Upravni odbor Zveze društev upokojencev Slovenije
Ljubljana, 6. 8. 2019
Zapisnik 1. izredne seje Upravnega odbora
Zveze društev upokojencev Slovenije v mandatnem obdobju 2019-2023
z dne 31. 7. 2019 s pričetkom ob 10. uri v veliki sejni sobi ZDUS, Ljubljana
Prisotni člani: Janez Sušnik (predsednik ZDUS), Vera Pečnik (podpredsednica ZDUS),
Zdenka Jan (PZDU Celje), Dušan Kraševec (PZDU Dolenjske in Bele krajine),
Stanislav Gorenc (PZDU Gorenjske, po pooblastilu), Mirko Miklavčič (PZDU Južno
Primorske), Janez Gologranc (Koroška PZDU, po pooblastilu), Vijola Bertalanič
(Pomurska PZDU), Jožef Žnidarič (PZDU Posavje), Zlatko Martin Marušič (PZDU
Severne Primorske), Franc Hojnik (PZDU Spodnje Podravje), Franc Vedenik (Šaleška
PZDU), Milan Zmrzlak (Zasavka PZDU) in Edi Sever (Zgornjepodravska PZDU).
Prisotni drugi vabljeni: Ana Bilbija (predsednica Strokovnega sveta ZDUS).
Opravičeno odsotni člani: Željko Kljajić (Koroška PZDU) in Zdravko Malnar (PZDU
Gorenjske).
Janez Sušnik je uvodoma pozdravil prisotne in predlagal v sprejem predlog dnevnega
reda. Na dnevni red ni bilo pripomb, Vijola Bertalanič je le prosila, da bi dodali
razpravo na temo peticije civilne iniciative upokojencev za uskladitev pokojnin (op.
pod AD 2).
Sklep št. 1: Upravni odbor ZDUS je potrdil dnevni red 1. izredne seje dne
31. 7. 2019:
1. Informacija o opravljenih razgovorih s predsednikom Vlade RS in
ministrico za delo na temo gmotnega položaja upokojencev
2. Obravnava Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, javna razprava do 2. 9.
2019
3. Obravnava Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju
trga dela, javna razprava do 2. 9. 2019
4. Predlog spremembe volilne zakonodaje
5. Imenovanje drugega zakonitega zastopnika Zveze društev
upokojencev Slovenije
6. Stališče do aktualne problematike odnosov med Zvezo društev
upokojencev Slovenije, Mestno zvezo upokojencev Ljubljana –
Osrednjeslovensko PZDU in Festivalom za 3. življenjsko obdobje
(Proevent d.o.o.)
AD 1
Janez Sušnik je uvodoma pojasnil izbor termina seje, ki je vezan na trenutno
aktualno dogajanje in predloge zakonov v javni obravnavi. Nadalje je podal
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informacijo, da se je nedavno srečal s predsednikom vlade in ministrico za delo.
Razgovor je potekal v smeri iskanja rešitev za izboljšanje gmotnega položaja
upokojencev in prikrajšanost za vsakoletna sredstva ZPIZ za sofinanciranje
rekreativnih, športnih in kulturnih (op. RŠK) aktivnosti. V zvezi s slednjim je pojasnil
vzrok za nastanek, in sicer so se na dodeljevanje teh sredstev pritožili delodajalci,
člani Sveta ZPIZ, zadevo pa sta podprli tudi naši predstavnici (op. Anka Tominšek in
Silva Koželj). Sredstva so rezervirana, vendar pa jih ne bo razpisal ZPIZ. Za ta
vmesni čas je potrebno vzeti v zakup, da ne moremo financirati dejavnosti, ki smo jih
krili namensko iz omenjenih sredstev. Oba je spomnil tudi na naše dokumente (op.
Memorandum 2018, Ukrepi za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev), med
drugim tudi na predlog dviga odmernega odstotka pokojnine za 40-letno pokojninsko
dobo. V kolikor bo kolikor toliko normalna gospodarska rast in ne bo recesije, bo to
izvedljivo. Z Vero Pečnik sta opozorila tudi na nujnost sprejema Zakona o dolgotrajni
oskrbi, na razpis za e-oskrbo, vprašanje sobivanja in stanovanjske problematike.
Ministrica za delo se ni želela posebej posvečati tudi socialnim kategorijam, ker niso
predmet Zakona o spremembah in dopolnitvah ZPIZ-2. Zaključke bo treba sprejeti in
dati v širšo obravnavo, da bomo ob koncu javne razprave lahko oddali določene
pripombe in dopolnitve na predlog zakon, preden bo šel v sprejem v DZ RS.
Vera Pečnik je k e-oskrbi dodala, da smo od predsednika vlade dobili odgovor, da
odstopajo zadevo MDDSZ in morajo dati v zvezi s tem kabinetu poročilo. Odgovor
pričakujemo v roku enega meseca. Če zadeva ne bo realizirana, bo res žalostno, da
bi se ta EU sredstva ne koristila.
Vijola Bertalanič je omenila, da je predsednik vlade ob volitvah zapisal, kako bodo
delali za upokojence. Na izvajanje tega je potrebno opozoriti. Socialne pomoči so se
zvišale in tisti, ki so delali 40 let ne dosežejo tega praga. Sicer pa je mnenja, da bi
morali biti bolj glasni in jasno izraziti naše zahteve.
Edi Sever je omenil, da so se na občini pogovarjali o e-oskrbi in so temu naklonjeni,
niso pa naklonjeni ljudje, ki bi lahko bili uporabniki. Kar pa se tiče info točk
Sobivamo, je dejstvo, da je nekdo pobral denar, točke pa so same sebi namen. Če te
točke so, bi se morali tam ukvarjati z vprašanjem zakonitosti, zavarovanj in
standardov.
Jože Žnidarič se je strinjal, da se pred volitvami marsikaj obljublja. Sami morda tudi
premalo pritiskajo na tiste, ki dejansko odločajo. Ko nas rabijo, nas oblegajo, na
koncu pa ostanemo sami. Predlagal je, da bi sklicali sestanek Upravnega odbora
ZDUS s predsednikom vlade in ministrico za delo, da slišita problematiko s terena.
Franc Hojnik je povedal, da bi se pri tovrstnih akcijah morali bolj povezati, ZDUS dela
sam, sindikat prav tako. Dobro bi bilo, da bi na tej ravni stekli pogovori.
Janez Sušnik je ogovoril, da smo tudi to že poskušali, pogovarjali smo se s
predsednico ZSSS Lidijo Jerkič in predsednico SUS Francko Ćetković. Ker je Lidija
Jerkič hkrati predsednica Ekonomsko socialnega sveta (op. ESS), smo nanjo naslovili
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tudi dopis za vabljenje na seje, kjer bo obravnavana tematika vezana na starejše. Na
eno sejo je že prejel povabilo, in sicer na razpravo o spremembah in dopolnitvah
ZPIZ-2. Sicer pa smo se nekoč že aktivno udeleževali sej EES, pa nas je tedanja
ministrica umaknila. Vezano na razpravo na seji ESS je še dodal, da so si glede
sprememb in dopolnitev ZPIZ-2 in ZUTD-E delodajalci in delojemalci v nasprotju.

AD 2
Janez Sušnik je glede Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju poudaril, da gre bolj za neke nujne popravke, reforma pa
to vsekakor ni. Meni, da so v koalicijski pogodbi upoštevane naše usmeritve, vendar
pa bomo še videli, kako se bo to končalo.
Ana Bilbija je uvodoma izrazila zadovoljstvo nad idejo, da bi bilo dobro zaostriti našo
retoriko. Strokovni svet ZDUS je 29. 7. 2019 razpravljal o spremembah in dopolnitvah
omenjenega zakona, pri katerih je prav, da povemo svoja stališča. Strokovni svet
ZDUS je tako Upravnemu odboru ZDUS predlagal sledeče:

V predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju od 16. 7. 2019 Strokovni svet izrecno podpira:
Zvišanje odmernega odstotka predloga odmerne lestvice
 z izhodiščnim odstotkom 29,5% za zavarovance obeh spolov, ki dopolnijo 15 let
zavarovalne dobe - predvideno šestletno prehodno obdobje;
 izenačitev višine odmernega odstotka za zavarovance obeh spolov, ki dopolnijo 40 let
pokojninske dobe na 63,5 %;
 6-letno prehodno obdobje za postopen dvig odmernega odstotka za moške iz trenutno
določenega odmernega odstotka za 40 let pokojninske dobe, ki znaša 57,25 %, na 63,5 %,
 povišanje odmernega odstotka za ženske, ki dopolnijo 40 let pokojninske dobe iz 60,25 %
na 63,5 %, brez prehodnega obdobja, z namenom ohranjanja višin odmernih odstotkov;
 dodatni odmerni odstotek v višini 1,36 % na račun skrbi za vsakega rojenega ali
posvojenega otroka (za največ tri otroke) kot alternativna možnost pravici do znižanja
starosti zaradi skrbi za otroka.
Ker se tudi druge vrste pokojnin odmerijo v odvisnosti od odmernih odstotkov za starostno
pokojnino se posredno dvigujejo tudi odmerni odstotki za odmero vseh pokojnin (najnižja
starostna pokojnina, vdovske, družinske in invalidske pokojnine) ter nadomestil iz invalidskega
zavarovanja.
Predlagamo, da se pokojnine, priznane in odmerjene do uveljavitve teh sprememb, ob
vsakokratnem zvišanju odstotka odmere, ustrezno uskladijo tudi že odmerjene pokojnine, da se
zagotovi primerljivost.
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Spodbude za ostajanje v zavarovanju
 vsako nadaljnje leto dopolnjene pokojninske dobe brez dokupa v obveznem zavarovanju po
izpolnitvi pogojev za upokojitev skladno s četrtim odstavkov 27. člena zakona, vendar
največ do treh zaporednih let zavarovanja, se vrednoti na način, da se pol leta pokojninske
dobe brez dokupa vrednoti v višini 1,5 % (3 % na leto);
 razširitev možnosti pridobitve dodatnega odmernega odstotka tudi na posameznike, ki so se
že upokojili, pa bodo kasneje ponovno vstopili v zavarovanje.
Sočasno prejemanje pokojnine in opravljanje dela upokojencev:
 nadgradnja sedanjega sistema izplačevanja 20 % pokojnine;
 zavarovanci, ki kljub izpolnjevanju pogojev za starostno pokojnino ostanejo še naprej
vključeni v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas ter uživalci
starostne pokojnine, ki se bodo reaktivirali za polni delovni čas, prva tri leta nadaljnje
oziroma ponovne vključenosti v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni
čas prejemajo 40 % starostne pokojnine, do katere bi bili upravičeni na dan uveljavitve
izplačila;
 po poteku 3-letnega obdobja posameznik prejema 20 % starostne pokojnine pod pogojem
vključenosti v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas;
 pri dvojnem statusu upokojencev vgradnjo varovalke, ki zaposlenemu upokojencu, zaradi
bolniške odsotnosti daljše od 30 dni, izplačilo dela pokojnine ustavi. Odločba se izda po
uradni dolžnosti.
Podpira tudi ponovna odmero pokojnine v primeru naknadnega izplačila plače in plačila
prispevkov po pravnomočnosti odločbe o priznanju in odmeri višine pokojnine je razlog za nov
postopek.
Poleg tega pa predlaga še:
da se zaradi neusklajevanja oziroma prenizkega usklajevanja pokojnin v letih 2010-2016
konkretizirajo še ukrepi, ki bodo negativno razliko odpravili in zagotovili, da bo razmerje med
povprečno neto pokojnino in povprečno neto plačo, ostalo vsaj na taki ravni, kot je bila v letu
2008 (67 %). Sedanja ureditev, vezana na gospodarsko rast, oškodovanja ne bo odpravila.
Sistemski zakon ureja redno in izredno usklajevanje pokojnin, pod določenimi pogoji, na kar se
pozablja.
Letni dodatek se mora v bodoče izplačevati v skladu s 95 členom sedaj veljavnega sistemskega
zakona.
Dodatek za pomoč in postrežbo in invalidnina za telesno okvaro naj se v bodoče
valorizirata enako kot pokojnine.
Upokojencem, ki po ZPIZ-2 nimajo več pravice do invalidnine za na novo nastale telesne okvare,
se naj invalidnina za telesno okvaro prizna pod enakimi pogoji, kot so veljali do 31.12.2012.
Vdovska pokojnina
Procent deleža vdovske pokojnine se naj poveča iz sedanjih 15 % na 25% pripadajoče družinske
pokojnine, dvig maksimalnega zneska deleža na 145 EUR.
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Določiti je treba znesek najnižje pokojnine za vdove, ki imajo pravico do lastne pokojnine, vendar
ta pokojnina skupaj z deležem vdovske pokojnini ne sme biti nižja od zneska najnižje pokojnine za
40 let pokojninske dobe.
Vdovam, ki niso uveljavile pravico do vdovske pokojnine in so ostale še naprej v delovnem
razmerju, družinsko pokojnino pa so uživali otroci dokler so izpolnjevali pogoje, se po prenehanju
njihovega koriščenja te pravice, vdove pa niso izpolnjevale pogojev za pridobitev vdovske
pokojnine, se na njihovo zahtevo sedaj prizna vdovska pokojnina oziroma delež vdovske
pokojnine, če je to za njih ugodnejše.
V zakon je potrebno vgraditi tudi določilo, da ZPIZ zagotavlja sredstva za rekreativno,
športno in kulturno dejavnost upokojencev.
Po našem razumevanju sprejete evropske zaveze, da je cilj 75 % zaposlenost skupine
prebivalstva v letih od 20 do 70 let je nujno, da se v zakon vgradi kriterij 67 let starosti za
upokojitev. Dvig naj se opravi postopoma, 2 meseca na leto.
(Iz zapisnika 18. redne seje Strokovnega sveta ZDUS z dne 29. 7. 2019.)
Janez Sušnik je k predlogu za zagotavljanje sredstev za RŠK dejavnost dodal, da je
predlog ZDUS iz Ukrepov za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev v RS, da se
iz letnega dodatka nameni 1 evro od vsakega upokojenca za delovanje upokojenskih
organizacij na državni ravni.
Edi Sever se je zahvalil Strokovnemu svetu ZDUS, da je opredelil naše želje, hotenja
in potrebe ter jih obelodanil. Meni, da je treba še bolj natančno določiti glede
poprave krivic, saj te spremembe in dopolnitve zadevajo le upokojence, ki šele
vstopajo v ta status.
Jože Žnidarič je rekel, da je potrebno vključiti tudi socialne transferje. Sam je odločno
proti, da le-ti prejmejo več kot upokojenci za 40-letno delo.
Stanislav Gorenc je omenil, da so prejeli peticijo civilne iniciative za uskladitev
pokojnin in ga je zanimalo, ali je to v okviru ZDUS ali to delajo posamezniki. Dejstvo
pa je, da so člani politično in ideološko razdeljeni ter bo težko enotno nastopati.
Franc Vedenik je dejal, da brez politike ne bomo uspeli. Pritisk je treba izvesti na
sindikate in na politiko.
Mirko Miklavčič že dolgo časa spremlja to problematiko in se strinja s stališči
Strokovnega sveta ZDUS. Sprašuje se o poti, kako to doseči. V Sloveniji in tudi v
Evropi je za to ustanovljen Ekonomsko socialni svet (op. ESS), kjer se usklajujejo tri
strani - sindikati, delodajalci in vlada. Če bi ustanovili sindikat, bi dobili mesto v ESS.
Kot civilno družbo, nas v to obliko organiziranosti ne sprejmejo. Pripombe, ki smo jih
dajali in jih bomo še naprej, niso slišane. Za uveljavitev pravic je potrebno vršiti
pritisk s sindikati ali po pravni poti z ustavno presojo.
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Ana Bilbija je opozorila, da je govora o dveh razlikah – o odmernem odstotku in o
usklajevanju. Predlagala je, da se pripombe potrdi, se jih posreduje naslovniku sedaj,
pozneje, (do roka), pa se posreduje še pripombe, ki se bodo izoblikovale na terenu.
Vijola Bertalanič je v nadaljevanju prebrala zahteve iz peticije civilne iniciative Za
upokojence gre – dostopno TUKAJ.
Sklep št. 2:
 Upravni odbor ZDUS je potrdil pripombe in predloge Strokovnega
sveta ZDUS z dne 29. 7. 2019 k Zakonu o spremembah in
dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju od
16.7.2019, ki se jih posreduje naslovniku.
 Pripombe in predloge naj se obravnavajo tudi na terenu. Morebitne
dodatne dopolnitve se posreduje do izteka roka, to je 2. 9. 2019.
Sklep št. 3: Upravni odbor ZDUS ne podpira peticije civilne iniciative Za
upokojence gre in ni njen sestavni del.
AD 3
Ana Bilbija je pojasnila, da uradniki le ugotavljajo, koliko oseb gre v pokoj iz ZRSZ in
koliko iz dela. Pri socialnih zadevah moramo biti previdni. Predlagala je, da se
opozori na nesorazmerje med minimalno plačo in nadomestilom za
brezposelnost. Strokovni svet ZDUS je Upravnemu odboru ZDUS predlagal
pripombo k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga

dela od 16. 7. 2019 :
V predlog je potrebno vgraditi določbe, ki bodo preprečile prehod zavezancev tik pred upokojitvijo
iz delovnega razmerja na zavod za zaposlovanje.
Edi Sever je mnenja, da se bo država enkrat morala odločiti, kako in kaj. Delamo
kvalitetno, plačani pa nismo tako.
Franc Vedenik je mnenja, da v gospodarstvu postajamo nekonkurenčni. Problem je
obdavčitev ter niso problem podjetja in direktorji.
Vera Pečnik je omenila da ogromno nanesejo sami socialni transferji, po drugi strani
pa se podpira delovno neaktivnost.
Sklep št. 3:
 Upravni odbor ZDUS je potrdil predloge Strokovnega sveta ZDUS z
dne 29. 7. 2019, ki se jih dopolnjene odpošlje naslovniku.
 Predlogi naj se obravnavajo še na terenu, morebitne dopolnitve pa
se nato odda do izteka roka, to je 2. 9. 2019.
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AD 4
Janez Sušnik je uvodoma spomnil na predlog, ki ga je ZDUS pred leti vložila s preko
5.000 podpisi. Volilna zakonodaja še ni v javni razpravi, saj se še vedno išče
primeren predlog. Naš predlog vključuje kombiniran sistem in preferenčni glas,
podpirajo nas tudi posamezne civilne iniciative. Ko smo bili pri predsedniku države, je
le-ta naš predlog preslišal. Očitno ni volje za temeljito spremembo zakona.
Ana Bilbija je povedala, da je pri predsedniku države v ospredju preferenčni glas, na
terenu pa te podpore ni. Strokovni svet ZDUS je Upravnemu odboru ZDUS predlagal
sledeče:

Strokovni svet podpira predlog ZDUS Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah, za
katerega je ZDUS leta 2013 zbral več kot 5.000 podpisov. Upravnem odboru ZDUS predlaga, da
se predsednika države ponovno seznani s predlogom ZDUS.
ZDUS pošlje parlamentarnim politični strankam zahtevo, da pojasnijo, zakaj ne uveljavijo volilnega
sistema, ki bi, z vsaj dvema volivčevima glasovoma in dejansko možnostjo kandidiranja in izvolitve
neodvisnih kandidatov, dal večjo moč volivcem in omogočil kvalificirano izbiro med kandidati. Pri
čemer morajo volivci imeti kakovostne podatke o tistih, ki bi prišli v ožji krog in ne zgolj rojstne
podatke, podatke o izobrazbi in bivališču.
Vsem navedenim političnim dejavnikom pa povemo, da ne gre samo za njihov medsebojni dialog,
volilni sistem je zadeva ljudstva in tudi starejših občanov in v Zvezi društev upokojencev Slovenije
nismo zadovoljni z načinom dela, ki išče zadovoljstvo in soglasje političnih strank, pri strani pa
pušča pomembne razloge, ki so največji vzrok za tako slabo udeležbo na volitvah.
(Iz zapisnika 18. redne seje Strokovnega sveta ZDUS z dne 29. 7. 2019.)
Sklep št. 4: Upravni odbor ZDUS je potrdil predloge Strokovnega sveta ZDUS
z dne 29. 7. 2019. Na predsednika države se naslovi dopis in se ga ponovno
seznani z našim predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
volitvah, saj je to volja volivcev . Odgovor se terja tudi od poslanskih skupin.
AD 5
Sklep št. 5: Upravni odbor ZDUS je na podlagi 4. in 5. odstavka 34. člena
Statuta ZDUS za drugo zakonito zastopnico Zveze društev upokojencev
Slovenije imenoval podpredsednico Vero Pečnik.
AD 6
Janez Sušnik je pojasnil razlog za sklic novinarske konference, na kateri želi pojasniti
aktualno dogajanje ter je treba novinarjem predstaviti tudi našo stran.

Izjava za javnost z dne 31. 7. 2019 (pripravila Lara Valič)
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Upravni odbor Zveze društev upokojencev je danes, 31.7.2019, odkrito spregovoril o
navidezni problematiki poslovanja ZDUS po naslednjih točkah:
Pogoji za včlanitev v ZDUS po Statutu-u ZDUS in pojasnilo zakaj Mestna
zveza upokojencev Ljubljana – Osrednjeslovenska zveza društev
upokojencev (MZU – OSZDU) ni včlanjena v ZDUS.
10. člen Statuta ZDUS pravi:
Član ZDUS je PZDU, v katero so vključena društva upokojencev, registrirana po
Zakonu o društvih (v nadaljevanju: član).
O včlanitvi v ZDUS odloča najvišji organ kandidata za članstvo v ZDUS.
Član poda pisno vlogo ZDUS, kateri priloži:
- sklep najvišjega organa kandidata, da se želi včlaniti v ZDUS;
- pristopno izjavo;
- dokazilo o registraciji in
- statut.
Upravni odbor ZDUS preveri pogoje za včlanitev v ZDUS.
Včlanitev člana v ZDUS ugotovi Upravni odbor ZDUS z ugotovitvenim sklepom
najpozneje v 60 dneh od prejema pisne vloge.
ZDUS je organiziran iz 13 pokrajin v katerih je cca 500 društev upokojencev in preko
200.000 članov. PZDU so članice ZDUS, 12 jih je sprejelo pogoje za včlanitev v ZDUS,
le MZU tega ni sprejela. Tako je Upravni odbor dne, 15.5.2019 pod drugo točko
dnevnega reda razpravljal o članstvu Pokrajinskih zvez društev upokojencev (PZDU) v
ZDUS in sklenil, da: »Mestna zveza upokojencev Ljubljana – Osrednjeslovenska
Pokrajinska zveza društev upokojencev ni včlanjena v Zvezo društev upokojencev
Slovenije«, ker na podlagi Statuta ZDUS in sklepa Upravnega odbora ZDUS (10. člen
Statuta ZDUS in sklep Upravnega odbora ZDUS št. 12 sprejetega dne, 1.8.2018 na
22. redni seji) ni izpolnjevala pogojev, ker ni prilagodila svojega statuta statutu
ZDUS, kar je vseh ostalih 12 PZDU storilo. Skladno s novim Statutom ZDUS, ki ga je
Zbor članov ZDUS sprejel na zasedanju dne, 15.12.2016 in 1. korespondenčni seji
dne, 20.2.2017, se je spremenila organiziranost ZDUS tako, da so PZDU tiste, ki so
včlanjene v ZDUS in ne več DU.
V ZDUS se borimo za vse upokojence in ne samo za tiste, ki so člani DU.
Razlogi zakaj ZDUS ne sodeluje na Festivalu za tretje življenjsko obdobje
(F3ŽO) in zakaj ima F3ŽO podporo MZU- OSZDU kot soorganizatorja, kljub
drugačnim sklepom delegatov MZU v Zboru članov in Upravnem odboru
ZDUS.
ZDUS je vsa leta sodeloval pri Festivalu za tretje življenjsko obdobje, a ko smo
Proevent d.o.o. prosili, da pošlje finančno poročilo festivala, ga nismo dobili. Tako se
je najprej Upravni odbor in potem še Zbor članov ZDUS, kot najvišji organ, v lanskem
letu odločil, da ne bo več v organizaciji F3ŽO, temveč bo priredil svoje Dneve
medgeneracijskega sožitja skupaj z Medgeneracijsko Koalicijo Slovenije (poleg ZDUS
še Dijaška in Študentska organizacija Slovenije ter Mladinski svet Slovenije) ter na
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dnevih dala glavni poudarek na medgeneracijskem sožitju in solidarnosti. Povedati je
treba, da je predstavnik MZU na UO ZDUS kot tudi Zboru članov glasoval, da ZDUS ni
več v organizaciji F3ŽO temveč organizira svoje dneve, kasneje pa se je g. Sedmak
odločil kljub sklepom podpreti F3ŽO.
Zaradi prihajajočega festivala smo DU poslali dopis v katerem smo omenili, da
določenih sredstev ne bodo deležna če se bodo F3ŽO s svojim nastopom udeležila.
Poudarjamo, da gre zgolj za sredstva, ki jih v ZDUS pridobimo preko donacij in ne
sredstva, ki so pridobljena iz javnih sredstev.
Volitve v organe ZDUS /junij 2019/
Na očitke, da si je g. Sušnik s Pravilnikom o volitvah v ZDUS omogočil, da je lahko
edini kandidat, odgovarjamo, da temu ni tako. Vsekakor Zakon o društvih ne zahteva
za predsednike društev določene izobrazbe, a smo v organih ZDUS menili, da je to
funkcija, ki naj bi jo opravljal nekdo, ki ima doseženo določeno stopnjo izobrazbe.
Pravilnik je bil poslan PZDU in DU v obravnavo in da pošljejo pripombe, potem pa je
bil potrjen.
Seja je bila vključno z novinarsko konferenco zaključena ob 13. uri.
Zapisala:
Nika Antolašić
Tajnik ZDUS
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