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Cenjene upokojenke  
in upokojenci!

10

VINKO OTOVIČ  
VO 1 Jesenice

STANISLAV 
LONČARIČ 

VO 4 Kranj I

DR. BOJAN  
POTOČNIK

VO 6 KRANJ III in 
VO 9 Škofja Loka II

ERIKA PETKOVIĆ
VO 8 ŠKOFJA LOKA I 

in VO 11 Idrija

MARKO PETRIĆ
VO 5 Kranj II

MARIJA MRAVLJE
VO 7 TRŽIČ

JANEZ PANČUR 
VO 10 KAMNIK

GORDANA ANA  
VIŠNAR ŽUPANČIČ 

VO 2 in VO 3 -  
Radovljica I in II

Navedene cilje bomo dosegali  
z argumentiranim zagovarjanjem  
naslednjih ukrepov: 

ZA POKOJNINE, VARNO IN  
DOSTOJNO STAROST
Pokojnina je zaslužena ustavna ekonomska  
pravica, pridobljena iz plačila prispevkov  
in jo moramo prenehati obravnavati kot socialno 
kategorijo in mora ohranjati realno vrednost. 
Povečati odmerni odstotek pokojnin, da bo  
v letu 2026 povprečna pokojnina dosegla višino 
najmanj 71% v razmerju do povprečne plače.
Nobena politična stranka, kljub opozorilom  
da se je za več deset odstotkov podražila hrana in 
storitve, pomembne za upokojence, ns podprla 
potrebnega dviga pokojnin.
Ponovno se bo uvedla seniorska olajšava s  
67 letom starosti. 

ZA JAVNO IN DOSTOPNO  
ZDRAVSTVO 
Povečati delež BDP za zdravstvo iz sedanjih 7,9% 
na 9,3 % in krepiti zavest o nujnosti omogočanja 
zdravstvenih storitev za vse. 
Pristopiti k sistemskemu urejanju plačil  
zdravstvenih storitev s prenovo okostenelega  
sistema ZZZS in dopolnilnega zdravstvenega  
zavarovanja, ki se mora vsebinsko preoblikovati 
in postati del zdravstvene blagajne.
V zdravstvu mora biti bolnik na prvem mestu,  
nedostopnost do zdravnika je treba odpraviti 
tako na primarni kot sekundarnemu nivoju. 
Stranka si bo z vsemi sredstvi prizadevala preprečiti, 
da bi prišlo do ponovitve neprimernega odnosa  
do starejših, kot se je zgodilo v prvi fazi covida 19. 
V večji meri je treba spodbujati oz. podpirati  
preventivne dejavnosti (so cenejše od kurativnega 
zdravljenja, zagotavljajo večjo kakovost;  
sem štejemo tudi šport starejših…).

ZA UVELJAVLJANJE TEMELJEV  
DOLGOŽIVE DRUŽBE
Spodbujati družbeno vključenost starejših, 
njihovo mobilnost, vključno s prenosom izkušenj 
in znanj, kulturno ustvarjalnostjo in organizirano 
športno rekreacijo.
Omogočiti razvoj storitev, ki bodo starejše čim 
dlje obdržale v svojem okolju z ukrepi  
subvencioniranja vgradnje dvigal v večstanovanj-
skih stavbah in tudi v individualnih hišah.
V ceno storitev domskega varstva se ne smejo 
vključiti stroški investicij zasebnih graditeljev, kar 
bi morala prevzeti država z ustrezno obliko  
intervencij.
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...).

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.
Ohranitev in krepitev neodvisnih javnih institucij 
in javnih medijev.
Braniti osebne svoboščine in dosežene človekove 
pravice posebej pravice žensk.
Spoštovanje ločitve države in cerkve. 
Ničelna toleranca do korupcije, uvedba finančne 
policije.
Zavarovati državno premoženje in upravljati z 
njim v skladu z nacionalnimi interesi.

ZA OHRANITEV ZDRAVEGA OKOLJA 
IN ZELENI RAZVOJ
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.
Lokalna preskrba s hrano, ki mora povečati delež 
samooskrbe, strateško prioriteto razvoja kmetijstva 
in prednostna podpora slovenskemu kmetu.
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).

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 novodobna 
Žoblika suženjstva, v humane oblike, ki omogoča 
Žosamosvojitev mladih  tako v ekonomskem kot 
socialnem smislu.
Izboljšati možnosti mladih in njihove zaposlitvene 
perspektive.
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.  

VEČ KOT 600.000 NAS JE!
Če bi druge stranke resnično spoštovale upokojence, bi bili naši materialni,  
bivalni in drugi pogoji bistveno boljši. V resnici je edino DeSUS bila tista, ki je  

dosegla veliko pozitivnih premikov. In vendar premalo.
Tega se zavedamo in vam obljubimo, da bomo v naslednjem mandatu delovali 

boljše. Vaši interesi in potrebe bodo pred osebnimi.

PREDSTAVITEV KANDIDATK  
IN KANDIDATOV ZA POSLANCA RS  
V 1.VE KRANJ


