Upravni odbor ZDUS
Ljubljana, 18. 9. 2017

Zapisnik 14. redne seje Upravnega odbora ZDUS z dne 13. 9. 2017
s pričetkom ob 10. uri v prostorih ZDUS

Prisotni člani: Janez Sušnik (predsednik ZDUS), Vera Pečnik (podpredsednica ZDUS), Mija Pukl
(podpredsednica ZDUS), Jože Žnidarič (predsednik PZDU Posavje), Jože Jazbec (predsednik
PZDU Dolenjske in Bele krajine), Janez Malovrh (predsednik PZDU Zasavje), Mirko Miklavčič
(predsednik PZDU Južno Primorske), Zdravko Malnar (predsednik PZDU Gorenjske), Vijola
Bertalanič (predsednica PZDU Pomurske), Silvo Malgaj (predsednik PZDU Celje), Zlatko
Martin Marušič (predsednik PZDU Severne Primorske), Franc Lobnik (predsednik
Zgornjepodravske PZDU), Franc Hojnik (predsednik PZDU Spodnje Podravje), Janez
Gologranc (predsednik PZDU Koroške), Anka Tominšek (po pooblastilu predsednika
Osrednjeslovenske PZDU) in Črtomir Urbašek (po pooblastilu predsednika PZDU Šaleške).
Prisotni vabljeni: Avgust Ribič (predsednik Častnega razsodišča ZDUS), Ana Bilbija
(predsednica Strokovnega sveta ZDUS), Ana Pajić (podpredsednica Nadzornega odbora
ZDUS) in Karolina Vida Rozman (predsednica Komisije za kadrovske, organizacijske in
statutarne zadeve).
Opravičeno odsotni člani: Jožef Rebernak (predsednik PZDU Šaleške).
Opravičeno odsotni vabljeni: Alojz Vitežnik (predsednik Nadzornega odbora ZDUS).

Uvodoma je Janez Sušnik pozdravil prisotne in najavil organizacijo dneva ZDUS ob
decembrskem Zboru članov ZDUS. Članom je predlagal, da bi v okviru tega pohvalili in
nagradili društva, ki dobro delajo.
Predlagal je naslednji dnevni red:
1. Pregled realizacije sklepov, obravnava in sprejem zapisnikov 13. redne seje in od 16. do 18.
korespondenčne seje Upravnega odbora ZDUS
2. Realizacija finančnega načrta ZDUS na dan 31. 7. 2017 in napoved do dne 31. 12. 2017
3. Sprejem razdelilnikov za sofinanciranje delovanja PZDU, letnih srečanj PZDU, pokrajinskih
in državnih športnih iger ter mednarodno sodelovanje
4. Sprejem Pravilnika o urejanju medsebojnih odnosov ZDUS in PZDU
5. Obravnava in sprejem Pravilnika o delovnih razmerjih
6. Obravnava in sprejem Pravilnika o programih in projektih
7. Obravnava in sprejem Poslovnika o delu Strokovnega sveta ZDUS
8. Sprejem kandidatov za imenovanje dveh članov Sveta ZPIZ
9. Imenovanje članov za sodelovanje pri programu Varuha človekovih pravic - Državni
preventivni mehanizmi
10. Druge kadrovske zadeve (organi in komisije)
11. Seznanitev o pritožbi DU Podgorci

12. Predlog za obnovo dogovora med MDDSZEM in ZDUS
13. Problematika domske oskrbe
14. Vzajemni posmrtninski sklad
15. Memorandum 2018 in program ZDUS na 17. F3ŽO
16. Referendumska kampanja – 2. tir
17. Aktivnosti v pripravi: ukinitev ZUJF-a, dvig pokojninske osnove, regres za vse, dohodninska
olajšava na 70. letom starosti, pogrebnine
18. Razno

Sklep št. 1: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel dnevni red v predlagani obliki.
Ad. 1
Nika Antolašić je povedala, da so člani predhodno prejeli realizacijo sklepov 13. redne in od
16. do 18. korespondenčne seje Upravnega odbora ZDUS. Na zapisnike člani niso imeli
pripomb.
Sklep št. 2: Upravni odbor je soglasno sprejel zapisnike 13. redne in od 16. do 18.
korespondenčne seje Upravnega odbora ZDUS.
Ad. 2
Janez Sušnik je članov dejal, da so predhodno prejeli julijsko realizacijo finančnega načrta
ZDUS z napovedjo do konca leta. Ocena pri članarini je nekoliko visoka, tudi pri sponzorjih in
donatorjih, kjer se še pogovarjamo o sredstvih za festival, Starejši za starejše in ostalo. Ta
trenutek še ne moremo oceniti kolikšni in kje bodo ti odhodki.
Tudi končna ocena je visoka. Letošnje leto je finančno dobro steklo, tudi hotel Delfin nam je
namenil nekaj sredstev več na račun skupin, ki polnijo hotel.
Pri posameznih projektih je opozoril na zneske – rdeče obarvani prikazujejo minus.
Vzajemni posmrtninski sklad je posebna točka, ki jo bomo še obravnavali. Pojasnil je še, da je
preglednica, ki so jo prejeli, namenjena zgolj njim kot interna informacija.
V bodoče bomo na predlog nekaterih članov na take dokumente pripisali INTERNO
GRADIVO.
Pri programu Starejši za starejše se zaradi izrednih varčevalnih ukrepov do konca leta ne
pričakuje posebnosti. Osebno je bil zadovoljen s finančnim poročilom in v primeru dobrega
poslovanja do konca leta, bomo morda lahko ob dnevu ZDUS-a podelili društvom tudi
finančne nagrade. Ob tem je omenil, da bi bilo za razmisliti, da bi dan ZDUS-a organizirali v
bodoče na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, kamor bi lahko prišlo več oseb.
Jože Žnidarič je izrazil zadovoljstvo, da je finančna situacija enkrat tako dobra.
Sklep št. 3: Upravni odbor ZDUS se je seznanil z julijsko realizacijo finančnega načrta ZDUS
z napovedjo do 31. 12. 2017.

Ad. 3
Janez Sušnik je predstavil predlog za izplačilo dotacij za organizacijo rekreativnih, športnih in
kulturnih dejavnosti, letna srečanja, pokrajinske in državne športne igre ter mednarodno
sodelovanje. Sredstva za kulturo je razdelila Komisija za kulturo sama.
Glede članarine se je Janez Sušnik ponovno opravičil Zdravku Malnarju zaradi napake pri
članarini, katero smo že odpravili.
Mirko Miklavčič je predlagal, da bi pri preglednici dodali rubriko Razlogi za neplačilo
članarine. Če delamo zbir podatkov, bi bilo smiselno vprašati društva, kateri so razlogi, da ne
poravnajo dela članarine.
Črtomir Urbašek je menil, da je razdelitev glede na plačano članarino povsem poštena.
Povedal je, da pri njih poravnajo članarino glede na statistične podatke preteklega leta.
Članarino poravnajo v celoti glede na statistični podatek, ne glede na odstopanja, ki jih
dejansko imajo.
Silvo Malgaj je predstavil problematiko posameznih društev, ki ne plačujejo članarine zaradi
preveč stroškov, ki jih imajo zaradi nakazil preko bank.
Janez Sušnik je v nadaljevanju prebral člen iz Pravilnika o urejanju medsebojnih odnosov
med ZDUS in PZDU, ki določa način plačila članarine.
Mirko Miklavčič je predlagal, da se prouči zakonodaja in računovodski standardi, ker ni
pravne podlage, ki bi urejalo plačilo članarine, ki jo društva odvedejo za PZDU in ZDUS.
Silvo Malgaj je predlagal, da se naredi evidenca, iz katere bo razvidno plačilo članarine
društva tako ZDUS-u kot PZDU. Dejstvo je, da društva, ne glede na to komu poravnajo ali ne
poravnajo članarino, koristijo ugodnosti tudi v hotelu Delfin.
Zdravko Malnar je opozoril na problematiko določanja odstotka plačila članarine, ki bo veljal
kot kriterij npr. za udeležbo društev na športnih igrah.
Franc Lobnik je povedal, da pri nekaterih društvih prihaja do težav, ker šele po dveh letih
izpišejo člane iz društva, ki dve leti niso poravnali članarine. Gre predvsem za mestna
društva.
Janez Gologranc je opozoril na težave pri plačilih - so primeri, ko člani svojo članarino
poravnajo, društva pa članarine naprej ne odvedejo.
Vera Pečnik je apelirala na člane, naj od predsednikov društev terjajo odgovornost in naj
preverjajo, ali so bila nakazila izvedena ali ne.
Mija Pukl je povedala, da so z novim statutom ustvarjeni novi pogoji za delovanje in
opredeljeni odnosi med PZDU in ZDUS. Usklajeno bomo lahko delovali le, če bomo vsi
spoštovali določila statuta. Predlagala je, da je potrebno dati jasna navodila za izvajanje

medsebojnih obveznosti, s katerimi bomo odgovorili na različna razumevanja v PZDU.
Morajo pa biti tudi obrazloženi računovodski postopki, ki jih je nujno izvesti zaradi
računovodskih standardov. Predvsem pa ne komplicirajmo več kot je potrebno.
Anka Tominšek je povedala, da smo v prehodnem obdobju. Mora pa biti jasno, da smo v
pravni državi in je potrebno to vprašanje razčistiti, da bo racionalno in učinkovito za vse.
Sklep št. 4: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel razdelilnike sredstev za organizacijo
rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti, letna srečanja, pokrajinske in državne
športne igre ter mednarodno sodelovanje:
SM 04 3050

DOTACIJE ZA ORGANIZACIJO ŠPORTNIH, REKREATIVNIH IN
KULTURNIH AKTIVNOSTI ZA LETO 2017
dodeljeno glede na
% plač. čl.

PZDU
gxf%

349,08
Aktivi in klubi
3.233,39
Celjska - Celje
2.123,69
Dolenjska - Novo mesto
4.451,11
Gorenjska PZDU - Kranj

1.120,24
Južnoprimorska - Koper
1.318,73
Koroška - Slovenj Gradec
4.032,47
Osrednjeslovenska - Ljubljana
1.931,19
Pomurska - Murska Sobota
1.137,32
Posavska - Krško
1.943,53
Severnoprimorska - Nova Gorica
1.765,55
Spodnjepodravska - Ptuj
840,81
Šaleška - Velenje
2.011,98
Zasavska - Trbovlje
3.740,92
Zgornjepodravska - Maribor
30.000,00
SKUPAJ

SM 04 3061

DOTACIJ ZA REKREATIVNA SREČANJA UPOKOJENCEV V PZDU ZA
LETO 2017
dodeljeno glede na
% plač. čl.

PZDU
gxf%

357,23
Aktivi in klubi
3.308,83
Celjska - Celje
2.173,24
Dolenjska - Novo mesto
4.554,97
Gorenjska PZDU - Kranj

1.146,38
Južnoprimorska - Koper
1.349,50
Koroška - Slovenj Gradec
4.126,56
Osrednjeslovenska - Ljubljana
1.976,25
Pomurska - Murska Sobota
1.163,86
Posavska - Krško
1.988,88
Severnoprimorska - Nova Gorica
1.806,75
Spodnjepodravska - Ptuj
860,42
Šaleška - Velenje
2.058,93
Zasavska - Trbovlje
3.828,21
Zgornjepodravska - Maribor
30.700,00
SKUPAJ

DOTACIJA ZA
IZVEDBO PŠI
2017 – SM 04
NAZIV PZDU
3070
Celje
1.857,29
Dolenjska in Bela krajina
2.407,25
Gorenjska
2.358,72
Južna Primorska
1.493,34
Koroška
1.776,41
Osrednjeslovenska
1.606,57
Pomurje
1.679,36
Posavje
1.191,15

Severna Primorska
Spodnje Podravje
Šaleška
Zasavje
Zgornje Podravje*

1.663,18
1.744,06
1.711,71
1.396,29
1.614,66
22.500

13

*pri poročanju manjka za 195,29 EUR dokazil.
Dotacija za izvedbo DŠI 2017 ORGANIZATOR
– SM 04 3071 PANOGA
BALINANJE
DU ŠKOFJA LOKA
KEGLJANJE
KRANJ

ZNESEK ZA NAKAZILO

STRELJANJE
PUŠKO
ŠAH

ZRAČNO TRZIN

1.285,714

LITIJA

1.285,714

LOV RIB S PLOVCEM

RADENCI

1.285,714

PIKADO

AJDOVŠČINA

1.285,714

Z

1.285,714
1.285,714

KEGLJANJE S KROGLO NA MARJETA NA DRAVSKEM 1.285,714
VRVICI
POLJU
Skupaj
7 panog in 7 organizatorjev
9.000 EUR

Dotacije DU za mednarodno sodelovanje - SM 04 3085
Pomurska PZDU
Lendava a) šport
b) pevski zbor
Murska Sobota
Puconci
Ljutomer
Kobilje
Rogašovci

550
50
100
100
50
100
100
50

Gorenjska PZDU

350
Dovlje - Mojstrana
Radovljica
Jesenice
Kranj

50
100
150
50

Jarenina

250
100

Maribor Tabor

100

Zgornje Podravje

Lovrenc - Limbuš Pekre
Severna Primorska

600
Ajdovščina a) pevski zbor
b) balinanje Lovran
Nova Gorica a) starosta
b) obisk San V. - balinanje
c) obisk zamejci Gorica
d) medn. balin. turnir
Trnovo Lokve
Vipava

Celje

150

50
50
100
50
50
100
50
150

Slovenske konjice a)
izmenjava
b) likovna kolonija

50
100

Cirkovce
Zavrč
Ormož

400
100
150
150

Črnomelj
Kočevje
Veliki Gaber

400
150
150
100

Postojna
Ilirska bistrica
Koper Center

300
100
50
150

Lj Moste
Prule

200
100
100

Šoštanj

100
100

Trbovlje
Zagorje ob Savi

200
120
80

Spodnje Podravje

Dolenjska in Bela
krajina

Južno Primorska

Osrednjeslovenska

Šaleška

Zasavska

Posavje

50

300

Dobova - Kapele
Sevnica

150
150

Koroška

Muta

100

klubi, sekcije

DUPOS Sev. Primorska

100

Skupaj

4000

Ad. 4
Janez Sušnik je povedal, da na Pravilnik o urejanju medsebojnih odnosov ZDUS in PZDU ni
bilo pisnih pripomb.
Mirko Miklavčič je menil, da je ta akt pasé in je potrebno pripraviti osnutek, na katerega
bodo pripravili pripombe.
Glede na razpravo na seji je Janez Sušnik podaljšal rok javne razprave pravilnika in postavil
rok za pripombe, to je 30 dni. Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve bo
pripombe proučila in pripravila predlog pravilnika do naslednje seje odbora.
Sklep št. 5: Upravni odbor ZDUS je podaljšal rok javne razprave Pravilnika o urejanju
medsebojnih odnosov med ZDUS in PZDU in postavil rok za pripombe, to je 30 dni.
Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve bo prispele pripombe proučila
in pripravila predlog pravilnika do naslednje seje Upravnega odbora ZDUS.
Ad. 5
Karolina Vida Rozman je povedala, da je Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne
zadeve obravnavala osnutek Pravilnik o delovnih razmerjih, ki se pripravlja že od leta 2015.
Hkrati je povedala, da zaradi števila zaposlenih tega pravilnika ne potrebujemo, je pa bilo
zavzeto skupno stališče, da bi ga bilo dobro imeti. Pravilnik z dopolnitvami, ki jih bo sprejela
komisija, bo šel v javno obravnavo delavkam. Pripombe se bodo proučile in komisija bo nato
pripravila predlog pravilnika za obravnavo in sprejem na Upravnem odboru ZDUS.
Ad. 6
Karolina Vida Rozman je pojasnila, da je bilo na komisiji glede na različna vprašanja in
potrebe sklenjeno, da se imenuje posebna skupina strokovnjakov, ki bo pripravila ustrezne
pripombe na osnutek Pravilnika o izvajanju programov in projektov.
Anka Tominšek je povedala, da je osnutek pravilnika pripravil član komisije. Prvič imamo akt,
ki opredeljuje kaj je program in kaj je projekt. Vprašala je, ali gre pri programih le za tiste
programe, za katere potrebujemo Strokovni svet po Zakonu o humanitarnih organizacijah in
ali želimo tak akt, ki bo opredeljeval izvajanje le za ZDUS ali pa tudi za PZDU.

Ana Bilbija je komentirala, da ZDUS pravilnik ima in ga ni izvajal ter da potrebujemo pravilnik,
ki bo uporaben.
Mija Pukl je menila, da je tak pravilnik nujen, ki bo jasno opredelil postopke od pobude,
prijave, začetka izvajanja projekta in programa, do spremljanja in nadzorovanja, do zaključka.
Opredeljeno mora biti kdo je pristojen za sprejem odločitve v posameznih fazah projekta in
programa. Težava je tudi v delitvi nalog, kar bo pa bolj jasno, ko bo sprejet orgaigram in
sistemizacija ZDUS.
Anka Tominšek je dodala, da je potrebno upoštevati, da je Upravni odbor ZDUS tisti, ki mora
odobriti, ali se bo posamezen projekt prijavil in izvajal ali ne.

Ad. 7
Karolina Vida Rozman je uvodoma povedala, da na ZDUS že imamo Poslovnik o delu organov
in delovnih teles, da svoj akt pripravlja Nadzorni odbor ZDUS, Strokovni svet pa je akt že
pripravil.
Ana Bilbija je omenila, da je obstajala bojazen, da se želi Strokovni svet ZDUS postaviti nad
Upravni odbor ZDUS, kar ne drži. Vloga Strokovnega sveta ZDUS je jasna in določena tudi s
statutom.
Sklep št. 6: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel Poslovnik o delu Strokovnega sveta
ZDUS.
Ad. 8
Janez Sušnik je povedal, da smo PZDU pozvali k oddaji predlogov kandidatov za člane Sveta
ZPIZ, kjer imamo za novo mandatno obdobje na voljo dve mesti od skupaj treh. Vodstvo je
na podlagi prejetih predlogov Komisiji za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve
podalo predlog kandidatov, ki bi bili primerni za člane Sveta ZPIZ.
Karolina Vida Rozman je povedala, da je komisija sledila predlogu vodstva ZDUS in
upoštevala stališča glede poznavanja tega specifičnega področja in je iz nabora predlagala
Upravnemu odboru dve kandidatki, Silvo Koželj in Anko Tominšek.
Sklep št. 7: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel predlog, da se za članici Sveta ZPIZ
predlagata predstavnici ZDUS, Silva Koželj iz PZDU Celje, dipl. pravnica in Anka Tominšek iz
Osrednjeslovenske PZDU, dipl. pravnica.
Ad. 9
Karolina Vida Rozman je podala predlog za imenovanje skupine predstavnic ZDUS za
sodelovanje pri programu Varuha človekovih pravic - Državni preventivni mehanizmi.

Mirko Miklavčič je predlog kandidatke, ki prihaja iz njihove PZDU zavrnil. Nadalje se je razvila
razprava glede načina predlaganja kandidatov.
Ana Bilbija je glede na razpravo predlagala, da se pripravi seznam zastopanosti po
pokrajinah.
Karolina Vida Rozman je spomnila, da so bile PZDU že pred leti pozvane k predlaganju
upokojenih strokovnjakov, pa tega nikoli ni posredovala nobena PZDU.
Črtomir Urbašek je glede kandidatke, ki prihaja iz PZDU Južno Primorske dejal, da je glede na
vse, izjemno primeren izbor za to skupino.
Sklep št. 8: Upravni odbor je z večino sprejel predlog za imenovanje skupine predstavnic
ZDUS za sodelovanje v programu Varuha človekovih pravic – Državni preventivni
mehanizmi v sestavi: koordinatorka skupine Vida Bogataj (Osrednjeslovenska PZDU) in
članice: Eta Chvatal (PZDU Gorenjske), Slavica Frelih (PZDU Južno Primorske), Milena Križaj
(Osrednjeslovenska PZDU), Marija Krušić (PZDU Posavje), Marija Milavec Kapun (PZDU
Gorenjske), Stanka Radojičič (Osrednjeslovenska PZDU) in Nives Škrlj Jakomin
(Osrednjeslovenska PZDU).
Dva člana sta bila pri glasovanju vzdržana.
Ad. 10
Pri tej točki ni bilo obravnave.
Ad. 11
Avgust Ribič je poročal, da so se člani Častnega razsodišča ZDUS na seji seznanili o smrti člana
Antona Klemenčiča in je bil sprejet sklep, da se komisiji poda predlog, da se prične postopek
za nadomestne volitve enega člana.
Nadalje je povzel pritožbo predsednika DU Podgorci in predstavil sklep razsodišča, s katerim
se zadeva preda v nadaljnjo obravnavo PZDU Spodnje Podravje.
Sklep št. 9: Upravni odbor ZDUS se je seznanil s smrtjo člana Častnega razsodišča ZDUS
Antona Klemenčiča in sklenil, da se postopka nadomestnih volitev ne izpelje, ker lahko
razsodišče v ožji sestavi nemoteno deluje in da je bila pritožba DU Podgorci odstopljena
Častnemu razsodišču PZDU Spodnje Podravje Ptuj.
Ad. 12
Vera Pečnik se je uvodoma zahvalila za prijazen sprejem po štirih mesecih odsotnosti in se
zahvalila Janezu Sušniku in Miji Pukl za opravljeno delo v tem času.
V nadaljevanju je pojasnila razloge za sklic seje Komisije za socialna vprašanja na temo
problematike domske oskrbe. Poudarila je sprejet sklep komisije, s katerim je bila podana
zahteva za obnovo dogovora med ZDUS in MDDSZEM iz leta 2009. Ugotovljeno je bilo, da ne
glede na sprejet dogovor in analizo, veliko dela ni bilo opravljenega in bi v novem dogovoru

poudarili socialni položaj upokojencev, bolj bi moralo biti vidno prostovoljstvo. V dogovoru bi
morali opredeliti dosedanje zahteve in zahteve, ki jih je na zadnji seji podala komisija.
Med drugim je komisija na podlagi analize Starejši za starejše predlagala, da se kazalce o
družbenoekonomskem položaju starejših predstavi na okroglih mizah na PZDU.
Ana Bilbija je dodala, da bi bil v skupini v okviru dogovora, za sodelovanje poleg predsednika
in podpredsednice, tudi predsednica Komisije za socialna vprašanja. Potrebno je bolj
poudarjati tudi nagrado Državljan Evrope ter zahtevati, da v svetih zavodov (predvsem DSO)
sodelujejo starejši, upokojeni strokovnjaki.
Vijola Bertalanič je potrdila, da je zahteve potrebno ponovno dati. Zahtevnost dela v
domovih, svojci in sami prebivalci domov postajajo vse bolj zahtevni. Omenila je tudi
sodelovanje z Nepremičninskim zavodom pokojninskega in invalidskega zavarovanja (NS PIZ).
Anka Tominšek je povedala, da je NS PIZ dobil novega direktorja, Andreja Hudoklina, ki z
delom prične konec meseca septembra. Bilo je podano tudi opozorilo, da naj bila oskrbovana
stanovanja prevelika.
Sklep št. 10: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel predlog, da se zahteve iz
Memoranduma 2018, ki bo predstavljen na 17. Festivalu za tretje življenjsko obdobje,
prenese v predlog dogovora med ZDUS in MDDSZEM in se ga v tej obliki pripravi za podpis.
Ad. 13
Vera Pečnik je opozorila na splošne ugotovitve in ugotovitve Komisije za socialna vprašanja
glede domske oskrbe. Opozorila je tudi na pismi vladi in ministrici za zdravje, ki so ju
pripravili na Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Ugotovitve pa bi morali opredeliti tudi v
dogovoru iz prejšnje točke.
Anka Tominšek je opozorila na pomembnost obravnave tudi problematike doma DEOS.
Sklep št. 11: Upravni odbor ZDUS predlaga, da Komisija za bivanjski standard in
pokojninsko politiko in Komisija za socialna vprašanja na skupni seji posvetita posebno
točko domski oskrbi in pripravita ustrezne predloge in rešitve za omenjeno problematiko.
Ad. 14
Janez Sušnik je člane seznanil, da imamo že nekaj predlogov zavarovalnic za reševanje
Vzajemnega posmrtninskega sklada. Kot zanimivost je navedel, da so zavarovalnice glede
višine primanjkljaja približno enotne (okrog 3,8 milijonov EUR). Dejal je, da pričakuje, da
bodo na naslednjem odboru že podane rešitve, saj je potrebno na decembrskem zboru
delegatom podati konkretne predloge za rešitev sklada.
Sklep št. 12: Komisija Vzajemnega posmrtninskega sklada bo pregledala zbrane ponudbe in
pripravila predlog do naslednje seje Upravnega odbora ZDUS.
Ad. 15

Janez Sušnik je člane seznanil, da smo se letos s soorganizatorjem dogovorili, da imamo v
biltenu posebno mesto. Pri vhodu v Cankarjev dom bomo ZDUS promovirali drugače kot
doslej.
V zvezi z memorandumom je povedal, da bo moral biti bolj sodobno napisan in opremljen z
grafi. Sama vsebina memoranduma bo predstavljena na festivalu.
Mija Pukl je izpostavila ZDUS otok, ki bo pri glavnem vhodu, za kar je bilo potrebno veliko
naporovm da smo uspeli pridobiti ustrezno mesto. Glede memoranduma je povedala, da je
dokument pripravljala delovna skupina pod vodstvom Tomaža Banovca. Memorandum bo
predstavljen na festivalu na uvodni okrogli mizi – 26. 9. 2017 ob 14. uri v Štihovi dvorani.
Poudarila je, da je zaželena udeležba predsednikov PZDU. Obravnavana bo tudi strategija
dolgožive družbe, na podlagi memoranduma pa bomo pripravili tudi akcijski program ZDUS.
Glede memoranduma je menila, da ni dovolj da napišemo samo vsebino, pomembno je
katere metode in aktivnosti bomo izvedli in uporabili za njeno realizacijo.
Ad. 16
Janez Sušnik je povedal, da je pri Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim
tirom pomembno, da nas je vlada vzela v civilni nadzor. Zakon resda ni optimalen, če pa to
podremo, se bo zadeva zavlekla za nekaj let. V ZDUS Plus bomo objavili besedilo, zakaj ZDUS
podpira in spodbuja izgradnjo drugega dela. Stvar posameznika pa je, kako se bo na
referendumu odločil.
Mirko Miklavčič je spomnil, da DeSUS ni dal stališča do referenduma. Glede na to, da so v
koaliciji, bi bilo prav, da bi se do tega opredelili.
Ad. 17
Janez Sušnik je člane na kratko informiral o načrtu aktivnosti ZDUS v prihajajočih mesecih.
Pripravili bomo postopek za ukinitev ZUJF-a, postopek za izenačitev pokojninske lestvice za
moške in ženske, za letni dodatek je obljubljeno v prihodnjem letu dodatnih 20 milijonov
EUR in bi predlagali izplačilo dodatka za vse upokojence, pripravili bomo predlog za
uveljavitev dohodninske olajšave za starejše od 70. let in ponovno bi morali uvesti
pogrebnine kot socialni transfer.
Ana Bilbija je opozorila na prikrajšane do katerega je prišlo zaradi ne usklajevanja pokojnin v
skladu z ZPIZ-2, to je potrebno izterjati. Na to opozarja celo ZPIZ v letnih poročilih.
Anka Tominšek je povedala, da bi v primeru usklajevanja po sistemski zakonodaji uskladitev
do danes znašala 12,8 %, dejansko pa je bila le-ta realizirana v 4,7 %. Svet ZPIZ je vladi v zvezi
s tem poslal dopis, da upoštevaje težje razmere, to področje postopoma uredi. Odgovor
vlade pa je bil po njenem mnenju porazen.

Zaključek seje je bil ob 12.45 uri.
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