Upravni odbor ZDUS
Ljubljana, 21. 2. 2018
Zapisnik 17. redne seje Upravnega odbora ZDUS z dne 21. 2. 2018 s pričetkom ob 10. uri v
prostorih ZDUS

Prisotni člani: Janez Sušnik (predsednik ZDUS), Vera Pečnik (podpredsednica ZDUS), Mija Pukl
(podpredsednica ZDUS), Franc Hojnik (predsednik PZDU Spodnje Podravje), Zlatko Martin
Marušič (predsednik PZDU Severne Primorske), Vijola Bertalanič (predsednica Pomurske
PZDU), Mirko Miklavčič (predsednik PZDU Južno Primorske), Silvo Malgaj (predsednik PZDU
Celje), Jožef Rebernak (predsednik Šaleške PZDU), Jožef Žnidarič (predsednik PZDU Zasavje),
Jožef Jazbec (predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine), Janez Gologranc (predsednik
Koroške PZDU), Zdravko Malnar (predsednik Gorenjske PZDU), Janez Malovrh (predsednik
PZDU Zasavje), Franc Lobnik (predsednik Zgornjepodravske PZDU) in Anka Tominšek
(predstavnica Osrednjeslovenske PZDU).
Prisotni drugi vabljeni: Alojz Vitežnik (predsednik Nadzornega odbora ZDUS), Ana Bilbija
(predsednica strokovnega sveta ZDUS), Karolina Vida Rozman (predsednica Komisije za
kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve ZDUS, Nika Antolašić (poslovna tajnica) in
Anja Šonc (strokovna sodelavka ZDUS) k 2. točki.

Janez Sušnik je uvodoma pozdravil prisotne in predlagal v sprejem dopolnjen dnevni red:
1. Pregled realizacije sklepov, obravnava in sprejem zapisnika 16. redne seje in 21.
korespondenčne seje Upravnega odbora ZDUS
2. Poročilo o popisu za leto 2017 in predlog za odpis in slabitev terjatev
3. Vzajemni posmrtninski sklad
4. Program Starejši za starejše – uvedba kontrole in zavarovanje prostovoljcev
5. Memorandum 2018
6. Rezervni demografski sklad
7. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Zakon o dolgotrajni
oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo
8. Zadržanje sklepa o odpoklicu mag. Rosvite Svenšek
9. Kadrovske zadeve
a) Predlog Pravilnika o kandidiranju na razpisih in sofinanciranju programov
b) Informacija o Pravilniku o priznanjih, ki je dan v 30-dnevno javno obravnavo
na PZDU
c) Predlog Pravilnika o izdajanju revije ZDUS Plus
d) Soglasje k imenovanju mag. Jožice Dorniž za odgovorno urednico in
direktorico Zavoda Vzajemnost za novo mandatno obdobje in imenovanje
predstavnika zainteresirane javnosti v Svet Zavoda Vzajemnost, Borisa
Dolničarja
e) Imenovanje Ljube Fišer za članico Komisije za izobraževanje, publiciteto in
informatiko za preostalo mandatno obdobje 2015-2019
10. Aktivnosti Medgeneracijske koalicije Slovenije – MeKoS
11. Informacija o ustanovitvi Seniorskega koordinacijskega odbora Slovenije - SEKOS

12. Razno
a)
b)
c)
d)

Ustanovitev nove PZDU
Vprašanje PZDU Šaleške
Vprašanje PZDU Posavje
Vprašanje PZDU Celje

Sklep št. 1: Upravni odbor je sprejel dopolnjen dnevni red 17. redne seje Upravnega
odbora ZDUS v predlagani obliki.
AD 1
Nika Antolašić je povedala, da so člani prejeli realizacijo sklepov in zapisnika 16. redne in 21.
korespondenčne seje in prosila za morebitne dopolnitve.
Janez Sušnik je spomnil, da le sestanka s predstavniki ZDUS še nismo sklicali, kar bo potrebno
urediti čim prej.
Sklep št. 2: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel zapisnika 16. redne seje in 21.
korespondenčne seje Upravnega odbora ZDUS.
AD 2
Anja Šonc je povzela, da je komisija popisala osnovna sredstva, trgovsko blago, terjatve in
obveznosti ter denarna sredstva. Podala je poudarke glede odpisov osnovnih sredstev,
terjatev ter popravka terjatve.
Janez Sušnik je glede popravka terjatve do projekta Net-Age povedal, da gre za popravek
terjatve za poslovno leto 2017. Je pa pričakovati, da bomo sredstva prejeli v letošnjem letu.
Dodal je še, da bo zaključna bilanca pokazala razliko prihodkov nad odhodki za nekaj sto
evrov.
Sklep št. 3: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel Poročilo Komisije o opravljenem
rednem letnem popisu za poslovno leto 2017 in vse predlagane sklepe, ki so del Poročila
komisije o opravljenem letnem popisu za leto 2017 z dne 8. 1. 2018.
AD 3
Janez Sušnik je uvodoma povedal, da je bil začuden nad določbo pravilnika sklada, ki določa,
da se članarina za preteklo leto lahko poravna do maja tekočega leta.
Statut ZDUS zavezuje ZDUS za ureditev sklada in le-ta tudi nosi odgovornost. Decembra 2017
je bil na Zboru članov ZDUS izglasovan sklep, ki za sklad predstavlja le začasno rešitev.
Janez Sušnik je izračunal kako dolgo bo sklad vzdržen na podlagi nove članarine, ki znaša 12
EUR letno. Izračuni so pokazali, da bo potrebno junija 2018 to problematiko ponovno
obravnavati. Vprašanje pa je, ali je smiselno v tem času sprejeti nov pravilnik sklada ali ne.
Anka Tominšek je dodala, da ni smiselno sprejemati neke začasne odločitve, če bo ponovno
podan predlog za ukinitev sklada. O tem bo odločal najvišji organ ZDUS.

Pripomba [T1]: Odpis Net-Age cca
80°oz. 39.000,00 EUR

Janez Malovrh je dejal, da ni bil imenovan Upravni odbor sklada. Ukinitev sklada pa zanj
predstavlja problem.
Janez Malovrh je podal predlog, da se imenuje Upravni odbor sklada in skupščino.
Karolina Vida Rozman in Anka Tominšek sta povedali, da je bila Komisija Vzajemnega
posmrtninskega sklada imenovana s strani Upravnega odbora ZDUS. Na Komisiji za
kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve je bil obravnavan osnovnega Pravilnika
sklada, o čemer je komisija sprejela naslednji sklep: Komisija za kadrovske, organizacijske in
statutarne zadeve je umaknila obravnavo osnutka Pravilnika o delovanju Vzajemnega
posmrtninskega sklada in predlaga Upravnemu odboru ZDUS, da prične postopek za rešitev
vprašanja vzdržnosti Vzajemnega posmrtninskega sklada in predlaga ustrezne ukrepe za
prihodnje delovanje tega sklada.
Jožef Žnidarič je negiral izjavo predsednice Komisije za kadrovske, organizacijske in
statutarne zadeve. Komisija je pripravila dva pravilnika, pa noben ni bil sprejet. Dodal je, da
se je Alojz Vitežnik na zadnjem sestanku komisije sklada zavezal, da bo to vprašanje načel na
seji Upravnega odbora ZDUS.
Alojz Vitežnik je dodal, da je bila komisija imenovana za pripravo rešitev problematike
sklada. Ko so na zadnjem Zboru članov ZDUS sprejemali sklepe, je preveril zakonitost
sprejetih sklepov na zboru. Bili so sprejeti na robu zakonitosti, saj je bilo gradivo dano
delegatom na sami seji. 18. 1. 2018 je bil vodstvu ZDUS podan predlog, da se pripravijo
rešitve za ukinitev ali vzdržnost sklada, v slednjem primeru bo potrebno sprejeti nov
pravilnik. Ponovno je opozoril, da mora predsedujoči zboru biti pozoren na točke in
pravilnost vodenja – decembra bi namreč morali to točko umakniti z dnevnega reda. Tudi
sam je naredil izračun vzdržnosti, ta bo zagotovljena le za eno leto. Odločiti se je potrebno
tudi, ali se bo izločilo sklad kot samostojen, v tem primeru bo moral imenovati svoje organe.
Jožef Rebernak je dejal, da bi lahko na seji zbora zadevo prekinili, če so vedeli, da tak način
sprejemanja ni zakonit. Predsedniku ZDUS je za nadaljnje obravnave predlagal, naj se to
naredi sredi in ne konec leta.
Franc Lobnik je predlagal, ali ne bi bilo morebiti najboljša rešitev, da se sklad izteče sam od
sebe. Morda bi bilo prav, da ljudi pripravimo na to, da ko se sklad izprazni, izplačil ne bo več.
Menil je, da je prav, da se ta zadeva že enkrat zaključi.
Mirko Miklavčič je dal pobudo, da začnemo postopek izločitve sklada. Sklad naj ima svoje
organe, na katere ZDUS prenese odgovornost. ZDUS lahko to prenese in ustanovi,
ustanovitelji so lahko pravne osebe, imajo svoje organe, odločitve in razpolagajo s sredstvi
sklada. To sam vidi kot najboljši kompromis.
Vijola Bertalanič je uvodoma povedala, da ni članica sklada in nima mandata razpravljati o
tem, a vseeno predlagala, da se sklad ukine. Predlagala je, da se pripravijo konkretni
predlogi, o katerih bodo lahko razpravljali tudi na PZDU.

Zdravko Malnar se je pridružil mnenjema Janeza Sušnika in Vijole Bertalanič glede natančnih
izračunov. Na Gorenjskem je v sklad včlanjenih 94% DU. Želi si, da bi dobili natančne
izračune, ki bi jih na praktičnem primeru preveril v PZDU. Poudaril je, da podpira
prizadevanja vodstva ZDUS za rešitev problema.
Jožef Jazbec je predlagal, da se predlog Mirka Miklavčiča sprejme. Sklad DU Trbovlje je
potrebno tukaj umakniti na stran, saj njihov sklad deluje drugače. Imamo tudi realne
podatke za pripravo izračunov, tudi za znižanje izplačil v bodoče.
Alojz Vitežnik je povedal, da cca 19.000 članov DU plača članarino z enoletnim zamikom.
Glede ustanovitve samostojnega sklada pomeni, da bo treba Zakon o skladih tudi spoštovat.
Kaj to pomeni? Ustanovljen mora biti sklad, ki se vključi v borzo, ne more biti hranilnica, ki
ima negativne obresti. Tudi v tem primeru bo potrebno zvišati članarino. O skladu pa ne bi
več odločal ZDUS, temveč člani sami. Ljudem je potrebno povedati, da sklad usiha in ni
vzdržen. Predlaga, da se o rešitvah dobro premisli.
Janez Sušnik je povedal, da bi tričlansko komisijo povečali za dva pravnika. Komisija naj
prouči ustanovitev sklada, preveri izračune zavarovalnic (najnatančnejše so pripravili v
Zavarovalnici Triglav, op.). Ne glede na težko situacijo, ki je lahko zelo negativna za ZDUS, bi
bilo potrebno proučiti vse možnosti. Ljudje so s spoštovanjem vplačevali v sklad v upanju, da
bodo svojci ta izplačila prejeli . V mesecu marcu bi začeli delati na tem, da se pripravi predlog
za majsko seji odbora in junijsko sejo zbora.
Anka Tominšek je dodala, da mora o tem razpravljat tudi posamezen organ PZDU.
Jožef Jazbec je zahteval, da se zmanjša izplačila.
Sklep št. 4: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel predlog, da se proučijo vse možnosti za
rešitev problematike Vzajemnega posmrtninskega sklada in se v Komisijo sklada dodatno
imenuje dva člana, pravnika.
AD 4
Janez Sušnik je uvodoma povedal, da v DU nekatere zadeve v programu Starejši za starejše
niso tekle dobro, predvsem na področju porabe sredstev. Ni bilo kontrolnega mehanizma o
obiskih prostovoljcev na domu. Koordinatorji si prilaščajo pravico kje in koga bodo obiskali,
potne naloge bi morali podpisovati predsedniki DU, tudi sredstva, ki so strogo namenska, so
bila v posameznih primerih porabljena nenamensko. Opozoril je tudi na varstvo osebnih
podatkov in s katerimi podatki se lahko seznanijo predsedniku DU in koordinatorji in s
katerimi ne. Dodal je, da smo dolžni po zakonu prostovoljce zavarovati. Že nekaj ponudb ni
bilo zadostnih za program, sedaj sta ostali ponudbi Zavarovalnice Triglav in Zavarovalnice
Sava PE Novo mesto. Strošek zavarovanja bo nosil program.
Vera Pečnik povedala, da so posamezniki seznanjeni, kje na terenu se pojavljajo problemi,
tudi s koordinatorji DU in PZDU. Premalo poudarka je bilo danega na predsednika DU, ki je
odgovoren za zakonitost poslovanja. DU koordinator je tudi dolžan pred obiskom na terenu
pridobiti podpisan nalog s strani predsednika DU. Poleg tega se uvaja dodatna naključna
kontrola v DU, kar bo izvajala računovodja ZDUS.

Novosti:
- pri novem izračunu dotacij se upošteva razseljenost, ker je bilo ravno tu nekaj
pripomb in je sedaj ta element upoštevan;
- predsedniki in koordinatorji DU so prejeli novo navodilo, kako morajo pravilno
poročati in kaj se lahko upošteva v poročilih, kako se določene postavke obračunajo,
kdo mora podpisati poročilo, komu ga morajo poslati v pregled in kontrolo in do kdaj
ter do kdaj morajo biti poročila dostavljena na ZDUS;
- iz navodil je razvidno, da morata poročilo podpisati koordinator in predsednik (prva
kontrola), da se dokumentacija posreduje pokrajinskim koordinatorjem, le-ti pa jo
posredujejo na ZDUS.
Glede vpogleda v finančne podatke za PZDU je dodala, da je o tem še potrebno razpravljati.
Mirko Miklavčič je poudaril, da je potrebno delati v interesu ZDUS. Za ta program je bil
imenovan programski svet, ki samostojno vodi ta program. Sredstva se vodijo med ZDUS in
DU. Kot predsedniki PZDU pa nimajo nobenih pristojnosti.
Vijola Bertalanič je tudi sama koordinatorka PZDU. Po sestanku na ZDUS je sklicala DU
koordinatorke. Poudarila je, da sama finančne kontrole ne bo opravljala, saj ima ZDUS
zaposleni dve delavki, ki to lahko opravljata. O tem je potrebno govoriti tudi na seminarjih za
DU. Od DU do DU je zelo različno, eni delajo izjemno dobro, drugi pa delajo le toliko, kot je
nujno. Opozorila je tudi na kadrovski primanjkljaj v DU. Kar pa se tiče odgovornosti, jo
morata prevzeti koordinator in predsednik DU.
Zdravko Malnar je soglašal z uvedbo nadzora in kontrole. Pričakuje pa, da bo ob tem nudena
strokovna pomoč. S strani odgovornih bi se morale tudi PZDU organizacijsko, ne le
funkcionalno, vključiti v ta program. Sam je precej vpet v ta program, saj ga izvajajo v
matičnem DU. Svet gorenjskih županov je točko uvrstil na dnevni red seje, kjer so jim
program tudi predstavili. Na zadnjem Upravnem odboru PZDU je bila dana tudi pripomba na
nova navodila, kjer so odstotki bistveno ukinjeni, da so bila prepozno poslana, glede na to,
kdaj so bila sprejeta. Letos na Gorenjskem ne bodo imeli računovodskega seminarja, ker so
prišli na vrsto šele meseca marca, kar je prepozno. V prihodnje želi, da se na seminarje
opozori že prej.
Alojz Vitežnik je dodal, da je nalogo za uvedbo kontrole dobilo vodstvo ZDUS s strani
Nadzornega odbora ZDUS in revizijske hiše. Za leto 2017 je kar nekaj poročil katastrofalnih,
zato nadzor mora biti.
Silvo Malgaj je povedal, da imajo celjska DU težave z županom. Potreben bi bil širši in bolj
konstruktiven pogovor v Celju. Od področne koordinatorke je prejel izredne podatke,
probleme imajo tudi na vzhodno celjskem, se pa tudi to že razrešuje.
Nadalje je bil dan poudarek, da so PZDU po novem Statutu ZDUS in Pravilniku o urejanju
medsebojnih odnosov ZDUS in PZDU neposredno odgovorni tudi za ta program.

Jožef Rebernak je dejal, da bo program v njihovi PZDU tekel preko PZDU in enako velja za
sredstva (Vera Pečnik je odgovorila, da to ni mogoče, op.). Če denarni tokovi ne bodo šli
preko PZDU, morajo pa dobiti podatke v pregled.
Jožef Žnidarič je pohvalil koordinatorje, ne vse. Pohvalil je PZDU Posavje kot eno boljših na
tem področju. Poudaril je pomembnost kontrol. So različni primeri beleženja obiskov, zato je
pomembno, da se vpelje red tudi na tem področju. Predlagal je, da se od časa do časa
srečajo koordinatorji s predsednikom PZDU za izmenjavo mnenj. Vlogo predsednika PZDU
vidi kot pomembno predvsem z vidika sodelovanja z župani.
Janez Gologranc se je v PZDU distanciral od programa. Ne dobi nobenih podatkov o financah
in delu, zato ne more odgovarjati za DU, ki sodelujejo v programu. Tudi finančnih transakcij
ne želijo preko PZDU.
Franc Lobnik je nadaljeval v istem duhu. Pri njih deluje približno pol DU v programu, druga
DU imajo svoje socialne komisije in poverjenike in so uspešni tako. Kar se podatkov tiče je
poudaril, da so bili opozorjeni s strani koordinatork, da do njih nimajo pravice. Kar nekaj DU
imajo, ki želijo priti v program, pa jim to ni omogočeno, saj za to ni sredstev. Sam je vpeljal ta
program v DU, a je bilo že od začetka preveč poudarka na koordinatorje. Opozoril je, da se v
obiske ne sme beležiti teh, s katerimi so opravljeni le telefonski razgovori. Predlagal je, da bi
se dvignila starost obiskovancev.
Franc Hojnik je povedal, da so ena redkih PZDU, ki s programom niso imeli težav. Vse je
temeljilo na tem, da je bila koordinatorka PZDU glavna, na koncu se je izkazalo, da so tudi
predsedniki DU osebno preverjali podatke. Tu so si nekatere osebe vzele preveč kompetenc.
Anka Tominšek je bila vesela take razprave. Podpira prizadevanja vodstva ZDUS. Nemogoče
je izločiti PZDU iz procesa. Glede na pravila vemo komu se da sredstva s strani ministrstva.
Zlatko Martin Marušič je povedal, da je vabljen na sestanke s pokrajinsko koordinatorko, leta tudi poroča na sejah odbora. V dveh DU imajo kadrovsko podhranjenost, težava je tudi pri
vnosih podatkov v program.
Ana Bilbija je povedala, da bi moral to problematiko obravnavati Strokovni svet ZDUS, ki bi za
Upravni odbor ZDUS podal predloge. Kar pa se tiče pomembnosti programa, mu je le to dal
ZDUS sam. Glede zavarovanja je opozorila, da so prostovoljci vsi in ne le prostovoljci v
programu, tako je po zakonu.
Jožef Rebernak je vprašal kdo imenuje pokrajinske koordinatorje. Poudaril je, da na njihovi
PZDU delajo vse pro bono.
Vera Pečnik je odgovorila, da pokrajinskega koordinatorja izmed sebe določijo koordinatorji
DU. Strinjala se je s predsednico Strokovnega sveta ZDUS, da je znotraj ZDUS prišlo do takega
poudarjanja programa.
Vera Pečnik je v zvezi z zavarovanjem poudarila, da je bilo veliko komentarjev na račun
zavarovanja. Dobili smo izračune za primer zavarovanja prostovoljcev, ki vključuje tudi
bolnišnični dan.

Ana Bilbija je poudarila, da gre za napačno razumevanje. Po zakonu je potrebno zavarovati
prostovoljce za čas opravljanja prostovoljskega dela. Pomembno je kako zavarovalnica
zahteva posredovanje podatkov.
Janez Sušnik je dejal, da bomo v prvem paketu zavarovanje uredili za prostovoljce v
programu Starejši za starejše. Če bi zadevo razširili, moramo z novimi podatki ponovno
prositi zavarovalnico za novo ponudbo.
Mirko Miklavčič je spomnil na dogovor z Dinersom pred leti, da so bili ob pristopu zavarovani
na račun Dinersa.
Janez Sušnik je odgovoril, da je ta zgodba zaživela, a ni dobila podpore na Programskem
svetu programa Starejši za starejše. Dodal je, da bodo vsi predsedniki PDZU prejeli podatke o
vključenih DU v program in koliko sredstev so prejeli.
Sklep št. 5: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel, da se uvede fizična in finančna
kontrola v programu Starejši za starejše.
Sklep št. 6: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel, da se v zavarovanje prostovoljcev
vključi prostovoljce programa Starejši za starejše.
AD 5
Mija Pukl je povedala, da v zadnjih 14 dneh zaradi bolezni ni bilo možnosti za uskladitev
dokumenta. Do konca marca je potrebno dokument pripraviti, saj se bliža čas razgovorov s
političnimi strankami. Predlagala je, da bi bil memorandum sestavljen iz dveh delih, v prvem
bi bili ključni poudarki in zahteve ZDUS, v drugem delu pa bi bila obrazložitev teh zahtev.
Memorandum je dokument ZDUS, dali pa bi ga v informacijo dosedanjemu KOSOS-u, po
novem SEKOS. Dokument bo pripravljen do naslednje seje.
AD 6
Ana Bilbija je povedala, da je Strokovni svet ZDUS dne 14. 2. 20158 razpravljal o predlogu
Zakona o slovenskem rezervnem demografskem skladu, ki ga je v proceduro predložila
Poslanska skupina DeSUS. Zahtevali bomo preoblikovanje kapitalske družbe, da se prenese
na sklad državno premoženje, da mora biti ločen od SDH, zbrana sredstva se na letni ravni
namenijo za usklajevanje pokojnin v višini največ letnega donosa, v sklad se doda del od
trošarin in del bodočega davka na nepremičnine. V preteklem letu smo nasprotovali
morebitnemu prenosu sredstev Nepremičninskega sklada PIZ na sklad. Opozorjeno je bilo,
da ni upoštevana Resolucija o normativni dejavnosti, da je bil čas obravnave predloga
preteklega leta izbran popolnoma neprimerno, zahtevali smo njegovo samostojnost in strogo
namenskost sredstev. Med dodatne vire bi dodali del od vodnih virov, prodaje lesa,
bodočega davka na nepremičnine. Vprašanje je tudi o vrsti pravne osebe sklada. Vztrajati
moramo, da se sredstva, vsaj v višini letnega donosa, namenijo za usklajevanje pokojnin na
letni ravni.

Janez Sušnik je dodal, da predlog zakona nima podpore v koalicijskih strankah. Podpiramo
predlog zakona, saj je pripravljen v dobrobit upokojencev. Dodal je, da ministrica za finance
na našo podporo ni odgovorila.
Anka Tominšek je povedala, da je naša dolžnost, da opozorimo to politiko in DZ RS in
prihajajočo, da gre za zavezo. Ker se ne spoštuje normativne dejavnosti, po tolikih letih še
vedno nimamo zdravstvenega zakona in zakona o zavarovanju za dolgotrajno oskrbo.
Sklep št. 7: Upravni odbor ZDUS podpira prizadevanja strokovnega sveta ZDUS in podpira
predlog Zakona o slovenskem demografskem skladu s tem, da:
 V pismu najprej izrazi nezadovoljstvo, razočaranje in zaskrbljenost, da ni bila v roku izvedena
zahteva Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je v 427. členu določil, da se v roku
dveh let po uveljavitvi tega zakona uredi delovanje in financiranje demografskega sklada. Rok je
potekel 31. 12. 2014. Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) je v 79. členu določil, da se
KAD preoblikuje v demografski rezervni sklad, kot ga ureja zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, vendar je rok že podaljšal na 31. 12. 2015. Tudi ta rok ni bil spoštovan. V naše
zadovoljstvo je Koalicijski sporazum o sodelovanju v vladi RS za mandatno obdobje 2014-2018
določil, da bo zakon o ustanovitvi in delovanju sklada sprejet do 30. 06. 2015. Tudi ta rok je bil
očitno določen s figo v žepu.
 V pismu podpore se pohvalno izjasni, da je bilo v osnutku zakona upoštevano stališče ZDUS o
nasprotovanju prenosa sredstev Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega
zavarovanja d.o.o. na novoustanovljeno nepremičninsko družbo v lasti DRS.
 Predlagatelju zakona in drugim poslanskim skupinam se ponovno pošljejo stališča ZDUS in
izpostavi, kaj je v predlogu upoštevano in kaj ni.
 V stališčih je treba poudariti, da ZDUS pričakuje, da bo Zakon o demografskem rezervnem skladu
prioritetno obravnavan v novem mandatnem obdobju Državnega zbora, v kolikor ne bo prišlo do
sprejema v tekočem mandatnem obdobju.
AD 7
ZDUS vseskozi opozarja na problematiko na področju zdravstva in je do le-te oblikoval tudi
stališča, ki jih bo zagovarjal še naprej.
Sklep št. 8: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel, da se stališča ZDUS do zdravstvene
problematike zagovarja še naprej.
AD 8
Janez Sušnik je opravil razgovor z mag. Rosvito Svenšek, za katero sklep o odpoklicu je
začasno zadržal, saj je bil bojkot na Komisiji za zdravstveno varstvo in duševno zdravje in so
bili člani odločeni, da bodo v primeru njenega odhoda, odšli tudi sami. Mag. Rosvita Svenšek
ima nalogo, da se osebno opraviči Mirku Miklavčiču. V kolikor člani ne soglašajo s predlogom
o umiku odpoklica, je potrebno postopek izvesti naprej.
Mirko Miklavčič je pojasnil, da je bil zaprošen za sodelovanje na tej funkciji s strani
predsednika ZDUS. Ocenil je, da je naredil napako, ker je povedal, da bo pomagal pri
pridobitvi sredstev od zavarovalnic za ZZZS. Dodal je, da na ZZZS odgovarjajo, da bi to

pomenilo več administrativnega dela na račun sledenja pacientu. Predlagal je podporo
začasnemu umiku sklepa.
Vijola Bertalanič je povedala, da se je potrebno sestati z našimi predstavniki in jim predati
naša stališča.
Sklep št. 9: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel začasen umik odpoklica mag. Rosvite
Svenšek.
AD 9
a)
Karolina Vida Rozman je predstavila osnovo za pripravo predloga Pravilnika o kandidiranju na
razpisih in sofinanciranju programov.
Janez Gologarnc je dejal, da delitev sredstev za delovanje PZDU ni poštena do manjših PZDU.
Alojz Vitežnik je povedal, da je bila nekoč delitev po treh kriterijih – število DU, razsežnost in
članstvo. Kar pa prejmejo iz sredstev ZPIZ, so sredstva, ki jih ZPIZ nameni glede na število
članov.
Zdravko Malnar je ponovno opozoril na nesorazmerje med sredstvi za PŠI in DŠI. Zanimalo ga
je kaj vse je zajeto v RŠK dejavnosti. Pričakuje, da to vprašanje obravnava Komisija za šport,
rekreacijo in gibalno kulturo ter je predlaga ustrezno rešitev in v kolikor ne bo, bodo delegati
PZDU predlagali rebalans finančnega načrta na Zboru članov za ureditev razmerja sredstev
med PŠI in DŠI. Glede organiziranih letovanj je dodal, da bi bilo prav upoštevati tudi
individualne člane in predlagal, da se umakne kriterije o številu nočitev.
Nika Antolašić je odgovorila, da predlog pravilnika vsebuje vse dejavnosti, ki so predmet
strogo namenskih sredstev ZPIZ, da se je Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo
seznanila z dopisom PZDU in bo to obravnavala na naslednji redni seji komisije ter da so
kriteriji za letovanja bili določeni že prej in so v novem predlogu zmanjšani (letno izpade iz
razpisa zaradi neizpolnjevanja kriterijev do največ pet DU, op.).
Sklep št. 10: Upravni odbor ZDUS je sprejel umik točk a, b, in c na naslednjo sejo. Člani
Upravnega odbora ZDUS pa naj posredujejo pisne predloge na predlog Pravilnika o
kandidiranju na razpisih in sofinanciranju programov.
d)
Sklep št. 11: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel, da se imenuje mag. Jožico Dorniž za
urednico in direktorico Zavoda Vzajemnost za novo mandatno obdobje.
Sklep št. 12: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel, da se za predstavnika zainteresirane
javnosti v Svet Zavoda Vzajemnost imenuje Borisa Dolničarja.
e)

Sklep št. 13: Upravni odbor ZDUS je soglasno imenoval Ljubo Fišer za članico Komisije za
izobraževanje, publiciteto in informatiko za preostalo mandatno obdobje 2015-2019.
AD 10, 11, 12
Točke se prestavijo na naslednjo sejo.
Pokali prvim trem uvrščenim na DŠI 2017 se podelijo na naslednji seji.
Seja je bila zaključena ob 12.50 uri.
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