
 
  Ljubljana, 19.12.2018 

 
ZAPISNIK 1. REDNEGA ZBORA ČLANOV  

VZAJEMNEGA POSMRTINSKEGA SKLADA, 
z dne 18.12.2018 s pričetkom ob 9. uri  

v veliki sejni sobi ZPIZ, Kolodvorska 15, Ljubljana 
 
 
Prisotni delegati: Benko Anton, Bertalanič Vijola, Bilbija Ana, Cintauer Gabrijel, Dietinger 
Marija, Duić Miro, Gorjup Silva, Horvat Vili, Ivanek Inge, Miklavčič Mirko (po pooblastilu 
namesto Jagodič Cvetke), Jaki Stanko, Kljajić Željko, Koščak Franc, Košir Franci, Kosten Ana, 
Roglič Branka (po pooblastilu namesto Kramar Irene), Kranvogel Stanko, Kraševec Dušan, 
Krušič Janko, Malovrh Janez, Marič Aleksander, Marušič Zlatko Martin, Mihelčič Marjan, 
Petek Vilma, Gologranc Janez (po pooblastili namesto Prednik Jožeta), Prevolšek Jože, Puc 
Vladislav, Rančigaj Vlado, Reberšak Avgust, Rink Zoran, Sever Edi, Slavice Franc, Sušin Jožica, 
Tisnikar Vladimira, Tome Marija, Tominšek Anka, Urdih Nives, Vodopivec Branko, Žitnik Malči 
in Žogan Janez.  
 
Opravičeno odsotni delegati: Grofelnik Željko, Jagodič Cvetka, Komac Franc, Koželj Silva, 
Kramar Irena in Prednik Jože. 
 
Odsotni delegati: Mandeljc Danica, Mešiček Vida, Obreza Milan in Polak Vinko. 
 
Prisotni drugi vabljeni: Hojnik Franc, Jazbec Jože, Lobnik Franc, Malgaj Silvo, Vedenik Franc, 
Žnidarič Jože, Antolašić Nika, Kanoni Črt, Pečnik Vera, Peršuh Mateja, Pukl Mija, Rozman 
Karolina Vida, Sušnik Janez, Šparovec Terekhov Karmen, Vitežnik Alojz, Bučer Jože, Golob 
Slavica, Šonc Rožca, Donko Anton, Golob Nina 
 
Opravičeno odsotni drugi vabljeni: Derganc Mojca, Hedžet Emil, Malnar Zdravko in Ternovec 
Aldo. 
 
Odsotni drugi vabljeni: Sedmak Marjan, Zelcer Janko, Kožuh Novak Mateja, Dorniž Jožica, 
Hudoklin Andrej, Kukavica Vladimir, Klampfer Ksenija, Papež Marijan in Janković Zoran. 
 

AD 1 in AD 2 
 
Predsednik ZDUS Janez Sušnik je uvodoma pozdravil vse prisotne, k delu povabil 
Verifikacijsko komisijo takoj po njeni izvolitvi in predlagal izvolitev delovnega predsedstva v 
sestavi predsednica Vijola Bertalanič in člana Anton Benko in Željko Kljajić. 
 
Sklep št. 1: Zbor članov Vzajemnega posmrtninskega sklada je v delovno predsedstvo 
soglasno izvolil predsednico Vijolo Bertalanič in člana Antona Benka in Željka Kljajića. 
 
Predsednica delovnega predsedstva Vijola Bertalanič (nadalje predsednica) se je v imenu 
delovnega predsedstva zahvalila za izvolitev. Nadalje je v sprejem predlagala dnevni red, ki 
so ga delegati prejeli ob sklicu zbora. 
 



 
Sklep št. 2: Zbor članov Vzajemnega posmrtninskega sklada je soglasno sprejel dnevni red 
1. rednega zbora članov dne 18.12.2018: 

1. Otvoritev 1. rednega Zbora članov Vzajemnega posmrtninskega sklada 
2. Izvolitev organov in delovnih teles 1. rednega Zbora članov Vzajemnega 

posmrtninskega sklada 
3. Sprejem Poslovnika o delu 1. rednega Zbora članov Vzajemnega posmrtninskega 

sklada 
4. Obravnava predloga Upravnega odbora Vzajemnega posmrtninskega sklada, da 

sklad s 1.1.2019 preneha obstajati (se ukine) 
5. Razno 

 
Predsednica je predlagala izvolitev Verifikacijske komisije v sestavi predsednik Edi Sever in 
člana Ana Bilbija in Zoran Rink ter zapisničarke Nike Antolašić in overiteljev Vlada Rančigaja 
in Jožice Sušin. 
 
Sklep št. 3: Zbor članov Vzajemnega posmrtninskega sklada je v Verifikacijsko komisijo 
soglasno izvolil predsednika Edija Severja ter člana Ano Bilbija in Zorana Rinka. 
 
Sklep št. 4: Zbor članov Vzajemnega posmrtninskega sklada je soglasno izvolil zapisničarko 
Niko Antolašić ter overitelja Vlada Rančigaja in Jožico Sušin.  
 

AD 3 
 

Predsednica je dala v razpravo predlog Poslovnika 1. rednega Zbora članov Vzajemnega 
posmrtninskega sklada. Na predlog ni bilo pripomb. 
 
Predsednica je pozvala Verifikacijsko komisijo k poročanju o udeležbi na zboru. 
 
Predsednik Verifikacijske komisije Edi Sever je podal poročilo o udeležbi in sklepčnosti zbora. 
 
Sklep št. 5: Zbor članov Vzajemnega posmrtninskega sklada je soglasno sprejel Poslovnik 1. 
rednega Zbora članov Vzajemnega posmrtninskega sklada. 
 
Sklep št. 6: Zbor članov Vzajemnega posmrtninskega sklada je soglasno sprejel poročilo 
Verifikacijske komisije, ki je ugotovila, da je prisotnih 38 delegatov ali 80,85 odstotka vseh 
delegatov in je zbor sklepčen ter lahko polnopravno sklepa. 
 

AD 4 
 

Predsednica je predstavitvi predloga te točke povabila predsednika Upravnega odbora 
Vzajemnega posmrtninskega sklada Janeza Malovrha. 
 
Janez Malovrh je prisotne seznanil s sklepom, ki ga je na zadnji seji sprejel Upravni odbor 
sklada in sicer, da se sklad ukine. Glasovanje je bilo 3:1, sam je glasoval proti ukinitvi. Na 
zadnji seji Upravnega odbora ZDUS, kjer je bil predlog obravnavan, je bil žal odsoten. Sam 
meni, da je ob primernem vplačilu in izplačilu sklad lahko aktiven še vsaj 10 let.  Z ukinitvijo 
sklada bi lahko naredili precejšnjo škodo. Samo v Zasavju bi lahko izgubili 95 odstotkov 



 
članov DU, kaj bi se zgodilo v drugih PDZU, ne more oceniti. Predlagal je, da se predloga o 
ukinitvi sklada ne podpre, kljub temu, da je tak predlog dolžan predlagati skladno s sklepom 
Upravnega odbora Vzajemnega posmrtninskega sklada. 
 
Avgust Reberšak (Šaleška PZDU) bo glasoval proti ukinitvi iz prej podanih razlogov. Obstaja 
več izračunov, po katerih je mogoča vzdržnost sklada. Bi pa se strinjal, da v sklad ne bi več 
vplačevali prispevkov. Če se bo sklad ukinilo, naj se zahteva revizija za vsaj 5 let. 
 
Inge Ivanek je povzela razpravo v DU Gornja Radgona in Pomurski PZDU. Pomurska regija je 
najbolj revna, zato bi tudi ukinitev zadeve le še poslabšala. 
 
Dušan Kraševec je omenil, da so imeli sestanke s predsedniki DU v PZDU Dolenjske in Bele 
krajine in so bili kategorično proti ukinitvi. Predlagal je, da se sklad ohrani ob enaki članarini 
in nižji posmrtnini.  
 
Jožica Sušin je povedala, da so v PZDU Posavje zavzeli enotno stališče o podpori delovanja 
sklada še naprej, le izplačilo naj se zmanjša. 
 
Silva Gorjup je omenila, da bi morali vsled tega še bolj pritiskati na Vlado Republike Slovenije, 
da ponovno zagotovi pogrebnine in posmrtnine za nazaj. Sam izračun vzdržnosti se ji ne zdi 
primeren in meni, da bo sklad vzdržen še nekaj let. Drugo vprašanje se dotika pravne 
podlage, ali bi bila ukinitev zakonita ob upoštevanju, da nekateri člani v sklad vplačujejo več 
deset let. 
  
Zlatko Martin Marušič je podprl izračun in ukinitev, saj ne namerava zavajati članov. 
 
Mirko Miklavčič je predlog diskutiral kot nekdanji podpredsednik ZDUS in z znanjem iz 
zavarovalništva. Pred 10 leti so tudi bili za ukinitev sklada, pa so imeli preko 80.000 članov. 
Že takrat bi potrebovali 5 milijonov evrov, da bi bil sklad vzdržen. Navzdol gre in še bo šlo, 
staramo se, mlajša generacija pa razmišlja drugače – to so dejstva. V izračune verjame in je 
za ukinitev sklada. Opozoril je tudi na nevarnost ohranitve premoženja ZDUS. 
  
Branko Vodopivec je izhajal iz razprave Upravnega odbora PZDU Gorenjske.  Ali obstaja 
predsednik DU, ki bo upal pred članstvo in povedal, da vplačanih sredstev ne bodo videli? 
Ukinitve sklada ne podpirajo. 
 
Anka Tominšek je opozorila na mešana mnenja in razpravo na Upravnem odboru ZDUS, kjer 
so bili vsi za ukinitev sklada. Ne more razumeti, da so razhajanja v izračunih vodstva ZDUS in 
predsednika Upravnega odbora Vzajemnega posmrtninskega sklada. Opozorila je na 
odgovornost tistih, ki so v preteklosti s skladom slabo upravljali. Sam sklad pa ne more biti 
vzdržen, če članstvo stalno pada. 
 
Franc Lobnik je spomnil, da sklad deluje kot piramida in da, če imamo povprečno dobo 
preživeto v pokoju 17 let, je nerealno, da je sklad temeljil na izplačilu ob vplačevanju 24 let v 
sklad. Predlagal je, da se sklad ukine in izplača aktivne člane. 
 



 
Vlado Rančigaj je povedal, da so v PZDU Celje proti ukinitvi, enako sporočilo PZDU Koroške je 
podal Janez Gologranc. 
 
Jože Žnidarič je odločitev ocenil kot težko nalogo zbora. Menil je, da je potrebno ohraniti 
solidarnost do tistih, ki res dolgo vplačujejo v sklad in da se le-tega skuša obdržati.  
 
Alojz Vitežnik je dejal, da je kot predsednik Nadzornega odbora ZDUS (op. in Vzajemnega 
posmrtninskega sklada) dolžan opozoriti, da je treba sprejeti take sklepe, da bo sklad 
vzdržen, ga prenesti ali pa ukiniti. Zbor članov ZDUS je že dvakrat nezakonito sklepal. Sklad ni 
solidarnosten, temveč vzajemen – gre za dva različna pojma. Katero vodstvo bi naj nosilo 
odgovornost, saj je vse od predsednika Vinka Gobca dalje tako vodeno. Če se sklad ohrani, ga 
je treba formirati tako, da bodo lastniki in vodstvo sklada nosili odgovornost. 
 
Malči Žitnik je povedala, da so v matičnem DU podprli razmišljanje, da se sklad na novo 
zastavi (preoblikuje) ali pa naj se ga ukine. Velikokrat je bilo kritično ocenjevano stališče do 
sklada in zato tudi kritično ocenjeno vodenje sklada pod prejšnjim vodstvom. Razumejo 
razmišljanje predsednika ZDUS, ki se je reševanja te problematike lotil že na začetku svojega 
mandata. Sama bo glasovala za ukinitev sklada pod pogoji posebne finančne sheme. 
 
Predsednica je podala ugotovitev, da je bilo več predlogov za ohranitev sklada in zboru 
predlagala, da glasujejo za predlo, da se Vzajemni posmrtninski sklad ohrani še naprej, da se 
za leto 2019 določi članarina 12 evrov na člana (od tega 0,35 evrov predstavljajo 
manipulativni stroški, ki jih zadrži društvo, izplačilo pa znaša 180 evrov. 
 
Sklep št. 7: Zbor članov Vzajemnega posmrtninskega sklada je z 21 glasovi podprl ohranitev 
sklada, letno članarino za leto 2019, ki na člana znaša 12 evrov (od tega 0,35 evrov 
predstavljajo manipulativni stroški, ki jih zadrži društvo), izplačilo posmrtnine pa znaša 180 
evrov. Za predlog sklepa ni glasovalo potrebno število delegatov, zato sklep ni bil sprejet. 
 
Seja je bila zaključena ob 11. uri. 
 
Zapisala:       Predsednica delovnega predsedstva 
Nika Antolašić      Vijola Bertalanič 
 
Overila: 
Vlado Rančigaj 
 
 
Jožica Sušin 
 
 
 
 

Opomba: Predlog sklepa ni bil skladen s predlogom Upravnega odbora Vzajemnega 
posmrtninskega sklada, na kar je Alojz Vitežnik opozoril v nadaljevanju ob 4. točki 29. 
rednega Zbora članov ZDUS. 


