Vrnimo ljudem dostojanstvo
Dragi prijatelji stranke DeSUS!
V času, ko Slovenija beleži več kot 5 odstotno gospodarsko rast in so gospodarski
obeti tudi za naprej ugodni, tega gospodarskega vzpona žal ne čuti večina državljank
in državljanov Slovenije. Na eni strani bogati postajajo še bogatejši, na drugi strani pa
delavci prejemajo minimalno plačo, mnogi upokojenci s polno delovno dobo pa živijo
pod pragom revščine.
Ali lahko še govorimo o tem, da je Slovenija socialna in pravična država? Ali lahko
rečemo, da v naši državi ljudje živijo dostojno življenje, ki si ga zaslužijo s svojim
poštenim delom in preteklim delom?
Upokojenke in upokojenci, več kot 615 tisoč vas je. Ne dovolite, da drugi
odločajo o vaši usodi in usodi tistih, ki jih imate radi!
Zato vas vabim, da v nedeljo, 3. junija
2018, pridete na volitve in oddate
vaš glas za stranko DeSUS ter podprete program, ki se zavzema za bolj
pravično Slovenijo.

PROGRAM stranke DeSUS je jasen:
Poprava krivic upokojencev - ker se pokojnine v času
gospodarske krize niso usklajevale, jih je potrebno zvišati
za 8,5 odstotkov;
Dvig minimalne pokojnine za polno delovno dobo nad
prag revščine - minimalna pokojnina bo torej znašala vsaj
620 evrov;
Ohranitev javnega zdravstva in javnega šolstva;
Zvišanje vdovskih pokojnin - delež, ki ga vdove in vdovci
dobivajo po pokojnem partnerju se bo zvišal iz 15 na 25
odstotkov pokojnine pokojnega partnerja;
Ustanovitev demografskega sklada za dolgotrajno stabilnost pokojninske blagajne in pokojnine bodočih upokojencev;
Sprejetje zakona o lustraciji bančnih vodstev - “zakona
ob izgubi spomina”, ki bo prepovedal vsem, ki so sodelovali pri nastajanju bančne luknje, da bi še kdaj zasedali
položaje v državnih bankah in državnih podjetjih;

Ponovna uvedba 3-mesečnega služenja vojaškega
roka za moške;
Projekt “Starejši za starejše” mora postati projekt
nacionalnega pomena in kot tak, kot sistemska
dopolnitev dolgotrajne oskrbe, ﬁnanciran s strani
države;
Ustanovitev ministrstva za obrt in družinsko
podjetništvo.
Spoštovane Slovenke in Slovenci, cenjene državljanke in državljani, vsem kandidatkam in kandidatom
stranke DeSUS nam je v veliko zadovoljstvo in čast,
da bomo lahko v vašem imenu zastopali program
stranke DeSUS.
Skupaj bomo ustvarili bolj pravično Slovenijo in
ljudem povrnili dostojanstvo!
Vaš Karl Erjavec
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mag. Božena

Ronner

Rok
Igličar

Viktor
Zadnik

VO 1 - Jesenice

VO 2 - Radovljica I

VO 3 - Radovljica II

Datum rojstva: 26. 5. 1951
Izobrazba: socialna delavka,
mag. sociologije
Status: upokojenka

Datum rojstva: 22. 9. 1943
Izobrazba: avtomehanik
Status: upokojenec

Datum rojstva: 17. 1. 1950
Izobrazba: kemijska tehnica
Status: upokojenka

Po 40 letih dela na različnih področjih, se
v zadnjih letih srečujem z vse bolj revnimi,
na rob družbe odrinjenimi upokojenci, ki
pri polni pokojninski dobi životarijo. To, kar
država počne z najbolj ranljivimi skupinami,
je nečloveško. Zanje v večini primerov
skrbijo prostovoljci in ne država. Zato bom
zahtevala, da se udejanji zakon o dolgotrajni oskrbi, uveljavijo spremembe institucionalnega varstva starejših ter spremeni
stanovanjska politika. Drugi samo obljubljajo, v stranki DeSUS pa se ne bomo zgolj
zavzemali, temveč bomo to tudi realizirali!
Dajte nam moč, da v parlamentu naš program tudi udejanimo.

Anton
Urh

V lokalno politično delo sem se vključil po
osamosvojitvi Slovenije. Bil sem predsednik
krajevne skupnosti in svetnik Občine Bohinj
ter v letih 2006/10 tudi podžupan. Leta
2008 sem bil na listi stranke DeSUS izvoljen v Državni zbor. Kot poslanec se bom
zavzemal za sprejem zakona o demografskem skladu, za zagotovitev in izboljšanje
pokojnin, za varno in dostojno življenje starostnikov in upokojencev ter boljšo dostopnost do oskrbovanih domov. Pomembno
področje mojega političnega delovanja na
lokalni in državni ravni bo skrb za dobrobit vseh generacij, predvsem pa mladih in
starejših.

Marjeta
Rozman

V okolici, kjer živim, sem spoznala kako
velike so lahko težave starostnikov in
upokojencev, pa tudi prihodnost danes še
delovno aktivnih je negotova. Vse to me
je prepričalo, da se aktiviram in skupaj
s stranko DeSUS, ki edina resnično dela
za starejšo populacijo, poskušam ljudem
izboljšati življenje. Če me boste podprli,
bom po zgledu drugih razvitih držav,
zagovarjala ustanovitev demografskega
rezervnega sklada; dosledno usklajevanje
pokojnin s povrnitvijo zaostanka za nazaj;
javno zdravstvo, vsem dostopno pod enakimi pogoji. Samo skupaj nam lahko uspe!

VO 4 - Kranj I

VO 5 - Kranj II

VO 6 - Kranj III

VO 7 - Tržič

Datum rojstva: 12. 12. 1985
Izobrazba: univ. dipl. pravnik
Status: pravnik na Akademiji za glasbo
Univerze v Ljubljani

Datum rojstva: 23. 12. 1950
Izobrazba: podčastnik
Status: upokojenec

Datum rojstva: 19. 7. 1950
Izobrazba: prof. matematike in ﬁzike
Status: upokojenka

Datum rojstva: 21. 6. 1960
Izobrazba: univ. dipl. pravnik
Status: minister za zunanje zadeve RS,
predsednik stranke DeSUS

Stranki DeSUS sem se pridružil, ker menim,
da je stranka DeSUS edina politična stranka
v slovenskem političnem prostoru, ki
pozornost dejansko namenja vsem generacijam ‒ ne pozabimo: DeSUS je stranka za
vse generacije! V Državnem zboru se bom
med drugim zavzemal za sprejetje zakona
o demografskem skladu, ki je edini način
za zagotovitev vzdržnosti pokojninskega
sistema na dolgi rok, kar pa je edini garant
za človeka vredne pokojnine tudi za nas,
generacijo, ki je danes delovno aktivna.

Marko
Petrić

Leta 2009 sem se včlanil v DeSUS, ker
sem menil, da bom tako lahko soustvarjal
politiko prijazno do ljudi in to se z vsakim
dnem tudi izkazuje. Letos prvič kandidiram
za poslanca Državnega zbora, sem se pa
zadnja leta kalil kot predsednik Krajevne
skupnosti Zlato polje, kjer sem se spoznal
z osnovami političnega delovanja. Če bom
poslanec, se bom zavzemal za povrnitev
odtujenega in v davčne oaze prenesenega
premoženja, za redno usklajevanje pokojnin ter za ustanovitev demografskega
sklada. To so minimalni pogoji za dostojno
življenje sedanjih in prihodnjih upokojencev, in za to gre.

Ana
Cimperman

Leta 2014 sem se včlanila v stranko DeSUS,
ker me je pritegnila njena neideološka
politika, stabilnost in aktivnost na slovenski politični sceni. Ima zanimiv in jasen
program dela ter izoblikovana stališča do
najpomembnejših družbenih vprašanj. Kot
profesorica z nekaj desetletnimi izkušnjami
se zavzemam za javno šolstvo, pa tudi za
javno zdravstvo. Aktivna sem v medgeneracijskem centru, kjer spoznavam, kako
potrebno in koristno je sodelovanje med
generacijami. V timskem delu vidim svoj
doprinos k izboljšanju sedanjega stanja,
zato verjamem, da bi tudi kot poslanka
dobro funkcionirala.

Karl Viktor
Erjavec

Mojo življenjsko zgodbo vsi dobro poznate.
Sem Gorenjec in predsednik stranke DeSUS,
ki se bori za pravice starejših ter dostojne
pokojnine. Kot zunanji minister našim gospodarstvenikom odpiram nove trge. S tem
ustvarjamo nova delovna mesta, zlasti za
mlade. Tržič ima odlične možnosti za razvoj
gospodarstva, kmetijstva in turizma, zato
bom naredil vse, da te možnosti v polnosti
izkoristimo. Že v preteklosti, kot minister
različnih resorjev, sem vedno pomagal pri
uresničevanju pomembnih projektov za
razvoj teh krajev. Prepričan sem, da lahko
skupaj realiziramo vse projekte za boljše
življenje Tržičanov. Pričakujem vaš glas, da
skupaj naredimo korak naprej - za razvoj
Tržiča! Podprimo Karla Erjavca in DeSUS!

VO 8 - Škofja Loka I

VO 9 - Škofja Loka II

VO 10 - Kamnik

VO 11 - Idrija

Datum rojstva: 26. 8. 1948
Izobrazba: prof. glasbe
Status: upokojenec

Datum rojstva: 31. 1. 1959
Izobrazba: orodjar
Status: upokojenec

Datum rojstva: 7. 9. 1956
Izobrazba: mag. poslovne politike in
organizacije
Status: poslanka Državnega zbora

Datum rojstva: 24. 10. 1946
Izobrazba: dr. veterinarske medicine,
mag. znanosti
Status: upokojenec

Sem Viktor Zadnik, profesor glasbe, dolgoletni ravnatelj Glasbene šole Vrhnika. Bil
sem tudi član predsedstva EMU ‒ Evropske
zveze glasbenih šol, član mednarodnih
komisij za glasbena tekmovanja in član
strokovnih svetov pri ministrstvu za šolstvo.
Po odhodu v pokoj sem pristopil k stranki
DeSUS, že zaradi tega, ker lahko kot človek
z dolgoletnimi izkušnjami pripomorem k
ugledu in imenu stranke. Zavzemal se bom
za medgeneracijsko sodelovanje, izboljšanje
šolskega sistema, ki je na žalost neproduktiven ter za izboljšanje političnega sistema.

Jože
Petrovčič

Sem Jože Petrovčič, stanujem na Žirovskem
Vrhu. Pet let sem bil zaposlen v Alpini Žiri,
deset let v Rudniku urana Žirovski Vrh,
pred odhodom v pokoj pa sem bil 25 let
samostojni podjetnik. Za delo v politiki
sem se odločil, ker politika kroji tudi usodo
delovnih ljudi. Rad bi pripomogel k čim bolj
življenjskim odločitvam, k boljšemu jutri za
delavce, študente in upokojence - predvsem
na podeželju, kjer tudi živim. Zavzemal se
bom za samozaposlene, podjetniške spodbude ter družinska podjetja, saj na njih
bazira naše gospodarstvo. Spodbuditi moramo mlade, jim zagotoviti dobra delovna
mesta, tako bomo na dolgi rok vsem zagotovili dostojno starost.

mag. Julijana

Bizjak Mlakar

Moje korenine segajo v Novi trg, v staro
kamniško obrtniško družino. Odraščala
sem v Kamniku, v delavski družini s petimi
otroki, zato razumem obrtniško, delavsko,
kmečko in podjetniško dušo. Tekom kariere
sem opravljala mnoga odgovorna vodstvena
dela, politično pa sem bila morda najbolj
vidna kot ministrica za kulturo, še prej pa
kot podžupanja Občine Kamnik. Z ustanovitvijo Gibanja za javno zdravstvo, kasneje
pa kot poslanka, sem ustavila privatizacijo
javnih zdravstvenih in drugih zavodov. S tem
sem preprečila zdravstvene in socialne stiske
mnogih. Zavzemala se bom za uspešno, solidarno in ljudem prijazno družbo. Prizadevam
si za boljše življenje vseh generacij.

mag. Milan

Božič

Izobraževal sem se doma in v tujini, bil terenski veterinar, direktor Kmetijsko gozdarske zadruge, direktor Kobilarne Lipica, delal
sem tudi v javni upravi. V svojem domačem
okolju, v občinah Idrija in Cerkno, se bom
zavzel za izboljšanje infrastrukture, obrti in
turizma, malega gospodarstva in kmetijstva.
Želim biti prvi glas teh koncev, vez med
terenom in najvišjo zakonodajno institucijo,
sploh, ker že dolgo nismo imeli svojega
predstavnika v Državnem zboru. Osebno se
bom zavzel in podpiral programe za dobrobit ljudi naše regije. Ne gre zame, gre za vas
ter prihodnost vaših otrok in vnukov.
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Vanessa
Marcola

Katja
Diraka Rehak

Sabina
Ileršič

VO 1 - Tolmin

VO 2 - Piran

VO 3 - Izola

Datum rojstva: 1. 8. 1988
Izobrazba: univ. dipl. pravnica
Status: kadrovska svetovalka

Datum rojstva: 27. 3. 1965
Izobrazba: mag. prava
Status: direktor javnega zavoda Krajinski
park Strunjan

Datum rojstva: 30. 4. 1953
Izobrazba: univ. dipl. ekonomist
Status: generalni sekretar DeSUS

Aktivno delo v različnih prostovoljnih organizacijah ter poslanstvo občinske svetnice
mi omogočata, da kreiram razvojno pot
lokalnega okolja, hkrati pa mi nalagata
odgovornost, da prisluhnem in zaznam
probleme okolja in družbe. Stranka DeSUS
me je prepričala tako s svojim volilnim
programom kot tudi z vrednotami, ki jih
živi. Zavzemala se bom za učinkovitejšo
socialno državo, učinkovit gospodarski
razvoj na ravni celotne države, več kariernih priložnosti za mlade ter za dostojno
življenje vseh generacij.

Robert
Smrekar

Verjamem, da se veličina države kaže v
njenem odnosu do najšibkejših članov. Zato
se zavzemam za dejansko uresničevanje
ustavnega načela socialne države ‒ brez
tega si namreč ni mogoče zamisliti učinkovitega zavarovanja človekovega dostojanstva. V primeru, da mi boste zaupali to
odgovornost in me izvolili za poslanca, bo
moje osnovno vodilo prav zagotavljanje
socialne pravičnosti na vseh področjih in
za vse družbene skupine. Prepričan sem, da
lahko, na podlagi svojih bogatih poklicnih
in osebnih izkušenj, tvorno prispevam k
uresničitvi tega cilja.

Branko
Simonovič

Sem mož, oče, nono, mlad upokojenec,
oljkar in generalni sekretar stranke DeSUS.
V hotelu Delﬁn, ki je izredno priljubljen
med upokojenci širom Slovenije, sem bil
direktor polnih 20 let. Ponosen sem, da
smo s sodelavci in gosti uspeli narediti
zgodbo o uspehu. Ravno tako sem ponosen,
da sem kot predsednik sveta bolnišnice
Izola prispeval svoj kamenček v mozaiku
uspehov, ki jih zadnje čase dosegajo. Kot
Izolan, pa sem seveda tudi jaz ponosen na
dosežke izolskih športnikov, zato bom dal
vse od sebe, da idejni projekt »Dom vodnih
športov« pridobi status nacionalnega pomena in s tem tudi državne vire ﬁnanciranja, to smo dolžni tako našim najmlajšim
kot vrhunskim športnikom.

VO 4 - Koper I

VO 5 - Koper II

VO 6 - Sežana

VO 7 - Ilirska Bistrica

Datum rojstva: 10. 5. 1974
Izobrazba: specialistka družinske medicine
Status: gospodinja

Datum rojstva: 23. 11. 1949
Izobrazba: inž. za pomorski transport
Status: upokojenec

Datum rojstva: 13. 3. 1961
Izobrazba: dr. medicine
Status: zdravnica specialistka medicine
dela, prometa in športa

Datum rojstva: 8. 4. 1959
Izobrazba: univ. dipl. socialna delavka
Status: soc. delavka v domu starostnikov

Sem zdravnica specialistka družinske medicine, mati dveh otrok. Pri svojem delu sem
se srečevala z različnimi težavami prebivalcev ter globlje spoznala problematike s
področja zdravstva in sociale, starostnikov
ter mladih. Kot dobra poznavalka zdravstva in socialnega varstva, bom vse moči
in znanje usmerila v pripravo in sprejem
zakonodaje, ki bo pomagala zaščititi pravice
šibkih in ranljivih skupin državljanov. Moje
vodilo v življenju je, da je treba šibke podpreti, močne pa omejiti.

Zoran
Markuža

Bil sem carinik in carinski referent, nato
sem vodil carinsko službo v Emoni Obali.
Od leta 2000 imava z ženo računovodski
servis. Po upokojitvi sem se priključil
Društvu upokojencev v Ankaranu, kjer
sem danes predsednik že drugi zaporedni
mandat. Zelo sem prizadeven v skrbi za
starejšo populacijo, zato mislim, da bom ta
vprašanja uspešno naslavljal v Državnem
zboru. V svojem mandatu se bom zavzemal
za pošteno pokojninsko reformo, zdravstveno reformo ter boljši socialni status
šibkejših in ranljivejših. V javnih občilih
redno objavljam članke na temo aktualne
problematike in s tem opozarjam na probleme v družbi, zdaj pa bi jih rad tudi aktivno reševal.

Ljubislava
Škibin

Vse življenje se osebno ali pri delu srečujem
s problematiko bolnih, invalidov, delavcev,
mladih družin in brezposelnih, ki se me s
svojimi težavami vedno znova dotaknejo.
Kandidiram, ker želim v naši družbi ohraniti
vse kar je dobrega, hkrati pa se bom borila
za izboljšanje kvalitete življenja na vseh
nivojih. Kot velika zagovornica javnega
zdravstva, šolstva in socialne dejavnosti
se bom zavzemala za ohranitev dobrobiti
le-teh še naprej. Še posebej pa se bom
osredotočila na področje Krasa; za razcvet,
kot si ga zasluži in zmore zagotoviti z razumom, poštenim delom naših občanov in
širše družbe in države.

Miranda
Vrh

Celotno življenje delam z ljudmi in za ljudi,
poznam vsa naselja v Ilirski Bistrici in način
življenja preprostih ljudi. S kandidaturo
želim pripomoči k reševanju težav, s katerimi se soočamo v Sloveniji ter s katerimi
se tudi sama ukvarjam že celo delovno
dobo. V Državnem zboru se bom zavzemala
za dvig najnižjih plač in pokojnin, oblikovanje demografskega sklada, s katerega se
bodo v prihodnosti črpale pokojnine za sedanjo srednjo in mlajšo generacijo, sprejem
zakona o dolgotrajni oskrbi ter za sanacijo
razmer v zdravstvu. Ponovno pa bom
odprla tudi vprašanje avtocestne povezave
do naše občine.

VO 8 - Postojna

VO 9 - Nova Gorica I

VO 10 - Nova Gorica II

VO 11 - Ajdovščina

Datum rojstva: 27. 7. 1960
Izobrazba: dipl. bibliotekarka in profesorica
zgodovine, specialistka menedžmenta v
izobraževanju
Status: ravnateljica Osnovne šole Antona
Globočnika Postojna

Datum rojstva: 23. 2. 1950
Izobrazba: strojni tehnik
Status: upokojenec

Datum rojstva: 3. 11. 1957
Izobrazba: gradbeni tehnik
Status: direktor gradbenega podjetja

Datum rojstva: 13. 7. 1962
Izobrazba: dipl. upravni organizator
Status: upokojenec

Za poslanko kandidiram prvič. Prednostno
se zavzemam za javno šolstvo in zdravstvo
ter pravno in socialno državo. Moja zaveza
kot poslanke bo, da si bom z vsemi močmi
prizadevala, da se sprejema takšne ukrepe,
ki bodo krepili gospodarsko rast, in ukrepe,
ki bodo omogočali mladim vstopati na trg
dela takoj po zaključku šolanja. Starejši
populaciji moramo ustvariti pogoje za sobivanje v medkulturni družbi, vsem generacijam pa nuditi optimalne pogoje za njihov
zdrav razvoj. Vaš glas, ki ga boste namenili
meni, bo glas, ki bo slišan in upoštevan.

Zlatko Martin
Marušič

Z ustanovitvijo Občine Miren-Kostanjevica
sem kandidiral za župana, nato pa uspešno
vodil občino od leta 1994 do 2014. Po
zaključenem 5. mandatu sem se upokojil
in bil izvoljen za predsednika Pokrajinske
zveze društev upokojencev Severne Primorske. Sem preprost, družaben, strpen, znam
prisluhniti ljudem in njihovim potrebam.
To potrjuje tudi dejstvo, da sem bil za svoje
delovanje izbran za osebnost Severne Primorske, dobil pa sem tudi naziv častnega
občana. Pri postavljanju ciljev sem realen,
odgovoren in vztrajen. Glede na dolgoletne izkušnje, poznavanje problematike
Goriške, sem prepričan, da bom uspešen
pri reševanju problemov naših ljudi vseh
generacij - od najmlajših do najstarejših.

Aleš
Dugulin

Z ženo in tremi otroci živim v Ravnici, kjer
sem že drugi mandat predsednik krajevne
skupnosti, sem pa tudi mestni svetnik v
Občini Nova Gorica. Zaposlen sem kot direktor v zasebnem gradbenem podjetju. Za
kandidaturo za poslanca sem se odločil, ker
želim s svojim delom in izkušnjami pomagati tudi na državnem nivoju ter narediti
čim več dobrega za Goriško. Osredotočil se
bom na socialno področje: na stanovanjsko
problematiko mladih, neproﬁtno domsko oskrbo starostnikov ter zaposlovanje
ranljivih skupin. Moja prioriteta bo, da se
zakonsko omogoči namestitev dvigal v vse
stanovanjske bloke, kjer je dostop starejšim
in invalidom otežen.

Jožef
Velikonja

Živim v Ajdovščini, svoje korenine pa sem
pred 55 leti pognal na Predmeji. Moja
poklicna pot se je pričela v gradbenemu
podjetju Primorje, končala pa na Ministrstvu za notranje zadeve. V tem času sem
opravljal kar nekaj odgovornih in vodstvenih funkcij. Stranka DeSUS se ne zavzema
zgolj in samo za upokojence, temveč za
vse generacije. Vse, kar danes imamo, so
ustvarile generacije, ki so delale pred nami;
vse, kar bomo imeli jutri, pa ustvarjajo generacije, ki delajo danes. Zato morajo delavci
za pošteno delo prejeti pošteno plačilo,
upokojenci pa pošteno pokojnino. Da vse
to izpeljemo, so potrebni medgeneracijska
povezanost, sodelovanje, sožitje in solidarnost.
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LJUBL JA N A- CENTER

Gregor
Pokleka

Alojzija
Strle

Saša
Dončić

VO 1 - Cerknica-Logatec

VO 2 - Vrhnika

VO 3 - LJ-Vič-Rudnik I

Datum rojstva: 14. 7. 1970
Izobrazba: ekonomsko-komercialni tehnik
Status: samostojni strokovni sodelavec v
Rdečem križu Slovenije

Datum rojstva: 4. 2. 1947
Izobrazba: dipl. prof. zgodovine in
sociologije
Status: poslanec Državnega zbora

Datum rojstva: 16. 6. 1949
Izobrazba: univ. dipl. pravnica
Status: podžupanja

Sem poročen, oče treh hčera. Odraščal
sem kot športnik. S tem sem pridobil
veliko vrlin, kot so delavnost, občutek za
red in disciplino, zato se bom zavzemal za
brezplačne športne aktivnosti za srednjo
in starejšo generacijo ‒ šport in gibanje za
vse! Naučil sem se prepoznavati, kaj je v
življenju pomembno in katere svoje vrednote bi želel deliti. To so poštenje, solidarnost, spoštovanje sočloveka, sočutje do
odrinjenih in ogroženih ljudi, spoštovanje
družine in skrb za okolje. Že dva mandata
sem aktiven tudi kot občinski svetnik
DeSUS Občine Cerknica, zdaj pa si želim
delovati tudi na državnem nivoju. Uspešno
gospodarstvo ‒ pravična socialna država!

Primož
Hainz

Vse življenje sem prepričan socialist in v tem
pogledu mi je Ivan Cankar najčistejši vzgled.
Poleg skrbi za upokojence, mlade, invalide
in člane Spominčice, zagovarjam dostojno
življenje za vse, tudi tiste s socialnega roba.
Veliko pozornost sem namenjal tudi oblikovanju kulturne identitete naroda, prispeval
k urejenemu ﬁnanciranju Slovenske matice,
zaščiti Mladinske knjige pred prodajo in podpiral predvajanje slovenske glasbe podnevi,
ne le ponoči. Zavedam pa se, da je izjemnega
pomena za vse prebivalce Vrhnike, Borovnice
in Log-Dragomera infrastruktura v celoti.
Ljudje potrebujete predvsem bistveno boljše
cestne povezave, tako na vzhodu kot zahodu.

Nevenka
Dolgan

Sem podžupanja Občine Dobrepolje, hkrati
pa aktivna upokojenka. Tekom poklicne
poti sem delovala v javnem sektorju, med
drugim sem bila zaposlena na tedanji SDK,
izkušnje pa sem nabirala tudi v gospodarstvu. Večinoma sem opravljala vodilna
delovna mesta, ki so mi prinesla bogate
izkušnje za delo z in za ljudi. V Državnem
zboru bom zastopala program stranke
DeSUS, zavzemala se bom za sprejem
zakonodaje v prid državljanom. Želim si
močne socialne države, s pravim posluhom
za ljudi, hkrati pa z močnim in naprednim
gospodarstvom.

VO 4 - LJ-Vič-Rudnik II

VO 5 - LJ-Vič-Rudnik III

VO 6 - LJ-Vič-Rudnik IV

VO 7 - LJ-Center

Datum rojstva: 1. 10. 1954
Izobrazba: mag. ekonomskih znanosti
Status: upokojenka

Datum rojstva: 19. 7. 1953
Izobrazba: mag. kemijske tehnologije
Status: upokojenec

Datum rojstva: 6. 10. 1966
Izobrazba: mag. sociologije
Status: javna uslužbenka

Datum rojstva: 23. 3. 1942
Izobrazba: srednja pomorska šola
Status: svobodni umetnik, upokojenec

Sem poročena, mati dveh že odraslih
otrok in babica treh vnukov. Za vstop v
politiko sem se odločila, ker se zavedam,
da lahko s svojimi izkušnjami, teoretičnim
in praktičnim znanjem, pridobljenim na
delovnem mestu, učinkovito sodelujem pri
reševanju nekaterih nerešenih vprašanjih
v Sloveniji, ki mora ostati socialna država.
Zelo blizu mi je naš predvolilni program, še
posebno stališča do demografskega sklada,
medgeneracijskega povezovanja, dolgotrajne oskrbe ter dostopnega javnega zdravstva. S poznavanjem teh štirih področij, si
bom prizadevala za uresničitev strankinih
ciljev, ki so hkrati tudi moji cilji.

Muharem
Husić

Od leta 1982 sem bil zaposlen na Kemijskem inštitutu v Ljubljani, s februarjem
2018 pa sem upokojil. Še vedno sem aktiven, delam namreč kot habilitirani predavatelj na visokih in višjih šolah na področjih
varstvo okolja, prehoda v nizko ogljično
krožno gospodarstvo, okoljskih tehnologij,
itd. Napisal sem tri recenzirane strokovne
učbenike, objavljal strokovne članke v
znanstvenih revijah, bil mentor mnogim
študentom. Več let sem bil sindikalni
zaupnik SVIZ na Kemijskem inštitutu, član
predsedstva Sindikalne konference VŠZ,
predsednik OO SK VŠZ Ljubljana in okolica.
V državnem zboru se bom zavzemal za varstvo okolja ter ukrepe, ki bodo zagotavljali
resnično podporo znanosti in razvoju.

Dorotea
Verša Paić

Ljudje in njihove življenjske zgodbe so v
središču mojega delovanja vse od študija
sociologije, prek poklicnega dela do družine, prostovoljstva v športu ter skrbi za
starejše. Po tej poti - graditve ljudem dostojnih življenjskih pogojev, želim hoditi še
naprej, zato si bom prizadevala za popravek
krivice storjene upokojencem zaradi neusklajevanja pokojnin v obdobju krize, ter za
zagotavljanje zanesljivih virov ﬁnanciranja
pokojninske blagajne za vse bodoče generacije. Zelo sem zaskrbljena zaradi vedno
večjih socialnih razlik in revščine, zato
bom naredila vse, da z ustreznimi ukrepi
preprečimo nadaljnjo razslojevanje.

Vladimir
Leskovar

Vrnimo vsem ljudem dostojanstvo, to je
osnovna naloga in želja stranke DeSUS ‒
upokojencem, bodočim upokojencem,
vsem slojem prebivalcev, mladim in starim. To bomo dosegli s popravo krivic,
z delujočo pravno državo, z naprednim
gospodarstvom, z zagovarjanjem socialne
države, z odgovornim odnosom do šolstva,
športa in kulture. Omogočimo mladim, da
ostanejo v Sloveniji in doživijo svoj razvoj
in dostojno pokojnino v svoji domovini.

VO 8 - LJ-Šiška I

VO 9 - LJ-Šiška II

VO 10 - LJ-Šiška III

VO 11 - LJ-Šiška IV

Datum rojstva: 14. 6. 1974
Izobrazba: tehnik strežbe
Status: trener košarke

Datum rojstva: 26. 2. 1947
Izobrazba: trgovec
Status: upokojenec

Datum rojstva: 2. 1. 1949
Izobrazba: gradbeni tehnik
Status: upokojenec

Datum rojstva: 22. 7. 1944
Izobrazba: administratorka
Status: upokojenka

Sem Saša Dončić, nekdanji košarkar,
trenutno aktualni trener prvoligaškega
košarkarskega kluba Ilirija. Za politiko in
stranko DeSUS sem se odločil zato, ker
je predsednik stranke Karl Erjavec tudi
sam športnik, zvest svoji ekipi in oseba, ki
mu lahko verjameš na dano besedo. Ker
vem, kaj pomeni ekipni duh, bom zastopal
stališča in pobude, ki bodo izboljšale kakovost življenja vsem državljanom. Če bo več
enotnosti, bomo vsi bolje živeli.

Zlatko
Božič

Po duši in tudi izobrazbi sem trgovec, saj
sem skoraj vse življenje preživel na vodstvenih položajih v malo in veleprodaji.
Moja prednostna naloga bodo nova delovna
mesta, s tem pa večji prilivi v vse državne
blagajne. Posodobiti moramo naš šolski
sistem, da bo v koraku s sodobnimi trendi,
prijazen do mladih, hkrati pa bo bolje odgovarjal na potrebe gospodarstva. Prizadeval
si bom za učinkovitejše sodstvo, predvsem
za boj proti gospodarskemu kriminalu. Ne
gre pa spregledati, da naše zdravstvo potrebuje dodatna sredstva in boljšo organiziranost, zato bom jasno podprl vse predloge, ki
bodo okrepili in izboljšali dostop do javnih
zdravstvenih storitev za vse državljanke in
državljane.

Miroslav
Kupljenik

Za politiko sem se odločil, ker želim s
svojim znanjem in izkušnjami ter tudi s
pomočjo stranke DeSUS soustvarjati bolj
pošteno, pravno, socialno in gospodarsko
razvito demokratično družbo oziroma
državo. Aktivno se bom zavzemal za povečanje števila domov za starejše občane,
ki morajo biti kvalitetni ter dostopni prav
vsem. Sedanjim in bodočim upokojencem
pa moramo zagotoviti pokojnine, ki bodo
jamčile spodobno življenje in dostojanstveno staranje. Podpiram ukinitev vseh oblik
prekarnega dela, saj mladim ne zagotavlja možnosti normalne osamosvojitve in
načrtovanja družine. Zavzel se bom še za
vrnitev pogrebnin in ustanovitev demografskega sklada.

Marija Ana
Radiković

Takoj ob odhodu v pokoj sem se včlanila
v politično stranko DeSUS, saj mi je bila že
takrat programsko in nazorsko najbližja,
zdaj pa v njej aktivno delujem že polnih
18 let. Za kandidaturo sem se odločila,
ker podpiram vse tiste, ki se zavzemajo
za ohranitev in vrnitev pravic, ki smo
jih upokojeni nekoč že imeli. Zavzemala
se bom za socialno varnost starejših, za
učinkovit boj proti brezposelnosti mladih,
sožitje ter kvaliteto bivanja vseh generacij.
Svoje javno delovanje bom tudi v bodoče
usmerjala v varstvo človekovih pravic, več
pomoči starejšim in invalidom ter izgradnji
infrastrukture, ki jim bo olajšala življenje,
hkrati pa prinesla nova delovna mesta
mladim.

Volilna enota 4

LJUBLJANA-BEŽIGRAD

Peter
Vilfan

Matjaž
Juvančič

Fani
Preskar

VO 1 - Kočevje

VO 2 - Ribnica

VO 3 - Grosuplje

Datum rojstva: 29. 6. 1957
Izobrazba: ekonomski tehnik
Status: poslanec Državnega zbora,
športni komentator

Datum rojstva: 22. 4. 1981
Izobrazba: dipl. politologinja analize politik
in javne uprave
Status: predstavnica za odnose z javnostmi

Datum rojstva: 10. 3. 1975
Izobrazba: strojni tehnik
Status: direktor družinskega podjetja

Odločitev za DeSUS je bila zame zelo enostavna. DeSUS je odprta stranka, najmanj
ideološko obremenjena. DeSUS je stranka,
kjer so vsi dobrodošli, je stranka z izrazitim
socialnim čutom. Spoštujemo vrednote
narodnoosvobodilnega boja, vrednote
osamosvojitvene vojne ter vse tisto, kar smo
prinesli iz nekdanje skupne države; to pa
so javno šolstvo, javno zdravstvo, socialna
država in država blaginje - ki si jo vsi tako
želimo. Spoštovane upokojenke in upokojenci, 615 tisoč vas je, vi imate škarje in platno
v svojih rokah, uporabite jih na prihajajočih
volitvah. Razen, če tudi vas niso prepričali
novi obrazi, kar pa ne verjamem, saj imate
za kaj takega vse preveč izkušenj.

Nina
Stankovič

Sem pripadnica mlajše generacije, a v politiki nisem novinka. Že pri dvajsetih sem bila
osem let predsednica krajevne skupnosti,
zelo aktivna sem bila tudi v mladinski politiki, se neformalno izobraževala doma in
v tujini. Med drugim sem bila asistentka
evropskega poslanca, živela v Bruslju, kar mi
je zagotovo dalo novega znanja in izkušenj.
Trenutno sem zaposlena v Državnem zboru,
kjer svetujem poslanski skupini DeSUS. Verjamem v moč dialoga, verjamem, da politika
ni umazana in verjamem, da je večina ljudi
še vedno dobrih. Stranko DeSUS sem izbrala,
ker ni ideološko obremenjena, ker gleda v
prihodnost in dela v dobro vseh generacij. Za
sožitje, za vse generacije!

Milan
Vehovec

Prihajam iz Grosuplja, kjer že leta vodim
uspešno družinsko podjetje, ki sem ga
prevzel po svojem očetu. Ker izhajam iz
podjetništva, izredno podpiram gospodarski program stranke DeSUS. Ta med drugim
predlaga ustanovitev ministrstva za obrt in
mala podjetja, saj smo s strani države vse
prevečkrat spregledani, medtem ko naša
gospodarska rast bazira predvsem na nas
- na malih podjetnikih. Zavedam se, da
brez uspešnega gospodarstva ni učinkovite
socialne države, zato bo moja prioriteta ustvarjanje pogojev, da se bo odgovorno
podjetništvo lahko še bolje razvijalo. Za
družbeno odgovorno gospodarstvo!

VO 4 - Litija

VO 5 - LJ-Moste-Polje I

VO 6 - LJ-Moste-Polje II

VO 7 - LJ-Moste-Polje III

Datum rojstva: 21. 2. 1968
Izobrazba: dipl. ekonomist
Status: specialist prodaje

Datum rojstva: 7. 11. 1947
Izobrazba: univ. dipl. inž. tehnologije
prometa
Status: upokojenec

Datum rojstva: 21. 4. 1953
Izobrazba: dipl. ekonomistka
Status: višja predavateljica, upokojenka

Datum rojstva: 30. 7. 1949
Izobrazba: dipl. ekonomist
Status: upokojenec

Za kandidaturo sem se odločil, ker želim
pripomoči k izboljšanju kakovosti življenja
za vse generacije, hkrati pa prispevati k razvoju lokalnega okolja iz katerega izhajam.
Prepričan sem, da je program stranke
DeSUS kvaliteten, saj odgovarja na vse
izzive sodobne družbe. V kolikor mi boste
na volilno nedeljo zaupali svoj glas, vam
zagotavljam, da boste v meni dobili sogovornika, ki vas ne bo nikoli razočaral. Kot
nekdo, ki je zavezan svojim krajem in
ljudem, želim pomagati pri realizaciji projektov v Litiji in okolici. Prepričan sem, da
bom dolgoletne izkušnje s področja gospodarstva in aktivnega delovanja v lokalnem
okolju, uspešno uporabil tudi na državni
ravni.

Nedeljko
Tegeltija

Dolgoletne učiteljske izkušnje so me
naučile, da na mladih svet stoji. Prav zaradi
njih bo pri meni vedno na prvem mestu
zaveza za javno šolstvo, ki ga je treba še
bolje povezati z gospodarstvom. Zavzemal
se bom za medgeneracijsko sodelovanje in
pomoč mladim pri vstopu na poti samostojnosti. Tudi demografski sklad je moja trdna
zaveza, garant za dolgoročno vzdržnost
pokojnin, z njim pa bomo tudi mladim povrnili zaupanje v pokojninski sistem. Spremljal bom upravljanje državnega premoženja
namenjenega upokojencem, in se zavzemal,
da se združi v demografskem skladu. Moja
posebna skrb pa bo namenjena invalidom,
starejšim in ljudem s posebnimi potrebami.

Marija
Horvat

Sem dejavna upokojenka; prokuristka in
mestna svetnica. Moja kariera je bila vezana
na gospodarstvo, največ izkušenj sem pridobila v velikih sistemih Emone in Mercatorja,
kjer sem bila izvršna direktorica ﬁnanc,
računovodstva in kontrolinga. Ponosna sem,
da so me leta 2011 izbrali za računovodjo
leta. Ves čas sem aktivna tudi v domačem
okolju, začela sem namreč v četrtni skupnosti Rožnik. Tam sem spoznala, da se s trdno
voljo lahko naredi veliko za ljudi in okolje, in
to pot nadaljujem še danes. Da bomo vsem
zagotovili blagostanje in socialno varnost,
potrebujemo močno gospodarsko in razvojno naravnano državo, ki bo sposobna nuditi
pošteno plačo za pošteno delo in pošteno
pokojnino.

Franc
Vrečič

Osnovno šolo sem obiskoval na Tišini, nato
sem leta 1968 končal Gimnazijo Franca
Miklošiča v Ljutomeru. Iskanje zaposlitve
me je pripeljalo v Ljubljano, kjer sem se zaposlil na železnici in se nadalje izobraževal.
Ob koncu svoje kariere sem bil direktor Intereurope FLG Ljubljana. Za politiko sem se
odločil, ker vsak dan znova ugotavljam, da
se v državnem zboru ne ukvarjajo s pravimi
temami. Sam bom v prvi vrsti poudarjal
skrb za varovanje okolja ter pravice zaposlenih. Tudi v realnosti moramo uveljaviti
načelo ‒ za pošteno delo, pošteno plačilo;
kot prvo pa moramo izkoreniniti agencije
za posredovanje delavcev.

VO 8 - LJ-Bežigrad I

VO 9 - LJ-Bežigrad II

VO 10 - Domžale I

VO 11 - Domžale II

Datum rojstva: 14. 11. 1949
Izobrazba: ekonomski tehnik
Status: upokojenka

Datum rojstva: 15. 5. 1959
Izobrazba: dr. kadrovskega menedžmenta
Status: višja predavateljica na Fakulteti za
zdravstvene vede

Datum rojstva: 7. 11. 1957
Izobrazba: mag. pravnih znanosti
Status: upokojenec

Datum rojstva: 2. 1. 1947
Izobrazba: univ. dipl. režiser, univ. dipl.
literarni komparativist
Status: minister za kulturo

Celotno kariero sem preživela v javni upravi, zatorej dobro poznam delovanje države
in njene administracije. Sem Ljubljančanka,
aktivna upokojenka, članica stranke DeSUS
že skoraj 15 let. Za politično delovanje
znotraj stranke DeSUS sem se odločila, ker
iskreno podpiram naše programske cilje
‒ skrb za upokojence, delavce, invalide in
mlade. Blizu so mi načela socialne in pravne
države. Zavzemala se bom za starejše,
upokojence in invalide, za primeren socialni
položaj vseh državljanov, za dobro javno
zdravstvo in šolstvo.

dr. Ljiljana

Leskovic

Več kot dvajset let sem delovala na področju
socialnega varstva in zdravstva starejših
oseb. Za vstop v politiko sem se odločila,
ker želim vplivati na sprejem ustreznih
odločitev v dobro starejših, bolnikov in
tudi mladih. Prizadevala si bom za povezovanje, spoštovanje ter razumevanje mlade in
starejše generacije. Moj cilj je dvig strokovnosti in kakovosti obravnave starejših in
bolnih oseb v socialnih zavodih in domačem
okolju. Zavzemala se bom za ustrezno strukturo zaposlenih na področju obravnave
starejših ter zakonodajno ureditev področja
zdravstvene nege in babištva.

Bojan
Arh

Večino delovno aktivne dobe sem bil
zaposlen v državnih organih, na različnih
vodstvenih delovnih mestih. Sodeloval sem
pri mnogih državnih projektih in opravljal
druge družbeno pomembne funkcije. Še
vedno sem aktiven kot pomočnik predsednika veteranskega društva Združenja
Sever Ljubljana in kot predsednik DeSUS
Domžale. Za kandidaturo sem se odločil,
ker želim doprinesti k trajni blaginji vseh
upokojencev, zaposlenih in njihovih družin,
ter s svojimi predlogi spodbujati medgeneracijsko sodelovanje, ki je pogoj za ciljno
usmerjeno sodobno družbo.

Anton
Peršak

Sem aktualni minister za kulturo, sicer pa
gledališki režiser in pisatelj, literarni in
gledališki teoretik ter publicist, zaposlen v
gledališču, nato na Akademiji za gledališče,
radio, ﬁlm in televizijo. V politiki sem
aktiven od leta 1988, ko smo pripravili
»Pisateljsko ustavo«, sem tudi soustanovitelj Slovenske demokratične zveze, bil
sem delegat v osamosvojitveni Skupščini
RS 1990/92 ter poslanec Državnega
zbora v mandatu 1992/96. Kar 16 let sem
županoval v Občini Trzin, bil 10 let državni
svetnik, dve leti državni sekretar, danes pa
sem minister. Zastopal bom program naše
stranke DeSUS, deloval za trajnostni razvoj
ter za dobrobit slovenske kulture.

Volilna enota 5

C ELJE

Robert
Polnar

Zdenka
Jan

Darja
Štraus

2
VO 1 - Šentjur

VO 2 - Celje I

VO 3 - Celje II

Datum rojstva: 1. 12. 1960
Izobrazba: komercialist
Status: podžupan Občine Šentjur

Datum rojstva: 8. 10. 1954
Izobrazba: univ. dipl. ekonomistka
Status: upokojenka

Datum rojstva: 9. 4. 1952
Izobrazba: poklicna živilska šola
Status: upokojenec

Moja dvajsetletna politična biograﬁja,
od tega sedem let na funkciji podžupana
Občine Šentjur, izkazuje odkritost, jasnost in resnost. Vse to so okvirji, v katerih mora po mojem prepričanju potekati
politično življenje. Danes nam niso potrebne ideologije, marveč ideali. Moj ideal
je Slovenija, upravljana na moderen način.
Decentralizirana, z močno lokalno samoupravo. Dostojanstvo mi v svetovnonazorskem smislu pomeni, da vsak človek živi od
svojega dela, kot politični subjekt pa nima
težav zaradi svojih prepričanj. Menim, da
sem dozorel tudi za nacionalno politiko,
zato upam, da mi naklonite to zaupanje.

Brigita
Čokl

Rojena sem v Celju, kjer tudi živim. V svoji
aktivni dobi sem bila zaposlena v gospodarstvu. Poklicno pot sem nadaljevala
kot državna sekretarka na Ministrstvu za
zdravje in v. d. direktorica UKC Ljubljana.
Sem članica mestnega sveta Občine Celje.
Moje področje dela so sicer ﬁnance, upravljanje in menedžment. V svoji dolgoletni poslovni karieri sem bila tudi članica
nadzornih svetov družb in zavodov. Moje
vodilo je profesionalen odnos do vseh
deležnikov v procesu, ki mora biti podkrepljen s širokim znanjem in razgledanostjo.
Ukvarjam se z vprašanji družbe kot celote,
s poudarkom na problematiki zdravstva ter
sociale v vseh vsebinskih sklopih. Zastopam
javni interes.

Jožef
Prevolšek

Sem Celjan, poročen, oče dveh odraslih
hčera. V službenem obdobju sem menjal
poklice od peka, strugarja do komercialista
na terenu. Zdaj sem upokojenec, aktiven
v okolju kjer živim. Sem predsednik Zveze
društev upokojencev Celje, delegat ZDUS-a,
član projektnega sveta »Celje zdravo mesto« ter sekretar mestnega in pokrajinskega
odbora DeSUS Celje. Verjamem v program
stranke, ker je dobro zastavljen in povsem
izvedljiv, če le dobimo dovolj veliko podporo državljank in državljanov. Zavzemal
se bom za pravice upokojencev, za dostojno življenje starostnikov ter za kvalitetna
delovna mesta mladih, kar je pogoj za
medgeneracijsko sožitje.

VO 4 - Žalec I

VO 5 - Žalec II

VO 6 - Mozirje

VO 7 - Velenje I

Datum rojstva: 27. 6. 1959
Izobrazba: dipl. ekonomistka
Status: upokojenka

Datum rojstva: 23. 11. 1961
Izobrazba: dipl. varstvoslovec
Status: upokojenec

Datum rojstva: 29. 1. 1953
Izobrazba: mag. organizacijskih znanosti
Status: upokojenka

Datum rojstva: 11. 9. 1953
Izobrazba: prof. pedagogike
Status: upokojenec

Sem upokojena kriminalistična inšpektorica, poročena, mama dveh odraslih sinov.
35 let sem delala v policiji, skupaj s kolegi
preiskovala kazniva dejanja z elementi
nasilja, ki se dogajajo znotraj družine. Moje
delo me je močno zaznamovalo, saj sem videla veliko hudega, veliko trpljenja, izgube
človekovega dostojanstva in tudi veliko
krivic. Ob upokojitvi sem ugotovila, da smo
tudi starejši ljudje ranljiva skupina, zaznala
sem neustrezen odnos do starejše populacije. Prepričana sem, da lahko ravno v stranki
DeSUS storim največ koristnega, saj dobro poznam razmišljanje, ideje mladih ter
potrebe in zasluge starejših. Samo medgeneracijska solidarnost nas lahko popelje v
lepšo prihodnost.

Marjan
Vodeb

Aktivno delovno dobo sem preživel v policiji, ob upokojitvi kot vodja izmene Operativno komunikacijskega centra Generalne
policijske uprave. Sem predsednik sveta
Krajevne skupnosti Griže, član občinskega
sveta, predsednik odbora za ﬁnance, proračun in premoženje občine ter član več
društev v kraju. V prostem času sem nadzornik na smučišču Golte, učitelj smučanja
in teka na smučeh ter navdušen motorist.
Moje vodilo je delati dobro, pošteno, odkrito, spoštovati različne poglede in mnenja,
pomagati sočloveku ter izpolniti dane
obljube. Vse to sem že dokazal s svojim
dosedanjim delom, na enak način pa želim
delovati tudi na državnem nivoju.

mag. Margareta

Atelšek

Moje nekdanje delo v Državnem zboru, kjer
sem sodelovala pri pripravi in vodenju sej,
je dobra podlaga za delo poslanke. Še danes
sem aktivna tako na državnem kot lokalnem nivoju, predvsem na področju razvoja
podeželja. Sodelujem v mnogih društvih,
kjer se dnevno spoznavam s potrebami
in pričakovanji običajnih ljudi. Mladi si
za pošteno delo zaslužijo pošteno plačilo,
ki mora zagotavljati dostojno pokojnino,
zadostno tudi za plačilo domske oskrbe, pri
čemer je oblikovanje demografskega sklada
nujno. Moje vodilo bo: konec modernega
suženjstva za zaposlene, varna starost, pred
zakonom pa enaki vatli za vse.

Franc
Rogan

Sem svež upokojenec, zadnjih 32 let zaposlen v gospodarstvu. Ne želim obljubljati nemogočega, vendar pa bom vedno
izpostavljal povezanost gospodarstva s
pokojninskim sistemom. Če zagotovimo
zdrave temelje za gospodarski razvoj, bomo
s tem pridobili nova in tudi bolje plačana
delovna mesta, s tem pa višji dotok sredstev
v pokojninsko blagajno in posledično boljše
izhodišče za dvig pokojnin. Prvi konkretni
korak k temu cilju je takojšnja uveljavitev
obveznega plačevanja prispevkov za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje ob
izplačilu plač, ter zmanjšanje ali ukinitev
prekarnih oblik zaposlitve.

VO 8 - Velenje II

VO 9 - Slovenj Gradec

VO 10 - Ravne na Koroškem

VO 11 - Dravograd-Radlje

Datum rojstva: 30. 10. 1967
Izobrazba: univ. dipl. ekonomistka
Status: ﬁnančna inšpektorica

Datum rojstva: 25. 9. 1953
Izobrazba: ekonomski tehnik
Status: upokojenka

Datum rojstva: 26. 12. 1953
Izobrazba: inž. metalurgije
Status: upokojenec

Datum rojstva: 5. 3. 1956
Izobrazba: predmetni učitelj
Status: poslanec v Državnem zboru

Zaposlena sem v Finančni upravi RS,
od leta 2000 delam kot inšpektorica na
področju nadziranja obračunavanja in
plačevanja obveznih zakonskih dajatev.
V Državnem zboru in tudi sicer si bom
prizadevala za vzpodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti, da
bo vsem državljanom, ne glede na njihov
družbeni in socialni položaj, zagotovljena
enakopravna obravnava. Želim si, da bi se
tudi v Sloveniji okrepila zavest o tem, da je
plačevanje davkov vrednota, neplačevanje
in izogibanje plačevanju prispevkov pa
zavržno dejanje.

Almira
Kočnik

V Kranju sem z odliko končala srednjo
ekonomsko šolo, ekonomija pa me je potem
spremljala še celotno aktivno dobo. Po
upokojitvi sem se pridružila Društvu upokojencev Mislinja, prav tako pa sem zelo aktivna članica občinske organizacije DeSUS
v Mislinji. Za politiko sem se odločila
predvsem iz razloga, ker znam prisluhniti
ljudem, dobre ideje pa vedno poizkušam
tudi uresničiti, to vedo vsi, ki me poznajo.
Kot poslanka se bom zavzemala predvsem
za višjo minimalno pokojnino, ustanovitev
demografskega rezervnega sklada in za
vsem dostopno javno zdravstvo.

Štefan
Skitek

Že desetletje sem upokojen, prav toliko
časa sem tudi že aktiven član DeSUS. Blizu
mi je tako strankin program, kot odprtost za vse ter čut za stisko malih ljudi. Za
kandidaturo na tokratnih državnozborskih
volitvah sem se odločil zaradi osebne zavezanosti k pridobitvam socialne države,
zato jih želim s svojim delovanjem hraniti
in še okrepiti. Zavzemal se bom za prijazno državo, vsem dostopne javne službe
ter kvalitetno javno zdravstvo in šolstvo.
Upokojencem bom pomagal zagotoviti dostojne pokojnine, mladim pa čim več novih
delovnih mest.

Benedikt
Kopmajer

Sem Benedikt - Beno Kopmajer, z družino
živim v Dravogradu. Od leta 1977 do 2014
sem bil zaposlen v državni upravi, trenutno
pa imam čast, da opravljam delo poslanca v
Državnem zboru. Za ponovno kandidiranje
na listi stranke DeSUS sem se odločil, ker so
mi blizu vrednote in program stranke, saj
sem tudi sam velik zagovornik javnega, socialne države in decentralizacije. Še naprej
se bom boril za redne in dostojne pokojnine, za zagon gospodarstva, za pocenitev
državnega aparata, za pravno državo ter za
nova delovna mesta, še posebej za mlade. V
stranki DeSUS poštenost še nekaj velja, zato
sem ponosen, da zastopam njene barve.
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Silvo
Grdešič

Branka
Kastelic

Bojan
Bukovec
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VO 1 - Črnomelj-Metlika

VO 2 - Novo mesto I

VO 3 - Novo mesto II

Datum rojstva: 19. 12. 1954
Izobrazba: univ. dipl. ekonomist
Status: likvidacijski upravitelj

Datum rojstva: 18. 2. 1953
Izobrazba: univ. dipl. inž. elektrotehnike
Status: upokojenec

Datum rojstva: 25. 5. 1976
Izobrazba: mag. poslovnih ved
Status: vodja sektorja na Ministrstvu za
okolje in prostor

Sem poročen in imam tri otroke. Za
kandidaturo sem se odločil, ker želim z
izkušnjami in svojim znanjem prispevati k
boljšemu podjetniškem okolju, ki bi temeljil na razvoju podjetij z visoko dodano
vrednostjo. To bomo po mojem trdnem
prepričanju dosegli, če bomo dolgoročno
uresničili prehod na šest urni delovnik; s
tem bomo ustvarili več delovnih mest ter
zvišali produktivnost. Zavzemam se za
debirokratizacijo ter ugodnejšo davčno
politiko, ki bo povečala zanimanje tujih
investitorjev za Slovenijo. Zavedati se moramo, da pokojnine niso socialni transfer,
ampak rezultat plačanih prispevkov iz dela,
zato jih moramo tako tudi obravnavati.

Dušan
Pavlič

Zaposlen sem bil v najvidnejših domačih
in tujih ﬁrmah, kot tudi v lastnem podjetju. Dodano vrednost sem ustvarjal na
domačem tržišču, tudi v tujini, praktično na
vseh kontinentih. Za politiko sem se odločil,
ker sem nemirnega duha, stalno iščem nove
izzive. Stranka DeSUS je ena redkih strank
z izkušnjami - etablirana in državotvorna
stranka, ki nima svojih tajkunov, medijev,
bank ali ozadij. Zagovarjal bom uveljavitev
trajnostnega pokojninskega sistema, vezanega na gospodarsko rast ter strukturne
reforme. Najbolj ključno za obstoj države
in blaginje državljanov pa je gospodarstvo,
ki mora ostati izvozno usmerjeno, konkurenčno, z visoko dodano vrednostjo in
predvsem inovativno.

Vesna
Dragan

Prihajam iz Novega mesta, kjer z družino tudi
živim. Na ministrstvu za okolje in prostor
vodim stanovanjski sektor, kjer smo začrtali
novo, moderno stanovanjsko politiko, ki se
osredotoča na mlade, starejše in ranljive
skupine. Ponosna sem na projekt Sobivamo,
ki bo pripomogel h kakovostnejšemu bivanju
starejših in medgeneracijskemu sodelovanju.
Če bom postala poslanka, se bom zavzemala
za povečanje števila javnih stanovanj za vse;
za spodbudo mladim, da spet dobijo zaupanje v to državo. Menim, da imam dovolj
izkušenj in dovolj mladostne energije, da
lahko prinesem v politiko pomlad, da skupaj izpolnimo naš skupni cilj - dostojno
in kvalitetno življenje za vse.

VO 4 - Trebnje

VO 5 - Brežice

VO 6 - Krško

VO 7 - Sevnica

Datum rojstva: 11. 12. 1952
Izobrazba: univ. dipl. pravnica
Status: upokojenka

Datum rojstva: 15. 5. 1960
Izobrazba: dipl. politolog ‒ obramboslovec
Status: direktor

Datum rojstva: 29. 3. 1954
Izobrazba: policist
Status: upokojenec

Datum rojstva: 3. 2. 1948
Izobrazba: rudar-strojnik
Status: upokojenec

V času aktivnega delovnega obdobja sem
delovala predvsem v državni upravi in
bančništvu. Pred upokojitvijo pa sem 10
let delala tudi v gospodarstvu. Takoj po
upokojitvi sem se vključila v delo ZDUS; kot
pravna svetovalka na področjih, ki neposredno zadevajo socialni položaj upokojencev. Aktivno sem sodelovala pri podajanju predlogov in zakonodajnih pobud iz
prej navedenega področja. Na lokalni in
republiški ravni sem vključena v delovanje
civilnih organizacij za ohranjanje vrednot
NOB. Odločitev za politiko temelji na želji
po kreiranju pogojev za povrnitev dostojanstva državljanov in njim prijazne pravne
države.

Ferdo
Pinterič

Na lokalnih volitvah sem bil izvoljen v
občinski svet Občine Brežice ter nato
imenovan za direktorja občinske uprave,
kar sem opravljal dva mandata. Nato sem
dva mandata vodil podjetje Kop Brežice,
trenutno pa sem direktor Zavoda za šport
Brežice. Vseskozi aktivno delujem v domači
krajevni skupnosti, različnih društvih ter organih lokalne skupnosti. Prepričan sem, da
lahko s svojim znanjem in izkušnjami veliko
prispevam, zato si bom kot poslanec odgovorne in državotvorne stranke, prizadeval
za gospodarski razvoj ter za zmanjševanje
zunanjega dolga Slovenije. Istočasno si bom
prizadeval, da bi tudi naše lokalno okolje
dobilo ustrezno cestno in telekomunikacijsko infrastrukturo.

Vlado
Bezjak

V lokalno politiko sem vstopil leta 2010,
ko sem bil v Krškem izvoljen za občinskega
svetnika ter predsednika KS Brestanica. Rad
delam z ljudmi, sem pošten in povezovalen.
V dveh mandatih sem ugotovil, da se lahko
preizkusim tudi kot poslanec. Že v prvem
letu mora priti do reforme zdravstva, ki
bo v ospredje postavila pacienta. Zavzel se
bom za reformo sodstva, saj še nismo našli
recepta za boj s korupcijo. Podpiram
ustanovitev pokrajin, stanovanjsko shemo
za mlade ter ureditev dostopne domske
oskrbe za starejše. Zavzel se bom za izgradnjo odlagališča za radioaktivne odpadke,
dokončanje verige hidroelektrarn na spodnji Savi ter dogovor o izgradnji drugega
bloka NEK.

Jožef
Žnidarič

Imam dober občutek za soljudi; sem
preudaren, strpen in humanitaren. Skozi
življenje me je vedno vodilo poštenje in
tako bo ostalo še naprej. Dolga leta sem
bil aktiven znotraj ZDUS, danes pa sem
ponosen, da mi je bila na zadnjem kongresu zaupana odgovornost, da opravljam
funkcijo podpredsednika stranke DeSUS.
Sem velik zagovornik javnega ter vseh
pridobitev socialne države. Poleg skrbi za
starejšo populacijo se bom aktivno zavzemal za vzpostavitev tretje razvojne osi na
relaciji: Celje - Laško - Radeče - Šentjanž, s
priključkom na dolenjsko avtocesto. Želim
si, da bi spremenili miselnost o politiki, ji
povrnili zaupanje, kakor tudi vrnili ljudem
dostojanstvo.

VO 8 - Laško

VO 9 - Hrastnik

VO 10 - Trbovlje

VO 11 - Zagorje

Datum rojstva: 4. 5. 1987
Izobrazba: inž. informatike
Status: samostojni strokovni delavec

Datum rojstva: 25. 12. 1957
Izobrazba: varnostni inženir
Status: poslanec Državnega zbora

Datum rojstva: 31. 5. 1956
Izobrazba: višja upravna delavka
Status: upokojena

Datum rojstva: 17. 7. 1954
Izobrazba: prof. defektologije
Status: upokojenka

Sem predstavnik mlajše generacije, a ker
resnično verjamem, da je potrebno zvišati
pokojnine, urediti socialni položaj starejših
ter vsem zaposlenim omogočiti prihodke,
ki omogočajo dostojno življenje, sem se
odločil za kandidaturo v stranki DeSUS.
Verjamem v medgeneracijsko sožitje, v ideje in energijo mladih ter modrost starejših.
Poleg programa DeSUS bom posebno skrb
namenjal tudi malim in srednjim kmetom,
se zavzemal za ureditev protipoplavne varnosti ter realizacijo tretje razvojne poti. Ker
mi je osebno blizu tudi prostovoljstvo, bom
storil vse, da bo država za prostovoljce tudi
ustrezno poskrbela.

Ivan
Hršak

Za ponovno kandidaturo sem se odločil, ker
svoje delo, po prepričanju mnogih mojih
volivcev, opravljam zelo uspešno. Da mi
ljudje zaupajo, se je izkazalo že ob prejšnjih
volitvah, saj sem bil deležen bistveno višje
podpore kot ob svoji prvi kandidaturi.
Želim si, da mi še v tretje podelite to odgovornost in čast, ne bom vas razočaral.
V svojih dveh poslanskih mandatih sem
namreč pridobil dragocene izkušnje, ki mi
dajejo podlago za uspešno premagovanje
novih izzivov in teh je pred nami še mnogo.
Verjamem, da bom še naprej uspešno udejanjal program stranke DeSUS, hkrati pa še
naprej aktivno zastopal moje Zasavje.

Lea
Hlebec

Od upokojitve dalje sem vključena v prostovoljno delo s starejšimi in upokojenci, kjer
predvsem na kulturnem področju opravim
preko 400 prostovoljnih ur letno. Za vstop
v politiko sem se odločila zaradi dolgoletnega dela s starejšimi, saj želim s svojim
delom vsaj delno vplivati na izboljšanje njihovega materialnega in socialnega položaja
v družbi. V Državnem zboru bom posebno
pozornost namenila tudi vzpostavitvi gospodinjskih skupnosti kot možnosti sobivanja starejših, kvalitetni dolgotrajni oskrbi
ter vzpostavitvi javne službe za najemniško
upravljanje nepremičnin starejših.

Anica
Ule Maček

Večino svoje poklicne poti sem delovala v
vzgoji in izobraževanju, kot logopedinja,
surdopedagoginja in ravnateljica srednje šole. Po upokojitvi sem vzpostavila
lokalno medgeneracijsko središče, kjer že
peto leto koordiniram aktivnosti za vse
generacije. Zavedati se moramo, da smo
starejši in mlajši drug drugemu učitelj in
drug drugemu učenec. V središče želim
postaviti upokojence in ključne dejavnike,
ki omogočajo dostojno preživljanje starosti. Vzporedno pa bom tenkočutna pri
vprašanjih vezanih na mlade, predvsem na
področju atipičnih oblik zaposlovanja in
kreiranju spodbudnejšega okolja za njihovo
samostojno življenje.
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Vjekoslav
(Slavko) Javorić

Jurij
Lep

Tatjana
Mileta

VO 1 - Šmarje pri Jelšah

VO 2 - Slovenska Bistrica

VO 3 - Slovenske Konjice

Datum rojstva: 11. 5. 1955
Izobrazba: ekonomist
Status: samostojni svetovalec

Datum rojstva: 2. 3. 1958
Izobrazba: univ. dipl. inž. kmetijstva in
živinoreje
Status: ministrica za okolje in prostor v vladi RS

Datum rojstva: 7. 11. 1952
Izobrazba: univ. dipl. novinarka
Status: upokojenka

Vse svoje življenje, od rane mladosti, sem
posvetil delu z ljudmi. Za sodelovanje na
volitvah sem se odločil, da bi skupaj s člani
in simpatizerji dobili čim več poslanskih
mest, kar je garancija, da se pokojnine realno ne bodo zniževale. Še več, nadoknadili
bomo zaostanek v rasti pokojnin. Drugo
zelo pomembno področje je univerzalen
dostop do javnega zdravstva, tudi za tiste
z najnižjimi prejemki. Prav tako si želim,
da končno uredimo področje dolgotrajne
oskrbe starejših ter za mlajše oblikujemo
demografski sklad. Za to se splača voliti
DeSUS.

Irena
Majcen

Več kot 30 let sem aktivna na družbenem
in političnem področju. Ni mi vseeno, kaj se
dogaja. S svojim znanjem, bogatimi izkušnjami
in delom želim prispevati k razvoju Slovenije.
V parlamentu se bom zavzemala za boljši
položaj upokojencev, delavcev in mladih, s
poudarkom na urejanju socialnovarstvene
problematike, povečani gradnji stanovanj
preko republiškega in občinskih stanovanjskih skladov; za zagotavljanje in ohranitev
čistega okolja zanamcev ter neodtujljivosti
vodnih virov in vode; za ljudem prijaznejšo in
razumljivejšo zakonodajo; krajšanje upravnih
postopkov, skladnejši razvoj ter večje pristojnosti občin.

Milena
Brečko Poklič

Kot novinarka in urednica sem živela v svetu besed, sedaj želim živeti v svetu dejanj.
Sem občinska svetnica, podpredsednica
društva upokojencev in območnega odbora
DeSUS Slovenske Konjice. Od upokojitve
sem prostovoljka in koordinatorica programa Starejši za starejše, zato poznam stiske
starejših, med katerimi je najbolj boleča
revščina. Tega ne sprejemam, zato se bom
zavzemala za sistemske spremembe, ki
bodo zagotavljale varno starost sedanjim
in bodočim generacijam. Naša in moja prva
naloga pa bo odprava krivičnega zaostajanja pokojnin, ki je nastalo v času krize. Za
popravo krivic in dostojno starost!

VO 4 - Ruše

VO 5 - Maribor I

VO 6 - Maribor II

VO 7 - Maribor III

Datum rojstva: 30. 9. 1958
Izobrazba: univ. dipl. inž. lesarstva
Status: župan

Datum rojstva: 10. 12. 1942
Izobrazba: univ. dipl. organizator
Status: upokojenec

Datum rojstva: 11. 6. 1950
Izobrazba: komercialist
Status: upokojenec

Datum rojstva: 17. 12. 1949
Izobrazba: univ. dipl. organizatorka
Status: upokojenka

Politika me je zanimala že od nekdaj, zato
sem politično aktiven že od leta 1993. V
prvem obdobju sem bil predsednik nadzornega odbora, nato sem vodil odbor za gospodarstvo, zadnjih 12 let pa sem župan
Občine Selnica ob Dravi. Osem let sem tudi
podpredsednik Združenja občin Slovenije.
V Državnem zboru bom skupaj z osnovnimi
vrednotami stranke DeSUS zagovarjal tudi:
pravičnejšo razdelitev zaslug in plačil za
opravljeno delo v času delovne aktivnosti
kot tudi v razmerju med pokojninami; večji
poudarek na znanju posameznika ter boljšo
povezavo med univerzo in gospodarstvom;
drugačno davčno lestvico, pravično socialno politiko in ohranitev javnega zdravstva
za vse.

Franc
Lobnik

Skoraj celotno delovno dobo sem bil zaposlen
v Elektrokovini Maribor. Začel kot strugar,
končal kot direktor orodjarne. Študiral sem
ob delu in leta 1989 diplomiral. Leta 2004
sem se vključil v DeSUS, pred tem nisem bil
član nobene politične stranke. Pred kratkim
sem zaključil drugi mandat kot predsednik
PZDU Maribor. Še vedno sem član Upravnega
odbora ZDUS, zato so mi blizu problemi
upokojencev. Predvsem problemi tistih z nizkimi pokojninami, tistih, ki so razočarani nad
našim zdravstvom in tistih, ki ne dočakajo
proste postelje v domovih za starejše. Ker
ravno na te težave, in še marsikatere druge,
opozarja in jih rešuje stranka DeSUS, sem
sprejel predlog, da tudi sam prevzamem
odgovornost in kandidiram za poslanca.

Jani
Kavtičnik

Vso aktivno delovno dobo sem kot aktivni
delodajalec preživel v uspešnem zasebnem
podjetju. Stranki DeSUS sem se pridružil že
leta 1993, saj sem se zavedal, da bo način
privatizacije družbene lastnine povzročil
velike težave mladi in starejši generaciji.
Danes sem še vedno trdno prepričan, da
stranko DeSUS nujno potrebujemo. Naša
najpomembnejša naloga bo dejansko
ljudem povrniti dostojanstvo, naš cilj pa je,
da prav nihče s polno delovno dobo, ne bo
živel pod pragom revščine. Zagovarjal bom
tudi krepitev lokalne samouprave, razvoj
podeželja in decentralizacijo. Sem mož besede, kar obljubim, tudi naredim.

Stanislava
Naterer

Sem dolgoletna članica stranke DeSUS.
Za politiko sem se odločila, saj verjamem,
da je mogoče politiko ponovno narediti kredibilno in upoštevanja vredno. Pri
svojem dosedanjem delu in tudi političnem udejstvovanju sem upoštevala
naslednja pravila, ki jih nameravam
dosledno spoštovati tudi vnaprej: na vseh
področjih, zlasti na področju kadrovanja,
naj se upošteva stroka, usposobljenost,
ustrezne izkušnje ter izkazana osebnostna
integriteta. Če bom izvoljena, se bom
maksimalno zavzemala za realizacijo programa stranke DeSUS.

VO 8 - Maribor IV

VO 9 - Maribor V

VO 10 - Maribor VI

VO 11 - Maribor VII

Datum rojstva: 30. 7. 1961
Izobrazba: pravnica
Status: referentka v splošni službi DARS

Datum rojstva: 12. 9. 1954
Izobrazba: organizator dela
Status: upokojenec

Datum rojstva: 1. 1. 1949
Izobrazba: univ. dipl. ekonomistka
Status: upokojenka

Datum rojstva: 18. 9. 1972
Izobrazba: univ. dipl. ekonomist
Status: poslanec Državnega zbora

Zelo dobro se zavedam, da sodelovanje pri
vodenju države ni avantura, potrebnih je
veliko izkušenj in veščin, nekaj sem si jih že
pridobila kot mariborska mestna svetnica.
S svojim znanjem, izkušnjami, življenjskim
slogom in delom v našem mestu, želim
prepričati volivke in volivce, da sem njihov
zanesljiv partner pri uresničevanju pravic
starejše generacije in socialne varnosti vseh
slojev prebivalstva. Zavzemala se bom za
delovanje javnega zdravstva brez korupcije in čakalnih vrst ter za vzpostavitev
stanovanjske sheme za mlade. S posebno
pozornostjo se bom ukvarjala z minimalno
plačo, le-ta je človekova pravica, pravica do
poštenega plačila in dostojnega življenja.

Franc
Slavinec

Kot upokojenec sem aktiven na več področjih, član več društev, od upokojitve
dalje tudi predsednik največjega Društva
upokojencev v PZDU Zg. Podravje ‒ Maribor Tabor. Sem vnet zagovornik programa
Starejši za starejše, ki ga izvajamo v našem
društvu, kjer dosegamo zavidljive rezultate. V stranko DeSUS sem se včlanil zaradi
spoznanja, da je to v bistvu edina stranka,
ki se v resnici zavzema za boljše življenje
upokojencev. Moji osnovni cilji so: celovita zdravstvena reforma, s poudarkom na
javnem zdravstvu, dostojne pokojnine za
vse ravni upokojencev ter sprejetje zakona
o dolgotrajni oskrbi.

Jelka
Kolmanič

Kljub upokojitvi sem še vedno aktivna na
več področjih, sem podpredsednica stranke
DeSUS, mestna svetnica in predsednica
društva upokojencev. Prizadevala si bom
odpraviti krivice, ki so se v gospodarski
krizi zgodile upokojencem, urediti razmere
v javnem zdravstvu, ustvariti dobre pogoje
za razvoj gospodarstva ter mladim zagotoviti delovna mesta in stanovanja. Upokojenci, ki smo gradili našo domovino, kakor tudi
bodoči upokojenci, moramo imeti dostojno
pokojnino, takojšen dostop do zdravstvenih storitev in primerno varnost v tretjem
življenjskem obdobju.

Uroš
Prikl

Rojen sem v Mariboru, kjer z družino tudi
živim. Moja osnovna, tako življenjska, kakor
tudi politična usmeritev je, da je potrebno
pomagati ljudem, ki so pomoči potrebni.
Znanje, izkušnje, predvsem pa volja in
želja, da pomagam sooblikovati pravično,
uspešno in pošteno družbo, so osnovna
vodila, ki me usmerjajo tudi v politiki. Med
posamezniki in generacijami je potrebno
graditi mostove in ustvariti solidarnost
v pravem pomenu besede. Verjamem,
da imam izoblikovan čut za socialno
pravičnost in korektnost, kot Mariborčan
pa tudi prirojen lokalpatriotizem.

Volilna enota 8

PTUJ

Robert
Berki

Cvetka
Vereš

Drago
Matjašič
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VO 1 - Lendava

VO 2 - Ormož

VO 3 - Ljutomer

Datum rojstva: 3. 10. 1982
Izobrazba: inž. informatike
Status: projektni sodelavec

Datum rojstva: 20. 3. 1950
Izobrazba: mag. prometnih znanosti
Status: upokojenec

Datum rojstva: 21. 9. 1953
Izobrazba: pravnik
Status: vodja poslanske skupine DeSUS

Sem Robert Berki iz Lendave, po izobrazbi
inženir informatike. V stranki DeSUS sem
pridobil ogromno novega političnega znanja in tekom tega procesa tudi zaupanje in
naklonjenost izkušenejših članov in vodstva
stranke. Sem član Sveta stranke, predsednik
Območnega odbora DeSUS Lendava in član
občinskega sveta Občine Lendava. Menim,
da se v politiki udejstvuje premalo mladih,
zato sem se odločil za to kandidaturo. Moje
poglavitne prednosti so mladost, entuziazem, razgledanost, poštenost in strpnost.
Verjamem, da uspešno Slovenijo lahko
zgradimo samo s sodelovanjem med generacijami ter premikanjem miselnih vzorcev.
DeSUS za vse generacije!

Emil
Kumer

Celotno poklicno kariero sem preživel v
letalstvu, v podjetju Adria Airways sem
namreč opravljal različne odgovorne vodstvene položaje, tako doma kot tudi v tujini.
Danes sem aktiven upokojenec, predsednik
pokrajinske organizacije DeSUS in član nadzornega odbora Občine Ormož. Generacijo
h kateri spadam, krasi preudarnost, umirjenost in poštenost, saj smo živeli v relativnem socialnem miru, v skromnih razmerah, brez velikih možnosti povzpetništva.
Obdobje pomanjkanja me je zaznamovalo,
zato imam izostren občutek za pravičnost
ter jasno ločnico med potrebnim in nepotrebnim. S svojo zdravo razsodnostjo želim
ublažiti vplive (turbo)kapitalizma, ki s prevelikim plugom orje po slovenski zemlji.

Franc
Jurša

Zadnjih deset let sem preživel v Državnem
zboru, minula dva mandata kot vodja
poslanske skupine DeSUS. Prihajam iz
Branoslavcev pri Ljutomeru. Med leti 2006
in 2010 sem bil župan Občine Ljutomer, še
prej direktor kmetijske zadruge. Sem čisti
Prlek, od nog do glave. Zadnji mandat
ocenjujem za uspešen, saj smo ponovno
začeli dvigovati pokojnine, povrnili regres
vsem upokojencem, hkrati pa omogočili pogoje za ugodno gospodarsko rast. Zavedam
pa se, da naše poslanstvo še ni opravljeno
do konca, želim si še boljše pogoje za vse
generacije, zato vas še enkrat prosim za
zaupanje. Skupaj popravimo krivice, ki nam
jih je prizadejala kriza in vrnimo ljudem
dostojanstvo!

VO 4 - Murska Sobota I

VO 5 - Murska Sobota II

VO 6 - Gornja Radgona

VO 7 - Lenart

Datum rojstva: 29. 10. 1966
Izobrazba: ekonomski tehnik
Status: spremljevalka v varstveno
delovnemu centru

Datum rojstva: 20. 9. 1955
Izobrazba: univ. dipl. pravnik
Status: uradnik Občine Beltinci

Datum rojstva: 18. 5. 1961
Izobrazba: dipl. varstvoslovec
Status: upokojenec

Datum rojstva: 2. 1. 1968
Izobrazba: mag. znanosti s področja
državnih in evropskih študij
Status: vodja kabineta ministra za Slovence
v zamejstvu in po svetu

Svoj prosti čas posvečam dobrodelnemu delu ter
delu v društvih. Sem predsednica dobrodelnega
društva Pomagajmo odprtih src; večetničnega
kulturnega, izobraževalnega, turističnega in
športnega društva ter Zveze kulturnih društev
Pomurja. Ponosna sem, da sem v letu 2016, s
strani predsednika republike Boruta Pahorja,
prejela priznanje RS za prostovoljstvo. Leta
2017 sem prejela tudi županovo priznanje za naj
prostovoljko v Murski Soboti. Smatram, da sem
si v dosedanjem delu nabrala dovolj izkušenj, ki
jih lahko uspešno udejanjim na ravni države. Moj
cilj je poslušati probleme in stiske volivcev ter
biti njihov glas na državni ravni. Zavzemala se
bom za malega človeka, tistega, ki nima svojega
glasu, je pa vedno najbolj na udaru, pri vsaki
spremembi oz. reformi katerega koli sistema.

Venčeslav
Smodiš

Za aktivno pot v politiko sem se odločil,
ker sem že več kot 10 let vpet v lokalno
politiko. Precej znanja in izkušenj imam s
področja uprave, poznam pa tudi razmere
v gospodarstvu. Kandidatura mi predstavlja osebni izziv, motivacijo, ki me vleče
naprej. Boril se bom za dvig pokojnin,
tudi kmečkih, ki so trenutno najnižje; za
vzpostavitev pravilnega razmerja med socialnimi prejemki in minimalno plačo;
uveljavitev dolgotrajne oskrbe starejših
ljudi na domu, ki mora biti vsekakor precej
cenejša od institucionalnega varstva v
domovih za starejše. Še naprej se bom
rad vračal v domače nedrje, prisluhnil bom
vsem vašim pobudam in jih prenesel v
Ljubljano v obravnavo in odločanje.

Drago
Kocbek

Stanujem v Radencih, sem oče dveh polnoletnih otrok. Pred upokojitvijo sem bil
33 let zaposlen v policiji, kjer sem 20 let
opravljal različne vodstvene naloge. Do
sedaj sem bil družbeno aktiven kot predsednik Turističnega društva, predsednik
sveta Zavoda za turizem in šport, predsednik sveta KTV Radenci ter kot predstavnik
več civilnih iniciativ na različnih področjih
družbenega življenja. Zavzemal se bom za
izboljšanje statusa upokojencev ter dvig
minimalne pokojnine nad prag revščine,
za uresničitev projekta »Dolgoživa družba«
ter ustvarjanje pogojev, ki bodo starostnikom omogočali čim dlje ostati v domačem
okolju.

mag. Andrejka

Majhen

Želim, da me ljudje cenijo in spoštujejo po
mojih dejanjih. Aktivno želim soustvarjati
moj in naš skupni življenjski prostor in
prevzemati odgovornost za boljšo prihodnost. Imam leta izkušenj dela v tujini, v
slovenskem gospodarstvu, v državni upravi, sama pa gospodarim na kmetiji, ki je
moj hobi in hrana za dušo. Zavzemala se
bom za ukrepe, ki bodo omogočali dostojno življenje starejših na svojih domovih.
Zelo pomembno je ohraniti tudi zdravo
življenjsko okolje ter povečati možnost
prehranske samooskrbe Slovenije.

VO 8 - Pesnica

VO 9 - Ptuj I

VO 10 - Ptuj II

VO 11 - Ptuj III

Datum rojstva: 21. 12. 1950
Izobrazba: ekonomist
Status: upokojenec

Datum rojstva: 12. 7. 1949
Izobrazba: gradbena tehnica s strokovnim
izpitom
Status: upokojenka

Datum rojstva: 26. 3. 1972
Izobrazba: dr. znan. kemijskega inženirstva
Status: državna sekretarka za Slovence v
zamejstvu in po svetu

Datum rojstva: 16. 7. 1964
Izobrazba: inž. gozdarstva
Status: župan Občine Podlehnik

Vedno rad poudarim, da živim v Pesnici
pri Mariboru, kjer sem tudi odraščal in
obiskoval osnovno šolo. Zaposlen sem bil
v gospodarstvu, na vodstvenih in vodilnih
delovnih mestih, zadnjih 20 let pa sem
deloval kot podjetnik. Če mi bo z vašim
zaupanjem uspela uvrstitev v Državni
zbor, bom vztrajal pri izvedbi naslednjih
osebnih zavez: obnovitev državnih cest v
Kungoti, Pesnici in Šentilju; ureditev vseh
železniških prehodov na državnih cestah z
nadvozi in zapornicami; uskladitev pokojnin za vsa neusklajena leta v preteklem
obdobju. Povečanje ﬁnanciranja pokojnin iz
državnega proračuna na 14 odstotkov, torej
na delež, kot ga za pokojnine namenjajo
stare članice EU.

Marta
Tušek

Izhajam iz delavske družine. Sem gradbena
tehnica, vodila sem komercialo in gradbene
projekte. Sem strokovnjakinja za področje
gradbenih investicij s 44 let izkušenj. Želim
si postati poslanka, saj imam še veliko energije, pa tudi znanja in izkušenj, kar bom
lahko koristno uporabila v dobrobit vseh
nas, mladih in starejših. Prioriteta mojega
dela bo podpora gospodarstvu, ki je osnova
za socialno državo. Zavzemala se bom za
dostojne pokojnine, kakovostno starostno
oskrbo upokojencev, ustrezno podporo
mladim družinam, za varne prometne poti
na lokalni in državni ravni ter izgradnjo
urgentnega centra na Ptuju.

dr. Aleksandra

Pivec

Skoraj dve desetletji sem v zavodu Bistra Ptuj
delovala na področjih načrtovanja in vodenja
regionalnega razvoja Spodnjega Podravja, danes
pa opravljam delo državne sekretarke. Politiki želim povrniti zaupanje, pomen modrosti,
sodelovanja in spoštovanja človekovega dostojanstva. V lokalnem okolju si bom prizadevala za
pogoje, ki bodo zagotavljali starejšim občanom
prijazno okolje, za izgradnjo oskrbovanih
stanovanj za starejše ter stalno podporo prostovoljnim dejavnostim za pomoč starejšim. Da
bi bili tudi mladim prijazna država in lokalna
skupnost, si bom prizadevala za spodbude za
razvoj inovativnega podjetništva - za delovna
mesta, ki bodo mlade vezala na domače okolje,
ter za izgradnjo neproﬁtnih stanovanj, dostopnih
mladim in socialno šibkejšim.

Marko
Maučič

Poleti bom star 54 let, sem poročen in oče
enega otroka. Od leta 2006 dalje sem tudi
župan Občine Podlehnik, zato dobro vem,
kaj vse bi morala država še storiti, da bi se
lahko lokalne skupnosti nadalje dobro razvijale. V svoji kandidaturi vidim priložnost,
da ponesem naš glas v Državni zbor, da
bomo tam slišani in uslišani. Obljub in zaobljub nikoli ne dajem, zelo dobro pa vem,
kaj in koliko lokalna skupnost potrebuje,
da bi svojim občanom lahko zagotavljala
standard, ki si ga ljudje v tem času tudi
zaslužimo. Moj glas v državnem zboru bo
glas ljudi lokalnega okolja, glas kolegov
županov, ki se vsak v svoji občini močno
trudimo za dobrobit občanov.

Temelji programa
stranke

Ivo Vajgl, evropski poslanec DeSUS

“

Podprimo DeSUS

Za povrnitev zaupanja
v socialno državo
Za gospodarstvo, ki krepi
človekovo dostojanstvo

Prepričan sem, da lahko gre DeSUS
ponovno in samozavestno na parlamentarne volitve. V celotnem preteklem mandatu smo kot edina stranka
v Sloveniji in v Evropskem parlamentu postavili pravice in pričakovanja
starejših na prvo mesto svojega programa in prizadevanj. DeSUS ne govori
o starejših in ne povezuje starejših z
mladimi samo z besedami in obljubami pred volitvami. V tem se stranka
razlikuje od vseh tekmecev.
V državah z razvito demokratično tradicijo in humano politično kulturo starejši ne potrebujejo lastne stranke, pri
nas pa je ta potreba očitna in nujna!

Za ohranitev naravnega
okolja zanamcem

Za moč regij in
spodbudo občinam

Ponosen sem, da je takšno spoznanje
obrodilo sad tudi v mojem predlogu
za nagrado Državljan Evrope, ki jo je
Evropski parlament dodelil programu
Zveze društev upokojencev Slovenije Starejši za starejše.

Za glas Slovenije,
ki se širi v svetu

Skupaj zmoremo več, zato podprite
svojo stranko, boljšega prijatelja in
zaveznika v Državnem zboru nimate!

Za ustvarjalnost v
izobraževanju in kulturi

NAGRADNA KRIŽANKA
3 srečne izžrebance in njihove spremljevalce
bomo jeseni popeljali na 5-dnevni izlet v Belgijo in Luksemburg.
Obiskali bomo Evropski parlament, si ogledali
Bruselj in najlepše belgijsko mesto Brugge.
Odkrivali znamenite čokoladnice in pivnice, se
zapeljali do Severnega morja, na poti pa si bomo
ogledali še Luksemburg.
Za vas smo pripravili še prav posebno nagrado
in sicer srečanje in kosilo s predsednikom naše
stranke, g. Karlom Erjavcem, kjer ga boste
lahko spoznali tudi v bolj osebni luči.
Izžrebali bomo kosilo za 2 osebi s predsednikom Karlom Erjavcem.
Žrebali bomo med vsemi pravilnimi gesli, ki
bodo skupaj z vašimi podatki prispeli na naslov:
DeSUS ‒ Demokratična stranka upokojencev
Slovenije, Kersnikova 6 / VI, 1000 Ljubljana,
s pripisom: NAGRADNA KRIŽANKA, najkasneje
do 13. junija 2018.
Podpisani s sodelovanjem v nagradnem žrebanju soglašam s tem, da lahko upravljavec
osebnih podatkov (DeSUS) uporablja moje osebne podatke (ime, priimek, naslov, elektronski naslov) za namen pošiljanja obvestil (neposredno trženje). Upravljavec mojih podatkov se zaveže, da podatkov ne bo posredoval drugim upravljavcem ali uporabnikom
in bo s pridobljenimi podatki ravnal v skladu z določili Zakona o varovanju osebnih podatkov. Seznanjen sem tudi, da lahko od upravljavca kadarkoli pisno zahtevam, da trajno
ali začasno preneha uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja.
Naročnik in izdajatelj: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Kersnikova 6, 1000 Ljubljana. Odgovorna oseba izdajatelja: Branko Simonovič. Skupna naklada:
779.193 izvodov. Oblikovanje: Studio Mak d.o.o., Koper. Tisk: Leykam tiskarna d.o.o.
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