejenih odnosov med 
državami na osnovi enakosti ter medsebojnega 
spoštovanja,

• gospodarsko diplomacijo, ki bo prispevala h 
krepitvi gospodarstva in vzpodbujala zunanjo 
trgovinsko menjavo na rastočih trgih, obenem 
pa se bomo zavzemali za investicije, ki bodo 
zagotavljale konkurenčno prednost in visoko 
dodano vrednost,

• uveljavitev zavesti, da so Slovenci v zamejstvu 
in po svetu dodana vrednost za kreiranje 
nacionalne politike na različnih področjih. 
Zavzemali se bomo tudi za izvajanje strategij in 
zakonskih podlag, ki poleg skrbi za ohranjanje 
narodnostne, jezikovne in kulturne identitete 
iščejo ter razvijajo možnosti za kakovostno 
sodelovanje s Slovenci po svetu na področjih 
gospodarstva, izobraževanja, znanosti, kulture 
in športa za čim bolj učinkovito in koristno 
povezovanje med matično domovino ter 
državami, v katerih Slovenci živijo.

ČE SMO VAS PREPRIČALI, NAM DAJTE MOČ, DA 
VSE TO TUDI UDEJANJIMO.

VOLITE DeSUS!



Ljubljana, 
februar 2018


