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Čestitamo za prvih 30 let stranke

Dragi moji desusovci!
Bil je 30. maj in pisalo se je leto 1991. Tam pod 

Pohorjem je bil zgodovinski trenutek, da lahko danes 
z največjim ponosom rečemo, da stranka DeSUS 
praznuje 30-letnico.

Rodila se je stranka, naša stranka, stranka ljudi, ki je 
hotela in želela delati v dobro predvsem upokojencev 
pa tudi naših otrok in vnukov. 

In delamo, želje smo prenesli v vsakdan in jih ude-
janjamo. Rasli smo skupaj 
z državo, ista leta štejemo. 
No ja, skoraj mesec dni 
smo starejši. Država nam 
je bila hvaležna, rabila 
je našo modrost, znanje, 
izkušnje… Kot smo ugo-
tavljali na klavzuri, občutek 
je, da smo ji postali breme, 
da nas vedno manj rabi. 

Toda, tudi naše današ- 
nje srečanje govori, tu 
smo, kot pred 30 leti, 
da branimo zasluženo in 
zahtevamo pridobljeno! 
Pokojnine, zdravstvo, so-
ciala, pravica do stano-
vanja, vsi pogoji za človeka 
vredno življenje, sodobni 
domovi za starejše, šolanje 

Nadaljevanje na 3. strani
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Prelom razmerij, 
razmerja preloma

Po letu in pol so z vami spet NOVICE DeSUS. To števil-
ko smo pripravljali s prepričanjem, da je nujno obvešča-
nje članstva, pa ne le o tem kaj je bilo ampak predvsem 
o tem kaj vse moramo storiti, da bo DeSUS spet spošto-
vana stranka.

V vmesnem obdobju se je naše glasilo tiskalo v Kopru, 
kar kljub vsej digitalnosti ni ravno "pri roki". Tako se 
vračamo nazaj v "našo" tiskarno v Ljubljani. Ker smo 
na tesnem z denarjem smo jih najprej zaprosili za po-
nudbo, pa so nas vprašali koliko izvodov, kakšen obseg, 
postavitev, prelom,…

Prelom v stranki! Prelom v odnosih! Prelom s stari-
mi navezami! Prelom z negativnimi silnicami! Prelom  
v družbi! Prelom v razmerjih! Prelom v glavah! Prelom 
v srcih…

Torej najprej se lotimo preloma vsega tistega, kar se 
je v času do 13. Kongresa zalomilo in na koncu končno 
prelomilo!

Morda še v zadnjem trenutku, morda tudi že prepo-
zno, a upanje ostaja. Zato vsi pozitivno misleči in do-
bronamerni, družno zavihajmo rokave in z optimizmom 
na delo!

In prav o tem govorimo v tej številki NOVIC DeSUS.
Objavljamo govor predsednika stranke Ljuba Jasniča, 

ki je na klavzuri predstavil svoj pogled na politično si-
tuacijo. Nekaj sporočil objavljamo tudi iz volilnega kon-
gresa in srečanja članov ob 30-letnici stranke.

Obveščam vas, da se je z NOVICAMI tiskal čistopis 
Statuta stranke DeSUS, da bomo prav vsi vedeli, kaj smo 
si zapisali v temeljni akt stranke ter bomo po njegovih 
določbah tudi ravnali. Po nekaj izvodov posebej poslali 
po pošti na občinske odbore. 

Ena od bistvenih in prioritetnih nalog je ponovna or-
ganizacijska stabilnost na terenu in pridobivanje članov 
ter simpatizerjev.

Naš moto jeseni naj bo:
POJDIMO MED LJUDI, POSLUŠAJMO JIH, PRISLUH-

NIMO NJIHOVIM KRITIKAM IN PREDLOGOM, PRED-
STAVIMO CILJE IN AKTIVNOSTI NAŠE STRANKE  
DeSUS. ČIM VEČ SE POGOVARJAJMO S ČLANI IN OB-
ČANI TER BODIMO DEL DOGAJANJA V SVOJI OKOLICI.

Vaša v.d. odgovorne urednice
Mija Pukl

Iz Kersnikove 6
Pravijo, da je potrebno prostor in okolje prezračiti in 

pospraviti, če v njih dlje časa deluje negativna energija.
Dogajajo se pozitivne in negativne stvari.
Pozitivno je, da so začeli delati strankini organi, da sta 

bili sklicani dve seji Izvršnega odbora pa Svet stranke, 
sklicana je bila klavzura in organizirano je bilo srečanje 
članov v počastitev 30. obletnice delovanja stranke De-
SUS. Sredi poletja, smo bili  vedno  sklepčni, odgovorni, 
velika zavest in zvestoba, ni kaj!

Kar nekaj dopisov državnim organom smo poslali, v 
njih izrazili naše nestrinjanje z ukrepi tekoče politike. 
V poletnih mesecih smo precej potovali do naših občin-
skih in pokrajinskih vodstev. 

Na drugi strani se dogajajo zrežirane akcije ukinjanja 
občinskih odborov, njihovega sesuvanja, izvajanje priti-
skov na posamezne člane in nenormalnega in v večini 
primerov nezakonitega trošenja denarja.

Na podlagi računov smo ugotovili da vsi predsedniki, 
ki se pripravljajo na ”razpustitev” občinskih odborov 
naročajo majice, zastavice in tisk pri istem podjetju, 
prav tako vsi trošijo za izlete, nekateri kar za dva v 
zaporedju in se vozijo z istim prevoznikom. 

Padajo okostnjaki iz omare, predsednik s sklepom raz-
pusti občinski odbor, se na naročilnico v breme desu-
sovega računa še po dveh mesecih podpisuje, kot bivši 
predsednik. In to človek, ki je bil zveličavni direktor.

Vse tovrstne primere smo predali odvetniku, ki bo s 
pravnimi sredstvi in postopki zaščitil imovino in finanč-
na sredstva na podračunih OO DeSUS. Tudi s tožbami!

Občinski odbor DeSUS lahko ukine ali razpusti samo 
Svet stranke. Po statutu lahko vsak član po svoji volji 
izstopi iz stranke DeSUS, kolektivnih izstopov statut ne 
pozna.

Takšne »kraje« članov stranke DeSUS, kot jo izvaja 
stranka SAB, doslej še ni bilo v Sloveniji! Tudi nobena 
stranka ni na tako nizkoten način nabirala svoje član-
stvo in to z obljubami, ki so zavajajoče. Celo tako daleč 
gredo kolovodje teh aktivnosti, da se predsednike OO 
in članstvo spodbuja k prestopu s širjenjem laži, češ 
da je stranka v slabi finančni kondiciji, »zato bo sedež 
stranke vsem občinskim odborom pobral vsa finančna 
sredstva«. 

Resnica je, da smo v juniju prevzeli stranko z dolgovi, 
finančnih sredstev ni na pretek, a še vedno dovolj, da 
lahko normalno poslujemo.

Prosimo vas, da dobro misleči in pripadni člani na se-
dež stranke sporočite, v kolikor se v vašem občinskem 
odboru pripravlja kakšna takšna diverzija. Pomagali 
vam bomo.

Predvsem ostanite optimistični, novo vodstvo dela 
na tem, da sanira stran-
ko in jo ojača, za to pa 
potrebujemo vaše so-
delovanje, odkritost in 
poštenost.

Pa srečno!
Generalna sekretarka
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za naše otroke, vrtci za vnuke, to je naš program in naša 
zahteva, tedaj in danes.

Na klavzuri odločali, odločitve bomo potrjevali na 
volitvah prihodnje leto. Mnogi računajo, da pri teh 
letih ne bomo prišli na volitve. V veliki zmoti so, jim 
sporočamo, na volitve bomo prišli, ne zaradi let, zaradi 
pravice in dostojanstva do našega minulega dela, ker 
je treba zavarovati vsaj tisto, kar tujcu še niso prodali. 
Prodajajo naše, bolj malo so ustvarili sami.

Ta dežela je lepa zaradi vas, 
ljudi s srcem, ljudi, ki vedo, da 
nič ne nastane samo po sebi 
in nič ne pade zastonj izpod 
neba. Dokazi vašega dela in 
odrekanj so vidni v vseh krajih 
Slovenije. Če vam še nihče ni 
rekel HVALA! zato, mi dovo-
lite, da vam v imenu stranke 
in v imenu vseh, ki branimo 
njen obstoj pred kremplji ka-
pitala, to izrečem danes, tu v 
Arboretumu, med cvetjem in 
zelenicami, na kraju, ki smo 
ga izbrali prav zato, ker pred-
stavlja velikanski šopek, ki ga 
za vse, kar dajete življenju, zaslužite! 

V DeSUS, bomo delali še naprej za dobro predvsem 
upokojencev, pa za naše otroke in vnuke, tudi nasledn-
jih trideset. Na nekaj področjih življenja in tudi bivalnih 
pogojev, ne na vseh. To naj drugi. Bomo pa tudi v teh 
primerih imeli jasno mnenje.

Zakaj ? Ker je tako prav, človeško. Ker drugi ne bodo 
delali za koristi starejših. Morda le toliko, da bodo 
obdržali svoja ministrska mesta, poslanska mesta, 
službe v javnem sektorju… Ker je to usodnega pomena 
za njih. Ob tem pa morda mislijo – saj upokojencem 
ni možno zagotoviti dostojno starost – preveč denarja 
to terja, zakaj si pa niso sami uredili bolj dostojno sta-
rost. Morda deloma res… Ampak ne vedo, da bodo že 
jutri tudi oni na istem. In bo tudi za njih spet prepozno. 
In res, skupnost bo morala dati več denarja za starejše, 
za zdravstvo…, tudi za ceno kakšnega razglednega stol-

pa manj, pločnika, javne razsvetljave tam, kjer bi lahko 
posvetili z baterijo (saj jo imamo na vsakem mobitelu…), 
malo bolj skromen avto, nesramno velike jahte – vile 
na vodi…, zmanjšati je treba krajo javnega denarja –  
v tisočerih oblikah. Zato DeSUS.

Da se bo lažje peljala prava bolj poštena politika, naši 
nasprotniki v politiki želijo, da DeSUS umre, izgine iz 
političnega prizorišča. Na volitvah bomo odločali o vseh 
pomembnem za naše življenje, v parlamentu želimo naše 
predstavnike in generacijo mlajših. Želimo spoštovanje 
preteklosti in bodočnost jutrišnjega dne! 

Seveda je možen ugovor – naj se trudijo in naj pridejo 
v parlament in občinski svet po trdi, umazan poti vo-
lilnih kampanj. Morda… Nič ni popolno, tudi v volilnih 
kampanjah odloča denar. 

Pa kljub temu ne bomo vrgli puške v koruzo. Imamo 
prednost, »starejši ljudje imajo dušo«, pravimo. Morda 
pa je skrajni čas v tem pohlepnem svetu, ki uničuje ma-
ter zemljo za svoje koristi in ji grozi uničenje do konca, 
napočil čas, da bi nas morala več voditi duša. Strnimo 
svoje vrste, do naslednje tridesetletnice je še nekaj časa.

Sam si bom prizadeval za dobre stvari. Dokler bom 
zmogel. Skupaj z vami, bom na tej poti, DeSUS bo na-
daljeval naše opravljeno delo.

Če pa delaš dobro, ostane nekaj časa spomin na to. 
Ne vem zakaj, splača se delati za dobre stvari danes…
Pa naj kdo to opazi ali ne. Za svojo dušo in za sočloveka. 
Usojeno je, da živimo skupaj, če se da kolikor toliko pri-

jazno, spoštljivo, dostojanstveno… Starejši bi 
morali morda pomisliti, da žanjemo to, kar smo 
posejali – eni večjo njivo, eni manjšo, vsi pa 
smo vrgli nekaj semena… Če ne drugega, vsaj 
opozarjajmo na to. In v tej demokratični ure-
ditvi je stranka potrebna. Demokracija je slaba, 
toda boljše ureditve še ni uveljavljene. Pa se je 
v zgodovini poskusilo uveljavljati že tudi druge 
politične ureditve.

Srečno na tej poti, drage kolegice, dragi ko-
legi! Naj ta lep dan nosi s seboj naš ponos v 
spominih na prehojeno pot! In ne pozabite, 
bogastvo te države smo LJUDJE!

Praznovanje 30-letnice stranke DeSUS
Nadaljevanje govora predsednika Ljuba Jasniča s 1. strani
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Tu smo in tu ostanemo
Več kot petsto članov iz vseh slovenskih pokrajin se je na prelepo septembrsko soboto ob trideseti obletnici 

obstoja in delovanja stranke DeSUS, zbralo v Parku Arboretum v Volčjem potoku.
Sporočilo srečanja je bilo:
»Tu smo, enotni, močni, optimistični in odločeni, da stranke DeSUS nikomur ne damo, še manj prodamo, kot si to 

še vedno močno želijo nekateri vidni bivši člani. Ne bo jim uspelo, strnili smo vrste in gremo naprej.«
Vsi predhodni dogodki, ki jih vodijo sile iz desne in leve in še iz ozadja, niso mogli zmotiti veselja in dobre volje 

na srečanju. So pa bili predmet pogovorov in dogovorov, da smo odločeni stranko graditi naprej in biti prisotni ter 
dejavni v slovenski politiki v dobro upokojencev.

Več kot šest ur je trajal program v katerem je člane nagovoril predsednik Ljubo Jasnič, desetim najzaslužnejšim 
članom je bil podeljen zlati znak stranke, v kulturnem programu so se predstavile skupine iz ”desusovih” pokrajin, 
na stojnicah so pokrajinski odbori DeSUS ponujali svoje avtohtone dobrote in delali reklamo za svoje turistične 
znamenitosti.

Pred začetkom proslave ob 30 letnici stranke DeSUS, se je predsednik 
stranke Ljubo Jasnič zahvalil vsemu medicinskemu osebju, za vse kar 
so naredili za starejše in celotno populacijo v covid času v Sloveniji.
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Na podlagi sklepa Sveta stranke je vsaka pokrajinska organizacija izvedla postopek izbora najzaslužnejšega in 
dolgoletnega člana, ki si je s svojo aktivnostjo in predanostjo idejam, ciljem in programu Stranke DeSUS, zaslužil 
to posebno in prestižno priznanje.

Zlati znak so prejeli:

Pavel Brglez iz pokrajinskega odbora DeSUS Ljubljana
Milan Rudolf Čurin iz pokrajinskega odbora DeSUS Ptuj - Ormož
Ingeborg Ivanek iz pokrajinskega odbora DeSUS Pomurje
Ivan Peter Jurše iz pokrajinskega odbora DeSUS za Podravje
Mafalda Lipušček iz pokrajinskega odbora DeSUS za Severno Primorsko
Stanko Markovčič iz pokrajinskega odbora DeSUS za Južno Primorsko
Bernard Rutnik iz pokrajinskega odbora DeSUS za Koroško
Dragotin Sotler iz pokrajinskega odbora DeSUS za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje
Anton Stražišar iz pokrajinskega odbora DeSUS Gorenjske
Franc Vrbnjak iz pokrajinskega odbora DeSUS Celje

Priznanje Zlati znak ob 30. letnici

… in še jubilejna torta, ki jo je zarezal eden najstarejših udeležencev Jože Pernat.

Velika zahvala vsem za  
požrtvovalno in pošteno delo, 

ki ste ga opravili v stranki 
DeSUS.

Srečno in dobrega zdravja 
vam želimo!
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Klavzura
V Festivalni dvorani v Ljubljani se je 10. septembra 2021 o dvijala Klavzura stranke DeSUS s ciljem proučiti 

razmere v stranki, se o njih pogovoriti, predlagati, izreči kritiko in oblikovati stališča.
Klavzura je interno strankarsko soočanje mnenj o aktualnih temah; udeleženci so pozvani h kritični,  odkriti raz-

pravi, vsak udeleženec ima pravico nastopa in izražanja lastnega ali mnenja sredine, kjer je organiziran in deluje;
Klavzura ne sprejema SKLEPOV!, beleži preko imenovane skupine vsebino razprav, njih vsebino, ob zaključku 

predlaga stališča prisotnim, brez glasovanja.
Stališča se predstavi Izvršnemu odboru, ki jih, vsa ali nekatera, oblikuje v predlog sklepov. Svet stranke sprejme 

SKLEPE o posameznih stališčih, jim z glasovanjem da legitimnost in politično veljavnost. Z razpravo na seji Sveta 
stranke je zaključen krog.

”DeSUS ni stranka desnice ali levice,  
DeSUS je skrbnik razuma, razuma odločitev, 
za današnjo in jutrišnjo Slovenijo!”
Govor predsednika stranke Ljuba Jasniča

Če želimo ostati demokratična država moramo 
spremeniti smer vse močnejšega občutka nemoči, 
ki ga ima najšibkejši del prebivalstva. To so tudi 
starejši saj jih kapitalski in z njimi povezani interesi 
bolj pogoltnih »skupin« vztrajno odrivajo na obro-
bje družbenega dogajanja. Naloga DeSUS - demo-
kratične stranke upokojencev Slovenije je omogoči-
ti, da starost preživijo dostojanstveno, z možnostjo 
sorazmerne soudeležbe v družbenih procesih. 

Omogočiti moramo vsem, ki to želijo in imajo mo-
žnost, da tretje življenjsko obdobje preživijo doma, 
med svojimi. In ne v DSO, katerih gradnja in organi-
zacija dela ni sledila potrebam koristnikom njihovih 
uslug, kar potrjuje visok davek, ki so ga plačali v 
COVID času.

Stranka DeSUS je danes na usodnem političnem 
razpotju. Zato klavzura, ker imamo v rokah – in to 
dobesedno – usodo stranke. Ta je, kot rečeno, na 
zgodovinski prelomnici: ali potegnemo poteze, ki jo 
lahko rešijo in ohranijo tam, kjer je bila več kot 20 
let, ali pa jo prepustimo toku in počasnemu, a zane-
sljivemu odmiranju in propadu. 

Da, ta in še druge pomembne odločitve so danes 
pred nami.

”Naloga DeSUS - demokratične stranke 
upokojencev Slovenije je omogočiti,  
da upokojenci starost preživijo  
dostojanstveno, z možnostjo  
sorazmerne soudeležbe v družbenih 
procesih.”
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DeSUS ni stranka desnice ali levice, DeSUS je 
skrbnik razuma, razuma odločitev, za današnjo in 
jutrišnjo Slovenijo, skrbnik razuma za ljudi, za nji-
hovo blagostanje.

Strpnost, sodelovanje, enotnost, poštenost zahte-
va članstvo, v stranki sami, kot v odnosu do drugih, 
kar pomeni:
-  spoštovanje zgodovinske kontinuitete slovenske 

države in njenih temeljnih dosežkov, ki so privedli 
do današnje stopnje razvoja, torej od osvobodilne-
ga boja, antifašizma, osamosvojitve in pro evrop-
ske usmeritve;

-  spoštovanje socialne pravičnosti in solidarnosti, 
ki se danes izraža v temeljnih stebrih slovenskega 
zdravstvenega, socialnega, vzgojno izobraževal-
nega in pokojninskega sistema. Brez upoštevanja 
vrednot pravičnosti in medgeneracijske solidarno-
sti teh sistemov ni mogoče spreminjati;

-  brez prizivno spoštovanje pravne države in prav-
nega sistema (sodišč in sodnih odločb) ter svobo-
de medijev in tiska brez kakršnih koli pogojevanj, 
vse v smislu tovrstnih evropskih vrednost;

-  vrednote strpnosti, pravičnosti, resnicoljubnosti 
in vključevanja so naš aksiom, zato je katero koli 
delovanje v smeri nestrpnost, krivice, laži, populiz-
ma, izključevanja - za DeSUS popolnoma nespre-
jemljivo, 

-  skrb za bolne in pomoči potrebne, za ljudi iz obro-
bja, za tiste, ki v dobi digitalizacije čutijo pomanj-
kanje, imajo pomanjkljivo prehrano ali jih zebe, za 
invalide in invalidne otroke, ki potrebujejo zdra-
vljenje in pripomočke, za vse kategorije prebival-
stva, ki jim se odreka zadostna zdravstvena ali so-
cialna pomoč, 

To je DeSUS!.

Treba je priznati, da je stranka DeSUS, v vseh svo-
jih mandatih napravila tudi nekaj dobrih, odmevnih 
potez. Pa vendar, slabo vedno poskrbi, da se dobro 
pozabi. Tukaj sem se dolžan opravičiti članstvu, 
vsem simpatizerjem stranke, vsem, ki so na volitvah 
dali glas našim kandidatom pa smo jih v preteklih 
letih razočarali, z obnašanjem, z dejanji in glasova-
nji, ki niso bili na ravni demokratične stranke. 

Stranka se mora vrniti k vrednotam, ki jih je spre-
jela ob ustanovitvi pred 30 leti in jih je, vse do za-
dnjih parlamentarnih volitev, bolj ali manj uspešno 
zastopala v državnem zboru in v javnosti ter pred 
volivci. Spoštovanje lastnih vrednot je temeljni po-
goj, tako za sprejemanje resolucijsko-deklarativnih 
sklepov, zakonskih predlogov in za državo prelom- 
nih odločitev, kot je tudi sodelovanje v vladajočih 
koalicijah. 

Pričakujem vašo odkrito besedo, pričakujem vse-
binsko razpravo brez fige v žepu, pričakujem kriti-
ko mojega dvomesečnega vodenja stranke in kriti-
ko vodenja mojih predhodnikov. Moramo opraviti 
»higiensko« moralno in politično čiščenje, kar zah-
tevajo od nas tudi dogodki v zadnjem tednu.

In tisto, kar me najbolj boli, je slika dolgoletne 
negativne kadrovske selekcije v stranki, ki je pro-
movirala povzpetnike, karieriste in zaradi njihovega 
oportunizma se je stranka začela sesuvati.

Pred nami je usodna dilema:
-  ali nadaljujemo s sedanjo politiko, v kateri voliv-

ci ne vedo več, kam DeSUS spada? Formalno se 
razglašamo za stranko izven vladajoče koalicije, 
dejansko pa v njej aktivno sodelujemo, tako z gla-
sovanji v podporo vladnim predlogom, kot z mini-
strom nečlanom stranke v vladi in s predstavniki v 
upravnih in nadzornih svetih v državnih podjetjih,

-  ali pa s to prakso radikalno prekinemo, se od vlade 
in njenega vse bolj nesprejemljivega početja ostro 
distanciramo in začnemo odločno zagovarjati poli-
tiko, ki bo v skladu z vrednotami stranke. 
Moje spoznanje, po proučitvi vseh dokumentov, 

analizi razmer in razpoloženja med člani in simpa-
tizerji je, da nimamo druge rešitve, kot da izbere-
mo slednjo pot. To je edina pot, ki nam zagotavlja 
vrnitev k odstotkom podpore za ohranitev statusa 
parlamentarne stranke. 

Edina pot in zadnja možnost!

”Stranka se mora vrniti k vrednotam,  
ki jih je sprejela ob ustanovitvi pred  
30 leti in jih je, vse do zadnjih  
parlamentarnih volitev, bolj ali manj 
uspešno zastopala v državnem zboru  
in v javnosti ter pred volivci.”

”Spoštovanje socialne pravičnosti  
in solidarnosti, ki se danes izraža  
v temeljnih stebrih slovenskega  
zdravstvenega, socialnega, vzgojno  
izobraževalnega in pokojninskega  
sistema je osrčje programa DeSUS.”

Anton Balažek, podpredsednik stranke DeSUS
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Slovenija po letu 2000 v ekonomskem in social-
nem smislu razvojno ni bila uspešna, o čemer priča 
naslednje: 
-  po kriteriju BDP na prebivalca je svoje zaostajanje 

za razvitimi državami sicer nekoliko zmanjšala, a 
še vedno je po tem dosežku skoraj pol slabša od 
Avstrije;

-  tujcem je poceni razprodala pomemben del svoje-
ga tržno zanimivega premoženja in se sočasno v 
tujini močno zadolžila, 

-  v vseh segmentih je resno oslabila socialno državo, 
kar je še posebej izrazito na področju zdravstva. 
O dosedanji socialni politiki veliko pove podatek, 
da Slovenija namenja za pokojnine 10% družbene-
ga proizvoda, medtem ko je povprečje v EU 13%; 
odstotek povprečne pokojnine pa se je, glede na 
povprečno plačo, od l.1992, ko je znašal 72% do 
lani znižal na 57%,

-  zelo je razvojno zanemarila gospodarsko infra-
strukturo, še predvsem prometno, kar podjetjem 
v mnogih panogah onemogoča razvoj, onemogoča 
preboj,

-  poglobila je premoženjske razlike, premalo je bilo 
storjenega na področju boja zoper korupcijo, šte-
vilne odmevne tozadevne afere brez pravega so-
dnega epiloga pa so prinesle tudi moralni razkroj.

-  dolg širše slovenske države je od decembra 2008, 
ko je znašal dobrih 8 milijard evrov, do decembra 
2020 narasel na slabe 32 milijarde evrov oz. 69 
odstotkov našega BDP; naj vas spomnim, 3 milijar-
de evrov, so odgovorni »vrgli stran« v neracionalni 
»sanaciji bank« leta 2013.

Zavedati se moramo - volivci nas bodo podprli le 
tedaj, ko bodo zaznali naše delovanje v smeri ure-
sničevanja temeljnih vrednot stranke. Skozi naše 
bodoče aktivnosti morajo spoznati, da jim pri tem 
ostajamo zvesti. Brez lastnega zaupanja v strankino 
delovanje, brez njenih posameznih dosežkov v do-
bro ljudi, ne moremo narediti preboja.

DeSUS brez korenitih sprememb ne more »ne sta-
ti, ne obstati«. 

Temelji zgrajeni v zadnjih letih jo klasificirajo 
zgolj kot »trgovsko« stranko, znotraj katere lahko 
praktično vsak posameznik legitimno zastopa svo-
je interese in z njimi tudi, bodimo odkriti, trguje.  
Če pa se kot stranka držimo svojih vrednot, po-
tem je vnaprej popolnoma jasno, kaj mora stranka  
DeSUS storiti in kaj v družbi lahko zastopamo in 
katerih nikakor ne, ter s kom lahko sodelujemo in s 
kom nikakor ne.

Ukrepi zaradi covida-19 so ljudi spremenili, so 
jih oddaljili, so jih razdelili in oddvojili, so jih na-
polnili s strahom in dvomi, bojijo se za svojo bo-
dočnost, za bodočnost svojih otrok in vnukov, 

Zato jih čedalje manj zanimajo politične platfor-
me, zelo jih pa zanimajo vsebinske platforme. Plat-
forme, katerih vsebine bodo naravnave v borbo za 
ohranitev pravic, svobodno življenje in ohranitev 
dostojanstva ter možnosti za dostojno življenje v 
slogi ter medgeneracijski solidarnosti in sodelova-
nju.

Zavedam se, da je seznam vrednot še mnogo šir-
ši – a ko naše vrednote enkrat potrdimo, potem se 
jih moramo striktno in strogo držati, jih spoštova-
ti ter jih volivcem na vsakem koraku pojasnjevati 
in jih dokazovati z našimi ravnanji. Le tako lahko 
ostanemo stranka s čistim obrazom in prihodno-
stjo, ki je zdaj, kot uvodoma rečeno, na zgodovin-
ski prelomnici.

Brigita Čokl, podpredsednica stranke DeSUS
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Svojih raznolikih razvojnih potencialov in narav-
nih danosti (geografska lega, delovna sila, kvalite-
ten podjetniški menedžment, članstvo v EU, tržno 
gospodarstvo,…) država doslej ni zadostno izkori-
stila predvsem zaradi slabega upravljanja. Le to je 
neučinkovito predvsem zaradi naslednjega: 
-  aktualni volilni sistem izrazito podpira stranko-

kracijo, to je vladavino političnih strank, preko 
katerih so zasebni interesi prevečkrat postavljeni 
pred splošne družbene interese. Ustavni načeli, da 
ima vsak polnoletni državljan pravico biti izvoljen 
(čl.43) in da imajo volivci odločilen vpliv na do-
delitev mandatov kandidatom za poslance (čl.80) 
nista polno uresničeni. Demokracija, v kateri bi 
moralo imeti oblast ljudstvo, se vse bolj sprevrača 
v strankokracijo, kjer o zadevah splošnega druž-
benega pomena odločajo ozki in zaprti strankarski 
krogi - stran od oči in vpliva civilne družbe. Poli-
tična elita je vse dalj od ljudstva, kar vpliva na na-
raščanje politične apatije, upadanje zaupanja v po-
litiko, državne institucije in udeležbo na volitvah. 
Narašča prepad med državljani – volivci in izvo-

ljenimi predstavniki ljudstva – poslanci. To vpliva 
na upadanje zaupanja v državne institucije in na 
vse nižjo udeležbo na volitvah. Zavzemamo se za 
spremembo volilnega sistema poslancev v DZ tako, 
da bo za poslanca poleg strankarskih kandidatov 
lahko s pisno podporo občanov kandidiral vsak pol-
noletni državljan in da bodo volivci imeli odločilen 
vpliv na izbiro poslancev in ne le politične stranke.

Dober primer tega je neodzivnost državljanov na 
javne pozive k cepljenju in drugim preventivnim 
ukrepom proti Covid -19. Zato se zavzemamo za 
odpiranje političnega sistema državljanom. 

Model oblikovanja vlade, ki ga uporabljamo, po-
litiko razdvaja namesto, da bi jo zavezoval k sode-
lovanju.

Nedopustno smo omejili možnosti neposrednega 
vpliva volivcev (referendum) na ravnanje politike;

Močno orodje korupcije je tudi vsakokratno po-
litično kadrovanje. 

Za slabo upravljanje države so odgovorne vse po-
litične stranke, še predvsem te, ki so po letu 2004 
aktivno delovale v parlamentu. V letih 2004/08 
se je Slovenija v tujini izjemno zadolžila (za 25 
milijard evrov - pretežno so se zadolžile državne 
banke), ti dolgovi pa so v desetletju, ki je sledilo 
prinesli vrsto negativnih posledic (propad števil-
nih podjetij, razprodajo državnega premoženja, 
izjemno povečanje javnega dolga,…). V tem tre-
nutku pa se hkrati soočamo z realno nevarnostjo 
zdrsa v avtoritarnost, z daljnosežnimi posledicami 
za družbo in gospodarstvo.

Tudi stranka DeSUS ne more biti ponosna na 
svojo preteklo vlogo pri upravljanju države. V pod- 
poro tega mnenja govori predvsem naslednje: 
-  stranka DeSUS je soodgovorna za to, da se je 

položaj upokojencev v samostojni Sloveniji ne-
dopustno poslabšal. Svoje škodljivo ravnanje 
dokazuje tudi s podporo, ki jo PS namenja ak-
tualnemu predlogu demografskega sklada; osre-
dnji cilj le tega je namreč popolna prevlada po-
litičnega kadrovanja pri upravljanju državnega 
premoženja, medtem ko bo njegova vloga pri 
financiranju pokojnin, če bo sprejet, praktično 
zanemarljiva,

-  ta čas je Slovenija kot samostojna država pred 
velikimi izzivi. Če nanje ne bo našla zadovolji-
vih odgovorov bo nastala nepopravljiva škoda 
in vsi, ki smo tako ali drugače udeleženi v ak-
tualnih političnih procesih tvegamo negativen 
zapis v zgodovini. Zato je zdaj pravi, morda celo 
zadnji trenutek za streznitev in premislek o vlo-
gi stranke DeSUS in v tem kontekstu tudi njenih 
zdajšnjih poslancev.

Konkretno potrebujemo:
-  volilno zakonodajo, ki naj volivcem zagotavlja bi-

stveno večji vpliv na sestavo in delovanje parla-
menta; 

-  bistveno blažje pogoje za izvajanje referendumov: 
-  model oblikovanja vlade, ki politike ne bo razdva-

jal, pač pa jo bo zavezoval k sodelovanju (namesto 
običajne koalicije velika koalicija brez skrajnih 
strank);

-  model kadrovanja (pa tudi upravljanja) v javnem 
sektorju in v državnih podjetjih, v katerem se se-
danji monopol vladajoče politike nadomesti z ure-
ditvijo, po kateri o ključnih zadevah poleg politike 
odloča tudi stroka, skupaj z zaposlenimi v relevan-
tnih ustanovah (podjetjih) in predstavniki zainte-
resirane civilne družbe.

”Nedopustno smo omejili možnosti  
neposrednega vpliva volivcev  
(referendum) na ravnanje politike.”
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Sedanje vodstvo stranke, tu mislim tudi vodstva 
občinskih in pokrajinskih organizacij, ki ste ključ-
ni pri komuniciranju z volivci, mora tudi v javnosti 
izkazati, da je učinkovito, demokratično usmerjeno, 
transparentno in zaupanja vredno.

Posebno razpravo zahteva kompleksno vprašanje 
sodelovanja z zdajšnjimi poslanci.

Poslanci v večini  glasujejo po svoji vesti, kar jim v 
določeni meri omogoča zakonodaja. Danes je njiho-
va vest usoda stranke, njena prihodnost, je vest do 
vseh ustanoviteljev, do tisoče članov, ki so ji name-
nili svoj prosti čas in modrost! Nenazadnje, je vest 
za obstoj planeta jutrišnjega dne;
Glasovanje je odnos do bodočnosti vseh otrok; bodo 
o nas govorili s spoštovanjem ali o glasovanjih, ki 
niso bila v dobro njihove bodočnosti in mlade dr-
žave? Pokončna, poštena drža daje človeku vest in 
veličino, govorijo njegova dejanja in ne besedičenje, 
In ne na koncu, vsak pogovor, vsako srečanje s člani 
na terenu se prične z vprašanjem o odgovornosti 
PS, o odnosu do stranke in članstva. 

Stranka mora posodobiti svoj program, naslavlja-
la bo ključna vprašanja, ki so v interesu članov in 
volivcev. Osrednja vsebina sprememb bo v aktiv-
nostih stranke, ki jih bomo prednostno izvajali na 
terenu, s ciljem, da zagotovimo pogoje za učinkovi-
to, demokratično upravljanje države (nova volilna 
zakonodaja, ukrepi za učinkovito delovanje vlade, 
omejevanje političnega kadrovanja v javnem sek-
torju in državnih podjetjih, radikalno preprečevanje 
vseh oblik korupcije, krepitev neodvisnosti in učin-
kovitosti sodstva…)

Na Gospodarskem razstavišču v  Ljubljani je bil 19. junija 2021 Kongres stranke DeSUS. Sodelovalo je 117 dele- 
gatov iz desetih pokrajinskih organizacij DeSUS.

Delegati volilnega kongresa so odločili,  da bo stranko vodil Ljubo Jasnič iz Pokrajinske organizacije Ljubljana, 
ki je prejel največ glasov in sicer 54, doc. dr. Srečko Felix Krope iz Pokrajinske organizacije Podravje 38 in Gorazd 
Žmavc iz Pokrajinske organizacije Ptuj-Ormož 24 glasov.

Pri nadomestnih volitvah je bila za  podpredsednico izvoljena mag. Julijana Bizjak Mlakar, podpredsednika 
stranke mag. Anton Balažek in Brigita Čokl pa nadaljujeta svoj mandat.

Novi predsednik je ob izvolitvi povedal, da bodo njegovi prvi koraki pri opravljanju funkcije usmerjeni v kon-
solidacijo vodstva, ki bo iskalo sodelovanje s poslansko skupino. Končni cilj tega mandata je po njegovih besedah 
ponovni vstop v parlament. Poudaril je, da se volitve dobivajo na terenu in če bo izvoljen bo tam njegova »pisarna«.

Poleg volitev predsednika, podpredsednika in dveh namestnikov članov Nadzornega odbora, so delegati in dele- 
gatke na kongresu sprejeli spremembe in dopolnitve Statuta stranke.

13. KONGRES DeSUS - 19.6.2021

”Poslanci v večini  glasujejo po svoji  
vesti, kar jim v določeni meri omogoča 
zakonodaja. Danes je njihova vest usoda 
stranke, njena prihodnost.”

Poudarki novoizvoljenega predsednika
Končni cilj tega mandata je ponovni vstop v parla-

ment! Vse drugo je zaman.


Smo edina stranka, ki prednostno zastopa interese in 
koristi upokojencev v družbi. 

Smo edina stranka katere večinsko članstvo sestavlja 
generacija, ki je po vojni gradila in obnavljala razrušeno 
državo, si prislužila pokojnine, večina s polno delovno 
dobo.

Smo stranka, ki ne prosi miloščine, temveč zahteva 
dostojne pokojnine. Hočemo samo to, kar smo si 
prislužili v desetletjih trdega dela. Zagovarjamo 
ohranjanje realne vrednosti pokojnin, nasprotujemo 
vsakršnim reformam, ki bi imele za cilj stagnacijo ali 
znižanje pokojnin.


Z vrednotami ni mogoče barantati, kot na primer s 

posameznimi postavkami v demografskem skladu.  
Vrednote, ki jih naše članstvo spoštuje in ga spremljajo 
vse življenje so spodbujanje strpnosti, ne-sovraštva, 
tovarištvo, sodelovanje, ne-izsiljevanje, solidarnost, 
enakost in pozitiven odnos do vseh v družbi.

V družbi je vse preveč negativnosti, ekstremizma, 
izsiljevanja, podkupovanja in soliranja. DeSUS pa je 
zlasti v zadnjih letih tiho ali glasno dovoljeval pohod na 
strankine vrednote.


Nimamo časa, da bi v neskončnost razpravljali, se 

podrejali in uklanjali. Zato se za neostvarljivo ni treba 
zavzemati na zborovanjih, kjer prevladuje ego posa-
meznikov. DeSUS ne bo poslušal in sodeloval z manipu-
latorji in oportunisti, z ljudmi, ki poskušajo diskrediti-
rati sposobne, da bi prevzeli njihove pozicije, talent in 
dosežke. 
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Zavračamo šparanje na upokojencih! Upokojenci nas, 

v zaščiti svojih pravic, potrebujejo, še bolj nas bodo jutri
Navsezadnje, upokojenci smo državljani, kot vsi 

drugi in nas ne zanimajo samo pokojnine. Zanima nas 

splošno stanje v družbi, ki vpliva na kakovost našega 
življenja in življenje naših otrok in vnukov.


Čas je za vsebino, za dogovor, za akcijo.
Mudi se nam, pred vrati so volitve v parlament.

Razprava Toneta Urha, predsednika 
Sveta DeSUS

Ostajam s ta pravim namenom
Stranko DeSUS  s 30-letno tra- 

dicijo sestavljajo modri, odgo-
vorni in spoštljivi posamezniki 
in posameznice, ki že vrsto let 
krojimo vrh slovenske poli-
tike. V preteklosti smo zmogli 
preseči vse ovire, smo se znali 
pogovarjati in slišati. 

Odsev, ki ga vidimo, ni na- 
stal danes, ni nastal včeraj 

in tudi ne pred nekaj meseci. Odsev je posledica 
večletne zaspanosti na lovorikah, lagodnosti in hitre-
ga povzpetništva nekaterih. Je odsev nespoštljivosti 
in zanemarjanja truda in dela tistih, ki so in smo 
stranko DeSUS gradili vrsto let, tako na lokalnem kot 
državnem nivoju. 

 Ukvarjanje zgolj z notranjimi razprtijami godi vsem 
našim političnim sopotnikom in nasprotnikom

Tega, da smo vedno vsem trn v peti, smo že vajeni. 
Tudi sam sem bil kot predsednik Sveta stranke v zadn-
jem obdobju izpostavljen grobim manipulacijam. 

Če kdo misli, da so dosežki, kot so bili doseženi v 
lanskem letu (izredna uskladitev pokojnin, letni in 
solidarnostni dodatek upokojencem, proti koronski 
ukrepi) samoumevni, se precej moti. Treba je znati 
biti moder.  Vprašati se moramo, zakaj smo v stranki 
DeSUS. V kolikor je kdo v stranki zaradi lastnih in-
teresov potem je  da je čas, da odkoraka svojim novim 
izzivom naproti.

Razprava Julijane Bizjak Mlakar,  
podpredsednice DeSUS

Vrednote stranke nas zavezujejo
Mag. Julijana Bizjak Mlakar  

je v govoru poudarila, da mora 
biti novo vodstvo stranke spo- 
sobno v izjemno kratkem času 
stranki povrniti ugled in zau-
panje članstva ter javnosti. Biti 
mora odločno, organizacijsko 
sposobno, s svojim dosedan-
jim delom pa dokazati znanje, 
človeško občutljivost za social-

ne in zdravstvene stiske ljudi ter sposobnost reševanja 
problemov. 

Spomnila je na pomen sistemske ureditve dolgotrajne 
oskrbe in vsakomur dostopnih zdravstvenih storitev. 
Menila je, da bi bilo manj žrtev epidemije med oskr-
bovanci domov za starejše občane, če bi bila skrb za 
starejše boljša, javno zdravstvo pa ustrezno organizira-
no, nadzorovano in financirano. Prepričana je, da država 
ne bi smela varčevati pri dolgotrajni oskrbi starejših, saj 
porabi stotine milijonov evrov za manj nujne ali celo 
nepotrebne zadeve. Zato ni prav, da je predlog zakona 
o dolgotrajni oskrbi brez zagotovljenih finančnih sred-
stev. Opozorila je na predrago pomoč na domu, ki bi jo 
mnogi potrebovali, pa jim ni dostopna. 

DeSUS si mora vztrajno prizadevati za demokratično 
in socialno pravično družbo, v kateri bodo starejši in 
upokojeni živeli dostojno. Nova podpredsednica DeSUS 
vidi ključ za obstoj stranke v skupnem iskanju in izva-
janju vsebinskih in političnih rešitev, ki ne pomenijo 
odstopa od ključnih vrednot stranke.
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Naša generacija upokojencev 
je v aktivni dobi izgrajevala 
svojo domovino tako, da smo 
solidarnostno delali ob sobotah 
in dela prostih dnevih. Delali 
smo zato, da so se  gradile šole, 
zdravstveni domovi, kulturni 
domovi in športni objekti. Vse 
to smo počeli, ker smo imeli 
radi svojo domovino. Ker nas 

nista prevzemala zgolj in samo kapital in dobički, am-
pak zato, da bi imeli lepši jutri, tako mi kot naši zanamci. 

Danes, ko smo ostareli, ko bi morali uživati sadove 
svojega dela, pa se prerekamo ali se nam bodo pokoj-
nine sploh usklajevale, ali bomo imeli dovolj pokojnine, 
ko bo treba oditi v dom za starejše? V stranki so ostali 
najbolj zvesti člani. Tisti pa, ki so stranko v tem obdobju 
zapustili, niso razmišljali,  da je bila DeSUS ustanovljena 
prav  zato, da bomo o svoji nadaljnji usodi soodločali 
sami.

Razprava Darinke Dobovičnik, predsednice NO

Čas je, da stopimo skupaj

doc. dr. Srečko Felix Krope, 
predsednik PO Podravje

Pred nami so novi izzivi na 
katere se bomo skupno in slo-
žno odzivali s ciljem uspeha za 
stranko DeSUS in njene člane

V Pokrajinski organizaciji  
Podravje je 22 občinskih in me-
stna organizacija DeSUS. Šte-
vilo organizacij nam daje prvi, 

mogoče celo napačen vtis iz razloga, ker jih kar nekaj ne 
deluje. Tako pri podrobnem pregledu seznama ugotovi-
mo, da jih zgolj 16 deluje in so ene bolj, druge manj ak-
tivne. Različna dejavnost se je pokazala zlasti v zadnjem 
obdobju, ko smo imeli kar »rekordno število« kongresov 
stranke v času njenega obstoja. 

Delujoče organizacije so aktivne in izvajajo srečanja 
na terenu, prav tako sodelujejo v okviru PO Podravje. 
Ne glede na vse »turbolentne« spremembe v stranki 
v zadnjih letih, smo v okviru PO Podravje organizira-

IZ POKRaJIN
PO DeSUS Podravje

li tematsko delavnico z nazivom »Iskanje problemov 
in modeliranje rešitev«. Člani PO v razširjeni sestavi 
so aktivno sodelovali v delavnici, zbrali smo probleme 
in začrtali tudi rešitve. Na podlagi teh ugotovitev smo 
ustanovili nekaj komisij, ki tudi delujejo. Sledilo je ob-
dobje ukrepov covida-19, ki je preprečil, da bi se fizično 
srečevali. Zato smo bili prisiljeni naša srečanja izvaja-
ti mesečno preko programa ZOOM in bili pri tej obliki 
uspešni. Sicer z nekaj začetnimi težavami, potem pa je 
ta oblika komuniciranja postala stalna praksa. Na seje 
smo vabili tudi vodstvo stranke, ki se je skupaj z gene-
ralno sekretarko naših srečanj udeleževalo. 

Preko komisije za varnost in obrambo smo na enak 
način organizirali okroglo mizo na temo ponovnega 
služenja vojaškega roka. Primerna udeležba in nova iz-
kušnja za člane. Nekatere organizacije so v teh letih v 
okviru možnosti organizirale fizična srečanja, nekatere 
tudi izlete ali razne pogostitve. Skratka, delo ni zastalo, 
se je nadaljevalo in teče tudi danes z vsemi takšnimi ali 
drugačnimi omejitvami v predpisanem in priporočenem 
okviru. Ostanite zdravi. 
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PO DeSUS Ptuj-Ormož
Pokrajinski odbor Ptuj-Ormož je manjši pokrajinski 

odbor na jugovzhodu Slovenije. Naša pokrajinska orga-
nizacija se razprostira od Središča ob Dravi do Kidri-
čevega in od Trnovske vasi na severu do hrvaške meje 
na jugu. Pokrajinski odbor vodita predsednik Kumer 
Emil in podpredsednik Konrad Kostanjevec, sestavljajo 
ga predsedniki občinskih in mestnih odborov stranke 
DeSUS.

Stranka DeSUS je v Sloveniji med najstarejšimi stran-
kami, večino časa je bila parlamentarna stranka in letos 
praznuje zavidljivo 30 letnico obstoja.

Tudi v bodoče želimo stranki uspešno delovanje, in 
sicer tako, da bo tvorno sodelovala pri ustvarjanju po-
gojev za boljše življenje upokojencev in ostalih ranljivih 
skupin. Potrudili se bomo, da bomo na parlamentarnih 

PO DeSUS Celje

Občinski odbor Prebold

Člani občinskega  odbora DeSUS Prebold 
so se zbrali na članskem sestanku na kate-
rem je predsednica Sonja Stergar podala po-
ročilo o aktivnostih, razpravljalci so ocenili 
delovanje kot uspešno in pogled obrnili v 
prihodnost. Na sestanku sta bila tudi pred-
sednik Ljubo Jasnič in generalna sekretarka 
Mija Pukl. Izrazili so zaskrbljenost v zvezi z 
dogodki v stranki in zatrdili, da bodo nada-
ljevali svoje delo, še posebej v predvolilnem 
času.

volitvah spomladi 2022 izvolili v parlament večje šte-
vilo poslancev iz vrst starejših in si s tem ustvarili do-
bre pogoje in večji vpliv za sprejem takšnih zakonov, ki 
bodo bolj v prid in po meri starejšim državljanom.

Stranka DeSUS je od zadnjih parlamentarnih volitev 
leta 2018 šla skozi zelo turbulentna obdobja, prepričani 
pa smo, da bomo z novim vodstvom, ki smo ga izvolili 
na 13. Kongresu stranke stabilizirali in poboljšali odno-
se v stranki in šli močni in konsolidirani na parlamen-
tarne volitve in izvolili vsaj 10 poslancev.

Poslancev, ki bodo vredni našega zaupanja in se bodo 
zavzeto in srčno borili za pravice in boljše življenje sta-
rejše populacije.

Preko NOVIC DeSUS apeliram na vse upokojence, da 
že sedaj pričnemo z iskanjem primernih in zaupanja 
vrednih osebnosti iz vrst ZDUS in DeSUS, ki jih bomo 
spomladi 2022 s ponosom izvolili v parlament

Mislim, da ste se napačno lotila DeSUS-a, oziroma 
pridobivanje njenih članov. Že takoj Vas dobronamer-
no opozorim, da se ne bi več prevažal z avtobusi ka-
terih prokurist je Breda, sicer na posnetku iz Livade v 
ozadju skrita za temnimi očalami in kondukter Zlatko, 
saj so Desus popeljali v napačno smer.

V nekaterih primerih poznamo je politika tudi sis-
tem daj-dam in tu ne vem kako boste Zlatku povrni-
la nebesa, ki mu jih je odvzel z direktorkim stolčkom 
nadzorni svet Gozdnega gospodarstva Slovenije.Seve-
da si je on zapičil v glavo, da je to storila takratna 
predsednica dr. Pivčeva in je pričel svoj po moji oceni 
maščevalni pohod.

Sploh je DeSUS z angažiranjem v Gozdnem gospo-
darstvu pričel z dejavnostjo, ki ga je popeljala do 
stanja, ki je sedaj. Namesto, da bi gradili domove za 
upokojence, dementne centre,so se gospodje šli viso-

ko politiko, ki pa jo po Bredinih napisanih besedah 
nismo razumeli.

Jedro DeSUS-a so pošteni in modri ljudje, ki ne bodo 
pustili, da se bo DeSUS-u kaj slabega zgodilo. Če bi 
bila to stranka Karla Erjavca, bi šla že zdavnaj v poza-
bo, tako bomo pa z nekakšnim preporodom stranko 
konsolidirali, šli na volitve po potrebi v vsako koalici-
jo, ki imela program za vse dobro upokojencem.

Ja sedaj so nekateri odšli od nas, lažje se bo pogo-
varjati, Vas pa čakajo težave,verjemite mi tudi zaradi 
načina kako ste se lotila DeSUS-a.

Mogoče še mnenje na očitke, da smo podprli vlado 
JJ. Dokler je Karl Erjavec kot neizvoljeni poslanec do-
bival prestižna ministrska mesta, tudi pri Vas, ni billa 
problem koalicija z JJ.

Vid Drašček DeSUS

Iz poštnega predala
Pismo člana DeSUS gospe alenki Bratušek
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Kulturni in zabavni program na 30. obletnici
Pokrajinske organizacije so nastopile z originalnimi točkami kulturnega programa, ki se je odvijal na odru:

  Anže Krevh, svetovni prvak na diatonični harmoniki je s hitrimi prsti razgrel prisotne - PO KOROŠKE

   Mešani pevski zbor Motiv iz Nove Gorice, katerega repertoar je usmerjen predvsem v slovensko ljudsko in umet- 
no pesem - PO SEVERNA PRIMORSKA

  Ženski pevski zbor Lastovke iz Grosuplja so na začetku srečanja zapele Himno, nato pa na odru še tri pesmi. –  
PO LJUBLJANA 

 Trio glasbena skupina PRLEŠKA GENERACIJA, ki pojejo in igrajo pozabljene slovenske viže in tudi novejše pri-
redbe. Ljudski godci so dobri, če se vsaj pet krat zmotijo, je rekel njihov vodja Stane Hodža – PO PTUJ ORMOŽ
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  Šavrinke cvrle, pekle, ponujale čokolatine, ob harmoniki zapele istrsko pesem v svojem narečju –  
PO Južna Primorska

  razstavljale zanimiva in čudovita ročna dela - nakit, vezenine, izdelke iz gline, sivke… – PO Celje, 

  imele poskušnjo primorskega pršuta in kvalitetnih vin – PO Severna Primorska

  ponujali gibanico, meso iz tünke, imeli degustacijo vina, delili prospekte Term – PO POMURJE
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  pripravili degustacijo vina in postregli z mesnimi izdelki – PO PODRAVJE

Vsi so na najboljši in zanimiv način želeli predstaviti svojo pokrajino in privabiti čimveč udeležencev srečanja  
s prijaznim povabilom, da jih čimprej obiščemo.

Ob koncu prireditve so udeleženci skupaj zapeli himno Vstala Primorska v počastitev 
praznika vseh Primorcev. ”Celotnemu zboru” udeležencev je dirigiral zborovodja Miran 
Rustja. Bilo je nabito s pozitivnimi čustvi, čustvi pripadnosti in zanosa. Na koncu so se 
vsi nagradili z bučnim aplavzom.

Vsem udeležencem hvala za udeležbo, nastopajočim in snovalcem programa pa vse čestitke 
za izvedbo in dobro voljo, ki ste jo ustvarjali okoli sebe.

SREČNO!

Novice izdaja DeSUS, Kersnikova 6, 1000 Ljubljana
T: 01 439 73 50, F: 01 431 41 13; E: novice@desus.si, info@desus.si, www.desus.si 
Poslanska skupina DeSUS, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana
T: 01 478 9660
Urednica: Mija Pukl; Člani uredniškega odbora: Marjan Wiesseisen, Lidija Štruc 
Fotografija: arhiv DeSUS, Media speed, STA in DZ; Tisk: Salomon d.o.o., Ljubljana


