Ljubljana, 12. 4. 2017

Zapisnik 11. redne seje Upravnega odbora ZDUS
z dne 12. 4. 2017 s pričetkom ob 11. uri

Prisotni člani: Janez Sušnik (predsednik ZDUS), Silvo Malgaj (predsednik PZDU Celje), Jožef
Žnidarič (predsednik PZDU Posavje), Vijola Bertalanič (predsednica Pomurske PZDU), Janez
Malovrh (predsednik PZDU Zasavje), Marjan Sedmak (predsednik MZU Ljubljana –
Osrednjeslovenske ZDU), Jože Jazbec (predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine), Franc
Hojnik (predsednik PZDU Spodnje Podravje), Franc Lobnik (predsednik Zgornjepodravske
PZDU), Zlatko Martin Marušič (predsednik PZDU Severne Primorske), Janez Gologranc
(predsednik Koroške PZDU), Mirko Miklavčič (predsednik PZDU Južno Primorske), Črtomir
Urbašek (namestnik predsednika Šaleške PZDU) in Janez Šutar (namestnik predsednika PZDU
Gorenjske).
Prisotni vabljeni (ZDUS): Alojz Vitežnik (predsednik Nadzornega odbora), Ana Bilbija
(predsednica Strokovnega sveta), Karolina Vida Rozman (predsednica Komisije za kadrovske,
organizacijske in statutarne zadeve) in Nika Antolašić (poslovna tajnica).
Prisotni vabljeni (drugi): Andraž Hartman (Sava zavarovalnica d.d.), Mitja Mejač (S-5 naložbe
d.o.o.), Miha Bogataj (A-Soft d.o.o.), Manuel Kuran (BLCKB d.o.o.), mag. Peter Pustatičnik
(Telekom Slovenije d.d.).
Opravičeno odsotni člani: Vera Pečnik (podpredsednica ZDUS), Jožef Rebernak (predsednik
Šaleške PZDU) in Zdravko Malnar (predsednik PZDU Gorenjske).

Predsednik je po uvodnem pozdravu predlagal, da se zaradi zamika pričetka seje na prvo
točko uvrsti dosedanja šesta, dosedanja sedma se na predlog predsednika Nadzornega
odbora ZDUS prestavi na četrto točko, med samo sejo pa se med točke umesti še kratka
predstavitev projekta Adam.
Sklep št. 1: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel naslednji dnevni red:
1. Vzajemni posmrtninski sklad – poravnava dolgov za pretekla leta in vzdržnost
sklada
2. Pregled realizacije sklepov, obravnava in sprejem zapisnika 10. redne seje UO ZDUS
3. Pregled realizacije sklepov, obravnava in sprejem zapisnika 15. korespondenčne
seje UO ZDUS
4. Realizacija finančnega načrta za leto 2016
5. Poročilo Nadzornega odbora ZDUS za poslovno leto 2016
6. Poročilo o opravljenem popisu za leto 2016 in predlog odpisa
7. Poročilo Strokovnega sveta ZDUS za leto 2016
8. Predlog vsebinskega poročila za leto 2016

9. Izvajanje Statuta ZDUS – pristopi, odprta vprašanja, veljavnost Pravilnika o
medsebojnih odnosih ZDUS in PZDU ter imenovanje drugega zakonitega zastopnika
ZDUS-a
(Predstavitev projekta Adam za zgodnje odkrivanje demence)
10. Obravnava in sprejem poročila o poslovanju Zavoda Vzajemnost v letu 2016
11. Kadrovske zadeve:
- sprejem Pravil Športnih iger ZDUS
- sprejem sprememb in dopolnitev Pravilnika o priznanjih ZDUS
- sprejem sprememb in dopolnitev Pravilnika o prostovoljskem delu
- sprejem Sklepa o imenovanju Tomaža Banovca kot predstavnika ZDUS za
člana Delovne skupine za starejše pri Ministrstvu za okolje in prostor
- razrešitev Tonija Riflja z mesta člana Sveta Zavoda Vzajemnost in sprejem
Sklepa o imenovanju Vere Pečnik za članico Sveta Zavoda Vzajemnost
- razrešitev Amalije Šiftar z mesta podpredsednice Komisije za bivanjski
standard in pokojninsko politiko in sprejem Sklepa o imenovanju Silve Koželj
za podpredsednico Komisije za bivanjski standard in pokojninsko politiko
- razrešitev Martine Kladnik z mesta članice Komisije za gospodarstvo in
turizem in sprejem Sklepa o imenovanju Marjana Kajzbe za člana Komisije za
gospodarstvo in turizem
- informacija o razpisu volitev v skupščino ZZZS
12. Vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi akademije ZDUS ob 70 – letnici delovanja
13. Informacija o oddanih letnih poročilih
14. Telekom Slovenije – predstavitev E-oskrbe
Ad. 1
Predsednik ZDUS je povedal, da je bilo glede na mnenje revizijske hiše pred oddajo zaključne
bilance bilo potrebno Vzajemnem posmrtninskem skladu vrniti 97.391,22 EUR za manko iz
let od 2007 do 2015, ker si je tedanjo vodstvo izposojalo sredstva za delovanje ZDUS in jih ni
vrnilo. V zadnjih letih se je zadeva umirila, v letu 2016 tega ni bilo več. Glede Vzajemnega
posmrtninskega sklada je povedal, da je politika nevzdržna in smo dali narediti posebne
izračune, da dobimo podatek do kdaj bo sklad sploh še vzdržen. Pristopi upadajo, umrlih je
vsako leto veliko. Izračune smo dali narediti Sava zavarovalnici d.d. Predsednik ZDUS je
povedal, da te odgovornosti ne bo prelagal naprej na naslednje vodstvo in je to potrebno
rešiti sedaj. Kot je znano, gre za težko vprašanje, ki ima lahko tudi pravne posledice.
Besedo je predal Izvršnemu direktorju za osebna zavarovanja Sava zavarovalnice d.d.
Andražu Hartmanu in posredniku Mitji Mejaču.
Andraž Hartman je povedal, da so bili s strani ZDUS zaprošeni za izračune. Prejeli so podatke
o starostih članov, o višini vplačila in izplačila posmrtnine. V skladu bi morali imeti 4,4 mio
EUR, da bi ta sklad lahko pripeljali do konca, da bi bil vzdržen. Iz svojega portfelja so vzeli
verjetnost smrtnosti, upoštevali so minimalne stroške, prihodke od naložb, ki so nizki, nekaj
izstopov in tako so prišli do zneska 4,4 mio EUR, da bi sklad pripeljali do konca, do zadnjega
člana, ki bi preminil. Predstavil je izračune, ki so bili razdeljeni na seji. Leta 2021 bi po teh
izračunih prišli v minus. Rešitev za sklad? Pri premiji 10 EUR in 205 EUR izplačila je sklad
nevzdržen. Potrebno bi bilo urediti prenos na njih. Kar je sredstev v skladu, bi porabili, da

pokrijejo dvoletno čakalno obdobje. Premija za bodoče bi morala biti 30 EUR za izplačilo 205
EUR oz. pri premiji 10 EUR bi bilo izplačilo 73 EUR. Zavarovanja sicer prodajajo odvisno od
starosti. Za ta primer bi morali narediti poseben izračun, lahko bi bilo po starosti različno, za
nove člane pa bi moralo veljati, da bi bila premija 20 EUR, da bi lahko dobili izplačilo okrog
200 EUR.
Predsednik ZDUS je zadevo komentiral, da ne pričakuje posebne razprave, le, da se bo temu
področju v kratkem potrebno posvetiti bolj. Že ko smo šli v znižanje izplačila, smo vedeli, da s
tem posebne vzdržnosti ne bomo dosegli. Dejstvo je, da problem obstaja in ga je potrebno
začeti temeljito reševati - ali bo to prenos na zavarovalnico, ali bo to notranja sprememba, to
se bo še videlo.
Mirko Miklavčič je dejal, da je zadovoljen. V tretje je slišal podobno zgodbo in številke. V teh
večletnih izkušnjah, je predlagal tudi glede na diskusije z drugimi zavarovalnici, rešitve na
račun premije in izplačil. Rešitev zagotovo obstaja in je povprašal, ali zavarovalnica v tej
populaciji vidi potencialne zavarovance tudi za kak drugi produkt – da se oplemeniti z bodisi
drugim zavarovanjem, varčevanjem za vnuka ipd. Šele takrat se to lahko izide. Škoda bi bilo
to maso zavarovancev ne izkoristiti.
Jože Jazbec je dejal, da je bila glavna napaka, ko se je premija z 8 povišala na 10 EUR,
izplačilo pa z 150 na 235 EUR. Tedanja predsednica ni vzela v zakup mnenja, da to ni dobro.
Če gremo na tako drastične spremembe, bodo ljudje zahtevali, da vsa sredstva, ki so jih
vložili, vrnemo. Dodal je še, da smo imeli v Izoli na ta račun tudi posebne delavnice in je
tedanjo predsednico vprašal, koliko smo na ta račun pridobili novih članov – bilo jih je le šest.
Alojz Vitežnik je dejal, da so pred sedmimi leti delali podobne izračune. Zaskrbel ga je znesek
4,4 mio EUR. Ko se je prvič predlagalo znižanje izplačila je bil upad 25 odstoten. Obresti ni,
drugih dohodkov ni, so pa stroški vodenja. Prepričan je, da bo zavarovalnica delala
ekonomsko, pri nas pa se je potrebno odločiti, kaj je za nas dobro.
Janez Gologranc je vprašal, ali so bili narejeni izračuni, koliko bi izplačali trenutnim članom,
če bi sklad likvidirali.
Mirko Miklavčič je menil, da bo zavarovalnica produkt pametno oplemenitila za naprej.
Janez Malovrh je dejal, da gre pri skladu za solidarnostni sklad in je pravilnik napisan tako, da
ko se ugotovi, da sklad ni vzdržen, se preostanek sredstev prenese na ZDUS ali nek
humanitarni program.
Predsednik ZDUS je Janeza Malovrha vprašal, ali imamo do svojih članov kakšen odnos, če
bomo ukrepali tako, kot je predlagal. Vodstvo ZDUS je bilo dolžno na zadeve opozoriti in najti
primerne in ustrezne rešitve. Ugotoviti moramo tudi, ali smo sposobni, da pridobimo toliko
novih članov, da pridemo do ugodnejše rešitve.
Mitja Mejač je bil skeptičen, da bi zavarovalnica prevzela tolikšen strošek nase. Izrazil je skrb
nad tem, da Upravni odbor ZDUS ve, kam sklad pelje in se ga še vedno pelje naprej.

Marjan Sedmak je povedal, da je največji problem, da smo potrebovali 8 let, da smo dobili
konkreten aktuarski izračun.
Franc Lobnik je dejal, da so opozarjali na to problematiko, le zadeve so se peljale naprej kot
prej.
Sklep št. 2: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel, da se tričlanski Komisiji Vzajemnega
posmrtninskega sklada se na naslednji seji pridružijo predsednik ZDUS, podpredsednica
ZDUS in Mirko Miklavčič. Komisija naj se sestane čim prej, da skupaj poiščejo primerno
rešitev.
Ad. 2
Nika Antolašić je v zvezi z zapisnikom 10. redne seje povedala, da so člani predhodno prejeli
realizacijo sklepov in dala komentar k 7. sklepu iz 5. točke, da je na podlagi Zakona o
delovnih razmerjih potrebno k že določenemu avgustovskemu terminu kolektivnega dopusta
dodati en dodaten dan, ker mora biti dopust izrabljen 10 dni skupaj brez praznikov. Vodstvo
ZDUS je na 22. kolegiju dne 10. 4. 2017 sprejelo predlog, da se k avgustovskem terminu
kolektivnega dopusta doda ponedeljek, 21. 8. 2017.
Sklep št. 3: Upravni odbor ZDUS je soglasno potrdil dodatni dan dopusta k terminu
avgustovskega kolektivnega dopusta in ta sedaj obsega obdobje od 7. 8. 2017 do 21. 8.
2017 – skupaj 10 dni in praznik dne 15. 8. 2017.
Mirko Miklavčič je prosil, da se s tem zapisnikom doda zaznamek glede 6. točke zapisnika in
sicer, naj se v bodoče izognemo zapisovanju izjav, kot jo je dala Rožca Šonc, da so
koordinatorke izgnale predsednika s sestanka. To zadevo je preveril – sam ni bil, tudi ne
njegov predhodnik ali kdo drug. Gre za trditev, ki ne drži in ni dokazljiva.
Vijola Bertalanič je dala komentar v zvezi z razpravami o zdravstvu po terenu, da so le-te
potekale na več lokacijah, med drugim tudi v Pomurju.
Sklep št. 4: Upravni odbor ZDUS je na znanje vzel pripombe in soglasno sprejel zapisnik 10.
redne seje Upravnega odbora ZDUS z dne 9. 2. 2017.
Ad. 3
Nika Antolašić je v zvezi z zapisnikom 15. korespondenčne seje povedala, da so člani
predhodno prejeli realizacijo sklepov. Pripomb na zapisnik ni bilo.
Sklep št. 5: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel zapisnik 15. korespondenčne seje
Upravnega odbora ZDUS v mandatnem obdobju.
Ad. 4
Predsednik ZDUS je uvodoma povedal, da je varčevanje v letu 2016 bilo, realizacija
finančnega načrta za leto 2016 pa je sledeča:

-

-

-

realizirali smo 92,76 odstotkov načrtovanih prihodkov brez projektov, to je
510.284,88 EUR od načrtovanih 550.114,19 EUR,
realizirali smo 94,07 odstotkov načrtovanih prihodkov projektov, to je
559.245,22 EUR od načrtovanih 594.519,75 EUR,
realizirali smo 93,44 odstotkov načrtovanih skupnih prihodkov, to je
1.069.530,10 EUR od načrtovanih 1.144.633,94 EUR,
realizirali smo skupaj 85,41 odstotkov načrtovanih skupnih stroškov rednih
aktivnosti PZDU in DU, to je 186.138,70 EUR od načrtovanih 217.944,64 EUR,
realizirali smo 89,51 odstotkov načrtovanih skupnih direktnih stroškov
projektov, to je 368.472,27 EUR od načrtovanih 411.643,34 EUR,
realizirali smo 88,69 odstotkov načrtovanih skupnih stroškov pokrajin in
društev, pokritih iz sredstev, zbranih na državnem nivoju, to je 561.691,89
EUR od načrtovanih 633.294,48 EUR,
realizirali smo 84,92 odstotkov načrtovanih skupnih stroškov poslovanja na
državni in pokrajinski ravni, to je 458.747,84 EUR od načrtovanih 540.227,69
EUR,
realizirali smo 125,56 odstotkov načrtovanih stroškov za projekte, to je
242.032,38 EUR od načrtovanih 192.762,91 EUR,
realizirali smo 99,26 odstotkov načrtovane skupne porabe na državnem
nivoju, to je 507.032,38 EUR od načrtovanih 511.339,46 EUR,
realizirali smo 93,41 odstotkov skupnih načrtovanih stroškov ZDUS-a, to je
1.069.252,49 EUR od načrtovanih 1.144.633,94 EUR.

ZDUS je poslovno leto zaključil z razliko prihodkov in odhodkov 277,60 EUR.
Nekateri prihodki so izpadli, nekateri so bili manjši. Kljub turbulentnemu obdobju je rezultat
pozitiven. Poudaril je še, da je pričakoval, da bo Strokovni svet dal svojo oceno glede
projektov, ki jih izvaja ZDUS. Proti projektom načeloma ni, a je nekatere potrebno dobro
preveriti, ali so za nas potrebni. Glede na znesek, ki ga upokojeni strokovnjaki zaračunajo za
delo na projektih, je razumeti, zakaj se nekateri za njih borijo.
Mojca Adam Derganc je povedala, da je bil skupni strošek financiranja projektov 7.160,30
EUR, skupni strošek režijskih stroškov, pokritih iz Evropskih sredstev pa je bil 8.031,10 EUR,
kar pomeni, da je bil ZDUS na boljšem za 870,80 EUR (preteklo leto pa za podoben znesek na
slabšem). Prihodki in postavke ki odstopajo: neplačniki, donacija od dohodnine, projekt
RESje, JSKD, NaZdravje. Pri odhodkih so večja odstopanja: Zbor članov, pri časopisih,
članarine, oglasi ipd., druge storitve, festival, JSKD, projekt RESje.
Ana Bilbija je glede projektov povedala, da je finančni vidik podala računovodja, glede
ostalega pa imamo Pravilnik o izvajanju projektov, ki ga najbrž nihče ni prebral. Tudi
Poslovnik o delu Strokovnega sveta še ni bil sprejet. Po zakonu to moramo imeti. Predlagala
je, da se ta dva osnutka tako posredujeta na komisijo in naprej na Upravni odbor ZDUS.
Sklep št. 6: Na predlog predsednice Strokovnega sveta ZDUS je Upravni odbor ZDUS
soglasno sprejel, da se predloga Poslovnika o delu Strokovnega sveta ZDUS in Pravilnika o
izvajanju projektov obravnavata na majski seji Komisije za kadrovske, organizacijske in
statutarne zadeve in Upravnega odbora ZDUS.

Sklep št. 7: Upravni odbor ZDUS je sprejel realizacijo finančnega načrta ZDUS za 2016 v
predloženi vsebini.

Ad. 5
Alojz Vitežnik je prisotnim povedal, da je bilo dopolnjeno poročilo odbora posredovano
predhodno. V preteklem letu se je Nadzorni odbor ZDUS večkrat vpletel tudi v pripravo
pravilnikov. K programu Starejši za starejše je povedal, da se predvsem posvetili koriščenju
sredstev. To je razdelano s pravilnikom in skladno s tem, bi to moralo delovati. Dolg znaša
okrog 41.000 EUR, predvsem na račun neusklajevanja izplačil in prejetih sredstev. Največje
odstopanje je pri stroških koordinatorjev na terenu. Pravilnike, ki jih je omenila tudi Ana
Bilbija, morajo spoštovati vsi. Če je bil dolg v preteklem letu zmanjšan za polovico, bi tako
morali narediti tudi letos. Glede Vzajemnega posmrtninskega sklada je povedal, da sta bil
pred sedmimi leti z Janezom Golograncem zavrnjena z njunimi predlogi. Veljavni pravilnik in
sporazumi določajo, kako se sklad ukine ali nadaljuje. Njegovo osebno mnenje je, da se čim
prej skliče komisijo in se sprejme nov pravilnik. Zadevo je potrebno realizirat oz. likvidirati.
Dodal je tudi, da je potrebno Zavod Modri Živko čim prej zapreti. Odbor pa sicer predlaga, da
se potrdi poročilo vodstva in financ.
Jože Jazbec je predlagal, da se sprejem sklep, da se v ZDUS ne sprejme več nobenega
strokovnjaka, ki bi nekaj svetoval in naredil na račun ZDUS-a. Menil je, da je predsednik ZDUS
v pravi formi, da takih stvari ne bo več dopuščal.
Predsednik ZDUS je povedal, da bi zavod lahko prodali, terjatve ZDUS smo odpisali v celoti.
Imamo pa še obveznosti do dobaviteljev. Ostaja še možnost, da ga damo v mirovanje, ali pa
ga likvidiramo. Morda bi dali točko o zavodu na naslednjo sejo.
Sklep št. 8: Upravni odbor ZDUS je na predlog Nadzornega odbora ZDUS soglasno sprejel:
- poročilo vodstva ZDUS in finančno poročilo za leto 2016 v predlagani
vsebini,
- NO ZDUS je ugotovil, da je ZDUS v letu 2016 posloval pozitivno in v svojih
poslovnih knjigah izkazal:
- prihodke v znesku 1.069.530,10 EUR,
- odhodke v znesku 1.069.252,49 EUR ter
- presežek prihodkov nad odhodki v znesku 277,60 EUR.
Ad. 6
Na poročilo o popisu in predlogu za odpis ni bilo nobenih pripomb in tudi ne posebnosti, na
katere bi posebej opozorila sama komisija.
Sklep št. 9: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel Poročilo o opravljenem popisu za leto
2016 in predlog odpisa v predloženi vsebini.

Ad. 7
Ana Bilbija je uvodoma povedala, da so člani poročilo prejeli predhodno. V poročilu so zajete
uspešne in neuspešne akcije sveta. Predlagala je, da bi se le organiziralo srečanje za področje
zdravstvene problematike, kjer bi se predstavil pogled na zdravstveno reformo širšemu
krogu članstva.
Predsednik ZDUS je povedal, da so bile pripombe na predlog zakona uradno že oddane in se
sprašuje, ali bi bilo to srečanje samo sebi namen. Vprašal je, kakšen je pričakovan učinek
tega srečanja in kakšen je namen, kam bomo izsledke srečanja posredovali.
Ana Bilbija je okrog robotizacije vprašala, ali ne bi veljalo predlagati obdavčenja robotizacije.
Takih problematičnih zadev ne plasiramo. Dr. Marjan Česen ni imel priložnosti predstaviti
svojih pogledov drugače kot v nekaj alinejah.
Marjan Sedmak je glede problematike trga dela in robotizacije dejal, da ta nima nobene veze
z zdravstveno reformo. Lahko naredimo neko posvetovanje, ni nujno v Ljubljani in govorimo
o tem in ker gre za trajno temo, se lahko organizira v prihodnosti.
Predsednik ZDUS je dejal, da je veliko odprtih vprašanj. Če se smatra, da je to koristno, je k
temu pametno pristopiti. Predsednica Strokovnega sveta naj predlaga vsebino in termin, da
se to izvede.
Sklep št. 10: Upravni odbor ZDUS se je seznanil s Poročilom Strokovnega sveta ZDUS o delu
za leto 2016 in predlagal, da Ana Bilbija predlaga termin za izvedbo posvetovanja ter
pripravi vsebino.
Ad. 8
Predsednik ZDUS je povedal, da so prejeli osnutek vsebinskega poročila o delu ZDUS za leto
2016, ki je v nastajanju.
Ad. 9
Predsednik ZDUS je uvodoma povedal, da je ZDUS članice obvestil o načinu pristopov, Nika
Antolašić bo aktualno stanje (preglednico) posredovala članom in jih opozorila na morebitne
manjkajoče dokumente.
Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve bo po zaključku volilnega
postopka sklicala sejo. Na komisijo bodo dana tudi vprašanja MZU Ljubljana –
Osrednjeslovenske ZDU in DU Izola (pozneje prejeli še od DU Jagodje - Dobrava).
Glede problematike v Podravju je povedal, da je z obema predsednikoma opravil razgovore
glede uskladitve zadev z zvezami. V Ormožu so pripravljeni na sodelovanje, v Lenartu pa so
še druga odprta vprašanja.
Glede Pravilnika o urejanju medsebojnih odnosov ZDUS in PZDU je povedal, da je bil pravilnik
sprejet na prejšnji seji Upravnega odbora ZDUS in bil dan v razpravo ter povedal, da upa, da

bodo PZDU na svojih odborih pravilnik obravnavale in ga bomo dokončno sprejeli z
morebitnimi dopolnitvami. Članarina pa se poravnava tako kot doslej.
Nadalje je na osnovi 34. člena Statuta ZDUS predlagal, da se Vero Pečnik določi za drugo
zakonito zastopnico ZDUS. Njeni podatki s sklepom Upravnega odbora ZDUS vred, morajo
biti posredovani na Upravno enoto Ljubljana.
Predsednik ZDUS je odprl razpravo.
Janez Gologranc je dejal, da se mu zdi nelogično, da se zahtevajo pristopne izjave.
Predsednik ZDUS je odgovoril, da je bilo ves čas zahtevano, da se PZDU vnese v statut, na
Upravni enoti Ljubljana so nas spraševali kako bo potekala organizacija – piramidalno.
Mirko Miklavčič je povedal, da je statut jasen. Kar je predsednik ZDUS povedal glede
članarine, je dodal, da v statutu piše, da član plača članarino, kar se razume, da PZDU plača
članarino. Formalno pravno se zakonu zadosti samo tako in temu primerno so sprejeli sklep
na zboru PZDU, da bodo pobirali 1 EUR po članu in sami odvedli 0,5 EUR po članu na ZDUS.
Vse ostalo pa je stvar dogovora.
Predsednik ZDUS je dejal, naj se da tako pripombo na pravilnik.
Marjan Sedmak je povedal, da je zakon potrebno spoštovati. Predstavil je problematiko iz
Ormoža in Lenarta ter, da bi naj oni organizirali neko paralelno organizacijo. Dejstvo je, da
članstvo umira, novih je premalo. Če želi biti ZDUS reprezentativna organizacija, ne more
imeti 50.000 članov, temveč 200.000. Njegova pripomba na statut bi bila, da pokrajin ni,
temveč regije in temu primerno bi bilo treba uskladiti statut.
Predsednik ZDUS je glede članarine povedal, da je bila razprava na strokovnem nivoju in v
izogib dodatnemu delu PZDU, je prevladalo mnenje, naj zadeve tečejo po ustaljenih tirih.
Računovodja je pojasnila, da ima evidence po saldakontih (parterjih) in vidi za vsako leto
nazaj koliko je kdo poravnal za posamezno leto. Če bi PZDU pobirala članarino, le-ta ne vpliva
na noben DDV, ker je članarina neobdavčen prihodek in se promet ne sešteva in če bi PZDU
pobirala in dajala sredstva ZDUS-u, bi moral biti zadaj seznam in bi morali točno vedeti za
katera DU je bilo nakazano in za koliko članov. Zato smo predlagali, da bi ostalo po starem.
Mirko Miklavčič je opozoril na 11. člen statuta.
Predsednik ZDUS je ponovno opozoril, da je Pravilnik o urejanju medsebojnih odnosov ZDUS
in PZDU v razpravi… Nadalje je povedal, da je bil statut dovolj dolgo v razpravi in če
pripombe so, naj se jih poda in se bo decembra ponovno spreminjal statut.
Vijola Bertalanič je predlagala, da naj se ustanovi posebna skupina, ki bi PZDU-jem svetovala
pri prenovi statutov ali pa naj se posreduje kakšen že obnovljen statut PZDU.
Črt Urbašek je povedal, da so uredili statut PZDU in je skladen z ZDUS-ovim. Zanimalo ga je,
kdo bo potrjeval ustanovitev novih DU – ali ZDUS ali PZDU? Pravilno je, da bi to naredila
PZDU.

Silvo Malgaj je vprašal, ali morajo po tem statutu ponovno sprejemati DU v članstvo, glede
članarine je dejal, da je ZDUS tisti, ki organizira seminarje, udeležujejo se letovanj, a ne
plačujejo članarine…
Po krajši razpravi okrog članarine in seznamov je predsednik ZDUS ponovno opozoril na to,
da so sami hoteli, da so PZDU v statutu. In naj se članarina naj gre po starem.
Glede zvez je predsednik ZDUS povedal, da je prišlo do ideje o paralelni zvezi, v katero bi naj
se združili MZU, ZDU Slovenske gorice in MZDU Ormož. V statutu MZU Ljubljana –
Osrednjeslovenske ZDU, ZDUS ni omenjen niti z besedo.
Franc Lobnik je glede DU okrog Slovenske Bistrice povedal, da jim je prejšnje vodstvo dalo
potuho, da si ustanovijo zvezo. ZDUS-u so članarino plačevali, PZDU pa ne. So jih vabili, dajali
možnosti, da sodelujejo. Prišel je dobronameren predlog o rešitvi problema. Sam je poklical
Stanka Kranvogla, ta mu je dejal, da bodo izkoristili dveletno prehodno obdobje in se šele
potem odločili kam se bodo vključili. Ne razume pa, kako lahko Marjan Sedmak hodi med
njihove člane.
Vijola Bertalanič je povedala, da so iz Lenarta bili pri njih glede morebitne vključitve, a so
zaokroženi kot celota in da je Zgornjepodravska PZDU edina, s katerimi se lahko pogovarjajo.
Jože Jazbec je povedal, da ko so sami ustanavljali PZDU, so vse ostalo ukinili.
Franc Hojnik je povedal, da ima v PZDU 42 DU. Imajo nekaj neplačnikov in ko je ugotovil,
kako tečejo določeni sistemi, je Stanka Pignarja določil za podpredsednika, ta je ves čas
govoril proti PZDU. Prebral je sklep o pristopu k ustanovitvi PZDU iz Ormoža. Obrazložil je, da
se s PZDU nikakor ne morejo dogovoriti in bi s še nekaj DU ob ustanovitvi svoje PZDU izstopili
PZDU Spodnje Podravje. Sam je predlagal naj, če pristopijo kot člani, morajo poravnati
članarino. Za enkrat ostajajo člani PZDU in ZDUS. Nadalje so razpravljali o sporazumu, ki ga je
predlagal ZDUS. Glede vabljenja vodstva zveze, je povedal, da so vsi redno vabljeni…
Predlagal je, da se to demantira.
Jože Jazbec je dejal, da ko je tedanja predsednica uvedla članarino, so jo vprašali kaj bo s to
članarino. V odgovor je dobil, da se bodo s temi sredstvi organizirala izobraževanja ipd.
Predlagal je, naj se članarina ukine in naj se plačuje za storitve.
Sklep št. 11: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel, da se na podlagi 34. člena Statuta
ZDUS podpredsednico ZDUS Vero Pečnik določi za drugo zakonito zastopnico ZDUS.
Strokovna služba ZDUS na Upravno enoto Ljubljana posreduje vlogo za registracijo drugega
zakonitega zastopnika ZDUS.
…
Kratka predstavitev aktivnosti na projektu Adam

Manuel Kuran iz podjetja BLCKB d.o.o. predstavil, da so pobudniki projekta ADAM, ostalo
predstavljajo partnerji, med njimi je tudi ZDUS. Znotraj projekta bodo z osmim majem začeli
preko ZDUS brezplačno testirati 450 posameznikov, članov ZDUS. Samo testiranje traja cca. 1
uro. Glavni test je EEG kapa, preko katerega se bo odkrivalo potencialne znake demence. V
načrtu je, da ta projekt zaživi kot presejalni test. Člani bodo prejeli tudi rezultate. ZDUS bo
deloval kot logistična podpora, maja bodo pričeli v Ljubljani in potem naprej. V vsaki regiji
bodo gostovali nekaj dni, dnevno bodo testirali 9 ljudi, skupaj 45 posameznikov na regijo.
Velika tiskovna nacionalna konferenca je predvidena za 8. 5. 2017, na kateri bo govoril tudi
dr. Pirtovšek. Prvič se iz laboratorija selijo na periferijo in prvič bodo ljudje imeli tako
možnost testiranja. Najprej bodo rešili vprašalnik o depresiji, o fragilnosti, potem bo sledil
EEG. 21. 9. 2017 bo velika zaključna konferenca, kjer bodo predstavljeni izsledki. Na osnovi
podatkov bo pripravljen tudi strokovni članek.
Predsednik ZDUS je dejal, da bo potrebno obiskati vse pokrajine in smo tu pripravljeni
sodelovati, poleg tega bomo nekoga pooblastili za koordinacijo.
Miha Bogataj je povedal, da je že v kontaktu z Ireno Zajc, edino kar se je sedaj spremenilo je
to, da se je povečalo število zajetih po PZDU.
Mirko Miklavčič je vprašal, kdo bo vse to financiral.
Velik podpornik je zavarovalnica Triglav in partnerji (razen ZDUS-a). Vrednost enega testa je
cca. 195 EUR, to je letos brezplačno. Pričakujejo, da bodo kapacitete presežene za 10 %.
Želeli bi, da vsi, ki bi se želeli testirati, izpolnili formular za nadaljnja možna testiranja.
Podroben opis in formular prideta z novo številko ZDUS Plus-a.
…
Ad. 10
Direktorica Zavoda Vzajemnost Jožica Dorniž je na kratko povzela poročilo za poslovno leto
2016. Predstavila je ključne podatke za preteklo leto. Med drugim so bili kljub splošnemu
finančnemu stanju, tudi upokojencev, zelo uspešni. Izvajajo tudi druge dejavnosti kot so:
svetovalni telefon, ugodnosti za naročnike ipd.
Cena izvoda je bila tudi v letu 2016 le 2,10 EUR.
Struktura prihodkov je bila sledeča: 81,44 odstotkov predstavlja naročnina, 18,05 odstotkov
oglaševanje in 0,51 odstotkov ostalo. Skupaj je bilo prihodkov 715.028,66 EUR, odhodkov pa
666.554,65 EUR. Razlika med prihodki in odhodki v letu 2016 je bila pozitivna – 48.474 EUR
in je skoraj 7 odstotkov nad načrtovanim presežkom.
Poudarila je še, da je Vzajemnost po revidirani prodani nakladi, ki jo izvaja Slovenska
oglaševalska zbornica, še vedno na prvem mestu v prodaji mesečnikov v Sloveniji.
Črt Urbašek je izkoristil priložnost, da se je direktorici zahvali za dosedanje sodelovanje.
Predsednik ZDUS se je zahvalil za izčrpno poročilo, poslovali so dobro.

Povedal je še, da se pripravlja nova grafična podoba ZDUS Plus in se dogovarjamo za novega
urednika.
Sklep št. 12: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel Poročilo o poslovanju Zavoda
Vzajemnost v letu 2016.
Ad. 11
Člani so prejeli predloge sklepov, na katere ni bilo danih pripomb. Sprejeti so bili naslednji:
Sklep št. 13: Upravni odbor ZDUS je na predlog Komisije za kadrovske, organizacijske in
statutarne zadeve soglasno sprejel Pravila športnih iger Zveze društev upokojencev
Slovenije.
Sklep št. 14: Upravni odbor ZDUS je na predlog Komisije za kadrovske, organizacijske in
statutarne zadeve soglasno sprejel spremembe in dopolnitve Pravilnika o priznanjih ZDUS.
Sklep št. 15: Upravni odbor ZDUS je na predlog Komisije za kadrovske, organizacijske in
statutarne zadeve soglasno sprejel spremembe in dopolnitve Pravilnika o prostovoljskem
delu.
Sklep št. 16: Upravni odbor ZDUS je na predlog Komisije za kadrovske, organizacijske in
statutarne zadeve soglasno sprejel imenovanje predstavnika ZDUS Tomaža Banovca v
Delovno skupino za starejše pri Ministrstvu za okolje in prostor.
Sklep št. 17: Upravni odbor ZDUS je na predlog Komisije za kadrovske, organizacijske in
statutarne zadeve soglasno razrešil dosedanjega člana Sveta Zavoda Vzajemnost Tonija
Riflja in soglasno sprejel imenovanje podpredsednice ZDUS Vere Pečnik za članico Sveta
Zavoda Vzajemnost.
Sklep št. 18: Upravni odbor ZDUS je na predlog Komisije za kadrovske, organizacijske in
statutarne zadeve soglasno z mesta podpredsednice Komisije za bivanjski standard in
pokojninsko politiko razrešil Amalijo Šiftar in na to mesto soglasno imenoval Silvo Koželj.
Sklep št. 19: Upravni odbor ZDUS je na predlog Komisije za kadrovske, organizacijske in
statutarne zadeve soglasno z mesta članice Komisije za gospodarstvo in turizem razrešil
Martino Kladnik in na to mesto soglasno imenoval Marjana Kajzbo.
Podana je bila še kratka informacija o razpisu volitev v skupščino ZZZS, kamor se je ZDUS v
roku že priglasil za sodelovanje. Ostale aktivnosti pa bodo potekalo skladno z usmeritvami
volilne komisije ZZZS.
Ad. 12
Predsednik ZDUS je povedal, da so člani prejeli vsebinsko in finančno poročilo, iz katerega
izhaja, da smo bili uspešni pri organizaciji slavnostne akademije ZDUS ob 70 – letnici njenega

delovanja. Uspeli smo zagotoviti dovolj sredstev za organizacijo in se nismo zažirali v
substance ZDUS-a.
Ad. 13
Nika Antolašić je povedala, da so člani prejeli kratko poročilo o oddanih letnih poročilih. Vsa
poročila so bila oddana v roku.
Ad. 14
Predsednik je k predstavitvi produkta e-oskrba povabil mag. Petra Pustatičnika iz Telekoma
Slovenije d.d.
Mag. Peter Pustatičnik je predstavil produkt E-oskrba, ki je v svetu že poznan. Za produkt so
upoštevali izhodišča, kaj ljudje potrebujejo. Predstavil je, kako se v razvitih državah taka
storitev že izvaja. Storitve so preizkušene in imajo dobre rezultate. Testiranje je potekalo na
60 osebah in se je zahvalil ZDUS-u za sodelovanje pri tem. Značilnosti produkta: je nekaj
senzorjev, ki jih namestijo po stanovanju, je tudi obesek za javljanje ob morebitnih padcih,…
Prednost storitve je, da imajo sistem, ki deluje 24 ur na dan, sistem javi podatke po
morebitni pomoči v center. Jeseni bodo dodali tudi pametno ključavnico, da v primeru
alarma lahko na daljavo tudi odklepajo vrata. Zadeva je nameščena pri uporabniku doma in
je povezana z asistenčnim centrom. Hkrati so takoj obveščene osebe, ki so za to definirane s
strani uporabnika. Predstavil je najemni model z naročnino, ki za enkrat še upošteva DDV.
Dodatno se zaračuna priključnina. Baterije senzorjev imajo življenjsko dobo tri leta, za
zamenjavo skrbijo oni. Ugotovili so, da povprečno ljudje ležijo po 18 ur, ko padejo,… Pri nas
teh raziskav ni in je verjetno ta čas tudi daljši. Senzorika meri gibanje, informacije o
spremembah prejme lahko tudi zdravnik oskrbovane osebe.
Mirko Miklavčič je zaprosil za pojasnilo o varnosti. Skozi vse te sisteme se lahko priložnosti
poslužujejo tudi tatovi.
Senzorji odkrijejo vse, npr. en upokojenec je na podlagi tega ugotovil, da je nekdo vlomil. Ne
gre pa tu za nikakršna snemanja. Možno pa je, da se paketu doda kamera, ki se vklopi le v
primeru padca.
Vijola Bertalanič je pozdravila idejo. Zanimalo jo je, kako je npr. pokrito Pomurje.
To je asistenčni center Doktor24. Deluje za vso Slovenijo. Produkt je bil testiran z reševalci,
skrbniki ipd. Prednost je, da center zazna, če je kaj narobe. Dodana vrednost bo pametna
ključavnica.
Črt Urbašek je vprašal, ali je obveza pristopiti k njihovem operaterju.
Gre za ločen produkt in tudi za socialno storitev in na račun tega ni potrebno sklepati drugih
pogodbenih razmerij pri Telekomu Slovenije d.d.
Jože Žnidarič je vprašal koliko uporabnikov je nasploh.

V Angliji npr. 16 % oseb starih 65 let in več. Kot veliko dodano vrednost vidijo storitev za npr.
sladkorne bolnike (testiranje in tehtanje doma in javljanje podatkov direktno v referenčne
ambulante).
Pripravljajo program, da bi hodili po terenu in bi skupaj našli primerne uporabnike, nekaj
sredstev bi se od tega lahko namenilo za organizacijo.
Predsednik ZDUS je predlagal, da bi se predsedniki PZDU obrnili direktno na njih.
Janez Malovrh je bil v takem naselju na Irskem in je menil, da se s temi senzorji popolnoma
razčloveči ljudi. Sam idejo podpira, da pa ni dobro, da ni direktnega stika z ljudmi.
Alojz Vitežnik je komentiral,da je pri varovanih stanovanjih rdeči gumb…. Večina jih to
storitev odklanja iz finančnega vidika.
V odgovor je prejel, da Rdeči gumb nudi bistveno manj kot e-oskrba.
…
Po zaključku se je članom pridružil še Vlado Todorović, ki za ZDUS pripravlja karto Slovenije z
označenimi PZDU in DU. Člani so na osnutku karte lahko preverili točnost podatkov.
…
Seja se je zaključila ob 14,30 uri.
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Nika Antolašić,
poslovna tajnica
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predsednik ZDUS

