Upravni odbor ZDUS
Ljubljana, 24.10.2018
Zapisnik 24. seje Upravnega odbora Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS)
v mandatnem obdobju 2015-2019
z dne 24.10.2018 s pričetkom ob 10. uri na sedežu ZDUS, Ljubljana

Prisotni člani: Janez Sušnik (predsednik ZDUS), Vera Pečnik (podpredsednica ZDUS), Mija Pukl
(podpredsednica ZDUS; delno), Zlatko Martin Marušič (predsednik PZDU Severne Primorske),
Drago Prtenjak (po pooblastilu predsednika PZDU Celje), Zdravko Malnar (predsednik PZDU
Gorenjske), Zoran Rink (po pooblastilu predsednika PZDU Gorenjske; delno), Anka Tominšek
(predstavnica Osrednjeslovenske PZDU- MZU Ljubljana), Janez Malovrh (predsednik Zasavske
PZDU), Vijola Bertalanič (predsednica Pomurske PZDU), Franc Lobnik (predstavnik
Zgornjepodravske PZDU), Franc Hojnik (predsednik PZDU Spodnje Podravje), Janez
Gologranc (predsednik PZDU Koroške), Dušan Kraševec (po pooblastilu predsednika PZDU
Dolenjske in Bele krajine), Jožef Žnidarič (predsednik PZDU Posavje), Mirko Miklavčič
(predsednik PZDU Južno Primorske) in Franc Vedenik (predsednik PZDU Šaleške).
Prisotni drugi vabljeni: Alojz Vitežnik (predsednik Nadzornega odbora ZDUS), Ana Bilbija
(predsednica Strokovnega sveta ZDUS do vključno 7.b točke), Mojca Adam Derganc (pri 3.
točki), Karolina Vida Rozman (predsednica Komisije za kadrovske, organizacijske in
statutarne zadeve; pri 7.a točki) in Franc Koščak (podpredsednik Komisije za kadrovske,
organizacijske in statutarne zadeve).
Opravičeno odsotni člani: Jože Jazbec (predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine) in Silvo
Malgaj (predsednik PZDU Celje).

Prisotni so se z minuto molka poklonili pokojnemu predsedniku Šaleške PDZU Jožefu
Rebernaku.

Janez Sušnik je pozdravil prisotne in predlagal v sprejem dnevni red 24. redne seje
Upravnega odbora ZDUS.
Zdravko Malnar je na predlog dnevnega reda podal pripombo na 11 .točko, ki je bila
predhodno že umaknjena z dveh sej na pobudo predsednika ZDUS zaradi umiritve situacije:
Presenečen je bil, da se problematiko ponovno izpostavlja. Sam je takrat razumel, da se ta
zadeva vsaj do marca 2019 ne bo obravnavala, ko bo sestava Upravnega odbora ZDUS še v
sedanji zasedbi, potem pa večini preneha mandat. Predlagal je umik te točke, saj gre
ponovno za enako vsebino in naj se o tem razpravlja v naslednjem mandatu.
Janez Sušnik je odgovoril, da je bila točka prekinjena z namenom ponovne obravnave na eni
prihodnjih sej. Pripravljena je obrazložitev, obenem se ne moremo s tem problemom
ukvarjati stalno, zato je prav, da Upravni odbor ZDUS sprejme odločitev.

Zdravko Malnar je dejal, da to ne drži, da je bila točka prvič prekinjena in preložena, drugič
pa umaknjena z dnevnega reda. Če bo v nadaljevanju sprejet sklep, kot ga predlaga
predsednik ZDUS, bo izven zveze ostalo 25.000 članic in članov. Priporočilo Upravnega
odbora ZDUS naj bo dopolnitev statut. Prepričan je, da bo v tem času to tudi urejeno in bo
PZDU lahko sprejeta v ZDUS.
Jože Žnidarič je nadalje predlagal, da se opredelimo do nepremičninskega davka in vprašanja
o spremembi imena ZDUS.
Janez Sušnik je v zvezi z nepremičninskim davkom dejal, da je dogovorjen sestanek na
Ministrstvu za finance in bo o tem dano poročilo.
Vijola Bertalanič je predlagala, da se medsebojno razrešijo polemike glede članstva in
statutov PZDU in da se s to problematiko enkrat zaključi.
Sklep št. 1: Upravni odbor ZDUS je z večino glasov (proti sta glasovala Zdravko Malnar in
Anka Tominšek) sprejel dnevni red 24. redne seje dne 24.10.2018 v predlagani obliki:
1. Pregled realizacije sklepov, obravnava in sprejem zapisnika 23. redne seje
Upravnega odbora ZDUS
2. Vzajemni posmrtninski sklad
3. Realizacija finančnega načrta ZDUS na dan 31.8.2018 in napoved do 31.12.2018
4. Predlog delitve sredstev za kolektivno letovanje v Sloveniji (SM 04 3063),
pokrajinskih in državnih športnih iger (SM 04 3070 in 3071)
5. Primerjava Memoranduma 2018 in Koalicijske pogodbe ter pripombe in predlogi
ZDUS
6. Zakonodajna pobuda
a) Postopen dvig odmernega odstotka z 57,25 na 63,5 %, letni dodatek, dvig
dela vdovske pokojnine
b) Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o socialno varstvenih prejemkih –
pogrebnina za vse v znesku 530 EUR
7. Kadrovske zadeve
a) Pravilnik o volitvah in imenovanjih v ZDUS
b) Pravilnik o razpisih in izvajanju programov in projektov
c) Pravilnik o prostovoljskem delu
d) Navodilo o evidentiranju in izrabi delovnega časa Strokovne službe ZDUS
e) Predlog kandidatke za članico Državnega sveta RS – predstavnice za
področje socialne varnosti
f) Predlog enega od dveh kandidatov za člana nadzornega sveta Kapitalske
družbe, d.d.
g) Predlog kandidatov in programa za Svet ministra za okolje in prostor za
sodelovanje z nevladnimi organizacijami
h) Predlog prejemnikov priznanj ZDUS za leto 2018
i) Predlog najboljših društev upokojencev iz 13 PZDU
8. Dan ZDUS, 28.11.2018
9. Ocena 18. Festivala za tretje življenjsko obdobje
10. Predlog za organizacijo samostojnega festivala Dnevi medgeneracijskega sožitja
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11. Predlog za spremembo sklepa Upravnega odbora ZDUS št. 7 z dne 21.6.2017 (13.
redna seja)
12. Razno
a) Dopis PZDU Južno Primorske v zvezi z diskriminacijo na državnih športnih
igrah in odgovor organizatorja DU Litija
b) Informacija o realizaciji srečanja s predstavniki ZDUS
c) Informacija o datumih 25. redne seje Upravnega odbora ZDUS in 24. rednega
Zbora članov ZDUS
AD 1
Nika Antolašić je povzela realizacijo sklepov 23. redne seje upravnega odbora ZDUS in
poudarila:
- Da prosimo PZDU Gorenjske, Osrednjeslovenske-MZU Ljubljana, Spodnje Podravje in
Šaleške naj pošljejo sezname DU v PDZU (Osrednjeslovenska PZDU-MZU Ljubljana
tudi seznam DU po OZDU) na tajnistvo@zdus-zveza.si zaradi dokončne ureditve
seznamov DU po PZDU za pregled nad plačili članarin DU za ZDUS (sklep št. 4) ter za
potrebe izvršitve sklepa št. 7 (nakazila ZDUS za OZDU), saj zaradi omenjenih
sprememb članstva DU v OZDU lahko pride do prerazporeditve deleža sredstev za
organizacijo rekreativnih, kulturnih in športnih aktivnosti (SM 04 3050) in za
organizacijo letnih srečanj (SM 04 3061). Ne nazadnje moramo OZDU obvestiti o
dodeljenih sredstvih in pogojih za izvršitev nakazil.
- Naj PZDU, ki so letos organizirale letna srečanja (SM 04 3061) pošljejo vsebinsko in
finančno poročilo, da lahko nakažemo dodeljena sredstva. Dodatno je spomnila, da
PZDU, ki srečanja niso izvedla (sklep št. 6), ne bodo prejela sredstev in se bo ostanek
sredstev sorazmerno razdelil med ostale PZDU.
Vera Pečnik je dala dodatno pojasnilo k izvršitvi sklepa št. 14 v zvezi s sodelovanjem z
društvom Penzion servis in prisotne seznanila z vsebino dopisa poslanega zastopniku društva
Tadeju Majcenoviču, ki se glasi: »Spoštovani g. Majcenovič, v imenu predsednika ZDUS, g.
Sušnika vam podajamo odgovor na vaše sporočilo in sicer, medsebojni sestanek z dne
5.10.2018 je bil konstruktiven, pa vendar velja opozoriti na to, da vam predsednik ZDUS, g.
Janez Sušnik in podpredsednica ga. Vera Pečnik na sestanku nista izdala pozitivnega mnenja
do medsebojnega sodelovanja, saj storitve, ki jih izvajate v okviru društva Penzion servis
posegajo v področja delovanja in storitev, ki jih opravlja Zveza društev upokojencev Slovenije
bodisi v okviru nalog, opredeljenih s temeljnim aktom zveze, t.j. Statutom Zveze društev
upokojencev Slovenije, bodisi so zajete v obseg storitev, ki jih izvaja s strani naše zveze
ustanovljen Zavod za izobraževanje, usposabljanje, posredovanje in pomoč ljudem v tretjem
življenjskem obdobju – Zavod Modri Živko.
Zveza društev upokojencev Slovenije s predlogom obvestila društvom upokojencev ne
soglaša, saj je kontradiktoren sklepu s priporočilom, ki ga je sprejel Upravni odbor ZDUS na
23. redni seji z dne 12.9.2018.
Izhajajoč iz navedenega, Zveza društev upokojencev Slovenije ne daje pozitivnega mnenja
o sodelovanju s Penzion servisom, sočasno pa DU ne prepoveduje, da se srečanja
udeležijo, saj v njihovo avtonomijo upravljanja in delovanja nima pristojnosti posegati.«
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Franc Lobnik je vprašal, kaj bo z akontacijami, ki so jih prejele PZDU za letna srečanja in jih
niso izvedla.
Nika Antolašić je odgovorila, da bo ZDUS za ta namen izdal zahtevek za vračilo akontacije.
Sklep št. 2: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel zapisnik 23. redne seje Upravnega
odbora z dne 12.9.2018.
AD 2
Janez Malovrh je podal poročilo o konstituiranju Upravnega odbora Vzajemnega
posmrtninskega sklada, kateremu tudi predseduje. Na 2. redni seji dne 10.10.2018 so
razpravljali o spremembah in dopolnitvah pravilnika o delu sklada, ki je preveč tog glede
plačevanja članarine in so predlagali, naj se omogoči, da se članarina npr. za 2018 poravna
do 31.5.2019. DU bi zadolžili, da opozorijo neplačnike k poravnavi članarine in da je treba v
pravilniku dodati določbo, da z uveljavitvijo tega pravilnika prenehajo veljati vsi starejši
pravilniki. Obravnavali so tudi nekaj pritožb, med drugim zahtevek za izplačilo vplačane
članarine članu, ki je izstopil iz članstva. Odgovorili so mu, da skladno z izjavo in pravilnikom
ni upravičen do vračila članarine. Pri eni pritožbi so ugotovili, da so jo predhodno
neupravičeno zavrnili, ker je član umrl pred sprejemom novega pravilnika umrl, pa ni dobil
izplačila na podlagi novega pravilnika. Člani so se dogovorili, da se dobijo pred sejo Zbora
članov (ZDUS/VPS), da preverijo rezultate za leto 2018, pripravijo predloge sklepov za
nadaljnje poslovanje sklada.
Janez Sušnik je opozoril, da mora biti gradivo pripravljeno v začetku novembra, saj bo seja
Upravnega odbora ZDUS, na kateri se bo sprejel dnevni red in gradivo za Zbor članov ZDUS že
14.11.2018. Dodal je,da bo potrebno strategijo delovanja sklada hitro zapeljati, nujni so tudi
podatki glede vzdržnosti sklada.
Janez Malovrh je na podlagi avgustovske realizacije dejal, da je sklad stabilen in so pred nami
še izplačila za štiri mesece.
Alojz Vitežnik je na podlagi zapisnika ugotovil, da za nekatere zadeve napačno uporabljajo
določila pravilnika ali pa bi bilo prav, da se jih popravi. Glede opominov neplačnikom je
pojasnil, da je to upravni postopek in to lahko opravi zgolj uprava oz. računovodstvo ZDUS.
Določiti je potrebno tudi veljavnost pravilnika. Sicer pa, da morata biti zagotovljena strategija
in vzdržnost morata biti. Poslovanje sklada je trenutno pokrito, ni pa vzdržno. Tudi finančni
načrt bi morda kazalo preveriti in razmisliti o nakupu vrednostnih papirjev, saj depozitno
varčevanje ni rentabilno. Tudi to bi morala biti naloga Upravnega odbora sklada.
Sklep št. 3: Upravni odbor ZDUS se je seznanil z zapisnikom 2. seje Upravnega odbora
Vzajemnega posmrtninskega sklada. Upravni odbor Vzajemnega posmrtninskega sklada
naj pravočasno pripravi gradivo za Upravni odbor ZDUS, ki bo 14.11.2018 in Zbor članov
ZDUS, ki je hkrati v funkciji Zbora članov Vzajemnega posmrtninskega sklada, ki bo
18.12.2018.
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AD 3
Mojca Adam Derganc je predstavila avgustovsko realizacijo finančnega načrta ZDUS za leto
2018 in napoved do 31.12.2018. Skupni indeks prihodkov brez projektov je nekaj več kot 100
%, in sicer zaradi nekoliko večjih prihodkov iz naslova dividende hotela Delfin, ZPIZ in
izrednega prihodka (Net-Age). Manj bomo prejeli sredstev od FIHO za delovanje ZDUS. Pri
prihodkih projektov je indeks nekaj več kot 57 %, za program Starejši za starejše je
predvidenih okrog 380.000 evrov prihodkov. Pri odhodkih za PZDU ni nobenih bistvenih
odstopanj, indeks je nekaj več kot 57 %. V napovedi je razvidno koliko sredstev bo
razdeljenih do konca leta. Na državnem nivoju je porast stroškov za strokovne delavce zaradi
kadrovskih sprememb, pri ostalih administrativnih stroških ni bistvenih odstopanj, razen na
postavki 05 3190, ker smo imeli več odhodkov za odvetniške storitve kot je bilo planirano.
Indeks poslovanja na državni ravni je nekaj več kot 64 %. Višji so tudi direktni stroški na
projektih pri porabi vodstva programa Starejši za starejše (potni in administrativni stroški).
Janez Sušnik se je zahvalil za predstavitev in dodatno pojasnil, da bo del prejete terjatve
sredstev iz projekta Net-Age razdeljen med društva, ki so sodelovala v projektu (podatke
predloži PZDU Severne Primorske). Predlog bo dan na naslednjo sejo Upravnega odbora
ZDUS. Glede na napoved bo potrebno razmisliti tudi o morebitnih naložbah.
Sklep št. 4: Upravni odbor ZDUS se je seznanil z realizacijo finančnega načrta ZDUS za leto
2018 na dan 31.8.2018 in napovedjo do 31.12.20118.
AD 4
Podana sta bila predloga za dodelitev sredstev za sofinanciranje organiziranih letovanj DU v
kapacitetah Delfin hotela ZDUS d.o.o. Izola (obrazložene posebnosti) in predlog Komisije za
šport, rekreacijo in gibalno kulturo za dodelitev sredstev za organizacijo pokrajinskih in
Državnih športnih iger v letu 2018.
Franc Lobnik in Franc Hojnik sta povedala, da je na razdelilniku za letovanja potrebno pri
dveh DU zamenjati PZDU.
Mirko Miklavčič je glede predloga delitve sredstev za pokrajinske in Državne športne igre
dejal, da ni sorazmernosti med sredstvi.
Janez Sušnik je spomnil, da je Upravni odbor ZDUS na 23. redni seji dodelil za Pokrajinske
športne igre dodatno 1.000,00 evrov iz sredstev ZDUS. Podan je bil tudi predlog PZDU
Gorenjske za prerazporeditev, pa ni bilo podpore na strani komisije.
Franc Lobnik je omenil, da stroškov in obsega organizacije ne gre med seboj primerjati, saj se
nekatere aktivnosti izvajajo skozi celo leto, organizacija Državnih športnih iger pa je enkratni
dogodek. Dodal je problem plačevanja potnih stroškov na ravni PZDU, npr za udeležbo ekip
na tekmovanjih.
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Vijola Bertalanič je povedala, da so pred tremi leti sami organizirali Državne športne igre in
omenila, da tu sredstva ostajajo v dobrem. Menila je, da bi morala komisija prisluhniti
predlogom s terena.
Janez Sušnik je predlagal, da bi za Državne športne igre lahko namenili 1.000,00 evrov na
panogo, skupaj 7000 evrov, razliko pa prerazporedili na pokrajinske športne igre.
Zdravko Malnar je spomnil na predhodno pripombo, ki so jo podali na PZDU Gorenjske in ni
bila upoštevana. Gre za neenakost in nesorazmernost. Predlagal je, da se pri pripravi
finančnega načrta upošteva prerazporeditev sredstev.
Janez Sušnik je predlagal ,da se iz sredstev ZDUS dodatno nameni še 1.000,00 evrov za
Pokrajinske športne igre.
Sklep št. 5: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel predlog delitve sredstev za
organizirana letovanja DU v Delfin hotelu ZDUS d.o.o. Izola v skupnem znesku 11.525,00
evrov od skupaj razpoložljivih sredstev 11.961,27 evrov.
Sklep št. 6: Upravni odbor je soglasno sprejel dopolnjen predlog za sofinanciranje
Pokrajinskih državnih iger v skupnem znesku 24.500,00 evrov in Državnih športnih iger v
skupnem znesku 10.000,00 evrov.
AD 5 in 6
Janez Sušnik je uvodoma povedal, da je politika ugodila nekaterim zahtevam iz
Memoranduma 2018 se jih zavezala realizirati s Koalicijsko pogodbo. Pripravljene imamo že
zakonodajne pobude za področje pokojninske politike. Sindikati, zdravniki, medicinsko
osebje stavkajo, tudi upokojenci ne smemo izostati s svojimi zahtevami. Dokument je
potrebno sprejeti in čim prej z njim nastopiti v poslanskih skupinah. Na to temo bo dne
26.10.2018 na ZDUS potekala tudi novinarska konferenca. Naši zahtevki niso majhni in segajo
tudi za nazaj. Predstavil je pobude ZDUS z akcijami v letih 2018 in 2019. Kje bomo zagotovili
ta sredstva? Menil je, da bo izredno usklajevanje potekalo do leta 2020, potem računa da bo
gospodarska rast majhna ali nična.
Mirko Miklavčič soglaša s predstavitvijo. Od UMAR bi morali zahtevati podatke, kakšna bo
inflacija in kakšni življenjski stroški. Ta del je treba preučiti, ker vpliva na podane predloge.
UMAR se temu izogiba, leta 2022 pa se napoveduje nova gospodarska kriza, zato je treba
vzeti njihove napovedi z rezervo.
Vijola Bertalanič je povedala, da so imeli na PZDU razpravo na to temo. Zahtevali so, da se
ZDUS čim prej vključi v aktivnosti za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev. Podprla je
predstavitev predlogov v medijih. Okrog davka na nepremičnine je povedala, da ni
sprejemljivo, da bi bila obdavčitev enaka za vse in je prvi predlog zakona bil v tem delu boljši.
Anka Tominšek, je omenila, da je predstavljene predloge predhodno sprejela Komisija za
bivanjski standard in pokojninsko politiko. Poudarila je, da je nevzdržno in nerealno terjati
takojšen dvig pokojnin, lahko pa se pogovarjamo o postopnosti. Invalidnina in dodatek za
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pomoč in postrežbo prav tako terjata uskladitev. Glede predloga postopnega dviga
odmernega odstotka je spomnila na predvolilne obljube strank, na katere jih je sedaj
potrebno spomniti. Nujno je, da povemo, da bomo vztrajali pri izvrševanju zavez iz
Koalicijske pogodbe. V obligaciji je še vedno pokojninska reforma in skrbi jo, ker se že
porajajo nove ideje, ki so drugačnega tipa kot je Bela knjiga. V Memorandumu 2018 pa je
opozorila, da je napačno zapisana trditev glede pokojnin, in sicer bi moralo pisati, da je to z
delom pridobljena pravica.
Ana Bilbija je povedala, da bi bila pri predlogu za prispevek enega evra od upokojenca za
delovanje upokojenskih organizacij zelo previdna. Pri odpravi oškodovanja upokojencev je
treba upoštevati, da sta redno in izredno usklajevanje pokojnin zakonski kategoriji,
oškodovanje pa je tretja zadeva. Letni dodatek je pravica iz obveznega zavarovanja in dokler
ne bo zakonsko drugače urejeno, je tako in se ne smemo zapeljati z regresom za letni dopust.
Za demografski sklad bi morali zahtevati tudi del sredstev od davka na nepremičnine. Glede
zakonodajne pobude je opozorila, da ZDUS lahko da zakonodajno pobudo z zbranimi 5.000
podpisi. Ker teh ni, se je treba z zakonodajno pobudo obrniti na stranke v Državni zbor RS in
jim predlagati, da ukrepajo v skladu z obljubami, ki so jih dali ob predstavitvi Memoranduma
2018. Z odzivi bi bilo treba seznaniti Upravni odbor ZDUS.
Franc Koščak je soglašal s predlogi in pohvalil pobudo vodstva. V državi in družbi so
upokojenci obravnavani kot socialna kategorija. Pokojnine so še kako ekonomska kategorija.
Prezreti ne gre niti dejstva, da upokojenci Iz pokojnin vrnejo z davkom državi nazaj 1
milijardo evrov. Pozabiti ne smemo niti, da o teh pokojnin živi še 190.000 zaposlenih.
Mirko Miklavčič je opozoril na to, da so sedaj že prikrajšani na račun prispevkov v drugi
pokojninski steber, ki jih država plača za javni sektor.
Vera Pečnik je vezano na razpravo, prisotne seznanila s sklepi Komisije za socialna vprašanja:
- Ne v Koalicijski pogodbi in ne v Memorandumu 2018 niso navedeni odgovorni
izvajalci za izvedbo in realizacijo tako pomembnih dokumentov, čeprav je določen
akcijski načrt.
- Pogrebnina, ki je sedaj vključno s posmrtnino socialni transfer, naj postane ponovno
breme Ministrstva za zdravje, kot je bila do spremembe zakonodaje v začetku leta
2013. Ponovno mora postati dosegljiva vsem.
- Obvezno se morajo spremeniti standardi in normativi v socialnih zavodih, ki se
uporabljajo že od leta 1991, in se prilagoditi tako številu kot starostni strukturi
oskrbovancev. Zaradi velikega povečanja števila uporabnikov z demenco v socialno
varstvenih zavodih ni dovolj prostora za vse, ki bi to storitev potrebovali, celodnevna
oskrba je na ramenih svojcev.
- Narediti je potrebno akcijski načrt pomoči pri demenci in nadaljevati z izvajanjem
strategije, vključiti je potrebno Varuhinjo človekovih pravic.
- V vseh socialno varstvenih zavodih, kjer je prisotna problematika starejših, je treba
zagotoviti predstavnike starejših v organih nadzora.
- Pri pripravi in izvajanju pilotnih projektov ter Zakona o dolgotrajni oskrbi obvezno
vključiti naše strokovnjake in prostovoljce z njihovim delom.
- V ZDUS se oblikuje posebna delovna skupina za spremljanje in sprejemanje
nepremičninske zakonodaje.
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- Komisija predlaga, da ZDUS na osnovi razprave in analize stanja, izdelane na podlagi
delovanja Programa Starejši za starejše (brošura Položaj starejših v Sloveniji),
pripravi po Pokrajinskih zvezah DU serijo okroglih miz, ki bodo obravnavale revščino
med starejšimi, pripravo zakonodaje na področju socialnega varstva, zdravstva in
bivanjske kulture. Na okrogle mize naj se povabijo poslanci s posameznih področij,
sindikati in drugi predstavniki lokalnih skupnosti, da se seznanijo s problematiko
starejših, tako na lokalnem kot na državnem nivoju.
Sklep št. 7: Upravni odbor ZDUS je soglasno podprl predlog, da je potrebno v letu 2018
izvesti izredno uskladitev pokojnin na podlagi nadaljevanja gospodarske oblasti ter kot to
določa sistemski zakon ter naj se od leta 2019 naprej pokojnine redno usklajujejo tako, kot
to določa sistemski zakon (105. člen ZPIZ-2).
Sklep št. 8: Upravno odbor ZDUS je soglasno podprl predlog, da je potrebno uskladiti
dodatek za pomoč in postrežbo, ki ni bil usklajen vse od leta 2013.
Sklep št. 9: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel predlog, naj se letni dodatek izplača
upokojencem na podlagi 95. člena ZPIZ-2 v dveh zneskih ter naj se iz letnega dodatka na
letni ravni nameni 1 evro/upokojenca za delovanje upokojenskih organizacij na državni
ravni, ki si prizadevajo in skrbijo za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev, zdravstva,
sociale, bivanjskega standarda in humanitarne dejavnosti.
Sklep št. 10: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel predlog zakonodajne pobude za
postopni dvig odmernega odstotka tako, da bi uživalcem zagotavljala za 40 let pokojninske
dobe pokojnino v višini 63,5 odstotkov od pokojninske osnove. Pri določanju višine
pokojnine se zaradi zagotavljanja ustrezne socialne varnosti zagotovi višji odmerni
odstotek za dopolnjenih 15 let zavarovalne dobe, in sicer v višini 31 odstotkov (za ženske
nova odmerna lestvica začne veljati takoj po uveljavitvi zakona, medtem ko je za moške
določeno prehodno obdobje).
Sklep št. 11: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel predlog spremembe Zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o socialno varstvenih prejemkih v 34b. členu tako, da
bi bili do izplačila pogrebnine upravičeni vsi (svojci ali druge osebe po umrlem) v enakem
znesku, to je 530,00 evrov. Soglasno je sprejel tudi predloge za postopen dvig dela vdovske
pokojnine s 15 % na 25 % ter da se ustanovita demografski sklad in Urad za starejše.
AD 7
a) Pravilnik o volitvah in imenovanjih v Zvezi društev upokojencev Slovenije
Karolina Vida Rozman je uvodoma povedala, da je osnutek pravilnika pripravljen natančno in
na podlagi izkušenj z volitvami v ZDUS. Poudarila je da je nekoliko spremenjen postopek
zaradi nove organiziranosti v ZDUS. Nekaj pripomb je že bilo podanih glede pogojev za
kandidate (izobrazba), o čemer naj odloči Upravni odbor ZDUS. V pravilnik so vnesli
funkcionarje, česar prej pravilnik ni zajemal. Opredeljen je postopek evidentiranja,
opredeljeni so tudi pogoji za izvolitev. Predlog pravilnika, ki ga bo določil Upravni odbor
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ZDUS, bo dne 25.10.2018 dan v 30-dnevno javno obravnavo. Sprejete amandmaje bomo
vključili, za nesprejete pa posebej zapisali in obrazložili zakaj niso sprejeti. Februarja ali
marca 2019 bodo pričeli teči volilni postopki. Dodala je še, da imajo vsi možnost sodelovanja
in se mesta delovnih telesih porazdelijo med PZDU glede na število individualnih članov.
Janez Sušnik je dodal, da se tehtne pripombe lahko vnesejo že sedaj ali pa v okviru 30dnevne javne obravnave.
Prisotni so z večino predlagali, naj se v pravilniku določi za pogoj izobrazbe funkcionarjev in
članov organov najmanj višješolska izobrazba. Pri vseh pogojih izobrazbe pa naj se črta smeri
izobrazbe.
Sklep št. 12: Upravni odbor ZDUS je soglasno določil predlog Pravilnika o volitvah in
imenovanjih v Zvezi društev upokojencev Slovenije vključno s pripombami in dopolnitvami
in ga daje v 30-dnevno javno obravnavo PZDU od 25.10.2018 do 25.11.2018. Priporoča se,
da se pisne pripombe posredujejo v amandmajski obliki.
b) Pravilnik o razpisih in izvajanju programov in projektov
Franc Koščak je povedal, da je predlog pravilnika pripravljen v končnem besedilu. Ugotovitve
komisije so bile, da je na splošno na področju prostovoljstva veliko birokracije, dobro pa bi
bilo, če bi lahko dobili informacije o možnosti koriščenja črpanja evropskih sredstev. Voditi je
potrebno točne evidence, porabo sredstev in soudeležbo pri projektih
Predlog: Vsaka PZDU naj se poveže ali prijavi na regionalno Stičišče NVO za prejem e-novic o
razpisih, potem pa slediti vsem novicam in možnostim.
Drago Prtenjak je omenil pilotni projekt dolgotrajne oskrbe, ki se izvaja v Celju. Projekt se bo
izvajal 2 leti. Zastavljen je po programih, ki smo jih izdelali v ZDUS, upokojenci pa nismo bili
vabljeni k sodelovanju. Projekt Starejši za starejše ima podatke, ki bi bistveno pripomogli pri
izvajanju omenjenega projekta.
Janez Gologranc je v zvezi z določbo 7. člena pravilnika vprašal, zakaj sta za imenovanja
določena dva organa
Mija Pukl je odgovorila, da gre za statutarno določbo, ki jasno določa pristojnosti
Strokovnega sveta ZDUS in je posebej ustanovljen in deluje še posebej zaradi humanitarnih
vsebin in ima po zakonu določeno posebno vlogo.
Sklep št. 13: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel Pravilnik o razpisih in izvajanju
programov in projektov.
c) Pravilnik o prostovoljskem delu – predlog sprememb in dopolnitev
Franc Koščak je predstavil ugotovitve komisije, da interes za prostovoljnim delom upada. V
državi je zaznan interes, da se čim več problemov prenese na civilno družbo. Zavzeti bi
morali stališče, da je država dolžna reševati probleme. Ovrednotiti bi bilo treba prostovoljno
delo in ga priznati morda kot olajšavo pri dohodnini.
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Nika Antolašić je dodala, da je so v predlog sprememb in dopolnitev zajeta tudi merila in
kriteriji za dodelitev nagrade, kar je bila zahteva Upravnega odbora ZDUS na eni od sej.
Mija Pukl je izpostavila, da bi ob obiskih v poslanskih skupinah poslancem predstavili
probleme prostovoljstva in nakazali potrebo po spremembi Zakona o prostovoljstvu.
Sklep št. 14: Upravni odbor je soglasno sprejel spremembe in dopolnitve Pravilnika o
prostovoljskem delu.
d) Navodilo o evidentiranju in izrabi delovnega časa Strokovne službe ZDUS
Franc Koščak je predstavil predlog sprememb in dopolnite navodil, ki so notranji akt delovne
skupnosti. Na komisiji je bil dan pomislek glede evidentiranja za funkcionarje, kar se je je
nato črtalo. Tajnik bdi nad strokovno službo in o tem obvešča predsednika. Navodila pa sicer
sprejme predsednik.
Sklep št. 15: Upravni odbor ZDUS se je seznanil s spremembami in dopolnitvami Navodil o
evidentiranju in izrabi delovnega časa Strokovne službe ZDUS, ki jih sprejme predsednik
ZDUS.
e) Predlog kandidatke za članico Državnega sveta RS – predstavnice za področje socialne
varnosti
Franc Koščak je povedal, da je bil na komisijo dan predlog kandidatke Vere Pečnik za članico
Državnega sveta RS za področje socialnega varstva. Komisija je predlog podprla z večino in
lahko postopek teče naprej. Komisija je ugotovila, da je potrebno na splošno vložiti napore v
lobiranje, da pridobimo mesta na tako pomembnih funkcijah.
Sklep št. 16: Upravni odbor ZDUS je z večino (glasovanja se je vzdržala Anka Tominšek)
sprejel kandidaturo Vere Pečnik za članico Državnega zbora RS za področje socialnega
varstva.
f) Predlog enega od dveh kandidatov za člana nadzornega sveta Kapitalske družbe, d.d.
Franc koščak je povedal, da sta bila na komisijo dana dva predloga kandidatov za imenovanje
v nadzorni svet KAD, d.d. Komisija je podprla kandidaturo Mirka Miklavčiča in dala podporo
predlogu kandidata Zveze KUD MNZ Maksa Perca Slovenije, dr. Borisu Žnidariču. Organizaciji
na podlagi skupnega sporazuma predlagata skupaj dva predstavnika za imenovanje v
nadzorni svet KAD, d.d.
Anka Tominšek je dejala, da podpira predlog komisije, pa vendar je opozorila, da ko gre za
pomembne predstavnike ZDUS ali upokojencev, je treba upoštevati realen rok od obvestila,
evidentiranja do predlaganja. Komisija je z dopisom z dne 5.10.2018 pozvala PZDU, naj
evidentirajo kandidate in predloge posredujejo do 10.10.2018. To je prekratek rok, če želimo
pridobiti kvalitetne kandidate.
Mirko Miklavčič je k razpravi dodal, da je že v času, ko je bil podpredsednik ZDUS predlagal,
da bi vsi, ki so bili imenovani kot predstavniki ZDUS, namenili določen odstotek od sejnin in
nagrad ZDUS-u.

10

Franc Koščak je spomnil na to, da je potrebno od predstavnikov ZDUS pridobiti tudi povratne
informacije in naj vsi, ki delujejo v tej vlogi enkrat letno poročajo ZDUS-u.
Sklep št. 17: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel predlog kandidata, predstavnika
Zveze društev upokojencev Slovenije, Mirka Miklavčiča in podprl predlog kandidata,
predstavnika Zveze klubov upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve Maksa
Perca Slovenije, dr. Borisa Žnidariča za imenovanje v nadzorni svet Kapitalske družbe, d.d.
g) Predlog kandidatov in programa za Svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z
nevladnimi organizacijami
Razprave ni bilo.
Sklep št. 18:Upravni odbor je soglasno sprejel predlog kandidatov, predstavnikov ZDUS za
imenovanje v Svet Ministra za okolje in prostor za sodelovanje z nevladnimi
organizacijami, in sicer Borisa Janeza Breganta za področje krožnega gospodarstva, Stanka
Kranvogla za področje prostora in Tomaža Banovca za področje stanovanj.
h) Predlog prejemnikov priznanj ZDUS za leto 2018
Franc Koščak je predstavil predloge za priznanja ZDUS za leto 2018 in predstavil posamezne
izjeme. Predlagal je, da se izjeme rešuje praktično, glede na število pa se je postavilo tudi
vprašanje razvrednotenja priznanj. Sam je mnenja, da 200 priznanj na 200.000 članov oz. 1 %
od članstva ni veliko.
Anka Tominšek je bila kritična do podeljevanja priznanj na strani PZDU, namreč, če smo
vnesli v pravilnik postopnost, morajo tudi PZDU začeti podeljevati in nagrajevati zaslužne
člane. Ljudje bodo veseli priznanja, ki ga bodo prejeli na območju kjer delujejo in jih ljudje
poznajo.
Na predlog Vijole Bertalanič in Zlatka Martina Marušiča se pri dveh predlogih dopusti izjemo
pri dodeljenem višjem priznanju.
Sklep št. 19: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel predlog za dodelitev priznanj ZDUS za
leto 2018 in izjemoma določil višje priznanje Eriki Hertl - malo plaketo in Igorju Vukuveliko plaketo.
i) Predlog najboljših društev upokojencev iz 13 PZDU
Franc Koščak je povedal, da je komisija ocenila, da so kriteriji nekoliko togi in majhnim DU
dolgoročno omejuje dostop do nagraditve.
Mirko Miklavčič in Anka Tominšek sta predlagala, da se pripravi drugačne, bolj mile kriterije
za manjša društva upokojencev. Pomembno je, da dobro delujejo in so zavzeti.
Janez Sušnik je dodal, da bodo letos najboljša DU prejela po 160,00 evrov nagrade v obliki
donacije.
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Sklep št. 20: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel predlog 13 najboljših društev
upokojencev v letu 2018: Slovenske Konjice, Kočevje, Jesenice, Pivka, Muta, Vrhnika,
Ljutomer, Senovo, Kanal, Grajena, Šentilj pri Velenju, Litija in Velka.
Sklep št. 21: Upravni odbor ZDUS predlaga Komisiji za kadrovske, organizacijske in
statutarne zadeve, naj opredeli milejše kriterije za nagrajevanje manjših društev
upokojencev, kar mora biti zajeto v razpisu prihodnje leto.
AD 8
Janez Sušnik je predstavil program 2. Dneva ZDUS, ki bo dne 28.11.2018 na Gospodarskem
razstavišču v Ljubljani. Na dogodek bodo povabljeni predsedniki PZDU, DU, predsedniki
organov in delovnih teles ZDUS. Pokrovitelj bo predsednik Vlade RS Marjan Šarec, povabili
bomo tudi ministre. V sklopu programa bodo podeljena priznanja in nagrade 13 najboljšim
DU v letu 2018, izročili bomo posebno skulpturo Tomažu Banovcu v zahvalo za opravljeno
delo. Zagotovljeno bo brezplačno parkirišče do zapolnitve mest. Strošek projekta je ocenjen
na 12.000,00 evrov. Predsednike PZDU je prosil, naj preverijo sezname predsednikov DU, da
bodo vabila poslana na pravi naslov.
Sklep št. 22: Upravni odbor ZDUS je soglasno potrdil vsebino programa in sprejel nagrado
za 13 najboljših društev upokojencev v letu 2018 v znesku 160,00 evrov na društvo
upokojencev.
AD 9 in 10
Podana je bila ocena 18. Festivala za tretje življenjsko obdobje.
Mija Pukl je povedala, da ko je bila v kabinetu predsednika vlade, so prišli organizatorji
festivala do nje in so skupaj iskali sredstva za festival preko ministrstev. Prepričan je bila, da
je to festival ZDUS, katerega organizira Proevent,d.o.o. Na nekaterih ministrstvih se je
postavilo vprašanje o prejemniku teh sredstev, ker je ZDUS pomemben dejavnik festivala.
Večina pristojnih ministrstev se je ves čas vključevalo s svojimi vsebinami v festival in jih
predstavljalo ter tudi financiralo. Glede sredstev je bilo letos slabše, predvsem zaradi menjav
ministrov in ministric.
Mirko Miklavčič podpira predlog, da se pristopi k organizaciji samostojnega festivala. Za
uskladiti pa je nekatere vsebine, npr. revija PZ, kar bo treba časovno prilagoditi.
Nadalje sta bila predstavljena ideja in poslovni načrt za organizacijo festivala Dnevni
medgeneracijskega sožitja in predlog delovne skupine, ki bo pripravila usmeritve za pripravo
vsebin v sestavi: Janez Sušnik, Nika Antolašić, Dijana Lukić, Jožica Puhar, Alenka Reissner,
Boris Janez Bregant, Črt Kanoni in Franc Vedenik. Razpis za prodajno razstavni del in
organizacijo le-tega prevzema Gospodarsko razstavišče. Prisotnim je bil predstavljen še
vizualni prostorski del za izvedbo festivala. ZDUS vsebine in dogodki, ki so bili doslej vezani
na Festival za tretje življenjsko obdobje se v celoti prenesejo na nov festival.
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Sklep št. 23: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel pristop k organizaciji festivala Dnevi
medgeneracijskega sožitja in odstop od neposrednega sodelovanja na Festivalu za tretje
življenjsko obdobje.
Sklep št. 24: Upravni odbor ZDUS je soglasno imenoval delovno skupino, ki bo razdelala
poslovni načrt, programski, strokovni in kulturni del vsebin v sestavi: Janez Sušnik, Nika
Antolašić, Dijana Lukić, Jožica Puhar, Alenka Reissner, Boris Janez Bregant, Črt Kanoni in
Franc Vedenik.
AD 11
Janez Sušnik je prisotnim podal naslednjo obrazložitev.
Veljavni Statut ZDUS, ki ga je sprejel Zbor članov ZDUS dne 15.12.2016 in 20.2.2017 je
določil novo organiziranost ZDUS, in sicer so dotedanje temeljne celice (DU) postale članice
PZDU, PZDU pa članice ZDUS. Ta sprememba je terjala implementacijo nove organiziranost
v statute PZDU. Skladno z veljavnim Statutom ZDUS, so nove članice na ZDUS posredovale
vloge za včlanitev s prilogami, kot določa 10. člen statuta. Pogoje za včlanitev v ZDUS preveri
Upravni odbor ZDUS in tudi izda ugotovitveni sklep o včlanitvi v roku 60 dni od prejema pisne
vloge.
Z namenom preverbe implementacije nove organiziranosti v statute PZDU, je Upravni odbor
ZDUS na 12. redni seji dne 17.5.2017 izdal sklep o imenovanju Delovne skupine 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, katere temeljna
naloga izhaja iz samega imena delovne skupine. Delovna skupina za pregled statutov PZDU
je na 1. redni seji dne 29.5.2017 določila način in rok za pregled statutov ter rok za pripravo
poročila o ugotovitvah. Delovna skupina je med drugim določila, da statute pregleda v
smislu izpolnjevanja pogoja in načina za vključevanje ter ustanavljanje PZDU in njih
namen. Delovna skupina je ugotavljala, ali PZDU izpolnjujejo pogoje za včlanitev PZDU v
ZDUS ter ali so nameni, cilji in naloge PZDU enake ZDUS-ovim. Pri tem so v Poročilu št. 1
ugotovili, da so PZDU že dejanske članice ZDUS, kar ne drži, saj so PZDU imele po prejšnjem
Statutu ZDUS povezovalno vlogo med ZDUS in temeljnimi celicami, članicami ZDUS – DU.
Samo članstvo se lahko ugotovi šele s sprejetjem ugotovitvenega sklepa o tem, o čemer
sklepa izvršni organ ZDUS, to je Upravni odbor ZDUS.
Delovna skupina je nadalje ugotovila posamezne pomanjkljivosti v statutih PZDU, na kar je
dodatno opozorila po pregledu usklajenih statutov PZDU, ki so jih PZDU morale uskladiti do
30.4.2018 in opravila ponoven pregled statutov PZDU in v Poročilu št. 2 z dne 11.6.2018
podala mnenje, da je sistemska organiziranost ZDUS z veljavnim Statutom ZDUS drugačna,
da statuti PZDU načeloma sledijo Statutu ZDUS (upoštevali vzorec statuta ZDUS), da je večino
statutov potrdila pristojna Upravna enota ter da v statutu PDZU Šaleške in
Osrednjeslovenske PZDU-MZU Ljubljana ni jasnega določila, da so člani ZDUS, kljub temu,
da so predhodno že podali vlogo za včlanitev v ZDUS. Delovna skupina je zaradi jasnosti
predlagala Upravnemu odboru ZDUS, da s sklepom pozove članice ZDUS, ki tega še niso
storile, da v svojem statutu jasno zapišejo, da so članice ZDUS.
Delovna skupina je na podlagi teh ugotovitev menila, da ni zadržkov, ki bi posameznim PZDU
preprečila včlanitev v ZDUS in da s tem izpolnjujejo pogoje za včlanitev, kar ponovno ne drži.
Na podlagi tega je Upravni odbor ZDUS dne 21. 6 2017 na predlog delovne skupine sprejel
sklep št. 7, ki glasi: »Upravni odbor ZDUS je na podlagi 10. in 12. člena Statuta ZDUS
ugotovil, da so Pokrajinske zveze društev upokojencev (PZDU): Celje, Dolenjska in Bele
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krajine, Gorenjska, Južno Primorska, Koroška, Osrednjeslovenska, Pomurska, Posavje,
Severna Primorska, Spodnje Podravje, Šaleška, Zasavska in Zgornjepodravska že dejanske
članice ZDUS in nadaljujejo članstvo v ZDUS.« Nadalje je Upravni odbor sprejel še sklep št.
8: Statuti PZDU se prilagodijo Statutu ZDUS do 30.4.2018 in sklep št. 9: Delovna skupina za
pregled statutov PZDU v skladu s sklepom Upravnega odbora ZDUS z dne 18.5.2017
nadaljuje delo do 30.6.2018. Glede na sklepa št. 8. in 9, je Upravni odbor ZDUS z gotovostjo
preuranjeno sprejel sklep o članstvu PZDU, saj bi sicer le-ta bil kontradiktoren drugim
sprejetim sklepom, kar je tudi razlog, da ugotovitvenega sklepa ni bilo mogoče izdati, kot
to določa 10. člen Statuta ZDUS.
Poleg podane obrazložitve in predloga spremembe sklepa in sprejema dodatnih sklepov, je
predlagal, da se doreče tudi način, ki bo dopustil možnost novoustanovljeni PZDU Ljubljana z
okolico vključevanje v delovanje Zveze društev upokojencev Slovenije brez statusa člana.
Predlagal je, da se po sprejemu ugotovitvenega sklepa o izpolnjevanju pogojev oz. umestitvi
določbe o članstvu v statutih Osrednjeslovenske PZDU-MZU Ljubljana in PZDU Šaleške,
ugotovi tudi sestava članstva PZDU Ljubljana z okolico, kar bi bil temelj za ugotavljanje
položaja in sorazmernosti članstva med Osrednjeslovensko PZDU-MZU Ljubljana in PZDU
Ljubljana z okolico.
Na podlagi ugotovitve bo moralo priti do uskladitve o načinu vključitve in umestitve med 13
članic PZDU. Smotrno bi bilo, da se pri tem upošteva večji delež individualnega članstva, ki ga
bosta izkazali Osrednjeslovensko PZDU-MZU Ljubljana in PZDU Ljubljana z okolico.
Anka Tominšek je izpostavila vprašanje, ki ga sam ni izpostavil – ali glede na povedano
pomeni, da Osrednjeslovenska PZDU-MZU Ljubljana in Šaleška PZDU doslej torej nista bili
članici ZDUS? S tem kar je predlagal, pomeni, da Osrednjeslovenska PZDU-MZU Ljubljana in
Šaleška PZDU nista bili članici ZDUS in se vse, o čemer so doslej glasovali, odpiše. Podtikanje
sklepa delovne skupine je zavrnila.
Alojz Vitežnik je kot član delovne skupine dejal, da je užaljen nad pripombo o podtikanju
sklepov. Ta Upravni odbor ZDUS je sprejel sklep ob razlagi določenih stališč iz prejšnjih
mandatov. Sam je dolžan zagovarjati Statut ZDUS. Predloge predsednika ZDUS vsaj v treh
točkah podpira, v zadnjem pa je skeptičen. PZDU-jem bi lahko izdali sklep, da izpolnjujejo
pogoje. Zadeva je zapletena, a nekatere zaključke je potrebno sprejeti.
Anka Tominšek je opozorila na določbo Statuta ZDUS, ki določa, da mora Upravni odbor
ZDUS izdati sklep o včlanitvi PZDU v ZDUS v 60 dneh. Zanimalo jo je, ali so vse PZDU dale
vlogo in dokazila, kot veleva statut, temu je predsednik ZDUS pritrdil in spomnil na razlog,
zakaj je bila imenovana posebna delovna skupina.
Zoran Rink je menil, da je zadeve potrebno razrešiti. Že predsednik PZDU Gorenjske je
predlagal da se glasuje proti sklepom, da se o zadevi premisli, se skupaj dogovori in nato tudi
odloči.
Mirko Miklavčič je vprašal, ali vsi poslujejo in delajo izključno po statutu ali pa se upošteva
določbo, ki pravi, če ni drugače dogovorjeno. Tako je urejeno tudi plačevanje članarine. Če
gremo strogo po statutu, je edino PZDU Južno Primorske članica ZDUS, ker plačajo članarino

14

ZDUS-u. Ne more pa razumeti, da je 12 PZDU v statute zapisalo, da so člani ZDUS, ena PZDU
pa tega ne more urediti.
Janez Sušnik je po nadaljnji razpravi umaknil četrti predlog.
Sklep št. 25: Upravni odbor ZDUS je z večino (proti sta glasovala Anka Tominšek in Zoran
Rink) sprejel, da se spremeni sklep Upravnega odbora ZDUS št. 7 z dne 21.6.2017 tako, da
se glasi: »Upravni odbor ZDUS je na podlagi določb 10. in 12. člena Statuta ZDUS ugotovil,
da so članice ZDUS Pokrajinske zveze društev upokojencev (PZDU): Celje, Dolenjske in Bele
krajine, Gorenjske, Južno Primorske, Koroška, Pomurska, Posavje, Severne Primorske,
Spodnje Podravje, Zasavska in Zgornjepodravska.« O včlanitvi PZDU v ZDUS se izda sklep
vsaki PZDU, članici ZDUS.
Sklep št. 26: Upravni odbor ZDUS je z večino (proti sta glasovala Anka Tominšek in Zoran
Rink) sprejel, da bo ugotovitveni sklep o članstvu Osrednjeslovenske PZDU-MZU Ljubljana
in Šaleške PZDU sprejel šele po uskladitvi njunih statutov, za kar je določen rok 30.4.2019.
Sklep št. 27: Upravni odbor ZDUS je z večino (proti sta glasovala Anka Tominšek in Zoran
Rink) sprejel, da bo v skladu s prehodno določbo 53. člena Statuta ZDUS po 30.4.2019
preveril, ali so se društva upokojencev in klubi, ki do sprejetja novega besedila Statuta
ZDUS niso bila vključena v nobeno PZDU, v roku dveh let po sprejemu Statuta ZDUS
včlanila v PZDU, na območju katere so registrirana ali katero izmed drugih PZDU. O tem
morajo društva upokojencev obvestiti Upravni odbor ZDUS. Pri tem velja, da društvom
upokojencev in klubom, ki se v roku dveh let ne bodo vključila v eno od članic ZDUS
(PZDU), preneha članstvo v ZDUS, kar s sklepom ugotovi Upravni odbor ZDUS ter jih o tem
pisno obvesti in jih pozove, da se le vključijo v eno od članic ZDUS (PZDU) najpozneje v
roku 30 dni od prejema obvestila in o tem obvestijo ZDUS.
AD 12
a) Dopis PZDU Južno Primorske v zvezi z diskriminacijo na državnih športnih igrah in
odgovor organizatorja DU Litija
Prejeli smo pritožbo PZDU Južno Primorske in odgovor organizatorja DŠI, DU Litija.
Mirko Miklavčič je kot osnovno vprašanje izpostavil, kdo je odločilni organ v ZDUS. To ni
komisija in ne skupina ljudi, temveč Upravi odbor ZDUS. Komisije bi bilo potrebno podučiti o
tem, kaj lahko predlagajo in o čem lahko odločajo. Posebej se je zahvalil Koroški PDZU in DU
Dravograd, ker so razumeli njegovo pojasnilo in se je sodelovanje na tekmovanju lahko
izpeljalo.
Anka Tominšek je opozorila, da so s PDZU že 22.6.2018 poslali pritožbo na sklep komisije, na
katerega niso prejeli odgovora.
Sklep št. 28: Upravni odbor ZDUS zadolži predsednika ZDUS Janeza Sušnika, da skliče
izredno sejo Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo z namenom ureditve odnosov
in razmer ter priprave odgovorov na pritožbe.
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b) Informacija o realizaciji srečanja s predstavniki ZDUS
Mirko Miklavčič je povzel vtise s srečanja s predstavniki ZDUS v različnih organih na ravni
države. Zbrali so se predstavniki v različnih ustanovah, vsak je poročal o svojem delu. Večina
je ocenila, da bi tovrstno srečanje moralo biti sklicano večkrat. Ker se je srečanja udeležila
približno polovica vseh predstavnikov, so predlagali, da se skliče še ostale in se poroča o
sprejetih zaključkih.
c) Informacija o datumih 25. redne seje Upravnega odbora ZDUS in 24. rednega Zbora
članov ZDUS
Janez Sušnik je prisotne seznanil o načrtovanih sejah – 14.11.2018 bo 25. redna seja
Upravnega odbora ZDUS, 18.12.2018 pa 29. redni Zbor članov ZDUS.
Vera Pečnik je ob zaključku prebrala sklep Uredniškega odbora z dne 16.10.2018 in vprašala
za mnenje čigave parte naj se objavljajo v ZDUS Plus glede na organiziranost ZDUS:
Sklep št. 29. Upravni odbor ZDUS je soglasno določil mejo za objavo part v ZDUS Plus, ki je
na nivoju ZDUS in PZDU.

Seja je bila zaključena ob 14.30 uri.
Zapisala:
Nika Antolašić
Tajnik

Janez Sušnik
Predsednik
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