
 
Ljubljana, 22. 6. 2018 

 
Zapisnik 

28. rednega Zbora članov ZDUS z dne 21. 6. 2018 s pričetkom ob 10. uri v 
veliki sejni sobi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ljubljana 

 
 
Prisotni delegati: Bertalanič Vijola, Cintauer Gabrijel, Gorjup Silva, Grofelnik Željko, Ivanek 
Inge, Jaki Stanko, Jazbec Jože, Kljajić Željko, Koščak Franc, Koželj Silva, Kranvogel Stanko, 
Kraševec Dušan, Krušič Janko, Malovrh Janez, Marušič Zlatko Martin, Mešiček Vida, 
Metelko Fanika, Miklavčič Mirko, Milunič Vida, Petek Vilma, Polak Vinko, Prednik Jože, Puc 
Vladislav, Rančigaj Vlado, Reberšak Avgust, Rink Zoran, Sever Edi, Slavinec Franc, Tisnikar 
Vladimira, Tome Marija, Tominšek Anka, Urdih Nives, Vodopivec Branko, Boris Zajc in 
Žogan Janez. 
 
Opravičeno odsotni delegati: Benko Anton, Bilbija Ana, Dietinger Marija, Duić Miro, Horvat 
Vili, Jagodič Cvetka, Komac Franc, Košir Franci, Kosten Ana, Kramar Irena, Mandeljc Danica, 
Marič Aleksander, Mihelčič Marjan, Obreza Milan, Prevolšek Jože, Sušin Jožica in Žitnik 
Malči. 
 
Prisotni drugi vabljeni: Antolašić Nika, Derganc Mojca, Golob Nina, Golob Slavica, 
Gologranc Janez, Hedžet Emil, Hojnik Franc, Jazbec Jože, Kanoni Črt, Klemenc Katarina, 
Lobnik Franc, Malgaj Silvo, Malnar Zdravko, Peršuh Mateja, Puhar Jožica, Pukl Mija, Ribič 
Avgust, Rozman Karolina Vida, Sušnik Janez, Šonc Rožca, Šparovec Terekhov Karmen, 
Vitežnik Alojz in Žnidarič Jožef. 
 
Opravičeno odsotni drugi vabljeni: Bučer Jože, Pečnik Vera, Rebernak Jože in Ternovec 
Aldo. 
 
Odsotni drugi vabljeni: Dorniž Jožica, Hudoklin Andrej, Kobal Gregor, Kopač Mrak Anja, 
Kožuh Novak Mateja, Papež Marjan in Pepelnjak Emil.  
 

AD 1 

 
28. redni Zbor članov je uradno odprl z uvodnim nagovorom predsednik ZDUS Janez Sušnik. 
Predsednika delovnega predsedstva, ki bo izvoljen v nadaljevanju, je prosil, da v primeru 
daljše seje le-to ob 12. uri prekine zaradi podelitve donacije. 
 

AD 2 

 
Janez Sušnik je na podlagi določb Zakona v društvih in Statuta ZDUS povabil Verifikacijsko 
komisijo, da pristopi k preverbi udeležbe na zboru takoj po izvolitvi delovnih organov zbora 
in naj na poziv predsednika delovnega predsedstva poroča o udeležbi in sklepčnosti na 
zboru. Nadalje je delegate seznanil, da nekaj DU, iz katerih prihajajo, nima poravnane 
članarine za preteklo leto. Posebej poimensko DU ni izpostavljal. Je pa potrebno opozoriti, da 
je potrebno članarino poravnati, tako za leto 2017, koti tudi za leto 2018. Na decembrskem 
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zboru bi o tem posebej razpravljali. Delegati imajo pravico upravljanja in glasovanja, vendar 
pa lahko zaradi neplačil kasneje poravnamo potne stroške (ko bo DU plačalo članarino). 
 
Zboru članov ZDUS je predlagal izvolitev delovnega predsedstva z dvigom rok v sestavi: 

 predsednik: Branko Vodopivec 

 član: Edi Sever  

 članica: Silva Koželj 
 

SKLEP št. 1: 
Zbor članov ZDUS je v delovno predsedstvo izvolil predsednika Branka Vodopivca ter člana 
Edija Severja in Silvo Koželj. 

 
Branko Vodopivec se je v imenu vseh treh zahvalil za izvolitev in predlagal sprejem 
spremenjenega dnevnega reda zbora, in sicer se pri 10. točki sprejema zgolj Pravilnik o delu 
Vzajemnega posmrtninskega sklada, ter predlagal glasovanje z dvigom rok za vse točke 
dnevnega reda. 

 
SKLEP št. 2: 
Zbor članov ZDUS je sprejel dnevni red v predlagani obliki: 

1. Otvoritev Zbora članov ZDUS 
2. Izvolitev organov in delovnih teles Zbora članov ZDUS 

 Predsedstvo 

 Verifikacijska komisija 

 Zapisnikar in overitelja zapisnika 
3. Sprejem Poslovnika o delu Zbora članov ZDUS 
4. Seznanitev s poročilom Delovne skupine za pregled Statutov PZDU 
5. Sprejem Poslovnega poročila ZDUS za leto 2017 
6. Sprejem Finančnega poročila ZDUS za leto 2017 
7. Sprejem Poročila Nadzornega odbora ZDUS za leto 2017 
8. Sprejem Poročila Častnega razsodišča ZDUS za leto 2017 
9. Sprejem Poročila Strokovnega sveta ZDUS za leto 2017 
10. Vzajemni posmrtninski sklad (VPS) 

 Pravilnik o delu VPS 
11. Članarina ZDUS za leto 2019 
12. Memorandum 2018 
13. Podelitev pokalov Državnih športnih iger ZDUS za leto 2017 
14. Predaja donacije podjetja Lek, farmacevtska družba d.d. 

 
 
Branko Vodopivec je predlagal izvolitev Verifikacijske komisije z dvigom rok v sestavi: 

 predsednik: Željko Kljajić 

 član: Janez Malovrh 

 član: Zlatko Martin Marušič 
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SKLEP št. 3: 
Zbor članov ZDUS je v Verifikacijsko komisijo izvolil predsednika Željka Kljajića ter člana 
Janez Malovrh in Zlatka Martina Marušiča. 

 
Branko Vodopivec je predlagal izvolitev zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika z dvigom 
rok v sestavi: 

 zapisničarka: Nika Antolašić 

 overitelja: Vijola Bertalanič in Jože Jazbec 
 

SKLEP št. 4: 
Zbor članov ZDUS je izvolil za zapisničarko Niko Antolašić, za overitelja pa Vijolo Bertalanič 
in Jožeta Jazbeca.  

 
 

AD 3 

 
Branko Vodopivec je pozval predsednika Verifikacijske komisije, da poda poročilo o udeležbi. 
 
Željko Kljajić je poda poročilo o udeležbi in sklepčnosti. Prisotnih in oddanih pooblastil je za 
33 delegatov, predstavnikov PZDU od skupaj 47. Udeležba je 70,21 %. Zbor članov ZDUS je 
sklepčen in lahko polnopravno sklepa. 
 

SKLEP št. 5: 
Zbor članov ZDUS je sprejel poročilo Verifikacijske komisije in ugotovil, da je zbor sklepčen 
in lahko polnopravno sklepa.  

 

Opomba: 
Po zaključku Zbora članov ZDUS sta pooblastili oddala dva delegata, Polak Vinko in Rink 
Zoran, ki nista zajeta v poročilo komisije. 

 
Branko Vodopivec je dal v razpravo in sprejem predlog Poslovnika 28. rednega zbora članov 
ZDUS, ki so ga člani dobili kot prilogo k vabilu. Poudaril je, da bo v primeru, da bi razprava 
tekla v napačno smer, razpravo prekinil. 
 
Na predlog poslovnika ni bilo pripomb. 
 

Po glasovanju predsednik objavi SKLEP št. 6: 
Zbor članov ZDUS je sprejel Poslovnik 28. rednega Zbora članov ZDUS. 

 

AD 4 

 
Branko Vodopivec je pozval Zdravka Malnarja, predsednika Delovne skupine za pregled 
statutov PZDU, ki deluje v okviru Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve, 
da predstavi ugotovitve delovne skupine. 
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Zdravko Malnar je podal poročilo. Uvodoma je pojasnil, da je delovna skupina, ki jo je 
imenoval Upravni odbor ZDUS, pripravila poročilo, ki je bilo vezano na preteklo leto, 
predstavljeno na zboru lansko leto. Upravni odbor ZDUS je na 13. redni seji, dne 21.6.2018  
na podlagi določil 10. in 12. člena Statuta ZDUS s sklepom ugotovil, da so PZDU:  Celje, 
Dolenjska in Bele krajine, Gorenjska, Južno Primorska, Koroška, Osrednjeslovenska, 
Pomurska, Posavje, Severna Primorska, Spodnje Podravje, Šaleška, Zasavska in 
Zgornjepodravska že dejansko članice ZDUS in nadaljujejo s članstvom ter sprejel sklep, da se 
statuti PZDU uskladijo do 30. 4. 2018, tako, da bodo sledili Statutu ZDUS. 18. 5. 2018 se je 
delovna skupina sestala na 3. Sestanku in ugotovila, da so vse PZDU poslale svoje temeljne 
akte, statute. Delovna skupina v sestavi Zdravko Malnar, Karolina Vida Rozman, Alojz 
Vitežnik, Silva Koželj, Anka Tominšek in Ana Bilbija (član Ivan Herbert Kukec je bil odsoten) 
soglasno ugotovila, da so z novim Statutom ZDUS na novo urejeni odnosi in organiziranost. 
Po novem statutu so PZDU članice ZDUS, članice PZDU pa DU (generičen izraz – vsa društva 
registrirana po Zakonu od društvih). Zato ZDUS upravičeno pričakuje, da bodo to spremembo 
opredelile v svojem temeljnem aktu. Delovna skupina je pregledala vse statute, posebej je 
pozornost posvetila članstvu v ZDUS. Delovna skupina meni, da so statuti v glavnem sledili 
Statutu ZDUS, upoštevan je bil tudi vzorec za PZDU, ki je bil pripravljen na ZDUS. Večina 
statutov je potrjenih na Upravnih enotah, nekaj jih je še v postopku. Šaleška PDZU in MZU 
Ljubljana – Osrednje slovenska pokrajinska zveza društev upokojencev v statutu nimata 
jasnega določila, da so člani ZDUS, čeprav so vse PZDU dale vlogo s prilogami, v skladu z 10. 
členom Statuta ZDUS. Na podlagi tega, je delovna skupina predlagala Upravnemu odboru 
ZDUS, da je pozval članice, da to uredijo. Nadalje so ugotovili, da imajo vse PZDU, razen MZU 
Ljubljana – Osrednje slovenska pokrajinska zveza društev upokojencev, jasno določilo, da so 
PZDU določenega območja. Iz imena zveze sicer izhaja, da je PZDU in ker delovna skupina 
nima drugih pristojnosti, lahko zgolj priporoča, da to popravijo. Vsa dokumentacija se hrani v 
arhivu ZDUS. 
 
Janez Sušnik je povedal, da je delovna skupina skrbno proučila dokumentacijo in vloge za 
včlanitev v ZDUS v skladu z 10. členom Statuta ZDUS. Po starem statutu so bile članice DU, 
PZDU pa posredne članice (oz. posredniki). Z novim statutom so PZDU postale neposredne 
članice, njihove neposredne članice pa DU. Na 13. redni seji, dne 21. 6. 2017 je Upravni 
odbor ZDUS prepisal sklep delovne skupine. Vsi postopki v tem času še niso bili zaključeni, 
zato meni, da je bila na odboru s tem v zvezi narejena napaka in se bo o tem še razpravljalo 
na prihodnji seji odbora. Ali je bil ta sklep za ugotavljanje članstva sprejet prezgodaj, bo 
razkrilo pravno mnenje. Do letošnjega aprila je bil časa za prilagoditve in ni bilo razloga, da 
smo takrat tako sprejeli. S tem namenom je tudi sklican Upravni odbor ZDUS, ki bo dne 28. 6. 
2018 in bo pregledal, ali je njegova pripomba umestna. Zbor članov ZDUS ne sprejema sklepa 
o članstvu, se o vsebini le seznani. Dodal je, da nadaljnja razprava ni potrebna, saj bo o tem 
razpravljal Upravni odbor ZDUS. 
 

SKLEP št. 7: 
Zbor članov ZDUS se je seznanil s poročilom Delovne skupine za pregled statutov PZDU. 

 

AD 5 

 
Branko Vodopivec je pozval Janeza Sušnika, da predstavi Poslovno poročilo ZDUS za leto 
2017. 
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Janez Sušnik je prisotne seznanil s poročilom, ki so ga prejeli s sklicem zbor. Iz poročila je 
razvidno kaj je bilo v preteklem letu opravljeno in kakšni so rezultati. Naročili smo tudi 
revidiranje izkazov, kljub temu, da k temu nismo zavezani, saj smo imeli prihodkov manj kot 
1 MIO EUR. Izdali so nam pozitivno mnenje. Iz poročila je razvidno, da so bile aktivnosti 
vodene na vseh treh ravneh organiziranosti, posebej tudi preko komisij ZDUS. Veliko je bilo 
poudarka na gmotni položaj upokojencev. Žal na nekaterih področjih nismo uspeli, npr. pri 
sprejemu Zakona o dolgotrajni oskrbi. Na socialnem delu smo tudi nekaj naredili, v bodoče 
pa to področje terja še več pozornosti. Članstvo je nekoliko upadlo, na dan 31. 12. 2017 smo 
imeli 503 DU in dobrih 202.000 članov. Več kot 34.000 prostovoljcev je opravilo preko 4 MIO 
prostovoljskih ur, kar je ovrednoteno s 44.172.501 EUR. Glede Vzajemnega posmrtninskega 
sklada je dejal, da je to težka obremenitev za ZDUS. Zaradi tega, je potrebno sprejeti 
Pravilnik, ki je na dnevnem redu tega zbor. Zabeležena so tudi področja aktivnosti, ki so 
veliko prenesena tudi na PZDU in DU. Določene stvari smo prenesli, s tem so PZDU dobile 
večjo moč, več obveznosti in odgovornosti. V zvezi s Festivalom za 3- življenjsko obdobje je 
dejal, da so prizadevamo, da bi festival dobil nove dimenzije. Na lanskoletni festival smo dali 
pripombe, saj je bilo preveč aktivnosti, ki so se prekrivale. Težavo imamo tudi s pridobitvijo 
finančnega poročila o izvedbi. V kolikor se te zadeve ne bodo izboljšale, bomo resno razmisli 
o spremembah. Naštel je ključne aktivnosti, ki so se izvedle na državnem nivoju. Nadalje je 
predstavil nekaj podatkov humanitarnega programa Starejši za starejšem, v katerega je 
vključenih manj kot 300 DU in okrog 3.500 prostovoljcev. Program je v preteklem letu prejel 
tudi nagrado Državljan Evrope, ki jo podeljuje Evropski parlament. Poskrbeti moramo, da bo 
politika ta program vključila v državni proračun. Zaključil je z informacijo o projektu Dan 
ZDUS, ki bo letos potekal drugič in sicer dne 28. 11. 2018 na Gospodarskem razstavišču v 
Ljubljani. Na dogodek bodo povabljeni vsi predsedniki PZDU in DU ter funkcionarji, ki 
delujejo na ravni ZDUS. Povabili bomo novega predsednika vlade in resorne ministre. 
Spomnil je tudi na razpis za najboljša DU.  
 

AD 6 

 
Branko Vodopivec je pozval računovodjo ZDUS Mojco Adam Derganc, da predstavi Finančno 
poročilo ZDUS za leto 2017. 
 
Mojca Adam Derganc je uvodoma prisotne seznanila o zaključku revizije. Neodvisna 
revizorska družba je revidirala izkaze, kljub temu, da nismo bili zavezani k reviziji. Poročilo so 
prejeli ob sklicu, revizorjevo mnenje je bilo razdeljeno. Ob letnem poročilu ste prejeli 
Finančni načrt za leto 2017 z realizacijo, vključno s primerjavo z letom 2016. Posebej se bo 
posvetila podatkom za leto 2017. V letu 2017 smo dosegli 929.915,07 EUR prihodkov, od 
tega prihodki brez projektov znašajo 497.609,19 EUR. Izpostavila je večja odstopanja glede 
na načrt. Odstopajo prihodki za storitve ZDUS (razne storitve, ki jih ZDUS zaračunava tudi 
neplačnikom za seminar, prevoze na delavnice). Veliko odstopanje je pri izrednih prihodkih,  
9.575,15 EUR, kjer je zajeta odprava rezervacije za projekt NaZdravje za nabavljena osnovna 
sredstva za Pomurje (iz sredstev Norveškega mehanizma), kar se ne knjiži na prihodke, 
ampak se amortizira in ob odpravi prenese v prihodke. Iz naslova oglaševanja in promocija in 
sponzorskih sredstev smo imeli višje prihodke kot je bilo načrtovano. Prihodkov od projektov 
je bilo manj, kot je bilo načrtovano. Odstopanje je tudi pri prihodkih od festivala, predvsem 
na račun sponzorske pogodbe z A1 in Zavarovalnico Triglav. Na odhodkovni strani je bilo za 
redne aktivnosti PZDU in DU za 169.682,44 EUR, indeks 97,47%. Skupni stroški PZDU in DU 
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na državni ravni znašajo 448.794,32 EUR. Poleg prej omenjenih odhodkov, so tu še odhodki 
za program Starejši za starejše za pokrajinski nivo. Na državni ravni smo zapravili manj - potni 
stroški so znašali pol manj kot smo načrtovali, za administrativne stroške je indeks nekoliko 
višji, in sicer gre največji delež na račun odpisa projekta Net Age, kjer smo imeli odprto 
terjatev v višini 46.420,24 EUR do vodilnega partnerja iz Italije. Ker se na vse prošnje in 
zahteve, tudi predsednika Nadzornega odbora ZDUS ni zgodilo nič, smo naredili popravek 
terjatve v višini 39.000,00 EUR. Ostala je terjatev za 7.420,24 EUR. Dobro pa je, da smo 
prejeli celoten znesek pred približno tremi tedni. Ta prihodek bo v letu 2018 prikazan kot 
izreden prihodek ZDUS. Visok indeks je še pri odhodkih za pesmarico, saj smo jih odpisali. 
Skupaj so stroški poslovanja na državni ravni znašali 310.032,28 EUR, kar je glede na načrt 
realno. Stroški na državni in pokrajinski ravni so znašali 479.714,72 EUR. Nazadnje so tu še 
direktni stroški projektov v višini 130.684,04 EUR, ki so tudi realno ocenjeni. Skupaj s porabo 
na državnem nivoju, smo imeli 929.510,64 EUR stroškov in presežek prihodkov nad odhodki 
404,43 EUR. V letošnjem letu poslujemo dobro, smo likvidni in imamo dovolj sredstev.  
 
Pred razpravo se je Janez Sušnik opravičil in posebej pozdravil nekdanjega predsednika 
Antona Donka in častno podpredsednico Slavico Golob. 
 
Franc Koščak je povedal, da pri pregledu gradiv človek ugotovi, koliko dela opravijo 
upokojenci, četudi so velikokrat kritizirani. Veliko je bilo aktivnosti, kar je pohvalno. Pohvalil 
je premik naprej, saj smo se včasih ukvarjali preveč z ozkimi problemi. Novo vodstvo s 
pogledi predsednika je naredilo korak naprej – upokojence, kot veliko asociacijo civilne 
družbe, zadeva več področij. Kmalu se bo postavilo vprašanje naše učinkovitosti. V obzir je 
potrebno vzeti organiziranost v družbi. Meni, da bi zato morali proučiti še kakšno drugačno 
organiziranost, saj smo izključeni iz pomembnih dogajanj, npr. iz sodelovanja v Ekonomsko 
socialnem svetu. Povečanje članstva bi bilo zaželeno, se trudimo na tem področju. Del 
aktivnosti se dotika vseh upokojencev, ne le članov in treba je poudariti in priznati, da se 
borimo za vse. 
 
Željko Kljajić je uvodoma povedal, da je sam predsednik DU Dravograd. V DU so bili lansko 
leto zelo uspešni, uspeli so kupiti avto za prevoze starejših. Želi poudariti to, da se v DU 
prevzema vlogo socialnih služb, saj le-te ne opravljajo svojega dela ker nimajo mreže in 
dovolj kadra. V veliki meri se te zadeve »obešajo« na delo DU. S programom smo postali 
pomembna vez s prebivalci. Prav bi bilo, da program res postane del državnega proračuna. 
Želi si, da se bodo v program vključila vsa DU po Sloveniji v obdobju 5 let, da bo širša mreža. 
Tako bomo lažje stopili do pristojnih, tudi za več sredstev, saj bo odnos drugačen, ko bomo 
rekli, da imamo vključena vsa DU.  
 

SKLEP št. 8: 
Zbor članov ZDUS je sprejel revidirano Poslovno poročilo ZDUS za leto 2017 is prilogami. 

 

AD 7 

 
Branko Vodopivec je pozval predsednika Nadzornega odbora ZDUS Alojza Vitežnika, da 
predstavi Poročilo Nadzornega odbora ZDUS za leto 2017. 
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Alojz Vitežnik je izhajajoč iz prejšnjih točk ugotovil, da je bilo Letno poročilo sprejeto. 
Nadzorni odbor ZDUS je v poročilu za preteklo leto zapisal vse in ga posebej ne bo bral. Dal je 
nekaj poudarkov na delo, ki ga je odbor v preteklem letu opravil. Posebej se v same številke 
niso spuščali, zato pa je bilo največ poudarka danega na to, da se pripravijo vsi ali vsaj večina 
pravilnikov, ki temeljijo na novem statutu. Prej je bila že omenjena ustanovljena Delovna 
skupina o pregledu statutov ZDUS, kjer so z vso odgovornostjo pristali na delo. Dobili bomo 
tudi pravno mnenje glede ugotovitev. Odbor je dal največ pozornosti na pravilnik 
Vzajemnega posmrtninskega sklada, ki ni bil usklajen od leta 1990. Upa, da bo sprejet in bo 
legaliziral delo in sklepe, sprejete na decembrskem zboru 2017. Bi pa pri obravnavi pravilnika 
poudarili kaj je pomembno ukreniti po sprejemu pravilnika. Ali bo sklad vzdržen, bodo 
odgovarjali tisti, ki bodo delali z njim. Sklad je sestavni del ZDUS in ga ne moremo kar tako 
izločiti, bo treba najti ustrezne rešitve. 
Glede odprte postavke nesrečnega projekta Net Age je dejal, da je prišla dobra novica o 
prejetih celotnih sredstvih. V usklajeni akciji ZDUS in občine Kanal smo Italijanom zagrozili s 
tožbo in 25. maja t.l. smo bili obveščani, da sredstva dobimo.  
 

SKLEP št. 9: 
Zbor članov ZDUS je sprejel Poročilo Nadzornega odbora ZDUS za leto 2017. 

 

AD 8 

 
Branko Vodopivec je pozval predsednika Častnega razsodišča ZDUS Avgusta Ribiča, da 
predstavi Poročilo Častnega razsodišča ZDUS za leto 2017. 
 
Avgust Ribič je povedal, da se je Častno razsodišče ZDUS v letu 2017 sestalo zgolj enkrat. Na 
seji so se seznanili s sklepom zbora o izvolitvi enega namestnika in ugotovili, da je tekom 
mandata umrl en član. Ker je sklepčnost vedno zagotovljena, se postopek nadomestnih 
volitev ni izvedel. Razsodišče je obravnavalo pritožbo predsednika DU Podgorci o  
problematiki nesoglasij med MZDU Ormož in PZDU Spodnje Podravje Ptuj. Na podlagi 33. 
člena prej veljavnega Statuta ZDUS Častno razsodišče ZDUS ni pristojno za reševanje te 
problematike, zato so zadevo predali Častnemu razsodišču PZDU.  
 

SKLEP št. 10: 
Zbor članov ZDUS je sprejel Poročilo Častnega razsodišča ZDUS za leto 2017. 

 

AD 9 

 
Branko Vodopivec je pozval članico Strokovnega sveta ZDUS Jožico Puhar, da v odsotnosti 
predsednice Strokovnega sveta ZDUS Ane Bilbija predstavi Poročilo Strokovnega sveta ZDUS 
za leto 2017. 
 
Jožica Puhar je uvodoma pojasnila, da je bila zaprošena, da v imenu Ane Bilbija poda poročilo 
Strokovnega sveta ZDUS. Svet je posvetovalni organ ZDUS, je zelo koristen, čeravno nima 
možnosti odločanja. Člani sveta so strokovnjaki, svet pa daje pobude in predloge. Imeli so 
štiri redne seje in eno korespondenčno, pri slednji pa so ugotovili, da odzivi niso bili 
optimalni. Poleg normativnih zadev (poslovnik, pravilnik o projektih, statut) so delali veliko 
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tudi za memorandum in se ukvarjali z demografskim skladom. Sodelovali so tudi pri pripravi  
Strategije dolgožive družbe, pri čemer je poudarila, da ta akt potrebuje akcijske programe. 
Veliko je bilo govora o Zakonu o zdravstvenem varstvu, tudi na Zakon o izobraževanju 
odraslih so dali pripombe, ki niso bile vključene. Pereč je tudi Zakon o dolgotrajni oskrbi, da 
katerega so dali pripombe. Ta zakon bo zagotovo še v obravnavi, pri tem pa je opozorila, da v 
tem primeru ne gre le za zdravstveno, temveč tudi za ekonomsko in socialno problematiko. 
Obravnavali so tudi vsebino Strategije razvoja 2030 in vsebino programa Festivala za 3. 
Življenjsko obdobje ter druge aktualne zadeve. Na svetu je bilo redno poročamo o udeležbah 
na dogodkih na mednarodnem nivoju. 
 

SKLEP št. 11: 
Zbor članov ZDUS je sprejel Poročilo Strokovnega sveta ZDUS za leto 2017. 

 

AD 10 

 
Branko Vodopivec je pozval predsednika Komisije Vzajemnega posmrtninskega sklada Janeza 
Malovrha, da predstavi Pravilnik o delu Vzajemnega posmrtninskega sklada. 
 
Janez Malovrh je predlagal, da pravilnik predstavijo soavtorji.  
 
Karolina Vida Rozman je uvodoma dejala, da se je pri pripravi pravilnika največ angažirala 
Anka Tominšek. Aktualen pravilnik je iz leta 1991. V tem času se je marsikaj spremenilo. Na 
podlagi tega in tudi prakse, je pripravljen nov pravilnik. Po novem bo točno napisano kaj so 
pravice in dolžnosti, roki za plačilo članarine, določena je tudi pravica upravičenca do 
posmrtnine. Zanimiva novost je ta, da je Zbor članov ZDUS v vlogi Zbora članov sklada, enako 
velja za Nadzorni odbor. Potrebno bo imenovati Upravni odbor sklada, ki ga imenuje Upravni 
odbor ZDUS. Odbor bo štel pet članov. Predlagala je sprejem pravilnika, da bomo imeli 
osnovo za nadaljnje delo. V kolikor bi se izkazalo, da se kakšne določbe na bo dalo izvajati, 
bomo decembra predlagali v sprejem spremembe in dopolnitve.  
Glede na predhodno razpravo Alojza Vitežnika je dodala, da niso bili sprejeti vsi pravilniki in 
da moramo urediti še Pravilnik o volitvah. Pripravljen bo predvidoma v januarju, nato tudi 
sprejet. Po sprejemu bodo lahko nemoteno stekli vsi postopki za volitve, ki bodo junija 2019.  
 
Vijola Bertalanič je predstavila, kaj so o skladu razpravljali v Pomurski PZDU. Podpirajo 
sprejem pravilnika. Potrebno pa bo pripraviti dobro vsebinsko podlago z vsemi izračuni, 
katere bodo lahko predstavili svojim članom. Pregledati bi bilo potrebno poslovanje za nazaj 
Dejstvo je, da bodo najbolj izpostavljeni v DU, zato je treba jasno povedati koliko je bilo 
sredstev, koliko je bilo trošeno, koliko je bilo izposojeno in kako je z vračilom sredstev.  
 
Janez Sušnik je dejal, da je v prvi fazi potrebno pravilnik sprejeti. Nato se formira Upravni 
odbor sklada. Dejstvo pa je, da je ljudem treba povedati vse po pravici. Vse izračune že 
imamo. Pogledali bomo podatke tudi za nazaj. Je pa jasno, da smo več izplačevali kot smo 
dejansko dobili kot prihodke. Zadeva naj gre v razpravo v sleherno DU. Delno rešitev vidi tudi 
v ponovni uvedbi posmrtnin na državni ravni. Ko bo formirana nova vlada, bomo dali predlog 
za ponovno uvedbo posmrtnin. To sedaj sicer že obstaja, vendar zgolj za najbolj ogrožene in 
tiste, ki nimajo premoženja. Naša želja je, da se pravica do posmrtnine uvede za vse. 
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Janez Malovrh je dejal, da ko bo imenovan Upravni odbor ZDUS, bo le-ta pripravil možnosti 
za povečanje članarine in/ali zmanjšanje posmrtnine. Dejstvo je, da je število članov precej 
padlo, po čemer sklepa, da bo padlo tudi število umrlih. Na celotno zadevo gleda bolj 
optimistično in meni, da se sklad lahko vodi še dolgoročno. 
 
Vladimira Tisnikar je bila mnenja, da to kar tako ne bo šlo - da se enkrat zvišuje, drugič 
zmanjšuje. Razmišljati je treba v smeri, da bo veliko ljudi lahko razburjenih, sploh če bo 
nekdo, ki vplačuje 30 let, iz sklada sedaj dobil zgolj 25 EUR. Tisti, ki so upravljali s skladom, 
niso dobro delali. Če so videli, da se članstvo toliko zmanjšuje, bi se temu primerno morali 
odzvati takoj. K temu je treba dobro pristopiti in tudi poiskati krivce za nastalo situacijo. 
 
Alojz Vitežnik je glede na očitke, da se sredstva nenamensko porabljajo odgovoril, da je 
Nadzorni odbor v tej sestavi dokumentacijo pregledal in ugotovil, da obstaja pogodba za 
izposojena sredstva, ki se jih sedaj sproti vrača. Bilo je nekaj namigovanj na pretekla 
obdobja. Če je naloga odbora, da pregleda za nazaj, bodo to tudi naredili. V zvezi s preteklimi 
vplačili je spomnil na to, da so bila vplačila prej nižja (npr. 4 EUR).  
 

SKLEP št. 12: 
Zbor članov ZDUS je sprejel Pravilnik Vzajemnega posmrtninskega sklada. 

 

AD 11 

 
Branko Vodopivec je pozval predsednika ZDUS Janeza Sušnika, da predstavi predlog 
članarine za ZDUS za leto 2019. 
 
Janez Sušnik je po sklepu Upravnega odbora ZDUS predlagal članarino za ZDUS za leto 2019, 
ki naj znaša 0,50 EUR na individualnega člana. Poleg tega je predlagal, naj zbor izda 
priporočilo PZDU, da tako članarino sprejmejo tudi sami.  
 
Avgust Reberšak je komentiral predlog, da DU niso dolžna plačati članarine ZDUS-u, saj so  
člani PZDU.  
 
Janez Sušnik je odgovoril, da je podlaga za plačilo članarine Pravilnik o urejanju medsebojnih 
odnosov ZDUS in PZDU. 

 

SKLEP št. 13: 
Zbor članov ZDUS je sprejel članarino za ZDUS za leto 2019 in sicer 0,50 EUR na 
individualnega člana. Zbor članov ZDUS hkrati izdaja priporočilo PZDU, da tako članarino 
sprejmejo tudi sami. 

 

AD 12 

 
Branko Vodopivec je pozval predsednika ZDUS Janeza Sušnika, da predstavi namen 
dokumenta Memorandum 2018 in odzive javnosti nanj. 
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Janez Sušnik je uvodoma ugotovil, da avtor Tomaž Banovec žal ni prisoten na seji. Nadalje je 
povedal, da se je k pripravi besedila pristopilo iz razloga, ker je bilo iz Memoranduma iz leta 
2009, ki je bil namenjen vladajočim strukturam, realizirano bore malo. Nov dokument je bil 
prvič predstavljen na 17. Festivalu za 3. življenjsko obdobje. Memorandum 2018 je pripravil 
Tomaž Banovec s sodelavci, za kar se je potrebno posebej zahvaliti. Imamo pripravljeno tudi 
skrajšano besedilo, ki je operativnega značaja in ga je pripravila Mija Pukl. Oba dokumenta 
smo predstavili vsem političnim strankam v predvolilnem obdobju. Odzivi na dokument so 
pozitivni, tudi pohvalili so nas. Spremljati pa moramo, kaj od zahtev bo dejansko tudi 
vključeno v koalicijsko pogodbo. Upa, da bo toliko politične morale, da se bo iz tega tudi 
dejansko nekaj izcimilo. V zahvalo Tomažu Banovcu in ekipi se daje moralno priznanje.  
 
V nadaljevanju je prebral zahvalo z obrazložitvijo: 
 

O Memorandumu 2018 – zahvala Tomažu Banovcu 
 
Na Zvezi društev upokojencev Slovenije smo v začetku leta 2017 začeli pripravljati in v maju 
letošnjega leta izdali in objavili Memorandum 2018, podrobnejšo analizo položaja vseh 
slovenskih upokojencev in starejših oseb. Strukturna podlaga za pripravo Memorandum 2018 
je bil Memorandum iz leta 2009,  Evropski steber socialnih pravic ter Strategija dolgožive 
družbe.  
 
V Memorandumu 2018 smo oblikovali splošna stališča ZDUS, katera  smo že in jih še bomo 
zagovarjali lokalno, regionalno in vsedržavno. Končni dokument je bil kot predlog 
predstavljen na lanskem 17. Festivalu za tretje življenjsko obdobje, katerega osnovna 
tematika je bila Strategija dolgožive družbe. Memorandum 2018 je bil potrjen na 18. redni 
seji Upravnega odbora ZDUS dne 18. 4. 2018.  
 
Posebna zahvala za vsebinsko in tehnično pomoč pri nastajanju tega pomembnega 
dokumenta gre g. Tomažu Banovcu, avtorju Memoranduma 2018 ter vsem sodelavcem in 
članom Delovne skupine za pripravo Memoranduma 2018. 
 
Končni dokument na 22. straneh ugotavlja, opozarja in tudi predlaga rešitve za najbolj pereče 
probleme upokojencev v pogojih urejenega upravljanja dolgožive družbe v naši državi in tudi 
v skupnosti 27. držav, v katero smo povezani.  
 
Junij 2018 so zaznamovale Državnozborske volitve, zato smo z Memorandumom 2018 
naslavljali predvsem politične stranke in druge nosilce oblasti. ZDUS se je pred volitvami 
sestal s vsemi večjimi političnimi strankami in jim predstavil v Memorandumu zbrana 
pričakovanja. Preučili smo tudi programe strank, pregledali v kolikšni meri so v svoje 
programe vključili pomembne dokumente, akcijske načrte in ukrepe za uresničevanje 
Strategije dolgožive družbe, Vizije razvoja 2050, Strategije razvoja Slovenije do 2030 ter 
druge razvojne dokumente, ki obravnavajo pravice upokojencev in starejših. 
 
Z našim Memorandumom 2018 so politične stranke in naši člani dobili boljši vpogled v 
aktualne zahteve družbe, ki se hitro stara in vrsto predlogov za potrebno sodelovanje, prav 
tako konkretne predlagane rešitve za najbolj pereče probleme upokojencev. Naše geslo je: 
»Nič o upokojencih brez njih in nas«. Člani Zveze društev upokojencev Slovenije in drugi 
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upokojenci, več kot 612.000 nas je, vladi in strankam ter dobro mislečim ljudem ponujamo 
sodelovanje pri reševanju problemov, ki so se nakopičili v času recesije, pred njo in so 
napovedani v prihodnje, ob tem pa pričakujemo tudi polno razumevanje za potrebe najbolj 
ogroženih skupin prebivalstva. Poudarjamo tista področja, ki se dotikajo potrebe po 
dostojnem življenju prebivalcev v tretjem življenjskem obdobju, njihovih zmožnostih in 
vključenosti v družbo, pri čemer nam je pomembna dobrobit vseh generacij, njihovo 
sodelovanje in medsebojno podpiranje.  
 

Dodal je še, da bomo dali brošuro Memorandum 2018 po potrebi v ponatis, saj natisnjenih  
izvodov že zmanjkuje. 
  
Franc Koščak je dejal, da je avtorjem je potrebno čestitati in se jim zahvaliti. Sam meni, da je 
to naš katekizem, ki ga je treba proučiti in ga še bomo proučevali, saj gre za dolgoročen akt. 
Ima pa dve pripombi – prva je področje pokojnin, ki so vir delovnih mest, bi morali razširiti. V 
družbi moramo presekati dilemo, da so pokojnine socialna kategorija, to ne drži, so 
ekonomska kategorija. V DU so pripravili pavšalne izračune, in ugotovili, da se s pokojninami  
vzdržuje 180.000 delovnih mest. Tudi takšno analizo bi morali narediti. V družbi se vedno 
ustvarja medgeneracijski konflikt. Če upoštevamo evgeniko, tega konflikta ne bi smelo biti. 
Druga pripomba gre na področje bivanjskega standarda. V DU so pavšalno ocenili, da je v 
Sloveniji na tisoče bivalnih površin, ki nimajo dvigala in so zato neprimerna za bivanje 
starejših. Je pa mnenja, da bi morali dokument Memorandum 2018 natisniti za slehernega 
člana.  
 

Zaključek formalnega dela 28. rednega Zbora članov ZDUS 

 

AD 13 

 
Branko Vodopivec je pozval Janeza Sušnik, da podeli pokale prvim trem uvrščenim na 
Državnih športnih igrah.   
 
Janez Sušnik je čestital športnikom za dosežene rezultate na Državnih športnih igrah 2017 in 
podelil pokale -  Zgornjepodravski PZDU za 1. mesto (prevzel Edi Sever), PZDU Dolenjske in 
Bele krajine za 2. mesto (prevzel Jože Jazbec) in Šaleški PZDU za 3. mesto (prevzel Boris Zajc). 
 

AD 14 

 
Branko Vodopivec je pozval k predaji donacije družbe Lek, d.d. za program Starejši za 
starejše. 
 
Iz izjave za javnost: 
 

V programu Starejši za starejše 3.500 prostovoljcev na domu skrbi za starejše od 69. leta 
naprej in jim pomaga v različnih življenjskih situacijah glede na njihove potrebe (pomoč pri 
hišnih opravilih, sprehod, druženje, branje, prevozi do zdravnika in drugo). Prostovoljci se pri 
svojem delu srečujejo z revščino starejših, zanemarjenostjo, nasiljem, zlorabami in hudimi 
zdravstvenimi težavami ter se v takih primerih povežejo s strokovnimi javnimi in nevladnimi 
organizacijami. Starejši ljudje so ranljiva skupina ljudi in ob strani jim mora stati celotna 
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družba. Donacijo je v imenu družbe Lek, d.d. izročila vodstvu ZDUS in programa, ga. 
Katarina Klemenc, direktorica korporativnega komuniciranja pri družbi LEK d.d. Pri svojem 
nagovoru občinstvu je izpostavila kako pomembno je, da družbena odgovornost ni samo na 
papirju, ampak, da je treba po teh načelih tudi živeti. ''S tem programom Starejši za starejše, 
nas povezuje skupno poslanstvo, to je pomoč drugim in vračanje družbi, v kateri živimo in kjer 
delujemo. Gospa Šonc (vodja programa Starejši za starejše, op. a.) in vsi prostovoljci 
opravljate izredno pomembno družbeno koristno delo. K temu želimo seveda en delček 
pripomoči tudi z naše strani.'' Dodala je, da jo izredno veseli, da bodo s temi sredstvi uspeli 
vključiti tako nove prostovoljce, kakor nova društva in seveda najpomembnejše, nove člane, 
ki bodo prejemali to pomoč. ''Na tem mestu bi se želela zahvaliti vsem vam za pomembno 
delo, ki ga opravljate, predvsem pa gospe Rožci Šonc in vsem prostovoljcem, ki to delo 
opravljajo.'' 
 
Rožca Šonc posebej izpostavlja pomembnost programa na socialno-varstvenem področju. 
''Mi neposredno od starejših v njihovem domačem okolju vidimo kako živijo, kakšne so 
njihove potrebe in kje potrebujejo pomoč. Program Starejši za starejše je bil kar nekaj let 
podhranjen ob proračunskih primanjkljajih, zato nam bo ta donacija družbe Lek, d.d. izjemno 
pomagala, da bomo lahko v letošnjem letu učinkoviteje delovali na terenu.''  
Gospod predsednik ZDUS Janez Sušnik je zaključil s temi besedami ''Izredno smo hvaležni 
družbi Lek, d.d. za donacijo v znesku 10.000,00 evrov. Še naprej se bomo trudili, da skupaj s 
prostovoljci omogočamo dostojno življenje starejše populacije. Brez vladne, nevladne in ne 
nazadnje tudi zelo pomembne pomoči gospodarstva v obliki sponzorstev in donacij, v 
programu ne bi mogli biti tako dejavni.''  

 
Predaje donacije se je udeležila tudi predsednica DU Lek Branislava Ogrinc. 
 
 
Seja zbora se je zaključila ob 12. uri. 
 
Zapisala:      Predsednik delovnega predsedstva 
Nika Antolašić      Branko Vodopivec 
 
Overitelja: 
 
Vijola Bertalanič 
 
Jože Jazbec 


