
 
 

MILAN UTROŠA - kandidat pod zaporedno številko 4 v 
volilnem okraju Lendava  
Sem upokojeni dolgoletni sindikalist, borec za delavske pravice, nekdanji delavec Varstroja, 
pred upokojitvijo pa 14 let generalni sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. 
Zavzemanje za odpravo revščine in socialne neenakosti sta moja temeljna motiva za 
kandidaturo na volitvah v Državni zbor na listi stranke Levica. V času, ko Slovenija dosega 
najvišjo gospodarsko rast v EU, se v državi povečujeta revščina in negotove oblike dela. 280 
tisoč revnih, med katerimi je 40 tisoč otrok in 80 tisoč upokojencev, je sramota za Slovenijo 
in je rezultat vseh političnih strank, ki so v preteklosti sestavljale slovenske vlade in se pri 
tem udinjale domačemu in tujemu kapitalu ter zapostavljale ljudi. Zato sta dvig minimalne in 
posledično ostalih delavskih plač in korenita sprememba delovnopravne zakonodaje med 
prioritetami Levice v naslednjem mandatu Državnega zbora. Rezultate gospodarske rasti si 
lastijo le lastniki kapitala in državni proračun in temu je treba narediti konec. Blaginje morajo 
biti deležni vsi, ne le peščica. 
Slovenija se nahaja pred dvema možnima konceptoma njenega razvoja: 

- na eni strani je desnica in del sredine, kjer zagovarjajo divjo privatizacijo javnih 
storitev (zdravstvo, šolstvo, kultura,..) in z davčnimi odpustki nagrajujejo domače in 
tuje kapitaliste, ki svoje dobičke ustvarjajo na nizko plačanih in brezpravnih delavcih;  

- alternativa temu je jasna in trdna programska usmeritev Levice, ki postavlja v 
ospredje človeka in njegovo blaginjo. Ponujamo pravičen eko-socialni razvoj in 
zavzemanje za korenite spremembe v EU in izstop Slovenije iz NATA. 

Med prvimi ukrepi za katere se bom še posebej zavzemal bo tudi povrnitev dostojanstva 
slovenskim upokojencem, ki jim je Janševa vlada z ZUJF-om, ki je zamrznil pokojnine, ukradla 
vsako leto eno polno pokojnino. Zato se pokojnine morajo dvigniti na raven, kot da te 
zamrznitve ne bi bilo, njihovo bodoče usklajevanje pa mora biti bolj pravično, kjer bodo 
hitreje od visokih rasle nižje pokojnine. Najnižja pokojnina ne more biti nižja od 
vsakokratnega zneska minimalnih življenjskih stroškov, kar je danes 616 eurov. 
Ob morebitni izvolitvi v Državni zbor se bom takoj zavzel za takojšnjo zakonsko prepoved 
frackinga, ki pomeni grob poseg v naše lokalno okolje. Vse dosedanje oblasti so bile gluhe na 
te predloge Levice in okoljevarstvenih organizacij, čeprav imajo fracking zakonsko 
prepovedan mnoge države, med njimi tudi Nemčija, Francija, Nizozemska, Škotska in Vels. 
Nevzdržno je sedanje stanje, ko želi Lendava z okolico postati pomembna turistična 
destinacija s prijaznim okoljem in obenem tudi kulturna prestolnica Evrope, v njej pa se širi 
smrad iz spornih industrijskih obratov, katerih lastniki prihajajo od drugod in svinjajo naše 
ozračje, tujci iz davčnih oaz pa pod zemljo izvajajo fraktiranje za črpanje plina, ki ogroža pitno 
in termalno vodo ter podtalnico, dobički iz teh poslov pa odhajajo v tujino.   
Zato bo glas za Levico vaš prispevek za pravično, socialno uravnoteženo in ekološko državo 
Slovenijo.  
 

 


