Upravni odbor ZDUS
Ljubljana, 18.11.2018
Zapisnik 25. seje Upravnega odbora Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS)
v mandatnem obdobju 2015-2019
z dne 14.11.2018 s pričetkom ob 10. uri na sedežu ZPIZ, Ljubljana

Prisotni člani: Janez Sušnik (predsednik ZDUS), Vera Pečnik (podpredsednica ZDUS), Mija Pukl
(podpredsednica ZDUS; delno), Zlatko Martin Marušič (predsednik PZDU Severne Primorske),
Silvo Malgaj (predsednik PZDU Celje), Zdravko Malnar (predsednik PZDU Gorenjske), Anka
Tominšek (predstavnica Osrednjeslovenske PZDU- MZU Ljubljana), Vijola Bertalanič
(predsednica Pomurske PZDU), Franc Lobnik (predstavnik Zgornjepodravske PZDU), Franc
Hojnik (predsednik PZDU Spodnje Podravje), Janez Gologranc (predsednik PZDU Koroške),
Jože Jazbec (predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine), Jožef Žnidarič (predsednik PZDU
Posavje), Mirko Miklavčič (predsednik PZDU Južno Primorske) in Franc Vedenik (predsednik
PZDU Šaleške).
Prisotni drugi vabljeni: Alojz Vitežnik (predsednik Nadzornega odbora ZDUS).
Opravičeno odsotni člani: Janez Malovrh (predsednik Zasavske PZDU).
Opravičeno odsotni drugi vabljeni: Ana Bilbija (predsednica Strokovnega sveta ZDUS).
Janez Sušnik je uvodoma pozdravil prisotne in predlagal v sprejem dnevni red seje, na
katerega ni bilo pripomb.
Sklep št. 1: Upravni odbor ZDUS je sprejel dnevni red 25. redne seje dne 14.11.2018:
1. Pregled realizacije sklepov, obravnava in sprejem zapisnika 24. redne seje
Upravnega odbora ZDUS z dne 24.10.2018
2. Predlogi ukrepov Upravnega odbora Vzajemnega posmrtninskega sklada
3. Finančni načrt ZDUS za leto 2019
4. Vsebinski načrt ZDUS za leto 2019
5. Dnevni red in gradivo 29. rednega Zbora članov ZDUS – 18.12.2018
6. Dan ZDUS – 28.11.2018
7. Obravnava dopisa PZDU Ljubljana z okolico
8. Podelitev listin o včlanitvi članic PZDU v ZDUS
9. Razno
AD 1
Nika Antolašić je povzela realizacijo sklepov 24. redne seje Upravnega odbora ZDUS in k
posameznim členom dodala:
- k sklepu št. 1: Dva člana sta glasovala proti dnevnemu redu, prejeli so informacijo, da
sta se dva člana glasovanja vzdržala, od tega članica Vijola Bertalanič, podatka o
drugem članu nimamo.

- k sklepu št. 3: Upravni odbor Vzajemnega posmrtninskega sklada se je sestal dne
12.11.2018 in pripravil predlog za Zbor članov Vzajemnega posmrtninskega sklada, v
vlogi katerega je Zbor članov ZDUS. Predlog bo predstavljen pri 2. točki te seje.
- k sklepu št. 4: DU Kranj bo prejelo dotacijo za organizacijo DŠI 2018 v znesku 935,84
evrov od dodeljenih 1.428,57 evrov, ker so predložili dokazila zgolj za ta znesek,
drugih dokazil pa, kot so navedli, nimajo. Komisija za šport, rekreacijo in gibalno
kulturo je na izredni seji dne 12.11.2018 obravnavala pritožbe (sklep Upravnega
odbora ZDUS s 24. redne seje) in bo o sklepih obvestila vpletene strani. Med drugim
so v zvezi z dodelitvijo sredstev za sofinanciranje PŠI za tekoče leto ugotovili, da
organizatorji PŠI v Osrednjeslovenski PZDU-MZU Ljubljana niso bila DU ali za to
pristojna komisija PZDU, temveč so to vlogo prevzele druge pravne osebe, npr.
šahovska zveza, zavod za šport in drugi. Na podlagi tega komisija predlaga
Upravnemu odboru ZDUS, da pozove Osrednjeslovensko PZDU-MZU Ljubljana, da
predloži podatke dejanskih organizatorjev, katerim se sredstva, ki jih je s sklepom
določil Upravni odbor ZDUS na prejšnji seji, tudi nakažejo.
- k sklepu št. 12: Rok za pripombe na Pravilnik o volitvah in imenovanjih v ZDUS se v
amandmajski obliki posredujejo do roka, 25.11.2018.
- k sklepu št. 16: V sklepu se popravi beseda »zbor« v »svet«.
- k sklepu št. 17: Imenovanje članov nadzornega sveta KAD d.d. bo predvidoma v
začetku januarja 2019, ko se izteče mandat dosedanjim članom.
- k sklepu št. 18: Kandidata Boris Janez Bregant in Tomaž Banovec imata javno
predstavitev za Svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO na CNVOS dne
16.11.2018, nato sledi imenovanje članov.
- k sklepu št. 19: Pisna priznanja so že dobavljena, čakamo še plakete. Predvidena
predaja PZDU-jem bo na dan Zbora članov ZDUS.
- k sklepu št. 20: DU bomo na Dnevu ZDUS predali pisna priznanja in simbolične čeke za
donacijo v znesku 160,00 evrov na DU.
Vijola Bertalanič je potrdila, da se je vzdržala glasovanja za dnevni red seje.
Jožefa Žnidariča je zanimal odziv vodstva festivala glede odločitve o odstopu, na kar mu je
bilo odgovorjeno, da njihov odgovor še čakamo.
Mija Pukl je prosila za pripis udeležbe na seji do konca uvoda 9. točke in da je bila
popravljena formulacija njene razprave, in sicer: Mija Pukl je povedala, da ko je bila v
kabinetu predsednika vlade, so prišli organizatorji festivala do nje in so skupaj iskali sredstva
za festival preko ministrstev. Prepričan je bila, da je to festival ZDUS, katerega organizira
Proevent,d.o.o. Na nekaterih ministrstvih se je postavilo vprašanje o prejemniku teh
sredstev, ker je ZDUS pomemben dejavnik festivala. Večina pristojnih ministrstev se je ves
čas vključevalo s svojimi vsebinami v festival in jih predstavljalo ter tudi financiralo. Glede
sredstev je bilo letos slabše, predvsem zaradi menjav ministrov in ministric.
Sklep št. 8: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel zapisnika 24. redne seje z dne
24.10.2018.
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AD 2
Janez Sušnik je uvodoma povedal, da se je dne 12.11.2018 sestal Upravni odbor Vzajemnega
posmrtninskega sklada, kjer je razprava tekla glede vzdržnosti. Odbor je predlagal ukinitev
sklada VPS s 1.1.2019. V primeru, da tak predlog na Zboru članov sklada in ZDUS ne bi bil
izglasovan, bi sprejeli alternativni predlog, s katerim bi določili članarino in izplačilo
posmrtnine za leto 2019. Dodal je, da bomo skušali zadevo omiliti z zakonodajno pobudo, s
katero predlagamo določitev pogrebnine v znesku 530,00 evrov za vse upravičence.
Alojz Vitežnik je povedal, da je bil prisoten na tej seji in bil presenečen nad (ne)poznavanjem
problematike. Težko je odločati o skladu, ki ni last ZDUS. Predlagal je, da je potrebno
precizirati datumsko ukinitev sklada in komu se razdeli premoženje. Sicer pa je glede ukinitve
povedal, da je Zbor članov ZDUS tisti, ki sprejme tak sklep. V kolikor tak sklep ne bo
izglasovan, mora Upravni odbor sklada pripraviti finančni načrt sklada in program vzdržnosti.
Anka Tominšek je poudarila, da je proti sklepu glasoval predsednik odbora sklada. Sicer pa je
glede sestave odbora komentirala, da naj se o resnosti razmisli pri naslednjih imenovanjih.
Franc Lobnik je vsled dvomov glede ukinitve vprašal, kako bodo svetovali nekomu, da naj še
vplačuje, ko sami vedo, da bo sklad v nekaj letih prenehal sam od sebe. Novih članov ni in
moralno nimamo pravice, da jih prepričujemo. Sklad je potrebno ukiniti in razdeliti
premoženje. Dodal je še, da so bili ljudje ob včlanjevanju seznanjeni, da gre za solidarnostni
sklad, da le-ta lahko preneha ter da so izplačila posmrtnin namenjena upravičencem.
Jože Jazbec je dejal, da sklad mora biti ukinjen, ker ni novih članov. Teh ni, ker ni bilo dovolj
aktivnosti za pridobivanje ali pa se ljudje za to pač ne odločajo. Sklad je solidarnosten in je
zato vedno bilo vplačil manj kot izplačil.
Silvo Malgaj je spomnil na odločitev zadnjega Zbora članov ZDUS in da so bili seznanjeni s
tem, da ko sklad ne bo več vzdržen, bo ugasnil.
Zlatko Martin Marušič je dejal, da je bistveno koliko bomo vračali in je vsled tega potrebno
pravilno pripraviti izračune, sploh za tiste, ki so vrsto let vplačevali v sklad.
Jožef Žnidarič se je opravičil, ker je bil na zadnji seji odbora sklada odsoten. Glede sestave
sklada je opozoril, da so PZDU predlagale kandidate za člane. Glede izplačil upravičencem pa
je predlagal, naj se izplača po lestvici glede na dobo vplačil.
Franc Vedenik je spomnil, da je bila že na Zboru članov ZDUS izpostavljena odgovornost za
stanje, kar meni, je potrebno preučiti.
Alojz Vitežnik je dejal, da je to težko odločiti, da pa sta v enem od prejšnjih mandatov z
Janezom Golograncem pripravila izračun vzdržnosti, predlagana so bila višja izplačila in
program pridobivanja novih 30.000 članov. Prvi udarec je bil padec obresti na praktično nič,
drugi je bilo znižanje izplačil, hkrati pa ni bil povišan prispevek. Vse te sklepe sta sprejemala
Upravni odbor in Zbor članov ZDUS.
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Mirko Miklavčič je opozoril, da je treba biti pozoren na to, kdo bo vodil zbor in ali je potreben
notarski zapis.
Janez Sušnik je predlagal, da se sledi sklepu kot ga je predlagal Upravni odbor Vzajemnega
posmrtninskega sklada, da sklad s 1.1.2019 preneha obstajati (se ukine) in se ugotovi stanje
aktivnih članov in denarnih sredstev. Druga opcija je, da se sklad vodi dalje do njegovega
izčrpanja.
Mirko Miklavčič in Anka Tominšek sta odsvetovala, da se sprejme alternativni predlog.
Sklep št. 3: Upravni odbor Zveze društev upokojencev Slovenije podpira predlog
Upravnega odbora Vzajemnega posmrtninskega sklada z dne 12. 11. 2018, da Vzajemni
posmrtninski sklad s 1. 1. 2019 preneha obstajati (se ukine). V skladu s 23. členom
Pravilnika o delu Vzajemnega posmrtninskega sklada pravice in obveznosti Vzajemnega
posmrtninskega sklada preidejo na člane Vzajemnega posmrtninskega sklada in sicer
sorazmerno glede na število članov v času prenehanja in dobo vplačevanja.
AD 3
Janez Sušnik je predstavil finančni načrt za leto 2019. Pripravljen je na podlagi finančnega
načrta in realizacije ter napovedi za leto 2018. Dodali smo novi postavki med prihodke in
odhodke za Dan ZDUS in Dneve medgeneracijskega sožitja. Vključno s projekti pričakujemo
987.530,69 prihodkov. Odhodki so uravnoteženi. Med prihodke in odhodke se dodatno
zagotovi 1.000,00 evrov za organizacijo Pokrajinskih športnih iger.
Vijola Bertalanič je vprašala glede višine prihodkov za program Starejši za starejše, kako to,
da je planiranih manj sredstev, na kar ji je Vera Pečnik odgovorila, da so letos zneski
postavljeni realno.
Mirko Miklavčič je v zvezi s sredstvi za delovanje PZDU predlagal, da se prouči, kakšen je
minimum za delovanje. Vse PZDU, ne glede na velikost, imajo približno enake stroške
delovanja, s čimer se je strinjal tudi Janez Gologranc in posebej opozoril, da je ZDUS znižal ta
sredstva s 44.000,00 na dobrih 30.000,00 evrov ter spomnil na to, da je potrebno sprejeti
Pravilnik o razpisih za sofinanciranje.
Anka Tominšek je ob tem spomnila na zakonodajno pobudo, ki bi določila, da vsak
upokojenec letno nameni 1 evro za delovanje tovrstnih organizacij, na kar je Janez Sušnik
dodal, da bi bilo prav, da se to realizira, saj se upokojenske organizacije na državni ravni
zavzemajo za vse upokojence in ne zgolj za člane.
Zdravo Malnar je predlagal, da se razmisli o participaciji na področju računovodstva, saj bi
ZDUS s tem precej razbremenil PZDU-je.
Sklep št. 4 : Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel dopolnjen predlog Finančnega načrta
ZDUS za leto 2019 in ga predlaga v sprejem Zboru članov ZDUS.
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AD 4
Janez Sušnik je v zvezi z vsebinskim načrtom ZDUS za leto 2018 povedal, da vsebinsko
sledimo aktualnemu letu. Na novo uvajamo Dneve medgeneracijskega sožitja (14.16.5.2019) in Dan odprtih vrat (9.9.2019). Sestavni del dokumenta sta izvedbeni načrt in
načrt kolektivnih dopustov v letu 2019.
Zdravko Malnar je opozoril na morebitno prilagoditev točke 1.9., v kolikor se Zbor članov
ZDUS odloči za ukinitev sklada, k čemur je Anka Tominšek dodala, da se zgolj preformulira
besedilo, in sicer tako, da se zapiše, da se v letu 2019 realizira sklep.
Mija Pukl je predlagala, da se doda v izvedbeni načrt tudi sestajanje s predstavniki ZDUS v
organih upravljanja na državni ravni (2x letno).
Sklep št. 5: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel dopolnjen predlog Vsebinskega načrta
dela ZDUS za leto 2019.
AD 5
Zbor članov ZDUS se skliče za Zborom članov Sklada Vzajemnega posmrtninskega sklada, na
dnevni red pa se doda točka o sprejemu odločitve o prenehanju obstajanja sklada. Gradiva
za zbor so predložena.
Sklep št. 6: Upravi odbor ZDUS je določil sklic Zbor članov ZDUS in sicer dne 18.12.2018 s
pričetkom ob 10. uri na ZPIZ, dnevni red in gradivo.
AD 6
Janez Sušnik je prisotne seznanil, da so bila vabila za Dan ZDUS že odposlana. Vabljeni so
predsedniki DU, člani Upravnega odbora in Strokovnega sveta ZDUS, predsedniki komisij
ZDUS, predsednik vlade in ministri, poslovni partnerji, sponzorji in donatorji. Komisija za
kulturo je tudi že dorekla celoten program prireditve.
AD 7
Janez Sušnik je uvodoma povedal, da je bila v letu 2018 ustanovljena nova PZDU, Ljubljana z
okolico in je tudi zaprosila za članstvo v ZDUS. To vprašanje je po večkratnih obravnavah
ostalo odprto. Na sejo sta bila na podlagi dopisa PZDU Ljubljana z okolico, ki je naslovljeno na
Upravni odbor ZDUS, predsednica Edita Tomič in podpredsednik Janez Čepljak. Sam se
izjemno težko opredeli, saj gre za težek položaj in verjame, da PZDU težko funkcionira.
Verjame, da bo prišlo do konstruktivnega dogovora glede na skupne interese.
Edita Tomič je pozdravila članice in člane Upravnega odbora ZDUS in uvodoma podala vzroke
za dopis Upravnemu odbor ZDUS ter poudarila, da od odbora pričakujejo konkreten odgovor.
Interes za vključevanje v PZDU je velik, ta trenutek imajo 10 članic. Glede na to, da po
Statutu ZDUS še teče prehodno obdobje, v katerem imajo DU možnost do včlanitve v eno
izmed PZDU, so trenutno onemogočeni pri delu, a da si želijo normalno delovati in zato
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prosijo za jasno odločitev, ne glede na to, kakšen bo. Glede števila članov je povedala, da so
se precej približali zahtevanemu številu, ki omogoča upravljanje ZDUS.
Janez Čepljak je menil, da je predsednica PZDU zajela bistvo težave, ki je omogočiti delovanje
PZDU.
Anka Tominšek je povedala, da je v najbolj nezavidljivem položaju v tem organu. Sicer kot
pravnica ve kaj zakon določa ,da se vsako DU lahko odloči in se poveže v zvezo. Odločitev bo
morala biti v skladu s Statutom ZDUS, na kar so opozorili tudi kolegi iz nove pokrajine. Več
kot 13 PZDU ne mora biti, opozorila je tudi na pretekle obljube o 14. PZDU, ki bi bila
namenjena za povezovanje aktivov in klubov. Upravni odbor ZDUS je seznanila, da bo ZDUS
prejela pritožbo Osrednjeslovenske PZDU-MZU Ljubljana, o kateri bo moral odločiti Zbor
članov ZDUS in v kolikor ne bo o tem odločal, imajo nato pravico do sodnega varstva. Meni
tudi, da vsakršno zavlačevanje ni zakonito. Odločitev mora biti dana skladno z določbami
Statuta ZDUS. Zanimalo jo je, ali so vse PZDU v svoje statute zapisale, da so članice ZDUS, na
kar je prejela pritrdilni odgovor, zgolj z izjemo Šaleške PZDU, ki je to že dopolnila in mora nov
statut le še posredovati na ZDUS. Vprašala je kakšen je pravni temelj, da se mora to zapisati.
Do sklepa se sama ne bo opredelila.
Janez Sušnik je povedal, da je Upravni odbor ZDUS imenoval Delovno skupino za pregled
statutov PZDU, ki je le-te tudi pregledala v povezavi z 10. in 12. členom Statuta ZDUS.
Upravni odbor ZDUS je takrat na predlog sklepa delovne skupine PZDU (OsrednjeslovenskoMZU Ljubljana in Šaleško) pozval, naj v statute, tako kot ostale PZDU, zapišejo, da so člani
ZDUS.
Nadaljnja razprava je tekla v smeri nove organiziranosti ZDUS (Mirko Miklavčič), pomena
povezovanja (Vijola Bertalanič in Janez Gologranc), možnostih spremembe Statuta PZDU
(Jože Jazbec, Fran Lobnik in Janez Gologranc), prehodnemu obdobju po Statutu ZDUS (Mirko
Miklavčič in Alojz Vitežnik), upravljavskih pravicah (Anka Tominšek in Mirko Miklavčič) in
dopolnitvah statuta Osrednjeslovenske PZDU-MZU Ljubljana (Franc Vedenik)
Sklep št. 7: Upravni odbor ZDUS je z večino ugotovil (glasovanja se je vzdržal Janez Sušnik),
da PZDU Ljubljana z okolico v tem trenutku nima izpolnjenih pogojev za včlanitev v ZDUS.
Sklep št. 8: Upravni odbor ZDUS z večino ni soglašal (za sta glasovala Janez Sušnik in Vera
Pečnik, ostali člani so glasovali proti), da lahko PZDU Ljubljana z okolico nadaljuje svoje
aktivnosti in po 30.4.2019 predloži Upravnemu odboru ZDUS poročilo, na podlagi katerega
se preveri pogoje za včlanitev.
AD 8
Sklep št. 9: Upravni odbor ZDUS je na predlog Komisije za šport, rekreacijo in gibalno
kulturo določil, da se pozove Osrednjeslovensko PZDU-MZU Ljubljana, naj sporoči dejanske
organizatorje pokrajinskih športnih iger v letu 2018, saj je komisija iz poročil ugotovila, da
organizatorji posameznih panog niso bila DU ali za to pristojna komisija PZDU, temveč
druge organizacije, na primer šahovska zveza, zavod za šport in druge.
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Sklep št. 10: Upravni odbor ZDUS je na predlog Komisije za kulturo soglasno določil, da
pokrajinska srečanja pevskih zborov 2019 potekajo po smernicah o izvedbi kot do sedaj.
Izvedejo se do konca junija 2019, pri čemer se tokrat ne izbere zborov za nastop na 44.
državnem srečanju pevskih zborov, saj bo to potekalo 15.5.2019 na Dnevih
medgeneracijskega sožitja.
Sklep št. 11: Upravni odbor ZDUS je na predlog Komisije za kulturo soglasno določil, da za
nastop na 44. državnem srečanju pevskih zborov, ki bo potekalo 15.5.2019 na Dnevih
medgeneracijskega sožitja, PZDU določi pevski zbor DU, ki bo v letu 2019 praznoval najvišji
jubilej, bo v tem letu najstarejši delujoči pevski zbor DU ali pa določi pevski zbor DU po
lastnih kriterijih.
Sklep št. 12: Upravni odbor ZDUS je soglasno na predlog Komisije za kulturo določil, da
zaradi Dnevov medgeneracijskega sožitja, ki bodo potekali vsako leto v mesecu maju na
Gospodarskem razstavišču, od leta 2020 dalje PZDU izvedejo pokrajinska srečanja pevskih
zborov DU najkasneje do 20.4. tekočega leta.
Sklep št. 13: Upravni odbor ZDUS je namesto Alenke Reissner v Delovno skupino za
pripravo programske zasnove projekta Dnevi medgeneracijskega sožitja soglasno imenoval
Branka Suhadolnika.

Seja je bila zaključena ob 13.45 uri.
Zapisala:
Nika Antolašić
Tajnik

Janez Sušnik
Predsednik ZDUS
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