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ZA BOLJŠI JUTRI VSEH GENERACIJ 1 

GRADIMO KONKURENČNO DIGITALNO DRUŽBO 2 

 3 

Slovensko prebivalstvo je med najhitreje starajočimi se v svetu in med prebivalstvi z 4 

najnižjo rodnostjo. Posledica je vedno slabše razmerje med  številom starejših in delovno 5 

aktivnih prebivalcev, kar zahteva veliko mero medgeneracijske solidarnosti, ki mora 6 

temeljiti na pravičnosti in poštenosti. 7 

 8 

Starejši vidimo prihodnost v digitalni visokotehnološki družbi z majhno brezposelnostjo 9 

in dobro plačanimi delovnimi mesti, kar mora država omogočiti z ugodnimi pogoji za 10 

razvoj gospodarstva, ugodno davčno politiko in konkurenčnostjo. 11 

 12 

Nikakor ne sprejemamo teze, da digitalizacija pomeni izključevanje starejših, ker novih 13 

tehnologij nebi hoteli sprejeti, ali jih celo ne bi bili sposobni osvojiti. Nasprotno si želimo 14 

v procesih modernizacije družbe celo aktivno sodelovati in jo graditi skupaj z mlajšimi. 15 

 16 

Starejši smo zagovorniki družin kot osnovnih celic zdrave družbe, ter pravične in poštene 17 

socialne politike. 18 

 19 

Poseben namen je potrebno posvetiti izobraževalnim ustanovam, uvesti konkurenčnost 20 

in času primerno urediti učne programe in metode dela. Domovinska vzgoja, in ljubezen 21 

do domovine morata biti ustvarjena na podlagi učnih  programov s pravilnimi, ne 22 

zlaganimi zgodovinskim dejstvi. 23 

 24 

POKOJNINA MORA POSTATI EKONOMSKA IN NE SOCIALNA KATEGORIJA 25 

S pokojninsko reformo je potrebno zgraditi stabilen, varen in pravičen pokojninski 26 

sistem: 27 

- Očistiti pokojninsko blagajno vseh bremen, ki niso posledica v času aktivne 28 

zaposlitve vplačanih prispevkov 29 

- Pridobiti nove finančne vire ( demografski sklad ) 30 

- Regres za letni dopust za vse 31 

- Uvesti božičnico 32 

- Ponovno uvesti državno pokojnino 33 

 34 

 35 

DOSTOPNO, STABILNO POŠTENO IN KONKURENČNO ZDRAVSTVO 36 

- Ustaviti korupcijo v zdravstvu in s tem povečati finančna sredstva za storitve 37 

- Aktivirati vse razpoložljive zdravstvene kadre 38 

- Uvesti konkurenčnost na trgu zdravstvenih storitev 39 

 40 
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DOLGOTRAJNA OSKRBA  41 

- Zagotoviti možnost dolgotrajne oskrbe vsem potrebnim 42 

- Zgraditi domove za institucionalno varstvo 43 

- Zagotoviti oskrbo na domu 44 

- Uvesti konkurenčnost storitev dolgotrajne oskrbe na trgu 45 

 46 

ZADOVOLJNI STAREJŠI NAJ BODO VZPODBUDA ZA DELOVNO AKTIVNE 47 


