
From: Mija Pukl DeSUS <mija.pukl@desus.si>  
Sent: Friday, March 25, 2022 8:29 AM 
To: Mitja Šuštar - GLOSA <Mitja.Sustar@sindikat-zsss.si> 
Subject: FW: Glosina predvolilna vprašanja političnim strankam 
 
Spoštovani ! 
Pošiljam odgovore na vaša vprašanja iz stranke DeSUS. 
Lep pozdrav, Mija Pukl 
generalna sekretarka 

Pod zaporednimi številkami so podani odgovori stranke DeSUS na vprašanja Sindikata kulture in 
narave Slovenije (GLOSA).  

1. Da. Dosledno je treba spoštovati in uresničevati socialni dialog.  
2. Da. Skupinam z najnižjimi plačami je treba dogovoriti bistveno povečanje plač, da te za polni 

delovni čas ne bodo več prejemale plačo, ki je pod minimalno plačo. Zagotoviti je treba tudi 
enako obravnavo različnih poklicnih skupin – plačni privilegiji zdravnikov (Fidesa) niso 
sprejemljivi. 

3. Strokovnost in usposobljenost mora biti edino merilo pri kadrovanju v javnih službah. 
Direktorji in predstojniki morajo biti politično neodvisni in apolitični. 

4. DA – oboje. 
5. Volilni sistem je treba spremeniti na način, da bodo ljudje imeli večji vpliv na izvolitev (večji 

vpliv preferenčnega glasu), medtem ko je treba zmanjšati vpliv političnih strank.  Civilni 
družbi je treba omogočiti večji vpliv na politične odločitve. Vzpostaviti je treba tudi številčno 
enakovredne volilne okraje.  

Povečati je treba možnosti izvedbe referenduma, okrepiti možnosti demokratičnega izrekanja ljudi, 
omejiti mandate poslancem, županom in drugim nosilcem političnih funkcij ter omogočiti njihovo 
hitro zamenjavo v primeru kršitve etičnih kodeksov,  integritete in zakonov.  

6. Strokovno in v soglasju s civilno družbo je treba voditi politiko čim hitrejšega razogljičenja 
naše družbe, kar pa ne sme privesti do socialne škode ljudem ali do škodovanja naravi zaradi 
gradnje novih hidroelektrarn in večjih polj vetrnih elektrarn.  

7. Slovenija mora voditi enotno in razumno zunanjo politiko, usmerjeno v spodbujanje 
dogovorov za miroljubne načine reševanja konfliktov v soseščini in v svetu. Sicer pa mora biti 
v konfliktih nevtralna država, podobno kot Avstrija. Slovenija lahko na ta način kot močan 
dejavnik miru izkoristi svoj zemljepisni položaj, ki je blizu žarišč konfliktov, in si poveča svoj 
vpliv in ugled v EU in v svetu. Trenutna politika ob vojni v Ukrajini je katastrofalna za 
Slovenijo in ogroža naše državljane. 

8. Sramotno je, da se tako pomembnega zakona dosledno ne upošteva. Stranka DeSUS prav 
temu področju posveča veliko pozornost, in je bila med političnimi strankami, ki so preprečile 
predlog izvajanja predavanj na univerzah v le tujem jeziku, da bi zaradi pohlepa po dobičkih 
nekaterih rektorjev univerz, pregnali slovenščino s slovenskih univerz, s tem pa bi zastal 
razvoj slovenskega znanstvenega in strokovnega jezika. 

9. Stranka DeSUS je vztrajala na ustrezni zakonski ureditvi kvot slovenske glasbe in na 
doslednemu nadzoru kvot. Za to si bomo prizadevali še naprej. Žal je ustavno sodišče dalo 
prednost komercializaciji pred interesom ljudi, ki po izsledkih ankete, izvedene na Ministrstvu 
za kulturo, pričakujejo vsaj 60% kvoto slovenske glasbe na frekvencah, ki so javno dobro, saj 
je Ustavno sodišče nedavno  razveljavilo pomembne določbe medijskega zakona, ki zadevajo 
kvote slovenske glasbe na komercialnih radiih.   Z večjo strokovnostjo AKOS-a in s 
spremembo zakonskih predpisov je treba zagotoviti javni interes tudi pri delitvi frekvenc. 
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10. Da bi preprečili ravnanje poslancev v nasprotju s programom stranke smo bili zelo previdni 
pri oblikovanju list kandidatov. Gre pa za širši problem, ki ga je treba rešiti v skladu s predlogi, 
ki smo jih navedli v odgovoru na tč. 5, saj Ustava RS predvideva neodvisnost odločanja 
poslancev. 

 


