
Dogodki in dejanja, ki ne prispevajo k složnosti upokojencev. 
Nov Statut naše krovne organizacije, sprejet leta 2017, torej še v prejšnjem mandatu, je 
posegel v reorganizacijo delovanja Zveze DUS, v piramido torej, ki jo nekateri nočejo 
razumeti kot ukrepa, da so vsi člani seznanjeni z  vsemi aktivnostmi, tako v DU, PZDU in 
ZDUS. Statut ZDUS je moč razumeti, da so DU zelo oddaljene od članstva v ZDUS. Pojasniti 
želim, da lahko  člani DU zaradi velikega števila društev na posameznih področjih 
ustanovijo Pokrajinsko zvezo DU, predvsem zato, da lažje obvladujejo koordinacijo dela v 
organizacijskem in povezovalnim  smislu, PZDU pa so skupaj s članstvom v DU člani ZDUS. 
Vidite, zaradi takšnih razlogov so se morale PZDU s svojimi Statuti prilagoditi  krovnemu 
dokumentu, Statutu ZDUS. Dvanajst pokrajinskih organizacij je to storilo, le MZU – 
Osrednjeslovenska zveza  tega iz neznanih razlogov (kljub številnim opozorilom in dodatnim  
rokom) ni storila. Upravni odbor  ZDUS je zato ugotovil, da MZU OSZDU ni članica ZDUS! 
Krivdo za nespoštovanje sklepov organov ZDUS  in za posledico nečlanstva MZU v ZDUS 
pripisujemo predsedniku MZU, ker ni želel v petih členih pravil MZU na ustrezen način 
/vzorec je bil poslan/ jasno opredeliti organizacije v odnosu do ZDUS. Zdaj gremo v tožbo, 
pravi predsednik MZU  z dosmrtnim mandatom, in bomo dosegli pravico! Le zakaj imamo v 
ZDUS  Častno razsodišče, ki zaplete in nesporazume  ki so sporni, rešuje na ustrezen način 
in znotraj tako velikega sistema poišče vse možnosti, da do razkola ne pride? Tega 
postopka se predsednik MZU ni poslužil in je raje pral umazano perilo o medsebojnih 
odnosih v medijih, v katerih je, in še vedno na široko razpreda, da je na ZDUS vse narobe in 
da še ura kaže drugačen čas! MZU Ljubljana in njen predsednik ne spoštujeta sodelovanja in 
odločitev organov ZDUS, ki so za upokojence pomembni. Večina DU znotraj MZU  sploh ni 
obravnavala zelo pomembnih dokumentov  kot sta  MEMORANDUM 2018, ki predstavlja 
temeljni dokument ZDUS, kot tudi ne zakonodajne pobude ZDUS, Ukrep za izboljšanje 
gmotnega položaja upokojencev v RS. Koalicija aktualne vlade je večino naših pobud 
implementirala v Koalicijsko pogodbo, nekaj pa se jih  na področju zakonodaje že (raz)rešuje, 
kar nam je seveda v velik ponos in dokaz, da delamo v dobro vseh naših članov. 
Veliko laži se je zasejalo po društvih upokojencev, ki sodijo pod okrilje MZU Ljubljana na 
račun predsednika ZDUS (Janez Sušnik)  in člani me na veliko sprašujejo o tem. Ena od laži je, 
da bom olastninil hotel Delfin! Ta je sicer najbolj v nebo vpijoča vendar jasno kaže motiv, da 
se oblati ime predsednika ZDUS in na ta način skuša vzbuditi dvom v korektno delovanje 
ZDUS v skladu z zakonodajo, notranjimi pravilniki ZDUS in drugimi dokumenti krovne 
organizacije. 
Volitve so za nami in  h kandidaturi za vodilna mesta se, zanimivo, ni odločilo več kandidatov 
(ne za predsednika ZDUS in tri podpredsednike,) da bi s svojimi programi vnesli konkurenčen 
pogled na vodenje Zveze, zato bodo jeseni 2019 razpisane ponovne volitve za tri 
podpredsedniška mesta. 
Na podlagi tehtnih razlogov  smo se v ZDUS odločili, in to soglasno s sklepom  UO ZDUS in na 
Zboru članov, vključno z MZU, da ne bomo več sodelovali na F3ŽO in gremo na samostojno 
pot s prireditvijo Dnevi medgeneracijskega sožitja, ki jo pripravljamo skupaj z Mladinskim 
svetom Slovenije (MSS,) Študentsko organizacijo Slovenije (ŠOS) in Dijaško organizacijo 
Slovenije(DOS,) torej Medgeneracijsko koalicijo Slovenijo. Seveda so podjetja iz Ljubljane 
našo prireditev bojkotirala, kar smo glede na vpliv, ki ga ima MZU na odločitve na ravni 
Mestne občine Ljubljana tudi pričakovali. Kljub glasovanju delegata MZU, da podpirajo nov  
dogodek Dnevi medgeneracijskega sožitja, pa je predsednik Sedmak samovoljno spremenil 
sklep in podprl sodelovanje na F3ŽO. Naj na tem mestu spomnim, da je ZDUS  prekinila 
sodelovanje s F3ŽO zaradi  finančnih in vsebinskih razhajanj! Društva upokojencev kot 



pravne osebe se samostojno odločajo o tem, kje bodo sodelovala (tudi na f3žo,) a pri 
financiranju posameznih programov, ki jih organizira ZDUS, bomo dosledni in ne bomo  
dopuščali sedenja na dveh stolčkih, še posebno zato ne, ker je organizator  F3ŽO  zasebna 
družba, ki prvenstveno sledi ekonomskemu  interesu, humanitarnega pa prepušča 
stihijskim pobudam, seveda s pomočjo nekaj članov ZDUS  in MZU kot nasprotnikom vsega, 
česar se loteva ZDUS. Z našo prvo prireditvijo smo zelo zadovoljni, prav tako pa tudi člani 
MeKoS in vodstvo GR. Pokrili smo vse stroške in nekaj malega bomo celo prišteli v pozitivni 
finančni učinek. Poročilo bo seveda objavljeno tako na naši spletni strani kot v reviji, ki jo 
listate. 
Zadnji mesec sem prejel pismi s sovražno, lažno in zavajajočo vsebino. Prvega je poslala 
gospa Ana Fabjan, predsednica DU Šmarje Sap,  drugega pa gospod Matjaž Marinček, 
predsednik DU Ivančna gorica. Oba po meni zlivata gnojnico, zanimivo pri obeh pisanjih pa 
je, da so obtožbe skorajda  stavčno identične obtožbam predsednika MZU.  Pismi sem oddal 
v presojo odvetniku in ta naj odloči kako naprej, saj opažam, da je vsebina  nadaljevanje 
blatenja mojega imena in mojega položaja (Copy paste) obtožb g. Marjana Sedmaka. 
Sprašujem se, zakaj oba predsednika nista pravočasno  vplivala na predsednika Sedmaka, da 
bi vnesel popravke v Pravila MZU iz katerih bo jasno razvidno, da je MZU OZDU članica 
ZDUS. Zakaj se ne počisti pred lastnim pragom in s kakšno pravico, s tako grobimi besedami, 
obtoževati  predsednika ZDUS !?  Komisija za pregled Statutov PZDU in UO ZDUS sta dolgo 
opozarjala na neskladnost pravil MZU s statutarnimi določbami krovne organizacije, vendar 
je  gospod Sedmak  trmasto odklanjal, da se v člene vnesejo  dopolnila, ki bi  zadostila 
pogojem članstva MZU v ZDUS. Za nastale razmere si morajo člani, ki so delegati v 
Konferenci MZU, naliti čistega vina!  Podpora, ki jo v danem trenutku dajejo predsedniku 
MZU, ki  s svojo agresivnostjo povzroča kaotične in turbulentne odnose na ravni ZDUS in 
MZU OSZDU ni samo neproduktivna, temveč med upokojenci povzroča razdor, ki je 
nepotreben in škoduje enotnem nastopu upokojenske organizacije pri uresničevanju  njenih 
ciljev. DU  iz vrst MZU, imajo  še vedno možnost urediti svoje članstvo v ZDUS, seveda na 
osnovi dogovora, ne pa bojkota krovne organizacije.   
Moram pa opozoriti še na nekaj! Namreč, predstavniki ZDUS niso nikdar dobili možnosti, da 
se odzovejo vabilu na letno Konferenco MZU, ZDUS pa nikoli ni prejela letnih poročil o delu 
MZU. Ta smo sicer prejeli po neuradni poti, na posreden način preko posameznikov, ki  se 
zavedajo, da vodenje in ravnanje predsednika MZU do vodstva ZDUS  ni korektno. Vse druge 
PZDU, dvanajst jih je, se držijo sklepov in aktov ZDUS. Po strokovni plati pa sodelujejo na 
prijateljski osnovi in medsebojnim spoštovanjem, ki regulira delo  ZDUS, le MZU ne. 
Asociacija na zadnjo večerjo in Judo Iškarijota se vsiljuje kar sama po sebi. 
Janez Sušnik, predsednik ZDUS 


