
 
Ljubljana, 22. 12. 2020 

 

Spoštovane članice in člani stranke DeSUS, 

Pred nami so zadnji dnevi leta 2020, ki si ga bomo zapomnili kot leto preizkušenj, 

solidarnosti in pomembnih odločitev.  

Danes vas s ponosom nagovarjam kot predsednik stranke DeSUS. Najprej se vam 

iskreno zahvaljujem, dragi prijatelji in prijateljice, da ste me preko delegatov in 

delegatk 12. kongresa stranke DeSUS, podprli in ponovno izvolili za predsednika 

Demokratične stranke upokojencev Slovenije. Vaša številna spodbudna pisma in velika 

podpora me motivira, da bom poslanstvo predsednika stranke opravljal odgovorno, 

spoštljivo in v dobro nas vseh. Ker vem, da imamo v stranki DeSUS veliko izjemnih 

posameznikov, ki stranko dojemate kot svojo in preko nje želite s političnim in drugim 

udejstvovanjem izboljšati vsakdan starejših, nam dragih upokojenk in upokojencev, se 

bom pri svojih odločitvah v prvi vrsti naslonil na vas. In verjamem, da mi boste s svojimi 

bogatimi izkušnjami, s svojo zrelostjo in pripadnostjo, brezpogojno priskočili na pomoč. 

Stranka DeSUS katere del smo mi vsi, nam daje možnost, da v naši družbi soodločamo 

o sedanjosti in prihodnosti naše domovine, naših državljank in državljanov. Odločamo 

o naši zapuščini nadaljnjim rodovom. Odločitve, ki so pred nami niso lahke. A kot 

stranka starejših, smo v prvi vrsti prav mi dolžni pokazati razum in vso modrost, ki smo 

jo pridobili preko dragocenih življenjskih izkušenj. Zavedati se moramo, da je od vseh 

nas odvisno v katero smer se bomo kot družba podali. In smer mora biti prava. Za dobro 

nas in naših zanamcev. 

Žal se leto 2020 zaključuje v znamenju korona-krize. Epidemije, ki nam je vsem odvzela 

delček svobode, delček naše identitete in v prvi vrsti tudi številne nam drage in 

ljubljene osebe. Ta očem nevidni sovražnik je najbolj prizadel prav generacijo ljudi 

kateri pripadamo in se zanjo borimo. Zaradi tega visi nad stranko DeSUS še toliko večje 

breme in odgovornost, da bomo znali v prihodnosti sprejemati pravilne odločitve. Sam 



 

zrem v prihodnost z optimizmom, da se bomo kot narod s skupnimi močmi znali 

zoperstaviti tej tako zahrbtni bolezni in vsem preizkušnjam, ki jih nosi s sabo.   

Leto 2021 bo za stranko DeSUS prelomno leto. V svojem nagovoru pred kongresom 

sem napovedal, da bomo lahko samo skupaj dosegli konsolidacijo stranke in jo popeljali 

nazaj na vrh. Te besede želim podpreti s konkretnimi dejanji, zato vas naprošam, da 

stopimo skupaj in da vsak sleherni posameznik znotraj stranke po svojih najboljših 

močeh pripomore k obnovi in ponovni rasti stranke tako na političnem, kot tudi 

družbenem prostoru. Sam se zavezujem, da bom storil vse kar je v dosegu in moči 

predsednika stranke, da bodo naša delovna telesa, komisije in organi stranke, 

nemoteno delovali, da bodo odločitve sprejete demokratično in po opravljenih 

razpravah.  

Vse vas članice in člane ter za stranko DeSUS pomembne simpatizerje vljudno pozivam, 

da s svojimi predlogi in delovanjem še naprej aktivno sooblikujete naše poslanstvo. 

Samo združeni bomo uspeli kreirati pravo politiko naše ljubljene stranke DeSUS, v očeh 

državljank in državljanov pa bomo odsevali enotnost z jasnim ciljem za boljši jutri nas 

vseh.  

Sam bom praznike preživel v krogu mojih najbližjih, za kar sem neizmerno hvaležen. 

Želim si, da jih tako preživite tudi vi. Da vsaj za trenutek odmislimo vse težke 

preizkušnje, ki so za nami. Da se v miru spomnimo vseh članic in članov stranke, naših 

najbližjih, ki so se v tem letu od nas poslovili in da se z upanjem zazremo v nove dni. 

Vem, da skupaj zmoremo.  

Želim vam mirne božične praznike in srečno, predvsem pa zdravo in optimizma polno 

novo leto 2021.  
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