
 

 

 

Ljubljana, 27. 5. 2021 

Spoštovane članice in člani stranke DeSUS, 

  

30. maja 2021 mineva trideset let od ustanovitve naše stranke. Naši začetki sicer segajo v leto 

1990, ko je stranka nastala znotraj Društva upokojencev Maribor – Center, pod imenom Zveza 

društev upokojencev Maribor.  

29. junija 1990 se je preimenovala v Demokratično stranko – Zvezo upokojencev Maribor.  

30. maja 1991 je dobila ime Demokratična stranka upokojencev Slovenije in bila uradno 

zavedena v register političnih strank v Republiki Sloveniji.   

Današnje ime DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije je stranka dobila na 

svojem 6. kongresu, ki je bil 20. maja 2005. 

Takrat je vodenje stranke  prvič prevzel Karl Erjavec, naslednjič pa za kratek čas konec leta 

2020. Pred njim so bili predsedniki Ivan Sisinger, Rado Lipič, Jože Globačnik, Janko Kušar in 

Anton Rous. V obdobju od januarja do septembra 2020 je stranko vodila Aleksandra Pivec. 

Začasna zastopnika stranke sta bila tudi Tomaž Gantar in podpredsednik stranke Anton 

Balažek.  Do kongresa, ki bo 19. junija 2021 in na katerem bo DeSUS dobil  novega 

predsednika, je začasna zastopnica stranke njena podpredsednica Brigita Čokl.  

Kot politična stranka DeSUS ves čas sodeluje pri sprejemanju in uresničevanju pomembnih 

političnih odločitev v Sloveniji, saj smo parlamentarna stranka že od leta 1996.  

V sedanjem sklicu Državnega zbora so po enem izstopu in eni izključitvi člana, poslanci člani 

stranke DeSUS: Franc Jurša, Branko Simonovič in Ivan Hršak.  

V prejšnjih sklicih so stranko DeSUS v Državnem zboru zastopali poslanci: Ivan Sisinger, 

Anton Delak, Ivan Kebrič, Eda Okretič-Salmič, Franc Žnidaršič, Zoran Lešnik, Anton Delak, 

Franc Lenko, Valentin Pohorec, Vojko Čeligoj, Vasja Klavora, Vili Rezman, Ivan Jelen, Anton 

Urh, Joško Godec, Matjaž Zanoškar, Jana Jenko, Marija Plevčak, Marjana Kotnik Poropat, Ivan 

Simčič, Julijana Bizjak Mlakar, Marjana Kotnik Poropat, Marinka Levičar, Marija Antonija 

Kovačič, Primož Hainz, Tomaž Gantar, Uroš Prikl, Benedikt Kopmajer, Peter Vilfan.  

V treh desetletjih obstoja je bila stranka DeSUS članica devetih Vlad Republike Slovenije.  
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Njeni ministri in ministrice so bili: Ivan Svetlik (minister za delo, družino in socialne zadeve), 

Roko Žarnič (minister za okolje in prostor), Henrik Gjerkeš (minister za kmetijstvo, gozdarstvo 

in prehrano, minister za lokalno samoupravo in regionalno politiko), Zlata Ploštajner 

(ministrica za lokalno samoupravo in regionalno politiko), Duša Trobec Bučan (ministrica za 

lokalno samoupravo in regionalno politiko), Karl Erjavec (minister za okolje in prostor, 

minister za zunanje zadeve, minister za obrambo), Tomaž Gantar (minister za zdravje), Irena 

Majcen (ministrica za okolje in prostor), Anton Peršak (minister za kulturo), Gorazd Žmavc 

(minister za Slovence v zamejstvu in po svetu), Julijana Bizjak Mlakar (ministrica za kulturo), 

Aleksandra Pivec (ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), Jože Podgoršek (minister 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano). 

Svojega  poslanca smo imeli tudi v sklicu prejšnjega Evropskega parlamenta. To funkcijo je 

opravljal Ivo Vajgl. 

Ne glede na število poslancev in ministrov vse članice in člani stranke že od ustanovitve DeSUS 

izvajamo svoje osnovno politično poslanstvo zastopanja interesov upokojencev, starejših in 

ranljivih skupin, prispevamo k razvoju demokratičnih procesov ter k pozitivnemu razvoju 

različnih družbenih podsistemov države. Ves ta čas se zavedamo, da pot demokracije, po kateri 

hodimo, ni vedno tlakovana z zlatimi opekami, da se vrednote poizkušajo spreminjati. Kljub 

temu upamo trditi, da smo še vedno ena od najbolj demokratičnih strank v Sloveniji. Poskušamo 

najti konsenze, trudimo se za rešitve. Našo politiko, naše programske cilje in naše delovanje 

ves čas gradimo na načelih socialne in pravne države. Vztrajamo na dejstvu, da mora družba 

temeljiti na pravičnosti, poštenju, solidarnosti in medgeneracijskem sodelovanju.  

DeSUS je stranka s tradicijo pri izvajanju svojega poslanstva. Smo skromni, finančno stabilni 

in odprti za demokratični dialog. To je vezno tkivo in pozitivna posebnost stranke. Razumemo 

problematiko starejših, ker smo del te populacije. V treh desetletjih smo vzpostavili mrežo 

občinskih, mestnih in pokrajinskih organizacij, ki je konkurenčna vsem večjim političnim 

strankam.  

Pri tem naj bo zahvala namenjena predvsem vsem članicam in članom na terenu, saj nam 

brez vaše podpore in brez trdega dela krajevnih, občinskih, mestnih, območnih in 

pokrajinskih organizacij, to ne bi uspelo.  

Svoj delež pri tem so prispevala tudi druga stalna telesa, ki delujejo v stranki. Poleg Izvršnega 

in Nadzornega odbora ter Sveta stranke, so to še Strateško programski svet, Odbor za socialo 

in zdravstvo, Odbor za gospodarstvo, Svet mlajših, Komisija za statutarna vprašanja in pritožbe, 

Komisija za kadrovska in organizacijska vprašanja, Komisija za mednarodno sodelovanje in 
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novoustanovljeni Odbori in Komisije za lokalno samoupravo, varnost in obrambo, okolje in 

kmetijstvo, ki pa še niso prav zaživele.  

Prav v delo organov stranke in priprave na 13. kongres, kjer bomo izvolili novega predsednika 

DeSUS, so v tem trenutku usmerjene aktivnosti stranke. Ob praznovanju obletnice se sicer 

oziramo v preteklost, toda hkrati se zavedamo ogledala resničnosti, ki v tem trenutku odseva 

skrajno razdeljen slovenski politični prostor. V teh razmerah je potrebno ohraniti pokončno 

držo v odnosu do vrednot, ki jih zagovarjamo, in to s konkretnimi dejanji. Takšna drža je 

naporna in zahteva visoko stopnjo enotnosti v stranki, ki jo lahko dosežemo le z vašo pomočjo, 

spoštovane članice in člani DeSUS. Vedno smo sami odločali o sebi in tako naj bo tudi v 

prihodnje. Pomembna so dejanja vseh nas, predvsem aktivnosti teritorialnih organizacij, ki so 

temelj te stranke in zrcalo našega dela. V stranki smo ljudje, ki nas povezujejo isti cilji. S 

konkretnimi dejanji dokažimo, da to zmoremo in znamo, zato okrepimo naše poslanstvo, tako 

na lokalnih ravni kot v organih stranke.   

Zato DeSUS tudi po svojem tridesetem jubileju ostaja demokratična stranka, ki dela v dobro 

vseh ljudi.  

 

Visok jubilej, s katerim se lahko pohvali redko katera politična stranka, je priložnost, da se 

spomnimo tudi vseh pokojnih članic in članov, ki so s svojim delom prispevali k ugledu in 

uspehu stranke DeSUS. Spominjajmo se jih z globokim spoštovanjem. 

 

Vsem članicam in članom stranke iskrene čestitke ob 30. obletnici DeSUS – Demokratične 

stranke upokojencev Slovenije.  

 

        

Brigita Čokl 

      Začasna zastopnica DeSUS,  

ki izvršuje naloge predsednika stranke do kongresa 


