Upravni odbor ZDUS
Ljubljana, 19. 5. 2017
Zapisnik 12. redne seje Upravnega odbora ZDUS
z dne 17. 5. 2017

Prisotni člani: Janez Sušnik (predsednik ZDUS), Mirko Miklavčič (predsednik PZDU Južno
Primorske), Janez Malovrh (predsednik PZDU Zasavje), Jože Jazbec (predsednik PZDU
Dolenjske in Bele krajine), Zdravko Malnar (predsednik Gorenjske PZDU), Marjan Sedmak
(predsednik OSZDU-MZU Ljubljana), Anka Tominšek (po pooblastilu predsednika OSZDUMZU Ljubljana), Emil Hedžet (po pooblastilu predsednika PZDU Celje), Jože Rebernak
(predsednik Šaleške PZDU), Franc Lobnik (predsednik Zgornjepodravske PZDU), Janez
Gologranc (predsednik Koroške PZDU), Vijola Bertalanič (PZDU Pomurska PZDU), Silva Gorjup
(po pooblastilu predsednika PZDU Spodnje Podravje) in Jože Žnidarič (predsednik PZDU
Posavje).
Prisotni vabljeni: Alojz Vitežnik (predsednik Nadzornega odbora ZDUS), Karolina Vida
Rozman (predsednica Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve), Mojca
Adam Derganc (računovodja pri ZDUS) k točki 2 in Nika Antolašić (poslovna tajnica).
Opravičeni odsotni člani: Vera Pečnik (podpredsednica ZDUS), Silvo Malgaj (predsednik PZDU
Celje), Franc Hojnik (predsednik PZDU Spodnje Podravje) in Zlatko Martin Marušič
(predsednik PZDU Severne Primorske).
Opravičeno odsotni vabljeni: Ana Bilbija (predsednica Strokovnega sveta ZDUS).

Uvodoma je predsednik pozdravil prisotne in predlagal dopolnjen dnevni red:
1. Pregled realizacije sklepov, obravnava in sprejem zapisnika 11. redne seje
Upravnega odbora ZDUS
2. Obravnava in sprejem nerevidiranega letnega poročila ZDUS za leto 2016
3. Potrditev predstavnikov PZDU za Zbor članov ZDUS in seznanitev s poročilom in
kandidatnimi listami ter evidentiranimi kandidati za nadomestne volitve enega
podpredsednika ZDUS, enega člana Nadzornega odbora ZDUS in enega namestnika
člana Častnega razsodišča ZDUS
4. Seznanitev s pristopi PZDU v ZDUS in imenovanje delovne skupine za pregled
statutov PZDU
5. Vzajemni posmrtninski sklad
6. Obravnava predloga delitve sredstev ZPIZ za leto 2017
7. Predlog dnevnega reda in gradiv za sejo Zbora članov dne 29. 6. 2017
8. Sprejem kandidatov predstavnikov ZDUS za člane organov upravljanja zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije
9. Sprejem sklepa z imenovanje podpredsednice ZDUS v ožji kolegij Festivala za tretje
življenjsko obdobje
10. Rezultati razgovorov na MZU Ljubljana dne 3. 5. 2017 in v Radencih dne 15. 5. 2017

11. Sprejem sklepa v zvezi s povračili potnih stroškov udeležencem na sejah organov in
delovnih teles ZDUS
12. Informacija o spremembah pri časopisu ZDUS Plus
13. Razno
Sklep št. 1: Soglasno je bil sprejet dopolnjen dnevni red v predlagani obliki.
Ad. 1
Nika Antolašić je povedala, da so člani predhodno prejeli pregled realizacije sklepov zadnje
seje odbora in k 7. točki zapisnika dodala, da bo v zvezi z realizacijo v nadaljnjem podana
zadnja informacija o delu ekspertne skupine za zdravje.
Predsednik ZDUS je prisotne seznanil, da se je Eksperta skupina za zdravstvo v skladu s
sklepom Upravnega odbora ZDUS sestala. Kot je že znani, je zakonodaja na trhlih nogah,
posebej glede dela, ki se tiče zdravstvenega zavarovanja. Predlagali smo, da se razdeli in
razdela vsebino tistega dela, ki ga ZDUS že od priprave resolucije spremlja in javnosti preko
večje okrogle mize povemo, kaj ZDUS pričakuje od zakonodaje. Tak je bil sklep Strokovnega
sveta in Upravnega odbora ZDUS. Člani skupine so si razdelili naloge in sicer:
- Mag. Dunja Obersnel Kveder: na splošno o zdravju in ciljih, zdravstvena dejavnost ter
nekaj generalnih besed tudi o drugih področjih,
- Mag. Martin Toth: partnerski del (obračunski model), avtonomija ZZZS, pacientove
pravice in obvezno zdravstveno zavarovanje (vsi trije viri),
- Mag. Rosvita Svenšek: pogajalski modeli in pogodbe z izvajalci,
- Mirko Miklavčič: del organizacije (gospodarsko poslovanje) in financiranje (viri).
Rok za oddajo tez je 23. 5. 2017.
Sklep št. 2: Zapisnik 11. redne seje Upravnega odbora ZDUS je bil soglasno sprejet.
Ad. 2
Predsednik ZDUS je predstavil zaključke (glej stran 28) letnega poslovnega poročila, ki bo
obravnavano na Zboru članov dne 29. 6. 2017.
Humanitarno področje je potrebno še dodelati, saj se na terenu dogaja precej zadev, med
drugim se sredstva porabljajo nenamensko. Še nadalje se bomo posvečali aktivnemu,
zdravemu in varnemu staranju. Vzajemni posmrtninski sklad je poseben primer in še
potreben obravnave. Sodelovanje s političnimi strankami bo tudi v bodoče pomembno in
nujno.
Ena aktualnejši tem iz leta 2016 je zdravstvena resolucija in osnutek Zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Ugotavljamo, da za civilno družbo še vedno ni dovolj
posluha.
Članarine ni poravnalo 47 DU in poraja se vprašanje, kaj s tem v zvezi narediti.
Nadalje je predstavil sodelovanje s poslovnimi partnerji, ki za tekoče in humanitarno
delovanje ZDUS prispevajo kar nekaj sredstev in tu bodo potrebne še posamezne aktivnosti
za pridobivanje sredstev. Kar se tiče finančnega dela, nas čaka še veliko zadev. Pokrili smo
manjko programa Starejši za starejše, potekajo tudi pogovori glede Zavoda Modri Živko.

Finančni del je na kratko predstavila finančni del nerevidiranega poročila. Prikazana je
bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, sredstva in obveznosti. Pregled izkaz poslovnega izida
je bil narejen že na prejšnji seji. Na kratko je povzela prihodke in odhodke in povedala, da je
ZDUS leto zaključila z izidom 277,60 EUR presežka prihodkov in odhodkov. V poročilu so
dodatno razdelani prihodki in odhodki po projektih oz. financerjih.
Jože Žnidarič je pohvalil poročilo. Razvidno je, da je bilo opravljenega veliko dela. Menil je, da
je poročilo sprejemljivo za odbor in zbor
Ker nadaljnje razprave ni bilo, je predsednik ZDUS predlagal sprejem nerevidiranega
poslovnega poročila za leto 2016.
Sklep št. 3: Nerevidirano letno poslovno poročilo ZDUS za leto 2016 je bilo soglasno
sprejeto.
Ad. 3
Karolina Vida Rozman je predstavila preglednico z izračunom števila delegatov, teh je po
novem 44. Dve PZDU morata dodatno še sporočiti imeni kandidatov, tri potrditi dosedanje
oz. jih nadomestiti z novimi.
Nadalje je predstavila poročilo in kandidatne liste za nadomestne volitve enega
podpredsednika ZDUS, enega člana Nadzornega odbora ZDUS in enega namestnika člana
Častnega razsodišča ZDUS. Na razpis smo prejeli popolno kandidaturo za eno kandidatko za
podpredsednico ZDUS, za drugo kandidatko kandidatura ni bila popolna. Za podpredsednico
ZDUS je predlagana Marija Pukl in jo je komisija izrecno podprla glede na njeno izobrazbo in
strokovno znanje. Glede člana za Nadzorni odbor ZDUS je povedala, da smo prejeli štiri
predloge. Komisija je potrdila vse štiri predloge, a dala prednost kandidatki, ki prihaja iz iste
PZDU kot dosedanja članica, ki je odstopila. Komisija je prejela en predlog kandidata za
namestnika člana Častnega razsodišča ZDUS in kandidaturo potrdila.
Jožef Rebernak je imel vprašanje glede kandidatke za članico Nadzornega odbora ZDUS ,ki
prihaja iz njegove PZDU in kakšni kriteriji so se upoštevali pri izboru. Če se gre za izobrazbo,
pravno ali upravno, se sam nagiba k upravni. Menil je, da je Barbara Valerija Tori primernejša
kandidatka. Smatral je, da se ti izbori sučejo v preozkem krogu.
Silva Gorjup je povedala, da so do sedaj imeli članico v Nadzornem odboru ZDUS in jo
nadomeščajo z nov, ki ima vse reference - bila je finančna inšpektorica in se še ukvarja s
funkcijami nadzora.
Marjan Sedmak je dejal, da kadrovska komisija nima pravice delati izbora, razen, da ugotovi,
da so izpolnjeni vsi kriteriji. Za izbor in samo izvolitev pa je pristojen Zbor članov ZDUS.
Vijola Bertalanič je povedala, da niso dali predlogov kandidatov, ker gre za nadomestne
volitve in se smatra, da gre za nadomestitev kandidatov iz regij od koder so bili zadnji člani.
Glede Marije Pukl je vprašala, ali je upokojena in kako je vpeta v DeSUS.

Predsednik ZDUS je odgovoril, se bo upokojila konec maja in da na kongresu DeSUS-a ni bila
izvoljena in je tam le članica. Ker smo predlagali, da v vodstvu ne bi bilo ljudi iz strank, zato
pričakujemo, da bo zamrznila članstvo v DeSUS za določen čas. Če bo izvoljena, bo nastopila
z delom kot podpredsednica s 1. 7. 2017.
Zdravko Malnar je povedal, da so bili z vsem seznanjeni, zato je tudi Upravni odbor PZDU
kandidaturo podprl in so to naredili s čisto vestjo. Izhajal je iz tega, da ima vsak pravico do
volitev in biti izvoljen, ne glede na to od kod prihaja. Zmotilo ga je tehtanje kdo je primeren
in komu dati prednost, njihova komisija je rekla, da ni primerno, da bi imeli dva člana v
odboru, a so kandidature dali naprej, ker se ne sme nobenemu dajati oz. odvzeti možnosti.
Karolina Vida Rozman je glede na konstruktivne pripombe odbora predlagala, da se iz
poročila črta besedilo, ki se nanaša na prednost dano eni kandidatki.
Jože Žnidarič je menil, da so nadomestne namenjen temu, da se kandidira člana iz območja
od koder je bil prejšnji član.
Sklep št. 4: Upravni odbor ZDUS se je seznanil s Poročilom o volilnih postopkih in
kandidatnih listah Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve.
Ad. 4
Predsednik ZDUS je predstavil pregled pristopnih izjav, pri čemer je bilo ugotovljen, da mora
dopolnitve poslati PZDU Zasavje, PZDU Spodnje Podravje pa celotno dokumentacijo po
zboru, ki ga imajo dne 31. 5. 2017. Predlagal je imenovanje Delovne skupine za pregled
statutov PZDU. Skupina bi po pregledu pripravila poročilo z morebitnimi priporočili za PZDU.
Poročilo bo predstavljeno na junijskem zboru.
Marjan Sedmak je vprašal kdo je dal pravico ZDUS, da posega v statute pokrajin. Edini, ki je
pristojen sprejemati statut PZDU, so člani PZDU. Opozoril je, da bo v primeru takega
delovanja pisal na Upravno enoto in sprožil pravni postopek.
Predsednik ZDUS povedanega ni sprejel in pojasnil, da bo skupina imenovana zato, da mu v
prihodnje ne bo kaj očitano. Statut ZDUS je bil sprejet, piramidni sistem je - DU so tista, ki
ustanovijo PZDU, le- te pa ZDUS. Gre za pregled statutov in je sam odgovoren za ZDUS in se
ravna po Zakonu o društvih. Za pregled usklajenosti statutov z Zakonom o društvih so
pristojne Upravne enote.
Franc Lobnik je predlagal, da se pripravi vzorec statuta PZDU in se potem na podlagi tega
pregleda ali so podobni, usklajeni ali ne. Sami bodo nov statut pripravili v enem letu.
Silva Gorjup je pojasnila, da bodo na zboru konec maja sprejeli nov statut, ki je usklajen s
statutom ZDUS in so le še čakali na razrešitev dileme okrog medobčinskih zvez.
Predsednik ZDUS je komentiral statut OSZDU-MZU Ljubljana, da nima določenega
delegatskega sistema za volitve in sploh ne omenja ZDUS-a. Ker sam ni pravnik, je predlagal,
da se dokumenti pregledajo.

Anka Tominšek je menila, da je delovna skupina potrebna. Z vidika usklajenosti ne moremo
presojati, lahko pa presodimo in vidimo ali statuti PZDU zajemajo vsebino glede na Statut
ZDUS. Če pa kdo misli, da bi morali imeti take delovne skupine kot jih ima ZDUS, se pa v to ne
moremo spuščati.
Vijola Bertalanič je povedala, da so imeli že sklican zbor in zato niso spreminjali statuta, da
pa bodo te zadeve uredili prihodnje leto.
Janez Gologranc je dejal, da je takih primerov veliko in je imenovanje skupine potrebo
opraviti.
Mirko Miklavčič je ob povedal, da so sami statut že uskladili tako z Zakonom o društvih kot
Statutom ZDUS.
Jožef Rebernak je protestiral na način vodenja in vmešavanja v delovanje (veza: dialog Janez
Sušnik in Marjan Sedmak), strinjal pa se je z imenovanjem skupine. Sami so sprejeli nov
statut na zboru in je usklajen s Statutom ZDUS.
Sklep št. 5: Upravni odbor ZDUS je ugotovil, da je 12 od 13 PZDU poslalo pristopne izjave s
prilogami za včlanitev v ZDUS, pri čemer je bilo ugotovljeno, da mora dopolnitev poslati
PZDU Zasavje, PZDU Spodnje Podravje pa celotno dokumentacijo po zboru članov. Za
namen pregleda statutov PZDU je Upravni odbor soglasno imenoval Delovno skupino za
pregled statutov PZDU v sestavi: predsednik Zdravko Malnar in člani: Anka Tominšek, Ivan
Herbert Kukec, Alojz Vitežnik, Ana Bilbija, Silva Koželj in Karolina Vida Rozman.
Ad. 5
Na prejšnji seji je bila obravnavana problematika Vzajemnega posmrtninskega sklada, imeli
smo predstavitev predlogov Zavarovalnice Sava glede vzdržnosti. Predsednik ZDUS je
prisotne seznanil, da je bil pred dnevi na sestanku pri predsedniku uprave Zavarovalnice
Triglav, da mu bodo posredovani podatki sklada, katere bodo pregledali ter skušali najti
rešitve. Sklad je vzdržen še nekaj let, potem pa se zadeva lahko podre. To je problem ZDUS,
ne PZDU in DU, saj je ZDUS nosilec sklada. Zavarovalnica Sava bo še preverila druge možnosti
za blažjo obliko rešitve z vključitvijo drugih zavarovalnih oblik. Ko bo zadeva jasna, bo to na
zboru tudi predstavljeno. Dejstvo je, da zadeve niso enostavne. Pri pogovorih sodeluje tudi
Mirko Miklavčič, ki je vešč zavarovalniški zadev in meni, da bo do zbora pripravljen predlog
za rešitev sklada in predlog sklepov o katerih se bo odločalo.
Franc Lobnik je dejal, da rešitve ni. Najbolje bi bilo, če o tem ne bi razpravljali na terenu, ker
se s tem ne dela nič pozitivnega, s čimer smo se srečali že v prejšnjem mandatu.
Zdravko Malnar je izrazil naklonjenost reševanju problematike in vesel predlogov Mirka
Miklavčiča, da je zadevo potrebno reševati tako, da se poskrbi za povečanje članstva.
Silva Gorjup se je strinjala s povedanim. Povečanje članstva je tisto, kar manjka. Pogrebnine
in posmrtnine se ne izplačujejo, ljudje imajo težave kako pokopat svojca. In to bil lahko
nekako vpeli zraven.

Mirko Miklavčič je opozoril, da je danes pravna panoga težka. Čim prej je potrebno zadevo
rešiti in zaključiti, da ne bi prišlo do morebitnih dolgoročnih pravnih posledic.
Anka Tominšek je soglašala, da se skupini prepusti dogovore z zavarovalnico in se nato
sprejmejo jasni sklepi. Če želimo rešiti premoženje ZDUS, se moramo sklada rešiti. Podala je
mnenje, da bi bilo potrebno odgovorne za nastalo situacijo ovaditi.
Sklep št. 6: Upravni odbor ZDUS je informacije v zvezi s pogovori z zavarovalnicami vzel na
znanje.
Ad. 6
Predsednik ZDU je predstavil predlog razdelilnika ZPIZ-ovih sredstev za rekreativno, športno
in kulturno dejavnost. Prisotne je seznanil z informacijo, da bo letos hotel Delfin namenil
ZDUS-u nekaj več sredstev na račun skupin, ki polnijo hotel (likovniki, dramske skupine,
rokodelci in program Starejši za starejše).
Janez Golgranc je menil, da zmanjševanje sredstev za delovanje PZDU ni pošteno., da male
PZDU prejmejo izredno malo sredstev.

Ko prejmemo sredstva, bomo neke akontacije dali naprej, pred sklepom o delitvi UO. Po
sklepu bomo razdelili takoj po sklepu.
Sklep št. 7: Člani Upravnega odbora naj čim prej posredujejo pripombe na predlog
razdelilnika sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost, da se pripravi dokončni
razdelilnik sredstev, po sprejemu katerega se bodo lahko sredstva nakazovala PZDU in DU.
Še pred sprejemom slednjega pa bodo PZDU prejele sprejemljive akontacije za delovanje
oz. organiziranje dejavnosti iz prvega stavka tega sklepa.
Ad. 7
Zbor članov ZDUS bo dne 29. 6. 2017 v Ljubljani s pričetkom ob 10. uri, skupščina Delfina pa
bo ob 12. uri.
Anka Tominšek je predlagala, da se na zboru spregovori tudi o bodoči zdravstveni reformi.
Franc Lobnik je opazil, da na dnevnem redu manjka točka o skladu.
Sklep št. 8: Soglasno je bil sprejet dopolnjen dnevni red za Zbor članov dne 29. 6. 2017 s
pripravljenim gradivom.
Ad. 8
Predsednik ZDUS je predstavil kandidate za člane organov upravljanja ZZZS. Menil je, da
bomo svojega kandidata brez težav predlagali za predsednik Upravnega odbora ZZZS, kljub
temu, da so sindikati in delodajalci precej močna skupina.

Silva Gorjup je povedala, da je tudi sama sodelovala pri organih ZZZS in je Andrej Gerenčer
bil član odbora zadnja štiri leta. Ker je nujno, da je kandidat dober poznavalec tega področja
in mora imeti besedo, da sploh lahko jasno zagovarja naša stališča, je menila, da bi bil dober
kandidat za odbor Andrej Gerenčer ali pa Rosvita Svenšek, ki zelo dobro pozna zdravstvo.
Franc Lobnik je dal pripombo na zastopanost.
Interese bodo zastopali vsi, če nam le-tega ne bo onemogočila nova zakonodaja.
ZDUS je sicer za skupščino predlagal 5 od 7 članov, po enega sta predlagala sindikat
upokojencev in upokojenci MNZ, v območne svete pa 7 od 10 kandidatov, dva je predlagal
sindikat upokojencev, enega pa upokojenci MNZ.
Sklep št. 9: Upravni odbor ZDUS je soglasno imenoval predstavnike ZDUS za člane organov
upravljanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in sicer:
1. za člane skupščine:
 Andrej Gerenčer,
 Mirko Miklavčič,
 Cecilija Možič,
 Mag. Rosvita Svenšek in
 Mag. Martin Toth.
2. za člane območnih svetov:
 CELJE: Olga Nezman,
 KOPER: Franc Koščak,
 KRANJ: Janez Bedina,
 KRŠKO: Snežana Resman,
 MURSKA SOBOTA: Vijola Bertalanič,
 NOVO MESTO: Cirila Surina Zajc in
 RAVNE NA KOROŠKEM: Željko Kljajić.
Ad. 9
Predsednik ZDUS je povedal, da želimo boljšo zastopanost pri Festivalu za tretje življenjsko
obdobje in želimo v bodoče od festivala imeti več (več sodelovanja, več vsebin, tudi določena
sredstva), zato je predlagal, da se podpredsednico ZDUS predlaga v ožji kolegij festivala.
Slednji namreč opravi veliko obiskov in dogovorov, za katere sploh ne vemo.
Sklep št. 10: Upravni odbor ZDUS zahteva, da se v ožji kolegij Festivala za tretje življenjsko
obdobje vključi podpredsednico ZDUS Vero Pečnik. Za čas njene odsotnosti jo nadomešča
Jožef Žnidarič.
Ad. 10
Predsednik je na kratko predstavil potek razgovorov na OSZDU-MZU Ljubljana in v Radencih
(MB/PT).

Vesel je bil povabila Marjana Sedmaka, da se razčisti nekatere zadeve in se dogovorimo o
načinu vzpostavitve komunikacije. V nekaterih segmentih se pa ne najdemo. Ocenil je, da so
se dobro pogovorili in upa, da bodo v bodoče dani pozitivni učinki. Zmotilo ga je le, da se je
vzpostavil kontakt med MZU Ljubljana in ZDU Slovenskih Goric in obstajajo interesi o
ustanovitvi vzporedne zveze ZDUS-u.
V Radencih smo imeli razgovore s predstavniki ZDU Slovenskih goric, Zgornjepodravske
PZDU, MZDU Ormož, PZDU Spodnje Podravje, pridružila se nam je tudi predsednica
Pomurske PZDU. Menil je, da sta obe problematiki rešljivi, če bo vsaka stran nekoliko
popustila. Sicer pa naj zveze ostanejo, če dobro funkcionirajo, a naj ostanejo v dogovoru s
PZDU.
Marjan Sedmak je dejal, da je njihov izvršilni odbor sprejel nekatere sklepe in jih bodo poslali
na ZDUS, tudi članom odbora. Glede ZDU Slovenskih goric je povedal, da pogovori so
potekali, da so dobro organizirana skupina DU z dobrimi programi. Osnovno kar pričakuje od
ZDUS je, kakšni so kriteriji, kaj je PZDU. To mora biti opredeljeno. Da se npr. določi pokrajine
po regionalni zaokroženosti, številu DU, št. članov,… Ker ZDUS nima postavljenih jasnih
pogojev, bi lahko v primeru nesprejetja članice lahko prišlo tudi do kakšnega pravnega
postopka.
Anka Tominšek je dejala, da bi odbor moral zavzeti jasno stališče po tem vprašanju, ravno
tako tudi zbor. Pojasnila pa je, da je glede PZDU določen kriterij v statutu, to je število (13)
PZDU.
Karolina Vida Rozman je bila začudena nad situacijo v Zgornjepodravski PZDU, saj je bila
Slavica Golob imenovana za častno podpredsednico ZDUS ravno zato, ker naj bi te zadeve
dobro urejala.
Franc Lobnik je povedal, da imajo v svojih pravilih navedeno iz katerih občin se včlanjujejo
DU v PZDU. Problem ZDU Slovenskih goric pa so apetiti. Ko je prejšnje vodstvo reševalo
zadeve, so nakazali neke druge možnosti sodelovanja. Zadnji sestanek je prinesel zaključek, d
se DU priključijo v PZDU. Povedal je še, da je bila Slavica Golob razočarana, da ni bila
povabljena na ta sestanek. Sam pa pričakuje, da bodo zadeve razčiščene in urejene v roku
enega leta.
Silva Gorjup je povedala, da imajo v Ptuju nekoliko drugače zgodovinsko ozadje. Občinska
zveza obstaja od ustanovitve DU. Doslej ni bilo težav. Sestajajo se le enkrat letno na srečanju
upokojencev in enkrat na športnem srečanju. V PZDU je zajetih vseh sedem DU, ki so
združeni v MZDU Ormož. Imajo vse članske pravice, so funkcionarji, imajo enega
podpredsednika PZDU, financirani so enakovredno,… Zataknilo pa se je, ko so prišli s pobudo
po dodatnih sredstvih za letno srečanje.
Na sestanku so prejeli tolmačenje, da ne morejo postati PZDU in kot zveza ne morejo biti v
PZDU kot člani, ker so člani že njihova DU.
Janez Gologranc je povedal, da ni res, da ni bilo kriterijev za ustanovitev PZDU. Te so bile
ustanovljene glede na območne enote ZPIZ-a.

Ad. 11
Predsednik ZDUS je uvodoma pojasnil, da se je pri preverjanju beleženja povračil potnih
stroškov organov in delovnih teles ugotovilo, da nekateri prihajajo na seje z javnim prevozom
in koristijo taksi prevoz, beležijo pa, da so prišli z osebnim vozilom, kar ni prav. Ugotavljamo,
da tudi kombiniranih prevozov ne poslužujejo kaj dosti.
Sklep št. 11: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel, da se članom organov in delovnih
teles ZDUS povrne kilometrina oz. javni prevoz, v primeru ko vrsta prevoza ni zabeležena
pa se smatra, da se član stroškom odpoveduje. Članom se sicer svetuje uporaba javnih
prevoznih sredstev in kombiniranih prevozov.
Ad. 12
Predsednik ZDUS je povedal, da bo ZDUS Plus v septembru dobil novo grafično podobo in
prenovljeno vsebino. Od PZDU pričakujemo, da sporočijo svoje dopisnike, ki bodo pripravljali
pomembne informacije in pripravili kakšno fotografijo. V čim krajšem možnem času naj
PZDU sporočijo podatke dopisnikov. Tudi spletna stran je potrebna prenove. Sicer pa smo ta
trenutek v medijih dobro zastopani.
Mirko Miklavčič je predlagal, da se v časopisu definirajo rubrike in bo s tem dobil časopis
neko veljavnost.
Jože Jazbec je izrazil razočaranje nad tem ,da je sedanja urednica takoj po volitvah prvo stran
objavila uvodnik prejšnje predsednice.
Emil Hedžet je opozoril na revijo Vzajemnost v smislu, da se ne bi pokrivale vsebine.
Ad. 13
K projektu ADAM smo pristopili v lanskem letu. Pri projektu gre za zgodnjo
diagnostiko odkrivanja demence. Letos je projekt Je v zaključni fazi, pred vrati je 450
brezplačnih testiranj. Bilo je nekaj pripomb glede lokacij in če bo zagotovljen denar za drugo
leto, bomo uredili tudi druge lokacije. Prijave se zbirajo, kar bo tudi osnova za ministrstvo za
zdravje in druge potencialne partnerje v projektu za naprej.
Emil Hedžet je komentiral slabo predstavitev v medijih, ker prihaja do zapletov v zvezi s
prijavamiSilva Gorjup je vprašala kdo je razporejal lokacije za 450 testiranj. Menila je, da je projekt
Adam odmeven in je zgodnja diagnostika potrebna.
Predsednik ZDUS je povedal ,da je bil ZDUS k projektu poklican k logistiki, zagotovili smo
pomoč, nismo pa mi določili lokacij.

Predsednik ZDUS je povedal, da so ga obiskali predstavniki Skupine državljanov z
namenom podpore pobude v zvezi z lastninjenjem družbenega premoženja. Po krajši
razpravi je bil sprejet
Sklep št. 12: Upravni odbor ZDUS daje podporo pobudi Skupine državljanov v zvezi z
ustavno presojo lastninjenja družbenega premoženja.
Anka Tominšek povedala,da bo v kratkem seja Sveta ZPIZ in jo je zanimalo, ali naj še
vedno zagovarja stališča glede pokojninske reforme, Zakona o rezervnem demografskem
skladu in usklajevanja pokojnin.
Predsednik ZDUS ni soglašal z načinom obravnave te problematike in da je pred časom
zasedala Komisija za bivanjski standard in pokojninsko politikom, pa o tem na seji ni bilo
govora ter da se o tem ne more razpravljati pod razno na odboru.
Glede NS PIZ je bilo dano uradno stališče – ne sme biti sestavni del DRS (saj je bilo to že
posredovano).
Po krajši razpravi, so člani soglašali s podporo dosedanjim prizadevanjem in stališčem.
Zdravko Malnar je pred zaključkom seje prosil, da poslovna tajnica pošlje odpravek
sklepa glede pregleda statutov PZDU, da se lahko čim prej dogovorijo za način dela
skupine. V zvezi s programom starejši za starejše je apeliral, naj se ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti opozori na problematiko glede pridobivanja
podatkov starejših v občinah, da se že preko razpisa izpostavi način pridobivanja podatkov
od občin.

Zaključek seje je bil ob 13. uri.
Zapisala:
Nika Antolašić,
poslovna tajnica

Janez Sušnik,
predsednik ZDUS

