
PROGRAMSKI CILJI 
 ZA MANDAT 2022 – 2026

PREDSTAVITEV KANDIDATK IN KANDIDATOV ZA POSLANCE RS

Cenjene upokojenke in upokojenci!
Več kot 600.000 nas je!

Če bi druge stranke resnično spoštovale upokojence, bi bili naši  
materialni, bivalni in drugi pogoji bistveno boljši.  

Stranka DeSUS je edina stranka, ki se je in se bo zavzemala za pravice upokojencev. 
In vendar premalo.  

Še zlasti bo njena prisotnost v Državnem zboru potrebna  
v naslednjem mandatu.

Tega se zavedamo in vam obljubimo, da bomo v naslednjem mandatu  
delovali boljše. Vaši interesi in potrebe bodo pred osebnimi.
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DeSUS -  Demokratična stranka upokojencev Slovenije 
ZA SVOBODNE IN POŠTENE VOLITVE

DeSUS ni običajna 
stranka, je že 30 let 
moralna  vez sloven- 
ske družbe in naro-
da kot celote. 

Zato je pomembno, 
da DeSUS ne samo 
ostane na politič-
nem prizorišču am-
pak, da se okrepi. 
Vaš glas ZA na vo-
litvah bo glas so-

delovanja in povezovanja,  bo glas razuma in 
spoštovanja. Bo glas za medgeneracijsko so-
delovanje in povezovanje, bo glas za pravico 
do vrtca, brezplačnega osnovnega šolstva, do 
zdrave prehrane. Bo glas dostopnosti do zdrav-
nika, do reform zdravstva, vrednotenje dela 
učitelja, za plače vredne opravljenega dela in 
pokojnin, ki ne bodo le malenkost večje, kot so 
socialne pomoči. ZA je zahteva, da v tej državi 
ne bo lačnih in ne državljanov, ki bodo ugašali 
toplotne naprave.

Glas ZA je zahteva po pravni državi, ZA spoš-
tovanja Ustave RS, ZA vladanje po demokra-
tično sprejetih zakonih, ne z odloki in ukrepi, 
ZA neodvisnost medijev in pravico do obvešče-
nosti  Je glas za dostojno starost in sosedsko 
pomoč – bolnim, invalidom, vsem pomoči po-
trebnim. ZA višji standard domov za starejše, 
kjer tuji lastniki ne morejo iskati dobička, ZA 
bolje plačano delo vseh, ki nudijo zdravstveno 
in socialno pomoč starejšim in invalidom, ZA 
nižje oskrbnine v domovih za starejše. ZA ni-
čelno toleranco koruptivnosti. ZA podporo civil-
nim družbam in skupinam, ZA zakone, ki bodo 
oprostili plačila dajatev za potrebno opremo 
gasilcem, humanitarnim organizacijam, pros-
tovoljcem. ZA zakone, ki bodo kmetom omo-
gočili pošteno pokojnino in obrtnikom omogočili 
opravljati delo.

Kandidatke in kandidati DeSUS so jamstvo 
zato. Brez »nahrbtnikov« so, pošteni, delavni, 
skrbni do okolice, družine, otrok in vnukov. Ima-
jo prepoznavni obraz, pokončno držo in so v 
svoji okolici spoštovani. Zavedajo se in spoštu-

jejo vrednote DeSUS, njeno zgodovino. Kritični 
so do vseh odklonov v družbi, ki so jo gradili z 
odrekanjem in s ponosom. Glas ZA je glas proti 
razprodaji narodovega bogastva in glas spošto-
vanja do vseh generacij.

Program s katerim DeSUS nastopa na letošnjih, 
v marsičem prelomnih volitvah, je le del celote 
naše skrbi ZA sedanjost. In v mnogočem prog-
ram za prihodnost – ZA demokracijo, svobodo, 
ZA zrak in vodo, ZA zeleno okolje, ZA rodovit-
nost zemlje, ZA zdravo rast naših vnukov. 

Drage članice, dragi člani!
Spoštovane volivke, spoštovani volivci!

SADIMO SKUPAJ. RASTEMO SKUPAJ.  
ZA VSE GENERACIJE.  

GLAS NAŠI PRIHODNOSTI.

Hočemo biti z in med ljudmi, deliti usodo vseh,  
s programi in načrti biti prisotni na terenu, ob-
razložiti vsem kaj bo doletelo starejšo generaci-
jo, če naši predstavniki ne bodo sedeli v Držav-
nem zboru Republike Slovenije in v Nadzornih 
svetih podjetij, ki smo jih gradili in vodili.

SREČNO SLOVENIJA!

Ljubo Jasnič, predsednik DeSUS
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Najpomembnejši programski cilji:

•Za pokojnine, varno in dostojno starost
•Za javno in dostopno zdravstvo
•Za uveljavljanje temeljev dolgožive družbe
•Za spoštovanje demokratične ustavne ureditve
•Za ohranitev zdravega okolja in zeleni razvoj
•�Za pravičnost, solidarnost, spoštljivost vseh 

deležnikov v družbi in tudi na drugih področjih  
življenja in dela 

Za pokojnine, varno in dostojno starost
Pokojnina je zaslužena ustavna ekonomska pravica, pridobljena s plačilom prispev- 
kov zato jo moramo prenehati obravnavati kot socialno kategorijo. 

Pokojnina ob izpolnjeni polni pokojninski dobi prejemniku zagotavljati dostojno 
življenje. Prejemki za dostojno življenje v primerih, ko prejemnik ni delal polno pokoj- 
ninsko dobo, se mora zagotavljati s socialnimi transferji izven pokojninske blagajne. 

DeSUS ne bo pristajal na demagoško obravnavo upokojencev v tem, da se bi zviševale 
le najnižje pokojnine, zastopamo stališče o sorazmernem povečanju tudi najvišjih 
pokojnin.

Zagovarjamo ohranjanje razmerja odmerjenih pokojnin ves čas njihovega prejemanja.

Pokojnina mora ohranjati realno vrednost. Valorizacija in usklajevanja pri pokojninah 
se izvajajo v skladu z pokojninsko zakonodajo in ne na podlagi letnega barantanja pri 
sprejemanju proračuna. Spoštuje se princip vplačanih prispevkov v aktivni zavarov-
alni dobi. 

Vse uskladitve, ki ne izhajajo iz pokojninske zakonodaje, je potrebno nasloviti kot so-
cialne transfere proračuna. Enako tudi vse tiste uskladitve, ki ne povečujejo propor-
cionalno vseh pokojnin (v enakih zneskih …) 

Zahtevamo popravo krivic, saj se je pokojninska osnova v letih 2005-2011 znižala za 
32,9% zaradi uporabe negativnega količnika. Stranka bo predlagala ustavno presojo 
tega določila zakona ZPIZ.

Povečati odmerni odstotek pokojnin. Nov odmerni odstotek se mora upoštevati za 
nove in obstoječe pokojnine.

V štirih letih novega mandata mora rasti v enakem deležu vsako leto, začenši v 
letu 2022 tako, da bo v letu 2026 povprečna pokojnina dosegla višino najmanj 71%  
v razmerju do povprečne plače.
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Pokojnine se morajo zavarovati pred inflacijskimi vplivi rasti cen hrane, energentov, 
socialnih storitev. Tak primer se je zgodil v letu 2021 in se bo očitno nadaljeval v letu 
2022. Nobena politična stranka, kljub opozorilom da se je za več deset odstotkov 
podražila hrana in storitve, pomembne za upokojence, ni podprla potrebnega dviga 
pokojnin.

Pristopiti  k sistemski prenovi na področju vdovskih pokojnin (iz sedanjih 70 % na  
80 %) in vdovski dodatek se mora dvigniti iz sedanjih 15 % na 25 % pokojninske 
osnove brez limitiranja zneska od odmerjene pokojnine. Ponovno uvesti seniorsko 
olajšavo zs67 letom starosti. 

Sistemsko pristopiti k urejanju kmečkih pokojnin, dokupljene zavarovalne dobe pro-
stovoljne vključitve v pokojninsko in invalidsko zavarovanje po 01.01.2013.

Zagotoviti vire financiranja pokojninske blagajne z dvigom prispevne stopnje delo-
dajalcev in izločiti izdatke, ki po svoji vsebini ne sodijo v pokojninsko blagajno.

SADIMO SKUPAJ. 
RASTEMO SKUPAJ.

1. Trg dela in izobraževanje (prilagoditve na trgu dela, 
vključno z izobraževanjem in usposabljanjem, spodbu-
janje priseljevanja tuje delovne sile).

2. Samostojno, zdravo in varno življenje vseh gene- 
racij (sistemi socialne zaščite, dostopnost do zdravst-
venih storitev in dolgotrajne oskrbe, skrb za zdravje, 
zmanjševanje neenakosti v zdravju).

3. Vključenost v družbo (medgeneracijsko sodelovan-
je, prostovoljstvo, uporaba IKT za komunikacijo, 
preprečevanje diskriminacije in nasilja v družbi, politična 
participacija).

4. Oblikovanje okolja za aktivnost v celotnem življenjskem 
obdobju (prilagoditve v gospodarstvu, bivalnih razmer in 
prometne ureditve s podporo IKT in tehnoloških rešitev).

Aktivnost v vseh življenjskih obdobjih – stebri strategije

Iz Strategije dolgožive družbe
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Povečati delež BDP za zdravstvo iz sedanjih 7,9 % na 9,3 % in krepiti zavest o nujnosti 
zagotavljnja zdravstvenih storitev za vse prebivalstvo.

Državljanom zagotoviti učinkovito, dostopno javno zdravstvo.

Investirati v obnovo zdravstvenih kapacitet in razvoj zdravstvenih tehnologij. V ta 
namen sprejeti akcijski plan, ki bo sedanjo okrog 80 % iztrošenost opreme za delo 
v naslednjem mandatu dvignil na vsaj 50 %. Dnevni čas njihove uporabe se mora 
bistveno podaljšati.

Podpreti prizadevanja za pravičen plačni sistem na področju zdravstva.

Pristopiti k sistemskemu urejanju plačil zdravstvenih storitev s prenovo okostenele-
ga sistema ZZZS in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki se mora vsebinsko 
preoblikovati in postati del zdravstvene blagajne.

Za javno in dostopno zdravstvo

Dolgoročne projekcije javnih izdatkov za sisteme socialne zaščite v Sloveniji

Na podlagi izkušenj iz epidemije uvesti 
zakonsko dolžnost vključevanja v delo 
vseh zdravstvenih virov v državi za izva-
janje ukrepov.

V zdravstvu mora biti bolnik na prvem 
mestu, nedostopnost do zdravnika je 
treba odpraviti tako na primarnem kot 
sekundarnem nivoju. Čakalne vrste so 
stvarnost, nesprejemljive pa so nesoraz-
merne dolge čakalne vrste.

– reforma pokojninskega siste-
ma, ki ohranja visoko pokritost 
in kombinira vire

– določiti nova razmerja med 
viri fi nanciranja  na področju po-
kojnin, zdravja in dolgotrajne 
oskrbe za zagotovitev dogovor-
jeno raven blaginje;

– uveljavitev enotnega javnega 
vira sredstev za sistem dolgotra-
jne oskrbe, ki bo temeljil na soli-
darnosti in zagotavljal vzdržno fi -
nanciranje, v skladu s potrebami 
in demografskimi trendi.

.

Iz Strategije dolgožive družbe
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 Že sprejeti normativi za delo v zdravstvu se prilagodijo virom, ki jih imamo v državi 
in se ne dovoli delo preko razumnih človeških zmogljivosti. Tako se bo zagotavljala 
večja varnost pri zdravstvenih posegih.

Stranka si bo z vsemi sredstvi prizadevala preprečiti, da bi prišlo do ponovitve ne-
primernega odnosa do starejših, kot se je zgodilo v prvi fazi covida 19, ko mnogo 
obolelih  starejših iz DSO ni bilo premeščenih v bolnice.

V večji meri je potrebno vzpodbujati oz. podpirati preventivne dejavnosti (so cenejše 
od kurativnega zdravljenja, zagotavljajo večjo kakovost; sem štejemo tudi šport 
starejših…).

Zagovarjamo uvedbo učinkovitega vodenja javnih zavodov s področja javnega 
zdravstva.

Spremembe v življenjskem ciklu

Najpomembnejše usmeritve Strategije dolgožive družbe

Digitalizacija bo olajšala komunikaci-
jo, vendar predstavlja tudi tveganje 
za povečevanje medgeneracijskega 
prepada zaradi spreminjanja usta-
ljenih načinov komuniciranja, ki mu 
mlajše generacije sledijo hitreje.

Po upokojitvi bo upokojenec ostal 
aktiven in prispeval k skupnosti (del-
ne zaposlitve, mentorstvo, prosto-
voljstvo, socialno podjetništvo, ljubi-
teljske aktivnosti).

–  oblikovanje pokojninskega sistema, ki spodbuja daljše 
ostajanje v delovni aktivnosti, omogoča postopen pre-
hod v upokojitev in zagotavlja primeren dohodek v sta-
rosti;

–  ohranjanje in izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih 
storitev in storitev dolgotrajne oskrbe z ustrezno kom-
binacijo javnih in zasebnih virov;

–  oblikovanje ukrepov za krepitev zdravja skozi celotno 
življenjsko obdobje in ozaveščanje vseh državljanov o 
skrbi za lastno zdravje;

–  vzpostavitev učinkovitega sistema dolgotrajne oskrbe, 
ki bo spodbujal samostojno življenje na domu (v skup-
nostnih oblikah) tudi socialno šibkejšim, preprečeval 

poslabšanje zdravja in oviranosti prejemnikov ter nji-
hovo prezgodnjo institucionalizacijo;

–  oblikovanje ukrepov in programov, ki bodo starejšim 
in starajočim se invalidom omogočili največjo mogočo 
samostojnost ter polno vključenost na vseh področjih 
življenja;

–  večja podpora delovanju nevladnih organizacij in 
društev, ki ob delni podpori javnih virov in tudi evrop-
skih sredstev delujejo na področju zdravstva in dol-
gotrajne oskrbe;

– večja podpora neformalnim oskrbovalcem in njihova 
vključitev v sistem dolgottajne oskrbe;

Iz Strategije dolgožive družbe
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Kandidati za poslanke in poslance
VOLILNA ENOTA 1 - KRANJ

VOLILNA ENOTA 2 - POSTOJNA

dr. Bojan Potočnik
VO 6 KRANJ III

VO 9 ŠKOFJA LOKA II

Marija Mravlje
VO 7 TRŽIČ

Erika Petković
VO 8 ŠKOFJA LOKA I

VO 11 IDRIJA

Janez Pančur
VO 10 KAMNIK

Vinko Otovič
VO 1 JESENICE

Gordana Ana Višnar 
Župančič

VO 2 RADOVLJICA I
VO 3 RADOVLJICA II

Stanislav Lončarič
VO 4 KRANJ I

Marko Petrić
VO 5 KRANJ II

Darja Lampret
VO 1 TOLMIN

Ljubo Jasnič
VO 7 ILIRSKA BISTRICA

Milena Bužan
VO 2 PIRAN

VO 5 KOPER II

mag. Evgen Primožič
VO 8 POSTOJNA

Tatjana Antončič
VO 3 IZOLA

VO 4 KOPER I

mag. Darinka Kozinc
VO 9 NOVA GORICA I

VO 10 NOVA GORICA II

Mirko Višnjevec
VO 6 SEŽANA

Ivan Kobal
VO 11 AJDOVŠČINA
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Kandidati za poslanke in poslance
VOLILNA ENOTA VE 3 - LJUBLJANA – CENTER

VOLILNA ENOTA 4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD

Marija Horvat
VO 6 LJ-VIČ-RUDNIK IV

VO 9 LJ-ŠIŠKA II

Marija Ana Radiković
VO 7 LJ-CENTER

Miran Juras
VO 8 LJ-ŠIŠKA I

VO 10 LJ-ŠIŠKA III

Darinka Podobnik
VO 1 LOGATEC

Primož Hainz
VO 2 VRHNIKA

Zlatko Božič
VO 3 LJ-VIČ-RUDNIK I
VO 4 LJ-VIČ-RUDNIK II

Janez Artač
VO 5 LJ-VIČ-RUDNIK III

VO 11 LJ-ŠIŠKA IV

Matjaž Juvančič
VO 1 KOČEVJE

Valentina Vehovec
VO 2  

RIBNICA - DOBREPOLJE

Jože Podržaj
VO 3 GROSUPLJE

Mojca Rus Gačnik
VO 4 IVANČNA GORICA
VO 5 LJ-MOSTE-POLJE I

Gregor Feist
VO 6  

LJ-MOSTE-POLJE II

Franc Vrečič
VO 7  

LJ-MOSTE-POLJE III  
VO 9  

LJ-BEŽIGRAD II 

Zvonko Milković
VO 8  

LJ-BEŽIGRAD I

Klementina Šuštar
VO 10 DOMŽALE I

Marija Pukl
VO 11 DOMŽALE II
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Kandidati za poslanke in poslance
VOLILNA ENOTA 5 - CELJE

VOLILNA ENOTA 6 - NOVO MESTO

Matilda Kočar
VO 1 ŠENTJUR

Anton Rifelj
VO 6 MOZIRJE

Vili Šmid
VO 2 CELJE I

Marjan Korošec
VO 7 VELENJE

Brigita Čokl
VO 3 CELJE II

VO 10 RAVNE NA 
KOROŠKEM

mag. Margareta Atelšek
VO 8 VELENJE II

Matjaž Vodlan
VO 4 ŽALEC I
VO 5 ŽALEC II

Almira Alma Kočnik
VO 9 SLOVENJ GRADEC

VO 11 RADLJE

Silvo Grdešič
VO 1 ČRNOMELJ

Marjan Špes
VO 6 KRŠKO

Mag.Betka 
Salmič

VO 7 SEVNICA

Darinka 
Dobovičnik
VO 8 LAŠKO

Ivanka Kirm
VO 9 LITIJA

Drago Kocbek
VO 10  

HRASTNIK 
TRBOVLJE

Štefan Misja
VO 11 

ZAGORJE

Ana Bilbija
VO 2  

NOVO MESTO I

Mag. Adolf Zupan
VO 3  

NOVO MESTO II

Stanko Peruš
VO 4 TREBNJE

Verica Seničar
VO 5 BREŽICE



10 SADIMO SKUPAJ. RASTEMO SKUPAJ.

Kandidati za poslanke in poslance
VOLILNA ENOTA 7 - MARIBOR

VOLILNA ENOTA 8 - PTUJ

Oliver Leskovšek, mag.
VO 1 ŠMARJE PRI 

JELŠAH

Naja Gajzer
VO 5 MARIBOR I

Bojan Fajs
VO 2  

SLOVENSKA BISTRICA

Zdenka Gajzer
VO 6 MARIBOR II

Stanislava Naterer
VO 3 SLOVENSKE 

KONJICE
VO 7 MARIBOR III

Miran Daković
VO 8 MARIBOR IV
VO 9 MARIBOR V

doc. dr. Srečko Felix 
Krope

VO 4 RUŠE

Peter Rodeš
VO 10 MARIBOR VI
VO 11 MARIBOR VII

Bojan Jurgec
VO 1 LENDAVA

mag. Emil Kumer
VO 2 ORMOŽ

VO 8 PESNICA

Jasminka Dukić
VO 3 LJUTOMER

Jožef Rituper
VO 4 MURSKA SOBOTA I
VO 5 MURSKA SOBOTA II

Silva Vračko
VO 6 GORNJA 

RADGONA

Franc Belšak
VO 7 LENART

Nada Pukšič
VO 9 PTUJ I

Marta Tušek
VO 10 PTUJ II

dr. Albert Peter Fras
VO 11 PTUJ III
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Za uveljavljanje temeljev dolgožive družbe

Omogočiti razvoj storitev, ki bodo starejše  
čim dlje obdržali v svojem okolju z ukrepi  

subvencioniranja vgradnje dvigal  
v večstanovanjskih stavbah in tudi  

individualnih hišah.

V ceno storitev domskega varstva se ne smejo vključiti stroški investicij  
zasebnih graditeljev, kar bi morala prevzeti država z ustrezno obliko intervencij  

v kolikor ne bo sama gradila nastanitvenih kapacitet; s tem bi znižali cene storitev 
domskega varstva oziroma bi morali omejiti dobiček iz tega naslova.

Opolnomočenje starejših za uvajanje digitalne družbe, vključno  
s subvencioniranjem nakupa digitalne opreme. Istočasno bomo zahtevali tudi  

nadaljnjo uporabo starejših oblik komuniciranja (osebni obiski uradov,  
pisno in telefonsko komuniciranje) ter tako nekaterim starejšim zagotovili,  

da se bodo lahko še naprej povezovali s svojim okoljem.

Pospešiti gradnjo kapacitet za starostnike tako  
v obliki negovalnih kapacitet 

(rehabilitacija kot oskrba dementnih, paliativna  
oskrba), institucionalnega varstva, dnevnega varstva  

v dnevnih centrih, medgeneracijskih centrov,  
kot tudi oskrbnih stanovanj, stanovanjskih skupnosti  

v mestih kot na podeželju. 

Novelirati zakon o dolgotrajni oskrbi in  
omogočiti vzdržen finančni model za  

uporabnike storitev. Pravice iz tega zakona  
morajo smiselno veljati za tiste v DSO in tiste,  

ki bodo ostali v svojem bivalnem okolju.  
Med pravicami se mora obvezno predvideti  

sofinanciranje e-oskrbe.
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Starejši smo največja skupina prebivalcev v državi.  
Da bi dobili mesto v družbi, ki nam zaradi preteklih zaslug pripada,  
bomo zagovarjali prakse v več državah sveta, uvedbo ministra za  

seniorje (starejše), katerega cilj bo moral graditi povezano, vključujočo 
in odpornejšo družbo za vse generacije, posebej pa za zaščito pravic 

starejših, kot odgovor na vse bolj prisoten starizem v družbi.  
S tem bomo zagotovili večjo kakovost in varnost starejšim po sistemu 
»en glas za mizo« z drugimi ministri. Pri sodelovanju v vladi si bomo  

prioritetno prizadevali za resor, ki poudarja naše temeljne  
programske cilje.

DeSUS se bo v cilju večje učinkovitosti pri svojem delu  
povezoval z vsemi organizacijami, ki skrbijo za starejše,  

ranljive in druge zapostavljene skupine (ZDUS, RK,  
KARITAS, društva invalidov in druga podobna društva,  

nevladnimi organizacijami, drugimi civilnimi združenji...).  
Pri sodelovanju mu bo prioriteta doseganje pravičnih  

in solidarnih ciljev in ne ideološke delitve.

DeSUS bo vzpodbudil razpravo o pravici 
polne vključenosti upokojencev v nadaljnje 

delo.

Prostovoljstvo mora ostati pomemben deležnik pri  
delovanju prijazne družbe. Po potrebi se prouči vsaj delno 

plačilo prostovoljcev. Ohraniti in finančno bolj podpreti  
je potrebno izjemno uveljavljen in z nagrado EU nagrajen  

program Starejši za starejše.
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Za spoštovanje demokratične 
ustavne ureditve

Priznavanje in 
spoštovanje pridobitev  

II. svetovne vojne  
in vseh naporov v boju za dosego 

lastne identitete in suverenosti 
Republike Slovenije.

Spoštovanje delitve 
oblasti na izvršno,  

zakonodajno in sodno vejo 
oblasti.

Zagovarjali bomo  
sprejem ustreznih ukrepov, ki bodo 

preprečevali ustvarjanje sovražnega  
okolja med ljudmi, krepili socialno,  

solidarno in pravično družbo v kateri ima 
človeško dostojanstvo prednost pred 

kapitalom.

Zavarovati državno 
premoženje in upravljati  

z njim v skladu z nacionalnimi 
interesi.

Braniti osebne 
svoboščine in dosežene 

človekove pravice posebej 
pravice žensk.

Spoštovanje ločitve 
države in cerkve.

Ničelna toleranca  
do korupcije,  

transparentnost in krepitev ukrepov za 
pregon korupcije z zaostritvijo kazni,  
spremembo kazenskih postopkov po  

vzoru demokratičnih držav EU in 
drugimi ukrepi.

Zaradi prevelike korupcije  
v državi bomo zagovarjali bistveno 

strožje kazni za uporabo javnega denarja 
v nasprotju s predpisi, vključno z odvzemom 
premoženja, ustvarjenega s takimi dejanji. 

DeSUS bo predlagala uvedbo  
finančne policije.

Ohranitev in krepitev 
neodvisnih javnih institucij 

in javnih medijev.
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Za ohranitev zdravega okolja 
Decentralizacija države in uravnotežen prostorski in regionalni  
razvoj, ki bo zmanjšal obseg dnevnih migracij prebivalstva in pospešil gospodarski 
razvoj vseh delov države tudi s pomočjo  
evropskih sredstev in skladov.

Podpiramo program, ki opredeljuje celovit razvoj podeželja in  
obnovo vasi (CRPOV)

Lokalna preskrba z hrano, ki mora povečati delež samooskrbe in zmanjšati odvis-
nost od uvoza kot strateško prioriteto razvoja kmetijstva in prednostna podpora 
slovenskemu kmetu.

Gospodarski in infrastrukturni razvoj temelječ na zeleni energiji s podporo nizko 
ogljične energetske preskrbe z zmanjšanjem izpustov toplogrednih plinov. Ob tem 
smo naklonjeni zahtevi, da se izvede referendum o odločitvi za izgradnjo JEK II.,  
ki obenem mora rešiti vprašanje obstoječih jedrskih odpadkov. Glede na obnovljive 
vire in dane resurse podpiramo programe investicij za izvedbo manjših sončnih  
elektrarn (samooskrbna fotovoltaika), izkoriščanje potencialov reke Save in vetrnih 
elektrarn.

Razvoj konkurenčnih in inovativnih gospodarskih panog, ki temelji na trajnostni  
uporabi izdelkov in storitev

Varstvo voda in podpiranje ohranjanja biotske raznovrstnosti in podpiramo razumne 
strateško pomembne ideje različnih civilnih združenj/iniciativ na okoljskem področju

Prepoved tehnologij, ki pomenijo grožnjo kvaliteti naravnih virov (npr. freking)
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Zavzemamo se za nove stanovanjske politike po vzoru sosedov, tudi z izgradnjo 
stanovanj preko stanovanjskih zadrug. Zagotovili bomo močno povečano gradnjo 
najemnih stanovanj za mlade družine, socialno ogrožene in starejše. Tako povečano 
izgradnjo morajo zagotoviti država in občine.

Za pravičnost, solidarnost, spoštljivost vseh 
deležnikov v družbi tudi na drugih 

področjih življenja in dela

 Smo za preoblikovanje pretežne oblike zaposlovanja t.i. prekarnega dela, kot novo-
dobna oblika suženjstva, v humane oblike, ki omogoča osamosvojitev mladih tako v 
ekonomskem kot socialnem smislu

Izboljšati možnosti mladih in njihove zaposlitvene perspektive.

Vključenost v družbo

Vključenost v družbo (na družbenem, social-
nem, gospodarskem in kulturnem področju) je 
pomembna za dostojno in kakovostno življe-
nje vseh generacij. Predpogoj za vključenost 
v družbo je dohodkovna varnost posameznika 
v vseh življenjskih obdobjih.

Pomembno je, da se posamezniki in posa-
meznice v družbi počutijo varno in je zato nuj-
na ničelna toleranca do starostne diskriminaci-
je in pojavov »ageizma« (zlasti zanemarjanja, 
zapostavljanja) ter vseh oblik nasilja (psihično, 
fi zično, ekonomsko), kar mora sicer veljati za 
vse potencialno ranljive skupine prebivalstva 
(otroci, osebe z invalidnostjo, starejši).

Iz Strategije dolgožive družbe
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Strategija dolgožive družbe je vladni doku-
ment, ki ga je potrebno upoštevati in uresniče-
vati oziroma udejanjiti v družbi v dobro vsega 
prebivalstva, še posebej starejših, ki so marsik-
daj odrinjeni na rob družbene skrbi in upošte-
vanja.

Dokument prinaša razvojna izhodišča, ključne 
poudarke nove paradigme, vizijo in cilje ter pre-
dloge možnih rešitev.

Strategija dolgožive družbe je oblikovana na 
konceptu aktivnega staranja, ki poudarja aktiv-
nost in ustvarjalnost v vseh življenjskih obdo-
bjih, skrb za zdravje in medgeneracijsko sode-
lovanje ter solidarnost.

Usmeritve izhajajo tudi iz zavedanja, da so 
človekove pravice enake za vse ljudi, ne glede 
na starost.

Ob sprejemu strategije je bil načrt, da mini-
strstva pripravijo akcijske načrte s konkretnimi 
predlogi rešitev za uresničitev začrtanih usme-
ritev.

In ker se ni zgodilo še nič je pomembna na-
loga na stranki DeSUS, da vzame ta dokument 
kot svoje berilo in cilj za mandat 2022 – 2026.

V stranki se zavedamo pomena tega uradne-
ga dokumenta, zato si ga bomo vzeli kot temelj-

Več let, več priložnosti
no nalogo, obvezo in  cilj  na podlagi česar da-
jemo zagotovilo volivkam in volivcem, da bomo 
vse sile usmerili v njegovo realizacijo.

Gremo na volitve z zavezo in obljubo, da bomo 
delali v dobro upokojencev, starejših, invalidov 
in drugih skupin prebivalstva, ki bodo potrebo-
vali tovrstno pomoč.

Glasujte za očiščeni DeSUS, smo ponovno 
povezani, skupaj in želimo delati v dobro tretje 
generacije,

ZA to potrebujemo vaš glas!
Razmislite, stranka DesUS vam bo po turbu-

lenci, ki jo je končno uspešno previharila, zago-
tovo trdno stala ob strani in reševala probleme 
starejših.

Glas ZA poslansko skupino DeSUS v ka-
teri bodo družbeni interesi pred osebnimi 
interesi!

Mija Pukl, Generalna sekretarka




