Upravni odbor ZDUS
Ljubljana, 15. 9. 2018

Zapisnik 23. redne sejo UPRAVNEGA ODBORA
Zveze društev upokojencev Slovenije v mandatnem obdobju 2015-2019,
z dne 12. 9. 2018 ob 10. uri v veliki sejni sobi ZDUS, Ljubljana
Prisotni člani: Janez Sušnik (predsednik ZDUS), Mija Pukl (podpredsednica ZDUS), Zlatko
Martin Marušič (predsednik PZDU Severne Primorske), Jože Jazbec (predsednik PZDU
Dolenjske in Bele krajine), Silva Koželj (po pooblastilu predsednika PZDU Celje), Zoran Rink
(po pooblastilu predsednika PZDU Gorenjske), Anka Tominšek (predstavnica
Osrednjeslovenske PZDU- MZU Ljubljana; do 4. točke), Marjan Sedmak (po pooblastilu
predstavnice Osrednjeslovenske PZDU- MZU Ljubljana; od 4. točke dalje), Janez Malovrh
(predsednik Zasavske PZDU), Vijola Bertalanič (predsednica Pomurske PZDU), Edi Sever (po
pooblastilu predstavnika Zgornjepodravske PZDU; predsednik PZDU), Franc Hojnik
(predsednik PZDU Spodnje Podravje), Janez Gologranc (predsednik PZDU Koroške), Jožef
Žnidarič ( predsednik PZDU Posavje), Mirko Miklavčič (PZDU Južno Primorske) in Franc
Vedenik (namestnik predsednika PZDU Šaleške).
Prisotni drugi vabljeni: Alojz Vitežnik (predsednik Nadzornega odbora ZDUS), dr. Marjan
Česen (podpredsednik Strokovnega sveta ZDUS), Karmen Šparovec Terekhov (pri 3. točki),
mag. Rosvita Svenšek (pri 6. točki) in Dijana Lukić (pri 8. točki).
Opravičeno odsotni člani: Vera Pečnik (podpredsednica ZDUS), Silvo Malgaj (predsednik
PZDU Celje), Zdravko Malnar (predsednik PZDU Gorenjske), Franc Lobnik (predstavnik
Zgornjepodravske PZDU).
Opravičeno odsotni drugi vabljeni: Ana Bilbija (predsednica Strokovnega sveta ZDUS)

Janez Sušnik je uvodoma pozdravil prisotne in predlagal v sprejem dnevni red, na katerega ni
bilo pripomb. Dodal je, da bosta naslednji seji Upravnega odbora ZDUS, ena v drugi polovici
oktobra in ena pred Zborom članov ZDUS.
Sklep št. 1: Dnevni red 23. seje Upravnega odbora ZDUS se sprejme v predlagani obliki:
1. Pregled realizacije sklepov, obravnava in sprejem zapisnika 22. redne seje
Upravnega odbora ZDUS
2. Vzajemni posmrtninski sklad
3. Pregled poravnanih članarin do ZDUS za leti 2017 in 2018, stanje na dan 5. 9. 2018
4. Delitev sredstev ZPIZ in dela sredstev dividende Delfin hotela ZDUS d.o.o. Izola
5. Lokalne volitve 2018
6. Strategija za zdravje
7. 18. Festival za tretje življenjsko obdobje
8. Projekt »Starejši pešci varni v prometu«

9. Informacija o pripravi mnenja Posvetovalnega organa predsednika ZDUS v zvezi s
spremembami in dopolnitvami Statuta ZDUS in načinu vključevanja PZDU Ljubljana
z okolico v sistem ZDUS
10. Razno
AD 1
Nika Antolašić je predstavila realizacijo sklepov 22. redne seje Upravnega odbora ZDUS, ki je
bila dne 25.7.2018. Poudarek je bil dan k sklepom:
 Št. 4: Članarine za leti 2017 in 2018 so ponovno na dnevnem redu 23. redne seje,
poročilo bo pri 3. točki podala Karmen Šparovec Terekhov.
 Št. 5: Predlog delitve v okviru Osrednjeslovenske PZDU-MZU Ljubljana je pripravljen
in bo obravnavan pri 4. točki te seje.
 Št. 6: Vezano na organizacijo dogodka Dan ZDUS in podelitev pohval najboljšim DU iz
13 PZDU v letu 2018, je pripravljen pregled doslej prispelih predlogov (3). Ostale
PZDU naj predloge posredujejo v roku, to je do vključno 30.9.2018.
 Št. 7: Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve bo kriterije pripravila
v okviru sprememb in dopolnitev Pravilnika o prostovoljskem delu na eni od
prihodnjih sej.
 Št. 10: Do 10 članov ni poslalo dopolnitve podatkov za potrebe sklenitve zavarovanja
za prostovoljce. Za ostale člane je bilo to urejeno in čakamo le še na uradno potrdilo s
strani Zavarovalnice Triglav d.d.
 Št. 11 in 13: Posvetovalni organ predsednika ZDUS se je sestal dne 10.9.2018 in bo
poročilo podal predsednik pri 9. točki te seje.
 Št. 14: Črt Kanoni je v sporočilu dne 31.8.2018 zagotovil, da bo demanti na izjavo o ne
transparentni porabi sredstev Vzajemnega posmrtninskega sklada objavljen v
septembrski številki ZDUSplus.
Anka Tominšek je v okviru zapisnika dala pripombo na imenovanje Posvetovalnega organa
predsednika ZDUS, saj se ne spomni, da bi bila v organ imenovana Branka Kastelic, spomnila
je tudi na zaplete okrog statuta PZDU Ljubljana z okolico. Dodala je, da je Karolina Vida
Rozman v organ predlagala Anko Tominšek, pa to ni bilo odobreno. Janez Sušnik je odgovoril,
da je prebral predlog sklepa, ki je bil podan na prejšnji seji UO ZDUS.
Sklep št. 2: Zapisnik 22. redne seje Upravni odbor ZDUS z dne 25.7.2018 je bil sprejet z
enim vzdržanim glasom.
AD 2
Janez Sušnik je uvodoma povedal, da se je Upravni odbor Vzajemnega posmrtninskega
sklada sestal in konstituiral ter izvolil za predsednika Janeza Malovrha. V gradivu je predložen
zapisnik konstitutivne seje.
Janez Malovrh je povedala, da se je Upravni odbor sklada sestal in konstituiral. Na seji so
obravnavali kar nekaj gradiv. Na seji so potekale razprave o posameznih spremembah
novega pravilnika, ki jih bodo še prediskutirali in predlagali posamezne spremembe. Želja je,
da bi se skupaj potrudili, da bi pridobili nove člane v sklad, saj bo tako le-ta lahko normalno
deloval.

Janez Sušnik je menil, da bo moral Zbor članov ZDUS v decembru 2018 sprejeti določene
odločitve. Tako bo naslednja seja Upravnega odbora ZDUS posvečena tej problematiki in
oblikovanju predlogov za zbor. Potrebno bi bilo skleniti, ali se bo članarina pobirala, ali se bo
izvajalo izplačila ipd., namreč opcij je več. Pri izračunih bomo morali biti izjemno precizni. V
zapisniku je omenjen tudi predlog reševanja področja pogrebnin na državni ravni. Ta
trenutek na ZDUS pripravljamo za vlado RS dokumente za zdravstvo, socialo, pokojninsko
politiko in bivanjski standard, ki bo vsebovalo tudi predlog ponovne uvedbe pogrebnin, ki bo,
glede na dolgoročno neuspešnost Vzajemnega posmrtninskega, pomenila za člane sklada
neko uteho. Nekateri izračuni so že pripravljeni in bodo še dopolnjeni.
Alojz Vitežnik je dodal, da je po novem pravilniku sklada Zbor članov ZDUS v vlogi Zbora
članov Vzajemnega posmrtninskega sklada.
Vijolo Bertalanič je zanimalo, kako je sedaj urejeno področje administrativnih stroškov za
doslej, v DU zadržanih 0,30 EUR/člana. Predlagala je, da se sklada ne bremeni za ta sredstva.
Anko Tominšek je, glede na vso šlamastiko, vprašalo po sklepu št. 6 – gre za primer ženske, ki
je v sklad vplačevala 20 let in glede na odločitev odbora meni, da je le-ta preveč kruta. Janez
Malovrh je odgovoril, da bi se, v kolikor se odobri zgolj en sam tovrsten primer, vsul plaz
zahtevkov.
Sklep št. 3: Upravni odbor ZDUS se je seznanil z informacijo o konstituiranju Upravnega
odbora Vzajemnega posmrtninskega sklada.
AD 3
Janez Sušnik je uvodoma povedal, da so člani prejeli poročili o poravnanih članarinah za leti
2017 in 2018. Aktivi in klubi še čakajo s plačili, glede na ureditev razmer novoustanovljene
PZDU. Plačila sicer dobro pritekajo.
Karmen Šparovec Terekhov je povedala, da je za leto 2017 gledano na celoto, poravnanih 94
% članarin, za 2018 pa do sedaj 82 %. V avgustu smo pozvali DU, da poravnajo neporavnani
del obveznosti. Pri posameznih DU je prišlo do napake pri knjiženju, ta DU so prejela s strani
ZDUS opravičilo. Do včerajšnjega dne je prišlo še kar nekaj nakazil. Na seznamih so pa
nekatera DU, ki niso poravnala članarine tako za leto 2017, koti tudi 2018. Člane je prosila,
da vsak v svoji PZDU pozovejo neplačnike k poravnavi članarine.
Janez Sušnik je dodal, da je drugi rok za plačilo članarine za tekoče leto še odprt (do konca
meseca septembra 2018). Zaradi članarin je bilo nekaj nejevolje, npr. pri športu, na kar je
opozoril tudi Stanislav Tomšič in te zadeve smo preverili. Še vedno je kar nekaj DU, ki skupaj
nakažejo sredstva za ZDUS in Vzajemni posmrtninski sklad. V kolikor je še kakšna napaka, naj
se le-to sporoči Karmen Šparovec Terekhov.
Anka Tominšek se je zahvalila za podroben pregled plačil. Glede DU Podutik je povedala, da
se sedaj vidi, da DU plačuje in je tudi celotna PZDU presegla svoje obveznosti. Karmen
Šparovec Terekhov je odgovorila, da je DU Podutik za leto 2017 plačalo članarino letos, za

leto 2018 pa februarja 2018, kar je bila napaka v računovodstvu. Janez Sušnik se je opravičil
za napako.
Mirka Miklavčiča je zanimalo, kdaj se bo začelo spoštovati Statut ZDUS in dodal, da noben
pod akt ne more preseči določb, ki jih nalaga zakonodaja ali statut. Namreč, skladno z
določbami statuta, je PZDU je dolžna plačati članarino po glavarini in ne DU. V PZDU so letos
naredili tako, z izjemo enega DU, ki je članarino nakazalo neposredno ZDUS. Ne razume,
zakaj se mora s tovrstnimi vprašanji ukvarjati Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo
in da bo na prihodnji seji zahteval zamenjavo predsednika komisije. Janez Sušnik je odgovoril
je odgovoril, da je bil vsled teh zadev sprejet pravilnik o urejanju medsebojnih odnosov med
ZDUS in PZDU, ki določa tudi način plačevanja članarine.
Anka Tominšek je dejala, da ima Mirko Miklavčič sicer prav, a je bil tak dogovor sprejet
predvsem zaradi racionalnosti, učinkovitosti in preglednosti ter da lahko vsaka PZDU posebej
s sklepom pooblasti ZDUS, da to lahko na tak način tudi izvaja.
Alojz Vitežnik je soglašal s povedanim. Pri pravilniku se je že opozarjalo na številne zadeve. In
tudi sedaj se pojavljajo, npr. pri športu in kulturi. Program pregleda članarin, kot je
pripravljen, je dober.
Janez Sušnik je točko zaključil s tem, da je poudaril, da je bil namen pravilnika olajšati
posamezne zadeve za PZDU, le-te je bilo potrebno uskladiti tako, da so praktično naravnane.
Sklep št. 4: Upravni odbor ZDUS se je seznanil s poročiloma o poravnanih članarinah DU za
ZDUS za leti 2017 in 2018.
AD 4
Janez Sušnik je uvodoma povedal, da so člani z vabilom na sejo prejeli gradivo v zvezi s
predlogi delitev posameznih sredstev ZPIZ in dela od dividend Delfin hotela ZDUS d.o.o. Izola.
Predstavil je predloge delitev in sklepov po posameznih točkah:
1. Delitev sredstev za mednarodno sodelovanje DU na področju RŠK (SM 04 3085)
2. Delitev sredstev ZPIZ za letna srečanja (SM 04 3061)
3. Delitev sredstev ZPIZ za organizacijo RŠK aktivnosti in za letno srečanje za
Osrednjeslovensko PZDU-MZU Ljubljana (SM 04 3050, SM 04 3061)
4. Prerazporeditev sredstev ZPIZ na posameznih postavkah
5. Delitev 20.000 evrov od dividende Delfin hotela ZDUS d.o.o. Izola
Dodal je, da se dodatno pojavlja vprašanje, kako postopati pri DU, ki so prestopila iz
Osrednjeslovenske PZDU-MZU Ljubljana v PZDU Gorenjske in DU, ki je prestopilo iz PZDU
Zasavje v PZDU Posavje ter da je pri 4. točki pri predlogu prerazporeditev potrebno
upoštevati namesto postavke 04 3081, postavko 04 3080.
Anka Tominšek je glede sredstev ZPIZ povedala, da je, kot pravnico, predlog delitve sredstev
na OZDU ne moti (3. točka oz. predlog), moti pa jo, da bi se sredstva dodelila tistim, ki niso
člani in ne soglaša s stališčem in sklepom, da se dodelijo sredstva novi PZDU, ki ni članica
ZDUS. Zanimalo jo je, ali so vse delitve narejene na podlagi števila članov, saj je edino tak
kriterij lahko pošten, na kar ji je Janez Sušnik pritrdil. Dodala je, da se je na seji Sveta ZPIZ

velikokrat slišalo od predstavnikov, ki poznajo delovanje ZDUS, PZDU in DU, da sredstva do
nekaterih DU sploh ne pridejo.
Janez Sušnik je dejal, da ZDUS vsako leto na razpis ZPIZ prijavi celotno članstvi in da se
aktivom in klubom doslej ni razdeljevalo nič ter da je prav, da tudi oni prejmejo tisto, kar jim
pripada.
Mirko Miklavčič je opozoril na pravilnik, ki določa, da morajo vse transakcije iti preko PZDU.
Zorana Rinka je zanimalo o prestopih DU in poudaril združevanje ljudi in ohranjanje povezav.
Dodal je, da ni prav, da se denar dodeli tistim, ki niso del ZDUS.
Alojz Vitežnik je dodal, da so upravičenci do sredstev člani in imamo tudi seznam aktivov in
klubov ter se lahko sredstva nakaže njim. Novi PZDU, ki ni članica, se sredstev ne more
dodeliti.
Sklep št. 5: Upravni odbor je soglasno sprejel predlog delitve sredstev za mednarodno
sodelovanje DU na področju rekreacije, športa in kulture (SM 04 3085) v skupnem znesku
4.000 evrov.
Sklep št. 6: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel predlog, da se sredstva namenjena za
sofinanciranje letnih srečanj dodeli zgolj tistim PZDU, ki bodo srečanja organizirala same.
Sredstva PZDU, ki ne bodo organizirala letnih srečanj, se porazdelijo med PZDU, ki so oz.
bodo organizirale letno srečanje.
Sklep št. 7: Upravni odbor ZDUS je s štirimi vzdržanimi glasovi sprejel predlog delitve
sredstev na za organizacijo rekreativnih, športnih in kulturnih aktivnosti (SM 04 3050) in
letno srečanje (SM 04 3061), in sicer se sredstva Osrednjeslovenske PZDU-MZU Ljubljana,
glede na delež članstva, dodelijo Območnim zvezam DU:
OZDU
SM 04 3050 v evrih
SM 04 3061 v evrih
Ljubljana Bežigrad
269,67
275,96
Ljubljana Center
74,22
75,95
Ljubljana Moste Polje
452,31
462,86
Ljubljana Šiška
465,65
476,51
Ljubljana Vič Rudnik
975,07
997,82
Dolenjska
530,29
542,66
Gorenjska
354,83
363,11
Notranjska
766,10
783,98
Sklep št. 8: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel predlog prerazporeditve sredstev ZPIZ,
in sicer:
 na postavki 04 3063 (kolektivno letovanje) se razdeli 11.961,27 evrov,
 na postavki 04 3087 (aktivnosti na področju tehnične kulture – rokodelci) se razdeli
4.538,73 evrov,
 na postavki 04 3080 (pokrajinska revija pevskih zborov) se razdeli 2.800 evrov,
 na postavki 04 3131 (delavnica dramskih skupin) se razdeli 1.500 evrov.

Sklep št. 9: Upravni odbor ZDUS je z enim vzdržanim glasom sprejel predlog delitve dela
dividende Delfin hotela ZDUS d.o.o. Izola, in sicer za 20.000 evrov od skupnega zneska
dividende, ki znaša 170.000 evrov:
 10.000 evrov ostane v rezervi za organizacijo Dan ZDUS in druge aktivnosti,
 7.000 evrov se nameni za program Starejši za starejše,
 1.000 evrov se nameni za rokodelce,
 1.000 evrov se namenu za pokrajinske športe igre,
 500 evrov se nameni za likovne delavnice,
 500 evrov se nameni za dramske delavnice.
AD 5
Janez Sušnik je v uvodu točke pojasnil, da ZDUS lahko da zgolj pobudo, da se DU vključijo v
lokalne volitve. Enako velja tudi za PDZU. DU lahko na lokalnih volitvah oblikujejo svoje liste
s podporami občanov. Pred volitvami je bilo vodstvo ZDUS zelo aktivno. Srečali smo se s
predsedniki desetih strank in to, da nobeni stranki nismo dali eksplicitne podpore, se je
izkazalo za dobro. Izpostavlja se šibkost zastopanja upokojencev, tudi v občinskih svetih.
Politične stranke so naše člane doslej vedno dajale na rep list. Če želimo priti v svete, se je
treba dobro organizirati. Vodstvo ZDUS daje pobudo, da se Upravni odbor ZDUS odloči, ali se
naj gre v skupno akcijo in da se spodbudi DU k aktivnemu vključevanju v lokalne volitve
2018.
Zlatko Martin Marušič je dejal, da je gradivo dobro pripravljeno. Sam je imel šest let opraviti
s samostojno listo. Meni, da je pobuda prepozno pripravljena. Samo financiranje je potrebno
dogovoriti že na začetku in to na način, da vsak kandidat na listi nekaj prispeva. Na svoja DU,
je dejal, da ne bo vplival.
Zoran Rink je menil, da je že sedaj veliko županov naklonjenih delovanju DU. Ljudi bi morali
nagovarjati, da se priključijo tistim, ki imajo posluh za upokojence. Glede oblikovanja lastnih
list, pa je dvomil, da se bo to lahko izvedlo. Kot primer je navedel, da imajo v DU še samo za
sestavo Upravnega odbora izjemno malo kandidatov, kaj šele, da bi jih pridobili za sestavo
list kandidatov za volitve.
Vijola Bertalanič je ravno tako menila, da smo s pobudo prepozni. Na vseh srečanjih je že
opozarjala upokojence, da se vključijo. V občini imajo sedem svetnikov, ki so iz vrst DU, niso
pa vsi strankarski. Prav je, da ko bodo volitve, da članstvo usmerimo k najboljšim možnostim.
Tudi preferenčni glasovi so pomembni. Da bi uspeli sestaviti liste kandidatov pa je menila, da
bo težko zadeve izpeljati v enem mesecu.
Anka Tominšek je bila enakega mnenja kot predhodniki. Škoda se ji je zdelo, da se v ZDUS
nismo bolj aktivno vključili na državnozborskih volitvah. Moramo vztrajati na spremembi
zakona o volitvah in usmeriti vse napore tja. Za sestavo list ne bi vztrajala, je pa bila za to, da
se članstvo spodbudili k vključevanju tudi krajevne, četrtne in vaške skupnosti.
Janez Sušnik je k povedanemu dodal, da so liste v tem primeru zgolj bolj izpostavljene in da
so naštete tudi druge možnosti. Zagovarjati bi bilo treba stališče, da v kolikor člani
kandidirajo na drugih listah (npr. strank), naj si izborijo boljše mesto na listah.

Edi Sever je pazljivo prebral gradivo in ga ocenil kot zanimivo. Gradivo bo tudi predstavil na
srečanju s predsedniki DU iz Zgornjepodravske PZDU. Vsako DU je samostojen subjekt in se
lahko tako ali drugače organizira pri volitvah. V njihovi regiji je to bolj ali manj že urejeno in
da so na listi stranke DeSUS sami upokojenci ter da je na prvih pozicijah kar nekaj vidnih
občanov, upokojencev. Naša dolžnost je, da občinske strukture spoznajo pomembnost
upokojencev. Predlagal je, da vsi podprejo že ustanovljene svete za starejše oz. zahtevajo
ustanovitev. To je temeljna celica za nadaljnje aktivnosti. V občinskih odborih (za družbene
dejavnosti!) in svetih moramo biti aktivni in ustvarjalni. Zdaj je aktualen tudi program LAS.
Menil je tudi, da bi vsaka PZDU ali DU moralo imeti zadolženo osebo, ki bi opozarjala na
določene programe in projekte na vseh nivojih, saj bomo le tako lahko poskrbeli za
uresničitev želja in potreb.
Mirko Miklavčič je menil, da ideja o pobudi ni napačna. Starejša generacija je namreč
marsikje izključena. V skupnostih in svetih je prav, da ta populacije pride zraven. Kar se tiče
načina in postopka pobude, smo morda res kakšen mesec prepozni. Zadevo je že preveril na
terenu in ugotovil, da so se, predvsem ugledni predsedniki, že uvrstili na posamezne liste. V
tistih delih, kjer so še možnosti, pa bi bilo treva posameznike usmeriti v aktivnosti. To je
lahko tudi eden od načinov, da v svoje vrste pritegnemo več mlajših upokojencev.
Jožef Jazbec je povedal, da jim je novomeška občina zelo naklonjena in imajo tudi dva svoja
predstavnika v občinskem svetu. Oblikovana je tudi že lista DeSUS-a, podpore so, na listi je
šest do sedem upokojencev. Sam pobude ne podpira, ker razume, da se to organizira na
način kot so organizirane stranke. DU naj delajo in se pokažejo navzven ter se na volitvah
priključijo komu ali pa ustanovijo svoje liste.
Jožef Žnidarič je menil, da je ideja sicer dobra, a da je pobudo prepozno. Preveril je pri DU v
PZDU in interesa ni zaznal, ker se s tem samo dodatno DU nalaga delo. V Sevnici imajo celo
dvanajst članov DU na listi stranke. Kot je predsednik že rekel, je potrebno paziti, kako
porazdeliti upokojence na vrhu list.
Silva Koželj je dejala, da je potrebno predvsem opozoriti ljudi, da ni dovolj, da so na listi,
spodbuditi jih je treba predvsem k udeležbi na volitvah. Pridružila pa se je mnenju, da je
morda res prepozno. Volilna opravila so striktno določena in meni, da je v DU malo tako
sposobnih, da bi to lahko izpeljali.
Janez Sušnik je vezano na pobudo spomnil, da volilna baza upokojencev na zadnjih
državnozborskih volitvah ni podprla lastnih upokojencev. To naj služi kot generalka, da se za
naslednje državnozborske volitve lažje pripravimo. ZDUS se mora ukvarjati tudi s pobudami
za vključevanje v volitve. Prihodnje leto bodo evropske volitve, tudi tam se bomo mogli
vključiti.
Sklep št. 10: Upravni odbor ZDUS se je seznanil z možnostmi za aktivno vključevanje in
možnosti sodelovanja na lokalnih volitvah 2018. PZDU bodo preko DU članstvo spodbujale
k aktivni vključitvi v lokalne volitve bodisi na način sodelovanja s samostojno listo
kandidatov ali pa katero izmed preostalih možnosti. V kolikor se članstvo ne bo odločilo za

katero od predlaganih možnosti, pa se svetuje, naj se udeležijo glasovanja na lokalnih
volitvah, ki bo potekalo dne 18. novembra 2018 na volilnih enotah po občinah.
AD 6
Janez Sušnik je prosil mag. Rosvito Svenšek, da predstavi izhodišča za izhodišča za strategijo
razvoja sistema zdravstvenega varstva, ki bodo tudi predstavljena na okrogli mizi na 18.
Festivalu za tretje življenjsko obdobje.
Mag. Rosvita Svenšek je povedala, da so skupaj z vodstvom ZDUS v Komisiji za zdravstveno
varstvo in duševno zdravje ocenili, da se upokojencev ne sliši povsod v zadevah, ki terjajo
ureditev zdravstva po meri upokojencev. Na dveh sejah komisije so obravnavali gradivo, med
drugim tudi predlog dr. Marjana Česna o dolgoročni zdravstveni reformi. Izhodišča za
strategijo je pripravil mag. Martin Toth. Namen gradiva je, da se ga ne obravnava zgolj na
organih zveze ZDUS, ampak da se z njim seznanijo v PZDU. Ugotavljajo, da je boljše zdravje
cilj h kateremu težimo vsi, to pomeni individualno skrb, v okviru družine, regij, podjetij in
vseh deležnikov, ki načrtujejo različne dejavnosti. Vsa vprašanja v tem življenju so povezana z
vprašanjem zdravstvene varnosti ljudi, zato je treba v sistem vključiti vse deležnike.
Ugotavljajo tudi, da se naloge izvajalcev sedaj zelo mešajo. Zakonsko je že sedaj dobro
napisano, samo se to sploh ne upošteva. Tisti, ki plačujejo prispevke bi morali o vseh
podrobnostih odločati na svojih organih. Upravljanje je odtujeno od tistih, ki bi morali po
ustavi to izvajati. Velik razkorak je med potrebami ljudi in možnostmi za njihovo
uresničevanje. Soglašamo z obvezno vključitvijo vseh državljanov v obvezno zavarovanje, saj
se s tem zagotavlja solidarnost. Priča smo, da je vedno več ljudi izključenih, zato pravimo, da
je kršeno načelo največje solidarnosti. Predlagali so nekaj sprememb: treba bi bilo izvesti
načelo vključitve, tudi za primere, ko nekdo ne more plačati prispevka, za kar naj se sredstva
zagotovijo iz virov občine ali državnega proračuna, odpravit je treba razlike v prispevnih
stopnjah, ločiti je treba zavarovanje za bolezni od zavarovanja za poškodbe in poklicne
bolezni, saj ima vsako od področij svoja tveganja. Predlaga se tudi, da bi bila arbitraža
sestavljena od zunanjih strokovnjakov (ne od ZZZS ali izvajalcev storitev), tako bodo sklepi
objektivni in zavezujoči. Modeli zavarovanj so potrebni prenove, prej je bil sistem celovit in
pregleden, od leta 1982 pa je prišlo do razvoja v znanosti in tehnologiji ter je tako dane
mogoče opraviti več v krajšem času. Zaradi razvoja je potrebno prenoviti tudi delovne
normative. Vseh pravic seveda ne more biti in jih je treba omejiti glede na ekonomska in
socialna razmerja, dolžnost države pa je, da razmeji obvezne zdravstvene storitve od ostalih.
Možnosti so tudi za povečanje prihodkov ZZZS. Če se ukini dopolnilno zavarovanje, je treba
dvigniti prispevno stopnjo za nekaj več kot 2 %. Glede drobljenja zdravstvene mreže
ugotavljajo, da je veliko zdravstvenih domov, ki nimajo vseh dejavnosti, s tem pa se dobi tudi
boljši nadzor nad financami, kadri in izvajanjem storitev. Javno zdravstveno mrežo je treba
urediti tako, da se neha kanaliziranje v zasebne dejavnosti.
Janez Sušnik je dejal, da je skupina pripravila odlična izhodišča za strategijo razvoja
zdravstvenega sistema. Gradivo je namenjeno članstvu, poslanskim skupinam, ministrstvu in
vladi. Izhodišča bomo izpostavili tudi na 18. F3ŽO. Veliko pripomb smo dali tako na
resolucijo, oba zakona, pa nismo bili dovolj slišani. Upa, da bomo pri tej vladi bolj slišani. Po
festivalu se nameravamo sestati z vsemi poslanskimi skupinami.

Dr. Marjan Česen je menil, da bo potrebno počakati na javno razpravo. Moti ga, da se preveč
analizira. Sam se je usmeril v kreativno sintezo, kaj moramo in kaj je možno narediti. Čez dva
tedna se bo ponovno sestal Strokovni svet ZDUS, kjer bo predstavil svoj model in s tistim
mnenje bi se šlo v javnost. Sam temelji na ekonomskih javnih dobrinah in načinu, kako
moramo delati, da bo javni sistem postal vzdržen.
Mag. Rosvita Svenšek je predlagala, da bi njegovo gradivo, ki je koristen pripomoček za vse
načrtovalce in zajema celotno metodologijo, priložili izhodiščem kot prilogo (priročnik).
Mirko Miklavčič je omenil, da se je o tem že velikokrat razpravljalo, material je pripravljen
kolikor se da skrbno pripravljen. V Sloveniji moramo govoriti o zdravju in ne načinu
zdravljenja. Spomnil je tudi na tri različne vire financiranja. Ponovno je tudi opozoril na
stroške zdravljenj po prometnih nesrečah, ki je dejansko strošek zdravstvene zavarovalnice
in ne ZZZS.
Sklep št. 11: Upravni odbor ZDUS se je seznanil z izhodišči za strategijo razvoja sistema
zdravstvenega varstva in bo predstavljen širši javnosti. Ekspertna skupina za zdravje bo
določila gradivo, katerega priloga je lahko dokument dr. Marjana Česna.
AD 7
Janez Sušnik je povedal, da je pred nami že 18. Festival za tretje življenjsko obdobje. Izdana
je tudi brošura s programom. ZDUS organizira nekaj okroglih miz, imamo tudi svoj
izobraževalni, kulturni in ustvarjali program. Še vedno je težava, da kot soorganizatorji
nikakor ne pridobimo nobenih finančnih pokazateljev. Vsebinsko in finančno veliko
sodelujemo, zato menimo, da smo kot soorganizatorji upravičeni do vpogleda v poročilo.
Tudi dogovor o sodelovanju je podcenjujoč in nesprejemljiv. Od Zavarovalnice Triglav d.d.
smo pridobili sredstva za program ZDUS na festivalu in polovico sredstev bomo namenili
družbi Proevent. Člane je pozval, da se na festival povabi čim več ljudi.
Mija Pukl je prosila, da se člani Upravnega odbora ZDUS osebno udeležijo posameznih
okroglih miz, saj potrebujemo njihovo podporo.
AD 8
Dijana Lukić je povedala, da gre pri projektu za nadaljevanje projekta iz preteklega leta. Lani
smo izvedli štiri delavnice, za letos smo prijavili štiri nove delavnice - dve v oktobru v PZDU
Dolenjske in Bele krajine in PZDU Gorenjske ter dve novembra - v Pomurski PZDU in PZDU
Celje. V zadnji številki revije ZDUSplus je o tem objavljena informacija, lani po Dnevu ZDUS je
predsednik ZDUS med drugim podpisal dogovor, na podlagi katerega se vključujemo v
aktivnosti, vezane na varnost starejših udeležencev v prometu. Letos bo delavnice izvajal
Vlado Todorović, ki bo pripravil napotke za vpeljavo aktivnosti v programe DU, strokovno
vsebino bo zagotovil predavatelj Agencije RS za varnost v prometu. Imeli so projektni
sestanek, na katerem je bil sprejet sklep, da aktivnosti ne morejo sloneti zgolj na dveh
osebah in bi bilo dobro, da bi v vsaki PDZU poiskali osebo, ki jo to področje zanima in bi bila
pripravljena izvajati delavnice in promocijo.

Jožef Žnidarič je omenil, da so lani naredili v PZDU podobno izobraževanje (starejši vozniki –
Sožitje), sedaj so se usmerili na vsebine za pešce in kolesarje.
Sklep št. 12: Upravni odbor ZDUS se je seznanil z vsebino dogovora o sodelovanju pri
razvoju, načrtovanju in izvajanju preventivnih programov, projektov in aktivnosti za
starejše udeležence cestnega prometa. PZDU do konca leta 2018 na ZDUS sporočijo osebe,
ki se bodo načrtno in dolgoročno ukvarjale s področjem izvajanja aktivnosti (delavnic,
preventivnih akcij) in promocije na področju prometne varnosti starejših.
AD 9
Janez Sušnik je podal informacijo o prvem sestanku posvetovalnega organ predsednika
ZDUS. Na sestanku, ki je potekal dne 10.9.2018 so se oblikovale tudi minimalne pripombe na
statut. Do naslednjega Upravnega odbora ZDUS bo posvetovalni organ pripravil strokovno
gradivo, da ne bo več dilem okrog statuta. Materiali še niso v celoti pripravljeni, ker je
odprtih še nekaj vprašanj. Točka se zato prestavi na naslednjo sejo, ki bo predvidoma med
15. in 20. oktobrom 2018.
AD 10
a) Šampion za varstvo človekovih pravic starejših
Janez Sušnik je v uvodu povedal, da smo bili s strani MDDSZ pozvani, da predlagamo
kandidata za naziv Šampion za varstvo človekovih pravic starejših. Na ministrstvu so za naziv
predlagali dr. Matejo Kožuh Novak, naš predlog za ta naziv pa bi bil Tomaž Banovec.
Mija Pukl je dodala, da je sporočilo o tem prišlo posredno z MDDSZ in gre za proglasitev
Šampiona za varstvo človekovih pravic starejših. Dr. Mateja Kožuh Novak je bila velika borka
na tem področju in se je tudi udeleževala sestankov na OZN. Podelitev nagrade (naziva) bo
potekala v Bruslju. Ker je možnosti več, se je vodstvo dogovorilo, da bi za naziv predlagali
Tomaža Banovca.
Sklep št. 13: Upravni odbor ZDUS je z enim vzdržanim glasom sprejel predlog, da se MDDSZ
posreduje predlog, da se za naziv Šampiona za varstvo človekovih pravic starejših predlaga
Tomaža Banovca.
b) Predlog preklica sklepa Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo
Mirko Miklavčič je predlagal, da bi se sprejel sklep, s katerim bi se preklicalo sklep Komisije
za šport, rekreacijo in gibalno kulturo, saj si je predsednik dovolil preklicati prva mesta
pokrajinskih športnih iger za uvrstitev na Državne športne igre in je tja uvrstil drugo
uvrščene.
c) Penzion servis
Janez Gologranc je omenil, da se na Koroškem pojavlja Penzion servis, ki DU nudi vse
mogoče storitve in z njimi sklepa pogodbe ter pridobiva podatke o članstvu.

Mija Pukl je povedala, da se je Strokovni svet ZDUS do tega opredelil na način, da s Penzion
servisom nimamo nič in na to opozorimo vsa DU ter da naj ne nasedajo na tovrstne
provokacije in prevare.
Sklep št. 14: Upravni odbor ZDUS je sklenil, da se DU takoj opozori, naj se distancirajo od
Penzion servisa, saj za tem lahko tiči prevara.

Seja je bila zaključena ob 13. uri.
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