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Ljubljana, 7. 2. 2019

Srečanje predsednika Državnega zbora mag. Dejana Židana in predsednika Zveze društev
upokojencev Slovenije (ZDUS) Janeza Sušnika
Delegacija Državnega zbora se je pod vodstvom predsednika Državnega zbora mag. Dejana Židana, v
četrtek 7. 2. 2019 ob 13.00 uri v prostorih ZDUS-a sestala s predsednikom Zveze društev upokojencev
Janezom Sušnikom. S strani ZDUS-a so bile na srečanju prisotne tudi koordinatorka programa Starejši
za starejše Amalija Šiftar, članica Strokovnega sveta na področju mednarodnega sodelovanja Jožica
Puhar, tajnica ZDUS-a Nika Antolašić in izvršna vodja projektov in prireditev ZDUS Dijana Lukić.
Delegacijo Državnega zbora so zraven predsednika predstavljali vodja kabineta Darja Kapš ter Tadej
Cmerekar, organizator protokola predsednika Državnega zbora.
V začetku pogovora je predsednik ZDUS-a Janez Sušnik predstavil delovanje in strukturo Zveze
društev upokojencev Slovenije, ki je, s preko 200.000 članov, organiziranih v 13 Pokrajinskih zvez
(PZDU-jev) ter 505 društev upokojencev, največja nevladna organizacija pri nas.
Kakor je mag. Dejan Židan povedal tudi v izjavi za medije ob koncu srečanja, močno podpira ZDUS v
vseh aktivnostih ter pritrdi vsem dosedanjim dosežkom ZDUS-a, ki se po njegovih navedbah bori za
boljša življenja upokojencev, tudi tistih, ki niso člani društev upokojencev. Ob tem je denimo
izpostavil pomembno vlogo ZDUS-a pri oblikovanju neke vrste postulata minimalne pokojnine, od
česar je imelo korist skoraj 50.000 upokojencev.
Glavnina tematike srečanja je bila osredotočena na ukrepe ZDUS za izboljšanje gmotnega položaja
upokojencev in zakonodajne pobude ter Zakon o dolgotrajni oskrbi. ZDUS je s koalicijsko pogodbo
razmeroma zadovoljen, na uresničenje pa sicer še čaka kar nekaj ukrepov. Mag. Dejan Židan se je
strinjal, da je potrebno na nekaterih ukrepih za izboljšanje položaja upokojencev v prihodnje še več
naredit, npr. na letnem dodatku in rednem in izrednem usklajevanje pokojnin. Beseda je nanesla tudi
na položaj in financiranje upokojenskih organizacij, organiziranih na državni ravni.
Ga. Amalija Šiftar je predstavila že dolgoleten humanitarni program Starejši za starejše, ki je zelo
uspešen, vendar na žalost kadrovsko in finančno podhranjen. V tem programu Starejši za starejše
3800 prostovoljcev skrbi in pomaga ostarelim in osamljenim po celotni Sloveniji. Veliko je
povpraševanja po takšni pomoči, sredstev za izvajanje pa premalo.
Pomen dolgotrajne oskrbe v naši družbi, ki se stara, ZDUS glasno poudarja že kar nekaj časa, vendar
Zakona o dolgotrajni oskrbi še vedno nimamo. Na DZ prav tako čakajo na zadnjo različico predloga
zakona o dolgotrajni oskrbi. Kot je dejal mag. Dejan Židan, bodo na DZ naredili vse, da bo zakon čim
prej sprejet, ker da so to upokojencem dolžni.
Mag. Dejan Židan je v izjavi za medije ob koncu povedal, da bo pri nas po projekcijah čez nekaj
desetletij v Sloveniji okoli 30 odstotkov ljudi, starejših od 65 let. "To je seveda civilizacijski uspeh, to
pomeni, da je življenje boljše, da zdravstvo boljše deluje. Ampak mi moramo omogočiti okolje, da
bodo ti ljudje živeli človeka vredno življenje," je poudaril. Tudi Janez Sušnik je prepričan, da bo Zakon
o dolgotrajni oskrbi v doglednem času sprejet in da bo starejšim omogočal nekoliko lepše tretje
življenjsko obdobje. Ob tem je pojasnil tudi, da ZDUS želi z vsemi strankami v parlamentu dobro
sodelovati in da si bodo prizadevali za takšne rešitve, ki bodo za obe strani dobre. Po njegovih
besedah se namreč v ZDUS-u zavedajo, da se sredstev, ki jih ima država na razpolago, ne more kar

tako razmetavati. "Vendar pa imajo včasih naši upokojenci občutek, da smo mi zadnji na listi
upravičencev," je dejal in spomnil na dvig plač v javnem sektorju.
Mag. Dejan Židan je z vzpodbudnimi besedami podprl
tudi ZDUS-ov nov dogodek Dneve medgeneracijskega
sožitja, ki bodo potekali med 14. 5. 2019 in 16. 5.
2019 na Gospodarskem razstavišču ter pozdravil
konstruktivno medgeneracijsko sodelovanje. Janez
Sušnik ga je ob tej priložnosti vljudno povabil na
omenjen dogodek, na katerega se bo mag. Dejan
Židan tudi z veseljem odzval.
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