
 
  Ljubljana, 19.12.2018 

 
ZAPISNIK 29. REDNEGA ZBORA ČLANOV  

ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
z dne 18.12.2018 s pričetkom ob 10. 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, 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 pooblastilu 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 (pooblastilo oddala po 4. točki) in Žogan Janez.  
 
Opravičeno odsotni delegati: Grofelnik Željko, Jagodič Cvetka, Mirko Miklavčič, 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 Zveze društev upokojencev Slovenije 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. 
 



 
Franci Košir je v skladu s 3. točko poslovnika, ki še ni bil predlagan v sprejem, predlagal 
razširitev dnevnega reda zbora z dodatno točko v skladu z določbami Zakona o društvih in 
Statuta ZDUS, da Zbor članov ZDUS obravnava in prekliče sporne sklepe Upravnega odbora, 
sprejete dne 24.10.2018 kot nezakonite in protipravne. poslovnik se še ni sprejel, v 3. točki 
poslovnika.  
 
Sklep št. 2: Zbor članov Zveze društev upokojencev Slovenije je s 7 glasovi za podprl 
predlog za razširitev dnevnega reda 29. rednega Zbora članov z dodatno točko za 
obravnavo in preklic spornih sklepov Upravnega odbora ZDUS z dne 24.10.2018. Predlog ni 
dobil zadostne podpore, zato sklep o razširitvi dnevnega reda ni bil sprejet. 
  
Predsednica je nadalje predlagala v sprejem predlog dnevnega reda, ki so ga delegati prejeli 
ob sklicu zbora. 
 
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. Nadalje je pozvala Verifikacijsko komisijo k poročanju o udeležbi na zboru.  
 
Sklep št 3: Zbor članov Zveze društev upokojencev Slovenije je z večino sprejel dnevni red 
29. Zbora članov Zveze društev upokojencev Slovenije dne 18.12.2018: 

1. Otvoritev 29. rednega Zbora članov ZDUS 
2. Izvolitev organov in delovnih teles 29. rednega Zbora članov ZDUS 
3. Sprejem Poslovnika o delu 29. rednega Zbora članov ZDUS 
4. Obravnava predloga Upravnega odbora Vzajemnega posmrtninskega, da sklad s 

1.1.2019 preneha obstajati (se ukine) in sprejem odločitve 
5. Sprejem Finančnega načrta ZDUS za leto 2019 
6. Sprejem Vsebinskega načrta ZDUS za leto 2019 
7. Informacija o projektu Dnevi medgeneracijskega sožitja (14.-16. maj 2019) 
8. Podelitev pokalov za dosežena prva tri mesta na Državnih športnih igrah ZDUS 2018 
9. Razno 

 
Sklep št. 4: Zbor članov Zveze društev upokojencev Slovenije je v Verifikacijsko komisijo 
soglasno izvolil predsednika Edija Severja ter člana Ano Bilbija in Zorana Rinka. 
 
Sklep št. 5: Zbor članov Zveze društev upokojencev Slovenije je soglasno izvolil 
zapisničarko Niko Antolašić ter overitelja Vlada Rančigaja in Jožico Sušin.  
 
Sklep št. 6: Zbor članov Zveze društev upokojencev Slovenije je soglasno sprejel poročilo 
Verifikacijske komisije, ki je ugotovila, da je prisotnih 37 delegatov ali 78,72 odstotka vseh 
delegatov in je zbor sklepčen ter lahko polnopravno sklepa.1 
 

AD 3 
 
Predsednica je dala v razpravo in sprejem Poslovnik 29. rednega Zbora članov ZDUS, ki so ga 
člani dobili kot prilogo vabila na zbor. 

                                                      
1
 Malči Žitnik je pooblastilo oddala po 4. točki. Od 5. točke dalje je bila udeležba 80,85 odstotna. 



 
 
Sklep št. 7: Zbor članov Zveze društev upokojencev Slovenije je soglasno sprejel Poslovnik 
29. rednega Zbora članov ZDUS. 
 

Ad 4 
 
Predsednica je ponovila predlog, ki je bil predlagan v sprejem Zboru članov Vzajemnega 
posmrtninskega sklada, omenila še druge možnosti, a pojasnila, da mora zbor dejansko 
odločati o predlogu, to je, da sklad preneha obstajati (se ukine). Odprla je razpravo. 
 
Edi Sever je dejal, da je bil sklad marsikateremu upokojencev eden od motivov za včlanitev. 
Na eni strani imamo zakonsko dikcijo, na drugi pa moralno. Strinjal se je, da  je potrebno 
sklad reševati. 
 
Avgust Reberšak je podprl predlog, ki ni bil sprejet na Zboru članov Vzajemnega 
posmrtninskega sklada. Opozoril je, da je potrebno pri glasovanju glasovati za in proti. 
 
Predsednica je ponovila predlog sklepa, predlaganega v sprejem na Zboru članov 
Vzajemnega posmrtninskega sklada. 
 
Sklep št. 8: Zbor članov Zveze društev upokojencev Slovenije je z 20 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. 14 delegatov je glasovalo proti predlogu. Za predlog sklepa ni glasovalo 
potrebno število delegatov, zato sklep ni bil sprejet. 
 
Alojz Vitežnik je opozoril, da je prejšnje glasovanje lahko zgolj informativno. Odloča se na 
podlagi dnevnega reda in Statuta ZDUS ter je po logiki bil, glede na predlog, sklad ukinjen. 
Glasuje se po predlogu dnevnega reda, v nasprotnem primeru pa mora nekdo dati drugačen 
predlog. 
 
Predsednica je na glasovanje dala predloga sklepov: 
1. Zbor članov ZDUS je skladno s petim odstavkom 44. člena Statuta Zveze društev 
upokojencev Slovenije z dne 15.12.2016 in 20.2.2017 določil, da Vzajemni posmrtninski sklad 
s 1. 1. 2019 preneha obstajati (se ukine). 
 
2. Zbor članov ZDUS v povezavi s 23. členom Pravilnika o delu Vzajemnega posmrtninskega 
sklada zadolži Upravni odbor Vzajemnega posmrtninskega sklada, da pripravi strategijo 
ureditve obveznosti do aktivnih članov s stanjem na dan 31.12.2019. Upravni odbor 
Vzajemnega posmrtninskega sklada strategijo ureditve obveznosti do članov predloži Zboru 
članov Vzajemnega posmrtninskega sklada, ki na podlagi drugega odstavka 23. člena 
Pravilnika o delu Vzajemnega posmrtninskega sklada odloči o uporabi ostanka sredstev. 
 
Sklep št. 9: Zbor članov Zveze društev upokojencev Slovenije je z 7 glasovi za, 21 proti in 9 
vzdržanimi glasovi podprl predlog, da Zbor članov ZDUS skladno s petim odstavkom 44. 
člena Statuta Zveze društev upokojencev Slovenije z dne 15.12.2016 in 20.2.2017 določi, da 



 
Vzajemni posmrtninski sklad s 1. 1. 2019 preneha obstajati (se ukine). Za predlog sklepa ni 
glasovalo potrebno število delegatov, zato sklep ni bil sprejet.2 
 
Sklep št. 10: Zbor članov Zveze društev upokojencev Slovenije o predlogu, da Zbor članov 
ZDUS v povezavi s 23. členom Pravilnika o delu Vzajemnega posmrtninskega sklada zadolži 
Upravni odbor Vzajemnega posmrtninskega sklada, da pripravi strategijo ureditve 
obveznosti do aktivnih članov s stanjem na dan 31.12.2019 in da strategijo ureditve 
obveznosti do članov predloži Zboru članov Vzajemnega posmrtninskega sklada, ki na 
podlagi drugega odstavka 23. člena Pravilnika o delu Vzajemnega posmrtninskega sklada 
odloči o uporabi ostanka sredstev, vsled sklepa št. 9, ni glasoval. 
 
Janez Malovrh je nato predlagal, da se določi članarino in izplačilo posmrtnin za leto 2019, 
pri čemer je predlagal enoten znesek posmrtnine. 
 
Predsednica je dala na glasovanje predlog, se za Vzajemni posmrtninski sklad za leto 2019 
določi letna članarina 12 evrov (od tega 0,35 evrov predstavljajo manipulativni stroški), 
izplačilo posmrtnine 180 evrov in da Upravni odbor sklada pripravi strategijo vzdržnosti z 
rokom izdelave strategije do konca januarja 2019. 
 
Sklep št. 11: Zbor članov Zveze društev upokojencev Slovenije je z večino3 določil za 
Vzajemni posmrtninski sklad za leto 2019 letno članarino 12,00 evrov (od tega 0,35 evrov 
predstavljajo manipulativni stroški), izplačilo posmrtnine 180,00 evrov in da Upravni odbor 
Vzajemnega posmrtninskega sklada pripravi strategijo vzdržnosti sklada z rokom izdelave 
strategije do konca januarja 2019. 
 

AD 5 
 
Predsednica je k predstavitvi Finančnega načrta ZDUS za leto 2019 pozvala predsednika 
ZDUS Janeza Sušnika. 
 
Janez Sušnik je vsled sklepov 4. točke povedal, da se je vodstvo ZDUS resno lotilo reševanja 
problematike sklada. Kljub ponujenemu stališču in predlogu, je zbor sprejel drugačno 
odločitev in skladno s tem bo sklad deloval naprej. Nadalje se je posvetil povzetku 
Finančnega načrta ZDUS za leto 2019 in izpostavil: 

- Prihodki: članarina, prispevek Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Dnevi 
medgeneracijskega sožitja, oglaševanje, Fundacija za financiranje invalidskih in 

                                                      
2
 ZA predlog sklepa so glasovali delegati: Jaki Stanko, Kranvogel Stanko, Marušič Zlatko Martin, Petek Vilma, 

Sever Edi, Slavinec Franc, Urdih Nives. 
PROTI predlogu so glasovali delegati: Benko Anton, Bertalanič Vijola, Bilbija Ana, Cintauer Gabrijel, Dietinger 
Marija, Duić Miro, Gorjup Silva, Horvat Vili, Ivanek Inge, Kljajić Željko, Kosten Ana, Roglič Branka, Kraševec 
Dušan, Malovrh Janez, Marič Aleksander, Gologranc Janez, Reberšak Avgust, Rink Zoran, Sušin Jožica, 
Tisnikar Vladimira, Vodopivec Branko. 
Glasovanja so se VZDRŽALI delegati: Koščak Franc, Košir Franci, Krušič Janko, Mihelčič Marjan, Prevolšek 
Jože, Puc Vladislav, Rančigaj Vlado, Tome Marija, Tominšek Anka. 
 
 
3
 Za predlog je ZA glasovalo 30 delegatov. 



 
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji za delovanje in drugi. Skupaj in brez 
prihodkov za program Starejši za starejše in projektov pričakujemo 539.430,69 evrov 
prihodkov. Na programu in projektih pričakujemo 449.100,00 evrov prihodkov. 
Skupaj torej 988.530,69 evrov prihodkov. 

- Odhodki: na odhodkovni strani pričakujemo skupaj 988.530,69 evrov stroškov, ki med 
drugim zajemajo tudi stroške rednih aktivnosti PZDU in DU v znesku 220.900,00 
evrov, programa Starejši za starejše v znesku 367.800,00 evrov, stroške poslovanja na 
državni ravni v znesku 337.958,30 evrov in drugo.  

Ker predvidevamo poslovanje pod 1 milijonov evrov po vsej verjetnosti ne bomo imeli 
zunanje revizije poslovnih izkazov (tudi za leto 2018 ne). 
 
Franci Košir je postavil vprašanje glede povečanja stroškov za strokovne sodelavce, kaj vse je 
tu zajeto, ali je pri avtorskih honorarjih zajeto tudi plačilo za statut PZDU Ljubljana z okolico 
in kje so zajeti stroški za delovanje PZDU Ljubljana z okolico. Janez Sušnik je odgovoril, da 
smo v preteklem letu imeli več menjav zaposlenih, nekaj jih je prenehalo z delom, težava pri 
tem je predvsem v pomanjkanju projektov (ni sredstev). Ocenil je, da ZDUS v letu 2019 ne bo 
zašla v kakšne težke finančne situacije in da je sam na čelu do junija ter zagotovil, da bo do 
takrat bilanca zagotovo pozitivna. 
 
Avgust Reberšak je pri postavki Vzajemnega posmrtninskega sklada vprašal, kam gredo ta 
sredstva in naj se naredi analiza. Janez Sušnik je odgovoril, da gre za strošek dela 
administratorja (stroški pisarne, poraba vode in elektrike, del plače, stroški nakazil in drugo 
vezano na sklad) ter da je vse transparentno.  
 
Vladimiro Tisnikar je zanimalo, kako to, da se širi program Starejši za starejše in se sredstva 
manjšajo. Janez Sušnik je odgovoril, da smo pri sredstvih odvisni od financerjev, mnogo 
sredstev tudi naprosimo od sponzorjev in donatorjev. Sredstva za širitev pa so namenjena 
novim DU, ki so vstopila v program. 
 
Vijola Bertalanič je povedala, da je v programu vse transparentno. Res je v programu veliko 
DU in da na posamezno DU pride zelo malo sredstev, s katerimi DU v programu komaj 
pokrijejo osnoven stroške. Pri porabi sredstev so točno določena pravila porabe in od 
lanskega leta tudi pokrajinske koordinatorke preverjajo poročila in porabo sredstev po 
društvih. 
 
Sklep št. 12: Zbor članov Zveze društev upokojencev Slovenije je soglasno sprejel Finančni 
načrt Zveze društev upokojencev Slovenije za leto 2019. 
 

AD 6 
 
Predsednica je predsednika ZDUS Janeza Sušnika pozvala k predstavitvi Vsebinskega načrta 
ZDUS za leto 2019. 
 
Janez Sušnik je uvodoma izpostavil med ključnimi nalogami izvrševanje Memoranduma 2018. 
Z ukrepi za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev smo predlagali konkretne rešitve na 
tem področju in štiri zakonodajne pobude. Še naprej se bomo zavzemali za redno in izredno 
usklajevanje pokojnin, za izplačevanje letnega dodatka po sistemskem zakonu.  Nadalje je 



 
poudaril pomen DU in PZDU pri pridobivanju novih članov, s čimer sovpada tudi promocija 
Dneva ZDUS in Dnevov medgeneracijskega sožitja. Novost v letu 2019 bo Dan odprtih vrat, ki 
bo tokrat 1.10.2019 na mednarodni dan starejših. Okrepili bomo tudi mednarodno 
sodelovanje in sodelovanje z mladimi (Medgeneracijska koalicija Slovenije – MeKoS) in 
sorodnimi organizacijami (Seniorska koordinacija Slovenije – SEKOS). Ker smo po sklepu 
zbora ohranili delovanje sklada, bomo potrebovali strategijo vzdržnosti. Skrbeli bomo tudi za 
vzdržnost financ. Priloga načrta sta izvedbeni načrt aktivnosti (časovnica) in načrt 
kolektivnega dopusta v letu 2019. 
 
V razpravi so Franc Slavinec, Vijola Bertalanič in Željko Kljajić so opozorili na pomembnost 
opozarjanja na nujen sprejem Zakona o dolgotrajni oskrbi. 
 
Karolina Vida Rozman je opozorila, da je potrebno v načrt zajeti tudi volitve in imenovanja 
funkcionarjev, organov in delovnih teles ZDUS. 
 
Anka Tominšek je opozorila na to, da se je potrebno zavzeti tudi za dvig dodatka za pomoč in 
postrežbo in invalidnin za telesno okvaro, o čemer bodo razpravljali na Svetu Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Opozorila je na očitke, da si sindikati uspejo in znajo 
izboriti njihove pravice in zahteve, upokojenci pa ne. Ena ključnih tem bi moralo biti, da naša 
populacija na kulturen način dvigne svoj glas. 
 
Ana Bilbija je podprla povedano. Vprašanje ostaja, kaj je z oškodovanjem upokojencev za del 
pokojnin, ki ni bil usklajen (8,2 odstotka!). Na posledice je opozoril tudi Zavod za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje v svojem letnem poročilu.  Moramo biti izredno tenkočutni, da 
bomo vsaj delno uspeli. ZDUS mora biti masa ljudi in to se mora čutiti. 
 
Silva Gorjup je soglašala s povedanim. Premalo smo odločni in ne smemo pristajati na 
kompromise.  Komisija za socialna vprašanja ZDUS  je pripravila svoja stališča. Pomembno je, 
da si izborimo dvig dodatka za pomoč in postrežbo, izjemno strogi kriteriji so tudi problem. 
določene sklepe. Opozorila je tudi na pilotne projekte, ki tečejo vsled dolgotrajne oskrbe. 
Pilotni projekti ne živijo, institucije zaposlujejo vse, negovalcev pa ne. Prav bi bilo, da se  na 
PZDU izpeljejo okrogle mize, ki bodo obravnavale te težave. Izboriti bi si morali tudi svoje 
mesto v Ekonomsko socialnem svetu. 
 
Mija Pukl je povedala, da je ta trenutek v državi najslabše poskrbljeno za upokojence. Aktivni 
moramo biti v vseh organizmih. Ministrstva si podajajo dolgotrajno oskrbo, ponovno naj bi 
se prenesla nazaj na ministrstvo za delo. Ves čas se smatra, da je izjemno velika nevarnost 
medikalizacije in visokih cen storitev. Kot humanitarna in prostovoljska organizacija skušamo 
priti v to na deinstitucionaliziran način. V zvezi s strategijo dolgožive družbe se pričakuje s 
strani ministrstev akcijske načrte. S tem v zvezi smo imeli na ZDUS pet delavnic in pripravili 
konkretne predloge. 
 
Franc Koščak je opozoril na bivanjske razmere in mobilnost. Kritičen je bil do demografske 
politike. Prav bi bilo, da bi imeli svoje mesto v Ekonomsko socialnem svetu in bi ustanovili 
svoj sindikat. 
 



 
Vijola Bertalanič je glede Zakona o dolgotrajni oskrbi in oskrbi nasploh povedala, da bi le-to 
bilo potrebno bolj opredeliti. Z argumenti in zahtevami bi morali bolj vplivati na politiko. 
Rožca Šonc je dodala, naj se za argumente uporabi podatke iz programa Starejši za starejše. 
Stanje na terenu je alarmantno. Od leta 2014 so potrebe zrastle iz 20.000 na 70.000 pomoči.  
 
Sklep št. 13: Zbor članov Zveze društev upokojencev Slovenije je soglasno sprejel Vsebinski 
načrt Zveze društev upokojencev Slovenije za leto 2019 vključno s podanimi dopolnitvami.  
 

AD 7 
 
Predsednica je pozvala predsednika ZDUS Janeza Sušnika k predstavitvi namena organizacije 
dogodka Dnevi medgeneracijskega sožitja. 
 
Janez Sušnik je povedal, da smo k organizaciji Dnevov medgeneracijskega sožitja pristopili iz 
več razlogov. Več let smo se trudili s pripravo vsebin, tako strokovnih kot tudi izobraževalnih 
in kulturnih, pri čemer smo skušali vplivati na dejansko realizacijo le-teh. Iz ugotovitev sledi, 
da pri tem nismo bili vedno uspešni, saj smo bili pogosto preslišani pri organizatorju 
festivala. Kot soorganizator smo dalj časa prosili organizatorja (Proevent d.o.o.), da nam 
predloži finančno poročilo, saj bi bilo prav, da smo seznanjeni s prihodki in odhodki festivala, 
h kateremu smo prispevali velik del, ne le vsebinski, temveč tudi finančni. Skušali smo tudi 
skleniti medsebojni dogovor, ki bi vse to uredil, pa do uskladitve in sklenitve ni prišlo. Zato 
smo se na podlagi sklepa Upravnega odbora ZDUS, ki je bil sprejet soglasno, odločili, da 
organiziramo lasten dogodek, to so Dnevi medgeneracijskega sožitja, ki bodo prvič potekali 
od 14. do 16. maja 2019 na Gospodarskem razstavišču. Pri pristopu smo upoštevali, da bomo 
imeli večji vpliv na vsebine, da je lokacija odlična in ima vse mobilne povezave (parkirišča, 
bližina glavne železniške in avtobusne postaje), kot ključno je izpostavil tudi enonivojski 
dostop (pritličje), saj smo več let poslušali na terenu, da se člani težko udeležujejo, saj je 
potrebno veliko hoje po treh nivojih na dosedanji lokaciji. Posebej pomemben je tudi 
medgeneracijski pristop, saj bodo strateški parterji pri organizaciji člani Medgeneracijske 
koalicije Slovenije, organizacije mladih (MSS, ŠOS in DOS). 
 
S projektom: 

 uvajamo koncept medgeneracijskega pristopa reševanja družbenih izzivov, ki se tičejo 
vseh generacij, 

 naslavljamo potrebe vseh generacij s ciljem ustvarjanja medgeneracijskega sožitja, 

 spodbujamo izmenjavo idej, možnost mreženja in graditev medgeneracijskega 
sodelovanja, 

 ponujamo prostor za predstavitev in promocijo inovativnih pristopov, programov in 
projektov medgeneracijskih dejavnosti, ki prispevajo h graditvi strpnega, kulturnega 
in družbeno odgovornega okolja, 

 gradimo stičišče za ponudnike storitev, izdelkov, aktivnosti za mlado, srednjo in 
starejšo generacijo. 

 
Predvideli smo že naslednje vsebine: 

 strokovni in izobraževalni program od 0+ do 99+ let, 



 

 kulturni program: medgeneracijsko stičišče idej, medgeneracijski oder (zbori, ples, 
igra), mini kino (kratki igrani filmi, dokumentarci), Večer pesmi in plesa in Državna 
revija pevskih zborov (vsakoletni kulturni prireditvi naše zveze), revija pevskih zborov 
(vrtci, osnovne šole, srednje šole, v soorganizaciji z Javnim skladom Republike 
Slovenije kulturnih dejavnosti), 

 natečaji, delavnice in razstave v duhu medgeneracijskega povezovanja: likovna, 
rokodelska, fotografska, tehniška, literarna,…, 

 mednarodna srečanja in konference, 

 kotiček zdravega kuhanja za vse generacije, 

 znanstveni kotiček (npr. Center znanosti Ljubljana/Hiša eksperimentov), 

 prodajni program/razstavljavci: vsebinski otoki (zdravje, sociala, javni zavodi, 
izobraževanje,…), 

 kotiček za predstavitev glavnih financerjev in sponzorjev. 
 
Predsednica je k razpravi povabila delegate. 
 
Ana Kosten je pozdravila aktivnosti in odločitev. Prav je, da se gre iz F3ŽO. Člani DU so se 
masovno udeleževali F3ŽO, a so več let ugotavljali, da to ni več za njih, predvsem zato, ker je 
festival postal navaden sejem in ker upokojenci tam niso obravnavani primerno.  
 
Sklep št. 14: Zbor članov Zveze društev upokojencev Slovenije se je seznanil z organizacijo 
Dnevov medgeneracijskega sožitja in daje projektu soglasno podporo. 
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Predsednica je k besedi povabilo podpredsednico ZDUS Mijo Pukl. 
 
Mija Pukl je povedala, da se oglaša za to, ker je to njen zadnji zbor. Odločila se je, da iz 
osebnih razlogov odstopi z mesta podpredsednice ZDUS. Med razlogi je navedla, da je v 
ZDUS prišla z namenom pomoči pri graditvi organizacije, da bi delali uspešno. Sama ne more 
delati, če se vsake toliko pojavi nespoštovanje Statuta ZDUS in opravljenega dela. Menila je, 
da so bila prekoračena pooblastila v zvezi članstva Osrednjeslovenske PZDU - MZU Ljubljana  
in ustanavljanjem nove pokrajine. Bila je vprašana, na čigavi strani je. Je na strani 
spoštovanja zakona in statuta. Ne spoštuje se sklepov Strokovnega sveta ZDUS, zadolžena je 
bila za sklic delovne skupine glede Festivala za tretje življenjsko obdobje, česar ni mogla 
realizirati. Bila je izključena iz marsikaterega dogodka in informiranja. Na tak način se ne da 
doseči zadanih ciljev. Tudi glede nakupa San Simona je prepričana, da so ravnali v duhu 
dobrega gospodarja. Izključena je bila tudi iz projekta e-oskrbe, ki ga je pripeljala na ZDUS iz 
kabineta predsednika vlade. Za zaščito integritete, je obvestila Strokovni svet ZDUS dne 
3.12.2018,  da ni v enakopravnem odnosu. Zahvalila se je za vse dosedanje sodelovanje in 
zaupanje. Po ustni obrazložitvi, je pisno predložila odstop s funkcije podpredsednice ZDUS. 
 
Janez Sušnik je odgovoril, da ni povedala vsega in omenil, da je vodstvo ve preteklosti dobro 
sodelovalo z drugimi deležniki (op. pomoč Jožeta Žnidariča v obdobju pred nadomestnimi 
volitvami predsednika ZDUS v mandatnem obdobju 2015-2019). Težave so bile pri 
odločitvah, sprejetih na lastno pest, tudi za festival je bila zadolžena.  



 
 
Ana Bilbija je povedala, da glede sklepov Strokovnega sveta ZDUS v zvezi s festivalom vse 
stoji, da člani sveta pa le nekaj vedo in bi lahko pripomogli k reševanju te problematike. 
Sklep je bil sprejet v dobri veri. 
 
Sklep št. 15: Zbor članov Zveze društev upokojencev Slovenije je ugotovil, da je Mija Pukl z 
dnem 18.12.2018 odstopila z mesta podpredsednice Zveze društev upokojencev Slovenije 
iz osebnih razlogov. 
 
 

 
Sledila je podelitev pokalov zmagovalnim Pokrajinskim zvezam društev upokojencev po 
skupnem seštevku točk na Državnih športnih igrah ZDUS za leto 2018. 
 
Janez Sušnik je predsednikom in predstavnikom PZDU podelil pokale za doseženo: 
1. mesto Šaleški PZDU 
2. mesto PZDU Celje 
3. mesto PZDU Dolenjske in Bele krajine 
 

 
 
Zaključek Zbora članov ZDUS je bil ob 13.30 uri. 
 
Zapisala:       Predsednica delovnega predsedstva 
Nika Antolašić      Vijola Bertalanič 
 
Overila: 
Vlado Rančigaj 
 
 
Jožica Sušin 
 


