Upravni odbor ZDUS
Ljubljana, 29. 5. 2018

Zapisnik 19. redne sejo Upravnega odbora ZDUS z dne 21. 5. 2018
s pričetkom ob 10. uri na sedežu ZDUS, Ljubljana
Prisotni člani: Janez Sušnik (predsednik ZDUS), Mija Pukl (podpredsednica ZDUS) pri zadnjih
točkah, Jože Žnidarič (predsednik PZDU Posavje), Jožef Jazbec (predsednik PZDU Dolenjske in
Bele krajine), Jožef Rebernak (predsednik PZDU Šaleške), Mirko Miklavčič (predsednik PZDU
Južno Primorske), Zdravko Malnar (predsednik PZDU Gorenjske), Vijola Bertalanič
(predsednica PZDU Pomurske), Silvo Malgaj (predsednik PZDU Celje), Zlatko Martin Marušič
(predsednik PZDU Severne Primorske), Franc Lobnik (predsednik Zgornjepodravske PZDU),
Franc Hojnik (predsednik PZDU Spodnje Podravje), Janez Gologranc (predsednik PZDU
Koroške), Anka Tominšek (predstavnica Osrednjeslovenske PZDU-MZU Ljubljana).
Prisotni drugi vabljeni: Alojz Vitežnik (predsednik Nadzornega odbora ZDUS), Avgust Ribič
(predsednik Častnega razsodišča ZDUS), Ana Bilbija (predsednica Strokovnega sveta ZDUS),
Karolina Vida Rozman (predsednica Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne
zadeve).
Opravičeno odsotni člani: Vera Pečnik (podpredsednica ZDUS).
Uvodoma je Janez Sušnik pozdravil prisotne in ugotovil sklepčnost. V sprejem je predlagal
dopolnjen dnevni red 19. redne seje.
Sklep št. 1: Upravni odbor ZDUS je sprejel dnevni red 19. redne seje z dne 21. 5. 2018 v
dopolnjeni obliki:
1. Pregled realizacije sklepov, obravnava in sprejem zapisnika 18. redne seje
Upravnega odbora ZDUS
2. Poročilo Častnega razsodišča ZDUS za leto 2017
3. Poročilo Strokovnega sveta ZDUS za leto 2017
4. Vzajemni posmrtninski sklad
5. Delfin hotel ZDUS d.o.o. Izola
6. Članarina ZDUS za leto 2019
7. Sprejem dnevnega reda in gradiva za 28. redni Zbor članov ZDUS, 21. 6. 2018
8. Sprejem sodil za razmejevanje posrednih stroškov
9. Kadrovske zadeve
 Imenovanje Antona Donka kot predstavnika ZDUS za sodelovanje s Sinzezo
KCD
 Dodelitev nagrade prostovoljki Alenki Ogrin za izjemne dosežke
10. Poročilo Delovne skupine za pregled Statutov PZDU
11. Informacije o aktivnostih MeKoS in SEKOS; vsebinski programi
12. Volitve v Državni zbor Republike Slovenije
13. Skupni poziv NVO političnim strankam ter kandidatkam in kandidatom
14. Razno

AD 1
Nika Antolašić je predstavila realizacijo sklepov, sprejetih na 18. redni seji z dne 18. 4. 2018
in k 4. točki dodala, da dve komisiji nista podali poročila o delu za preteklo leto (Komisija za
socialna vprašanja in Komisija za izobraževanje, publiciteto in informatiko).
Janez Sušnik je dodal, da delo posameznih komisij ne teče dovolj dobro, predvsem na
področjih, ki bi morala biti dobro pokrita.
Na zapisnik ni bilo pripomb.
Sklep št. 2: Upravni odbor ZDUS je sprejel zapisnik 18. redne seje z dne 18. 4. 2018.
AD 2
Avgust Ribič je predstavil poročilo Častnega razsodišča ZDUS za preteklo leto, pri čemer je
poudaril, da večjih posebnosti ni bilo. V letu 2017 je bil izvoljen nov namestnik člana, en član
je umrl. Razsodišče je obravnavalo pritožbo DU Podgorci in MZDU Ormož ter zadevo, na
podlagi 33. člena takrat veljavnega Statuta ZDUS, odstopilo v nadaljnje reševanje Častnemu
razsodišču PZDU Spodnje Podravje.
Sklep št. 3: Upravni odbor ZDUS je sprejel Poročilo Častnega razsodišča ZDUS za leto 2017
in ga daje v sprejem Zboru članov ZDUS.
AD 3
Ana Bilbija je na podlagi gradiva, ki so ga člani prejeli ob sklicu predstavila nekaj poudarkov:
 prikazana je udeležba na sejah, člani so aktivni in sodelujejo,
 vsebina dela je razvidna iz poročila,
 opozorila je na projekte, ki jih trenutno ni (razen programa Starejši za starejše),
 okrepiti bi bilo treba mednarodno sodelovanje,
 podan je bil predlog, da se Memorandum 2018 prevede v angleščino in se ga razdeli
tujim delegacijam na F3ŽO,
 NS PIZ ni zajet v sredstva Demografskega rezervnega sklada,
 s Strategijo dolgožive družbe so se redno seznanjali,
 sodelovali so s pripombami na Zakon o zdravstvenem varstvi in zdravstvenem
zavarovanju,
 Zakon o dolgotrajno oskrbi še ni sprejet, predlagala je, da bi na to temo organizirali
okroglo mizo,
 potrebne bi bile investicije v izobraževanje starejših,
 priloženo je bilo poročilo Jožice Puhar o izvedenih mednarodnih aktivnostih.
Janez Sušnik je v zvezi s F3ŽO povedal, da do sedaj nismo prejeli finančnega poročila za
preteklo leto, prav tako ne dogovora o sodelovanju s Proevent-om. Opozoril je, da ZDUS
stroškov ne bo nosil in da zahtevamo podatke za preteklo leto in projekcijo za letošnje leto.
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Ana Bilbija je opozorila, da je treba od vodstva F3ŽO zahtevati pisno poročilo za lani in
projekcijo za letos.
Sklep št. 4: Upravni odbor ZDUS je sprejel poročilo Strokovnega sveta ZDUS za leto 2017 in
ga daje v sprejel Zboru članov ZDUS.
AD 4
Janez Sušnik je uvodoma povedal, da se bo pravilnik o delu sklada sprejemal posebej in v
nadaljevanju pozornost usmeril na vzdržnost Vzajemnega posmrtninskega sklada, za katero
so člani prejeli analizo vzdržnosti. Pripravili bi dodatne izračune za primer prekinitve
vplačevanja v sklad in da bi le-ta postopoma ugasnil. V danem izračunu so predpostavke, da
so v skladu še vsi člani (brez izstopov in smrti). Ocenili smo, da bi se sklad v tem primeru
izčrpal do leta 2023. Primanjkljaj znaša 3,5 MIO EUR. Na seji Upravnega odbora ZDUS, ki bi
bila približno en teden pred Zborom članov ZDUS, bi pripravili predlog in možne rešitve.
Obenem je dodal, da trenutno potekajo razgovor s političnimi strankami in kot delno rešitev
situacije s skladom vidi v ponovni uvedbi pogrebnin za vse.
V razpravi so člani povedali:
 Janez Malovrh: V obzir je potrebno vzeti določbe Statuta ZDUS. Glede vzdržnosti je
dejal, da v kolikor bo manj članov, bo tudi manj umrlih in ne ve, zakaj ne bi včlanjevali
novih.
 Alojz Vitežnik: Uvodoma je dejal, da je potrebno spremeniti sklep Zbor članov ZDUS,
ki določa izplačilo posmrtnin po 3-stopenjski lestvici (ni vzajemnosti) in predlagal, da
se določi enotno izplačilo v znesku 200,00 EUR. Urediti je treba disciplino plačevanja
članarine, na primer, če članarina ni poravnana v tekočem letu, se podaljša karenca
za izplačilo. Pri vzdržnosti je največja težava višina članarine. Glede na sredstva
sklada, izpad članstva in umrljivost, se bo sklad izčrpal do leta 2023. Menil je, da se le
z znižanjem izplačila samo še podaljšuje agonija.
 Franc Lobnik: Spomnil je na pretekle obljube, če bomo dosegli preko 200.000 članov,
da bo izplačilo znašalo v letu 2018 kar 400,00 EUR. Glede na sedanje podatke bi bilo
prav, da se sklada ne propagira in se ne vključuje novih članov. Dejstvo je, da sklad ne
deluje več v dobrih pogojih, izstopov je veliko. Zadevo bi bilo potrebno zaključit, saj
neke dobre rešitve tako rekoč ni. Predlagal je, da se za Zbor članov ZDUS pripravi
predlog, da se v letu 2019 članarina ne pobira več in se izplača člane sklada.
 Anka Tominšek: Imeli so posvet s predsedniki DU, sejo Izvršilnega odbora in stališča
ostajajo enaka. Predlagala je ukinitev sklada.
 Zdravko Malnar: Uvodoma je povedal, da je 34% članov njihovih DU, včlanjenih v
sklad. Delegati bodo za zbor potrebovali konkretne napotke. Menil je, da bo očitki na
ta račun v vsakem primeru.
 Jože Žnidarič: Po decembrskem Zboru članov ZDUS je sklical sestanek v zvezi s
problematiko sklada. Mnenje je, da je potrebno to agonijo čim prej končati. Podpira
predlog, da se sredstva razdelijo, da vsak od članov vsaj nekaj prejme. Pripraviti je
potrebno dobre predloge in zadevo zaključiti na junijskem zboru.
 Franc Lobnik: Ta Upravni odbor ZDUS je pripravljal predloge sklepov, ki na
decembrskem zboru niso bili podprti in naj zbor s tem v zvezi sprejme tudi
odgovornost.
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 Jožef Rebernak: Zastopal je mnenje o ukinitvi sklada. Dejal je, da imajo nekatera DU
tudi 80% članov, včlanjenih v sklad.
 Anka Tominšek: V kolikor se odločimo za likvidacijo sklada, je potrebno vzeti v obzir,
da 56% sedanjih članov vplačuje v sklad 20-30 let in vsem enako izplačilo ne gre.
Predlagala je izplačilo po lestvici.
 Jožef Rebernak: Predlagal je, da v kolikor bi se izplačalo vsem v enake znesku, naj se
to pravno preveri.
 Silvo Malgaj: Upravni odbor PZDU je predlagal, da se naj ne sprejema več novih
članov in naj se sklad izčrpa sam. To je bilo sprejeto z razumevanjem.
 Alojz Vitežnik: V izračun je potrebno dodati tudi stroške vodenja sklada. Najbolj
pošten način bi bil, da se sklad izčrpa. Menil je, da je pošteno delitev težko narediti –
vsem enako izplačilo ali različno. Predlagal je, da se sklad izčrpa, do takrat pa je
potrebno sprejeti nov pravilnik.
 Janez Sušnik: Opcij je več – da se članarin v letu 2019 ne pobira več, - da se pobira
članarina in se ne vključuje novih članov, - se izplača člane, - se sklad izčrpa. Sklad
glede na projekcijo ni več vzdržen.
 Anka Tominšek: V kolikor bomo realizirali predlog Alojza Vitežnika, lahko pričakujemo
tožbe. Sama je mnenja, da bodo v skladu ostali tisti, ki v sklad vplačujejo dalj časa.
Glede izplačil pa je potrebno upoštevati načelo vzajemnosti in pravičnosti in ne
število let vplačevanja.
 Janez Malovrh: Se ni strinjal, da bo s takšnim izplačilom poskrbljeno za solidarnost.
Stališče Upravnega odbora PZDU je, da se poveča članarina, izplačilo pa naj ostane
enako.
 Franc Lobnik: Glede na razpravo je predlagal, da se preneha s plačevanjem članarine
in se sklad izčrpa sam.
 Janez Gologranc: Predlagal je, da bi razmislili tudi o izplačilih. Če se sklad ukine, je
pričakovati vsip članstva v DU.
 Silvo Malgaj: Spomnil je na predlog Jožefa Jazbeca, ko je predlagal, da bi izplačil
posmrtnine znašalo 160,00 EUR.
 Mirko Miklavčič: Le trije člani Upravnega odbora ZDUS so tudi člani VPS. O usodi
sklada odloča članstvo sklada. Organ sklada bi moral pripraviti rešitve. Sklepi, ki jih
bomo sprejeli bodo morali biti v dobro ZDUS in sklada.
 Alojz Vitežnik: Če bi bil sklad pravna oseba, bi odločali drugače. Ker tega ni, je
legitimen sklep Zbora članov ZDUS. V pravilniku sklada pa naj se predlaga, da funkcijo
Upravnega odbora VPS opravlja Upravi odbor ZDUS.
 Janez Sušnik: Opozoril je na nedosledno plačevanje članarin in sistem, ki omogoča
plačevanje celo za eno leto nazaj.
 Ana Bilbija: Opozorila je, da Statut ZDUS v 44. členu določa, da je bil sklad ustanovljen
na podlagi akta o ustanovitvi, ki ga je sprejel najvišji organ ZDUS, za katerega ne vemo
kaj določa za primer prenehanja sklada.
 Vijola Bertalanič: Prosila je, da se podatke pridobi pravočasno, da v PZDU lahko
pridobijo mnenje. Dan je bil tudi predlog, da bi se DU odpovedala 0,30 EUR na
članarino, vendar se s tem kaj dosti ne pridobi.
 Janez Sušnik: Pripravili bomo predloge do Zbor članov ZDUS.
Nadalje je tekla razprava glede predloga Pravilnika o delu Vzajemnega posmrtninskega
sklada.
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Alojz Vitežnik je dejal, da je pravilnik potrebno sprejeti in da mora biti le-ta skladen s
Statutom ZDUS. V kolikor pa bi Zbor članov ZDUS sprejel sklep o ukinitvi sklada, pravilnika ne
potrebujemo.
Karolina Vida Rozman je predlagala, da ožja skupina pravilnik nomotehnično uredi, vključno z
amandmaji, ki jih je predlagala Komisija VPS in se ga predloži v sprejem Zboru članov ZDUS.
Sklep št. 5: Upravni odbor ZDUS je sprejel Pravilniku o delu Vzajemnega posmrtninskega
sklada in ga nomotehnično urejenega predloži v sprejem Zboru članov ZDUS.
AD 5
Janez Sušnik je uvodoma povedal, da gre bolj za izredno točko, da se je marsikaj dogajalo.
Sklepi zadnje seje so bolj ali manj že realizirani. Opozoril je na pismo predsednika
Nadzornega sveta hotela, s katerim je bil dan razlog za odpoved direktorice. Gre za obsodbe,
ki ne sodijo v sam bonton. Druga zadeva je dopis Upravnega odbora PZDU Dolenjske in Bele
krajine, ki govori o izredni reviziji. Revizija je zakonsko določena, tu pa gre zgolj za pregled
finančnega poslovanja. 26. marca tekočega leta je bila podpisana skupna izjava o pomiritvi
zadev. Kar se tiče pregleda poslovanja, smo pridobili podatke po mirni poti in do sedaj
takega poročila še niso prejeli. Do Skupščine hotela (28. 6. 2018) bo potrebno pripraviti
predloge glede investicij in podobno. Tu gre za dolgoročno vizijo. Na Skupščino bo dan tudi
akt hotela, ki je potreben prenove.
Alojz Vitežnik je dejal, da akt hotela sprejema Zbor članov ZDUS.
Jožef Jazbec je sprejel povedano in da se je tega potrebno dosledno držati. Osebno želi, da se
ne ponovi zgodba izpred nekaj let.
Silvo Malgaj je omenil, da se je na prejšnji seji vzdržal glasovanja in da poročila niso prejeli.
Anka Tominšek je na zadnji Skupščini hotela glasovala za razrešitev predsednika Nadzornega
sveta hotela in da je tak odnos zanjo nesprejemljiv. V aktu pa je potrebno določiti, da tudi
člani Upravnega odbora prejmejo poročilo.
Mirko Miklavčič je opozoril na to, da je hotel zavezan k spoštovanju določb Zakona o
gospodarskih družbah, ZDUS pa Zakona o društvih.
AD 6
Janez Sušnik je predlagal višino članarine za ZDUS za leto 2019 in da se predlaga, naj se PZDU
priporoča, da storijo enako.
Jožef Rebernak je predlagal, naj se poenotijo članarine DU, s čimer ostali člani niso soglašali,
saj se v to področje ne sme posegati.
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Sklep št. 6: Upravni odbor ZDUS je sprejel letno članarino za ZDUS, ki za leto 2019 znaša 0,5
EUR na člana in predlaga priporočilo, da v PZDU sprejmejo enako višino članarine. Oba
predloga daje v sprejem Zboru članov ZDUS.
AD 7
Sklep št. 7: Upravni odbor ZDUS je sprejel predlog dnevnega reda za 28. redno sejo Zbora
članov ZDUS, poslovnik ter predlog organov in delovnih teles zbora.
AD 8
Sklep št. 8: Upravni odbor ZDUS je sprejel sodila za razmejevanje posrednih stroškov.
AD 9
Karolina Vida Rozman je predstavila sklepe Komisije za kadrovske, organizacijske in
statutarne zadeve.
Pri predlogu za dodelitev nagrade prostovoljki se je razvila razparava o tem, kaj pomeni, da
je nekdo zaslužen za opravljeno delo ter da je bilo okrog kampanje Sobivamo veliko težav.
Sklep št. 9: Upravni odbor ZDUS je imenoval Antona Donka kot predstavnika ZDUS za
sodelovanje s Sintezo KCD.
Sklep št. 10: Upravni odbor ZDUS je z dvema glasovom proti določil izplačilo nagrade
prostovoljki Alenki Ogrin za opravljeno prostovoljsko delo pri kampanji Sobivamo v znesku
300,00 EUR neto.
AD 10
Zdravko Malnar je prisotne seznanil, da se je delovna skupina sestala v petek, 18. 5. 2018.
Pregledani so bili vsi statuti, celo eden več – gre za PZDU, ki je v ustanavljanju. Največ so
govorili o statutu MZU, ki bo pregledan posebej. Statute bo pregledala ožja skupina, v kateri
bi želel sodelovanje Anke Tominšek, ki bo zagotovo prepoznala morebitna neskladja.
Ugotovljeno je bilo, da je večina statutov usklajena z manjšimi odkloni. Poročilo bo dano na
Zboru članov ZDUS – gre le za seznanitev. Opozoril je še na to, da nimamo orodja, ki bi
omogočalo izključitev člana ali drugačno ukrepanje, v primeru, da katera od PZDU ne bi v
celoti izpolnila sprememb v temeljnih določbah, vezano na piramidno organiziranost.
AD 11
Janez Sušnik je prisotne seznanil o dveh koordinacijah, v katerih sodeluje ZDUS in sicer
MeKoS – Medgeneracijska koordinacija Slovenije in SEKOS – Seniorski koordinacijski odbor
Slovenije. Obe koordinaciji sta sprejeli programe, katere so člani prejeli ob sklicu seje. Gre za
širše povezovanje in boljše zastopanje zahtev.
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AD 12
Potekajo razgovori s političnimi strankami. Podlaga za razgovore je Memorandum zahtev in
pričakovanj ZDUS (daljša in krajša verzija besedila). Želimo ugotoviti, koliko so naše zahteve
zajete v programih strank in kaj bodo vnesli v koalicijsko pogodbo. V sredo pred volitvami bi
dali izjavo, s tem, da posameznih strank ne bomo izpostavljali, izpostavili bomo programe, ki
zajemajo vprašanja upokojencev.
AD 13
ZDUS je sopodpisnik skupnega poziva osmih NVO. Poziv temelji na ureditvi sistema
dolgotrajne oskrbe in socialno varstvenih storitev. Poziv je bil posredovan s strani Skupnosti
socialnih zavodov Slovenije, ki je bil koordinator priprave poziva, vsem političnim strankam.
AD 14
Jožef Rebernak je omenil, da je na zadnji seji predlagal uvedbo sejnin, na kar je predsednik
odgovoril, da še ni bilo v zvezi s tem nič odločeno.
V razmislek je bil dan predlog o prerazporeditvi sredstev med PŠI in DŠI.
Letos bo Dan ZDUS organiziran v mesecu novembru na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Povabilo se bo vse predsednike DU. Strošek organizacije bo nosil ZDUS, prevozov pa ne
bomo krili.

Seja je bila zaključena ob 13. uri.

Zapisala:
Nika Antolašić
Tajnik ZDUS

Janez Sušnik
Predsednik ZDUS

7

