
 

 

 
 
 
 
Izjava predsednika ZDUS glede zadnjih dogodkov v stranki DeSUS 
 
ZDUS – Zveza društev upokojencev Slovenije je civilna družba upokojencev v Republiki 
Sloveniji. Med nami je veliko članov, ki so povsem apolitični, precej je tudi simpatizerjev te ali 
one politične opcije, mnogo pa tudi takih, ki so aktivno vpeti v to ali ono politično stranko, 
seveda pa tudi v organe ZDUS, kar je dobro in tudi učinkovito  pri uresničevanju naših, torej 
ZDUS ovih programov in projektov, saj so ti hitreje  uresničeni. Veliko naših članov je tudi 
članov stranke DeSUS, saj v obeh organizacijah prepoznavajo svojo vlogo in možnost 
konkretne artikulacije svojih želja, skladno seveda s statutom  DeSUS, kot tudi ZDUS.  
V  krovni upokojenski organizaciji gojimo korektne odnose do vseh političnih strank, ki si želijo 
našega mnenja ali sodelovanja pri konkretnih projektih ali programih.  V interesu ZDUS pa je, 
da DeSUS ne izgubi statusa parlamentarne stranke, saj je precej predlogov za izboljšanje 
položaja slovenskih upokojencev prišlo tudi iz vrst poslancev DeSUS, posledično pa tudi do 
same uresničitve preko Vlade Republike Slovenije. 
Politično usmeritev in strategijo dela stranke DeSUS naj vodi predsednica  z izvoljenimi organi 
stranke, po možnosti s čim večjim konsenzom, da v teh težkih, bolje rečeno trenutkih, ne bi 
prišlo do vnovičnega oškodovanja upokojencev, kot se je to že zgodilo v letih 2010 do 2015, 
ko se pokojnine niso usklajevale in  so bili upokojenci prikrajšani za 8,6 %  izplačil, ki se zdaj 
postopoma, z izrednimi uskladitvami, ta izpad zmanjšuje. Tudi za letos se potihoma pričakuje 
2 % izredne uskladitve in sicer v zadnjem trimesečju tega leta. 
ZDUS se ne vtika v politiko in delo Vlade, vendar menimo, da  ne bi bilo najbolj produktivno, 
da bi na pol poti štiri letnega mandata /in predsedovanja v EU/ prišlo do novih volitev.  Sloveniji 
bi tak razplet prej škodil, kot pa koristil. V ZDUS sledimo političnemu dogajanju in diametralno 
nasprotujočim si stališčem politike v Državnem Zboru, ki so nam včasih nerazumni, ampak 
trdno zastopamo stališče, da je potrebno probleme reševati z dialogom za dobrobit vseh 
upokojenih Slovenk in Slovencev. 
Gol lahko zabiješ nasprotniku edino tako, da aktivno sodeluješ v igri. Če sediš na rezervni klopi, 
se kaj takega ne more zgoditi, če se izrazim s prispodobo...  
Zato še enkrat naš poziv vsem aktivnim članom ZDUS, ki so hkrati tudi funkcionarji stranke 
DeSUS! Zdržite, premostite nesoglasja in nasprotovanja vodstvu stranke in jih rešujte v času 
predvolilnih aktivnosti, saj se lahko kakršnakoli prehitra odločitev vrne kot bumerang v hrbet 
slovenskih upokojencev. 
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