Ljubljana, 29. 11. 2017
Kor. 11. 12. 2017

Zapisnik 15. redne seje Upravnega odbora ZDUS z dne 29. 11. 2017
s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih ZDUS
Prisotni člani: Janez Sušnik (predsednik ZDUS), Vera Pečnik (podpredsednica ZDUS), Mija Pukl
(podpredsednica ZDUS), Franc Hojnik (predsednik PZDU Spodnje Podravje), Zlatko Martin Marušič
(predsednik PZDU Severne Primorske), Vijola Bertalanič (predsednica Pomurske PZDU), Mirko
Miklavčič (predsednik PZDU Južno Primorske), Silvo Malgaj (predsednik PZDU Celje), Jožef Rebernak
(predsednik Šaleške PZDU), Jožef Žnidarič (predsednik PZDU Zasavje), Jožef Jazbec (predsednik PZDU
dolenjske in Bele krajine), Janez Gologranc (predsednik Koroške PZDU), Zdravko Malnar (predsednik
Gorenjske PZDU), Janez Malovrh (predsednik PZDU Zasavje), Gabrijel Cintauer (po pooblastilu
predsednika Zgornjepodravske PZDU) in Anka Tominšek (po pooblastilu predsednika
Osrednjeslovenske PZDU).
Prisotni drugi vabljeni: Alojz Vitežnik (predsednik Nadzornega odbora ZDUS), Karolina Vida Rozman
(predsednica Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve ZDUS in Nika Antolašić
(poslovna tajnica).
Opravičeno odsotni člani: Franc Lobnik (predsednik Zgornjepodravske PZDU).
Opravičeno odsotni drugi vabljeni: Ana Bilbija (predsednica Strokovnega sveta ZDUS).
Janez Sušnik je uvodoma pozdravil prisotne in predlagal naslednji dnevni red:
1. Pregled realizacije sklepov, obravnava in sprejem zapisnikov 14. redne seje in od 19. do 20.
korespondenčne seje Upravnega odbora ZDUS
2. Realizacija finančnega načrta ZDUS na dan 31. 9. 2017 in napoved do dne 31. 12. 2017,
predlog za nakup delnic Delavske hranilnice d.d.
3. Finančni načrt ZDUS za leto 2018
4. Vsebinski načrt ZDUS za leto 2018
5. Vzajemni posmrtninski sklad
6. Sprejem Pravilnika o urejanju medsebojnih odnosov ZDUS in PZDU
7. Članarina ZDUS za leto 2018
8. Sprejem Pravilnika o delovnih razmerjih
9. Potrditev predloga za naziv in listino Častni član ZDUS
10. Informacija o volitvah v organe upravljanja ZZZS in predlog Komisije za kadrovske,
organizacijske in statutarne zadeve za odpoklic
11. Nagrada prostovoljcu za izjemne dosežke
12. Pobuda predsedniku Vlade Republike Slovenije
13. Mnenje glede pobude za referendum o zaprtju trgovin ob nedeljah
14. Potrditev dnevnega reda Zbora članov ZDUS, 15. 12. 2017
15. DAN ZDUS, 15. 12. 2017: določitev nagrade in potrditev prejemnikov priznanj in nagrad
16. Vsebinsko poročilo o izvedbi programa na 17. Festivalu za tretje življenjsko obdobje
17. Razno

Dodal je, da se bo, zaradi nujnosti in občutljivosti kadrovskih zadev, Upravni odbor ZDUS sestal med
načrtovani dogodki dne 15. 12. 2017 v Izoli.

Sklep št. 1: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel dnevni red 15. redne seje Upravnega odbora
ZDUS.
Ad. 1
Realizacijo sklepov 14. redne in od 19. do 20. korespondenčne seje so člani prejeli z gradivom.
Na zapisnike ni bilo pripomb.
Sklep št. 2: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel zapisnik 14. redne in od 19. do 20.
korespondenčne seje Upravnega odbora ZDUS.
Ad. 2
Janez Sušnik je pojasnil, zakaj tako pogosto poročamo o realizacijah. Želja je, da so sproti obveščeni o
prihodkih in odhodkih. Sicer pa so v pregled prejeli septembrsko realizacijo finančnega načrta ZDUS
za leto 2017.
Spremljamo odhodke, tiste, ki odstopajo tudi dodatno preverimo. Pričakujemo, da bomo do konca
leta še izravnali prihodke in odhodke. Stroške precej natančno vodimo in posebnih odstopanj ne bi
smelo biti. O Vzajemnem posmrtninskem skladu bo še tekla razprava, pri programu Starejši za
starejše so finance urejene. Končni rezultat je le ocena.
Mirko Miklavčič je povedal, da je rok za plačilo članarine že potekel, odhodki za PZDU pa niso veliki.
Sklep št. 3: Upravni odbor ZDUS se je seznanil s septembrsko realizacijo Finančnega načrta ZDUS za
leto 2017 in napovedjo do konca leta.
Janez Sušnik je v nadaljevanju povedal, da ima ZDUS pri Delavski hranilnici d.d. 165 delnic, v trenutni
vrednosti 6.885,33 EUR. Letos je bil na skupščini hranilnice dan predlog za dokapitalizacijo in so nas
povprašali, ali smo zainteresirani za sodelovanje kot potencialni partner pri dokapitalizaciji. Sam se je
zadnje skupščine tudi udeležil. Člane je povprašal, ali so kakšni zadržki do vloge v vrednosti 10.000
EUR za nakup 100 delnic. Dodal je, da so delnice nekoliko dražje in bo dividenda skladna s tem.
Anka Tominšek je dala soglasje k predlogu. Ocenila je, da je hranilnica perspektivna za naslednja leta.
Jožef Rebernak je soglašal z vložkom.
Jožef Žnidarič se je z naložbo strinjal in dodal, da hranilnica tudi društvom nudi dobre pogoje za
bančno sodelovanje.
Alojz Vitežnik je prosil za pojasnilo. Vrednost delnice na današnji dan znaša 137 EUR, rast je zelo
ugodna. Če se odločimo o nakupu delnic, ga je zanimalo ali je Upravni odbor ZDUS odločevalec o tem,
saj v Statutu nimamo zapisano nič. Delnica na borzi ne kotira. Je pa malo manjši riziko kot obveznice.
Če je višek denarja, je najboljša rešitev tovrstna naložba. Glede na bilančno vsoto in trajnike, ki jih
imamo, rizika ni. Pri tem pa je opozoril, da previdnost ni odveč. Upravni odbor ZDUS bi bil tisti, ki naj
pooblasti predsednika, da ta posel lahko opravi.

Vijola Bertalanič je vprašala o več sredstvih hotela, ki jih je dobil ZDUS. Zanimalo jo je, kaj pa program
Starejši za starejše, ali je tam vse urejeno. Sicer pa se je strinjala z naložbo, če so sredstva.
Janez Sušnik je odgovoril, da ima program Starejši za starejše svojo bilanco prihodkov in odhodkov.
Tudi izplačila ne bodo več zmanjšana. Smo pa iz dodatnih sredstev hotela namenili tudi sredstva za
program.
Alojz Vitežnik je dodal, da ZDUS iz tekočih sredstev programu nameni 25 % prihodkov.
Gabrijel Cintauer je dejal, da če so sredstva na razpolago, naj se ta naložba izvede. V primeru
finančne krize, pa se te delnice lahko tudi prodajo.
Anka Tominšek je glede pristojnosti predlagala, da se predsednika pooblasti, da posel opravi.
Sklep št. 4: Upravni odbor ZDUS je dal soglasno pooblastilo predsedniku ZDUS, da se opravi nakup
100 delnic v skupni vrednosti 10.000 EUR ter se poskrbi za vpis delnic v KDD.
Ad. 3 in 4
Janez Sušnik je uvodoma povzel predlog vsebinskega načrta ZDUS za leto 2018. Posebej je opozoril na
naše zahteve, vezane za področje zaščite človekovih, zakonsko in drugače določenih pravic starejših.
Tudi na ZPIZ je predlog usklajen. Prav bi bilo, da bi pokojninsko dobo izenačili med ženskami in
moškimi, kar bi se zgodilo v letu 2023. V petih letih bi se odstotek izenačil in na koncu dosegel 60,25
odstotkov.
Glede zdravstvene reforme je menil, da je aktualna vlada ne bo sprejela, enako velja za demografski
rezervni sklad. Posebej previdni bomo morali biti pri Zakonu o nepremičninah.
Še naprej se predlaga sodelovanje z odločevalci na ravni Republike Slovenije, 20. decembra pa bomo
z MSS, ŠOS in DOS podpisali dogovor o sodelovanju.
Decembra se zaključujejo projekti, nekatere zaposlene bodo ostale brez dela.
Povezave v mednarodnih organizacijah bomo negovali še naprej.
Festival bi moral v določeni meri spremeniti svoj program in se usmeriti v medgeneracijsko
sodelovanje.
Povzel je še predloge glede Vzajemnega posmrtninskega sklada, programa Starejši za starejše in
glede finančnih sredstev.
Načrtu je priložen tudi izvedbeni načrt ter predlog terminov za kolektivni dopust.
V nadaljevanju je predstavil predlog Finančnega načrta ZDUS za leto 2018, do Zbora članov bo morda
pri posameznih postavkah potrebno narediti popravke.
Odprta je bila razprava na oba dokumenta.
Vera Pečnik je dodala in prosila, da se v bodoče pazi pri porabi namenskih sredstev, saj se je zgodilo,
da je na MDDSZEM prišla prijava s Ptuja o nenamenski porabi sredstev v programu Starejši za
starejše.

Zdravko Malnar je dejal, da je veliko zastavljeno na področju pokojnin. Pri financiranju je predlagal,
naj se doda še dividendo Delavske hranilnice d.d.. Glede finančnega načrta je dejal, da so se odločili
za finančno naložbo, v načrtu pa je predvideno zmanjšanje sredstev. Glede sredstev FIHA, ga je
zanimalo, da se v načrtu ne pričakuje sredstev za naložbe, društva pa so se za ta namen letos
prijavljala in zakaj je tako prikazano. Dodal je še, da razmerje med sredstvi za Pokrajinske in Državne
športne igre ni dobro.
Janez Sušnik je povedal, da smo za program pri FIHO za leto 2018 zaprosili za 120.000,00 EUR za
program, 50.000,00 EUR za delovanje in 40.000,00 za investicije. Za naložbe sredstva zagotovo bodo.
Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo ima na razpolago določena sredstva in imajo glavno
besedo pri razdelitvi. Komisija je verodostojna in ima vsa pooblastila, da to uredi.
Zdravko Malnar ni imel proti kriterijem delitve nič, vendar bi bilo treba urediti razmerje med sredstvi
Pokrajinskih in Državnih športnih iger. Namreč ni logično, da je za DŠI (v letu 2017 je bilo izvedenih
sedem športnih panog), namenjenih 10.000,00 evrov, za PŠI za 13 PZDU, ki ta sredstva delijo DU, pa
samo 22.500,00 evrov. Tako DU, ki organizirajo DŠI dobijo nesorazmerno več sredstev, kot DU, ki
organizirajo PŠI.
Jožef Jazbec je dejal, da je to edina organizacija (DŠI), kjer organizator ustvari dobiček in je podprl
predlog Zdravka Malnarja.
Vijola Bertalanič je pritrdila izvajanju ostalih članov. Resnično ostanejo sredstva od teh dogodkov.
Morali bi vračunati to, da se društva Državnih športnih iger udeležujejo na različnih lokacijah in tudi
tam nastajajo stroški. Glede samega programa je dodala, da se na terenu izpostavlja problematika
dviga pokojnin. Nekatera DU zahtevajo, da valorizacija pokojnin ni procentualno za vse enaka,
temveč tisti z nižjimi pokojninami prejmejo višji procent..
Janez Malovrh je predlagal, naj komisija argumentira zakaj so zneski takšni in če so upravičeni glede
na porabo stroškov. Če niso, je to potrebno spremeniti.
Sklep št. 5: Upravni odbor ZDUS daje Komisiji za šport, rekreacijo in gibalno kulturo pripombo za
prerazporeditev sredstev Pokrajinskih in Državnih športnih iger tako, da se nameni več sredstev za
PZDU.
Anka Tominšek je glede vsebinskega načrta povedala, da v načelu soglaša s poudarki. Že po lanskem
aprilu (Bela knjiga o pokojninah), je bilo povedano, da je potrebno izenačiti lestvico. Ni pa ji znano,
kakšna bo osnova za to in da je povezano tudi z vprašanjem dolžine in starosti. Ves čas poudarjamo
tudi, da ne moremo enačiti tistih, ki imajo 15 let pokojninske dobe. Temelj višine pokojnine in
prispevkov nista omenjena. Pokojnina je izraz plačanih prispevkov. Enako velja glede zdravstvene
zakonodaje - javnosti moramo povedati, kje so ključne razlike v usmeritvi. Opozorila je še na
memorandum iz leta 2009, ki ni bil realiziran v nobeni točki.
Janez Sušnik je, glede na konec varčevalnih ukrepov predlagal, da se povrne višina kilometrine na
0,37 EUR na kilometer.
Sklep št. 6: Upravni odbor ZDUS je ob koncu varčevalnih ukrepov soglasno sprejel, da se višina
kilometrine povrne na 0,37 EUR na kilometer. Uredba stopi v veljavo 1. decembra 2017.

Janez Gologranc je k vsebinskemu načrtu predlagal, da se zviša predlagani znesek za pogrebne
stroške in da se izpusti odstavek o zagotavljanju finančnih sredstev za Svetovalnico za izboljšanje
bivanja starejših, ki je delovala le v Ljubljani. Komentiral je tudi finančni načrt za leto 2018 in ugotovil,
da se znižujejo načrtovani prihodki (brez projektov) za 5%. Načrtovani odhodki za aktivnosti PZDU in
DU se v primerjavi s predvideno realizacijo 2017 zmanjšujejo za 7%, načrtovani odhodki za
poslovanje na državnem nivoju pa se zvišujejo za 14%, kar pomeni za 39.540 €, od tega
administrativni stroški za 20% (pisarniški material za 120%), stroški za predsedstvo ZDUS za 40% in
potni stroški za 30%. Menil je tudi, da bi morali biti stroški za Priznanja in plakete (postavka 3120)
prikazani med stroški na državnem nivoju v skupini Ostalo, ker priznanja podeljuje zveza.
Janez Sušnik je dejal, da gre pri načrtu za prihodnje leto za oceno, enako je pri primerjavi z napovedjo
porabe do konca leta.
Sklep št. 7: Upravni odbor je soglasno potrdil, da se v Vsebinskem načrtu ZDUS zahteva za
pogrebnino poviša na 500,00 EUR.
Jožef Jazbec je dejal, da je treba sprovesti vračila posmrtnin in pogrebnin. Glede letnega dodatka za
rekreacijo je opozoril na razporeditev višine zneskov in kdo so dejansko upravičenci do dodatka.
Janez Sušnik je dejal, da je Alenka Bratušek predlagala, da se zadeva vrne v prvotno stanje, a v
Državnem zboru Republike Slovenije za to ni dobila podpore.
Sklep št. 8: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel predlog vsebinskega načrta ZDUS za leto 2018
in ga daje v sprejem Zboru članov ZDUS.
Sklep št. 9: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel predlog Finančnega načrta ZDUS za leto 2018 in
ga daje v sprejem Zboru članov ZDUS.
Priloga 1 tega zapisnika je sprejet Vsebinski načrt ZDUS za leto 2018, priloga 2 pa sprejet Finančni
načrt ZDUS za leto 2018.
Ad. 5
Janez Malovrh je pripravil izračun možnih variant, med drugim je predstavil primer, da je član, ki je v
sklad pristopil leta 1976 in je preračunal, do danes vplačal 217,00 EUR. Tabele so pripravljene tako,
kot da je predvideno, da ne bo novih članov in da vsako leto umre 3.000 članov.
V primeru, da bi dvignili vplačilo za 2 EUR, bi bilo tekoče poslovanje za leto 2018 približno enako, še
čez eno leto ponovno za 2 EUR in bi bili predvideni rezultati boljši.
Predlagal je, da se nekoliko poveča članarina, da pa selekcioniranega izplačila ne bi bilo (naj bo
enotno izplačilo).
Janez Sušnik je povedal, da sklad ni vzdržen in je to huda točka ZDUS, kjer bomo lahko doživeli plaz
kritik. Denarnih tokov je vedno manj, tudi članov je vedno manj. Od treh zavarovalnic smo prejeli
ponudbe, nobena ni bila dobra in iz vseh je razvidno, da imamo primanjkljaja za vsaj 3 milijone EUR.
Če želimo rešiti sklad za par let, bi bila rešitev dvig članarine na 12 EUR letno, izplačila posmrtnin pa
bila odvisna od dolžine trajanja članstva. Vir financiranja je sicer še možen za nekaj let.

Jožef Jazbec je spomnil, da so že pred leti opozarjali na posledice dviga izplačila posmrtnine. Edina
vzdržna rešitev bi bila znižanje izplačila. Predlagal je, da se izplačilo zniža na 160,00 EUR.
Janez Sušnik je vprašal, ali bi za Zbor članov ZDUS pripravili več predlogov.
Janez Gologranc je povprašal po ukinitvi sklada.
Jožef Rebernak je menil, da bi morali na Zboru članov ZDUS predstaviti situacijo, kakršna je.
Anka Tominšek je komentirala, da bolj kot se bo odlašalo, v slabši situaciji bomo.
Mija Pukl je dejala, da je odločitev težka. V načelu gre za piramido, kdor se je prvi včlanil, je tudi dobil
izplačilo. Edina rešitev so novi člani.
Mirko Miklavčič je komentiral zadevo v smeri dokapitalizacije. Prišli so časi, ko se je razlika med
prihodki in odhodki zelo oddaljila in ZDUS nima 3 milijonov EUR, da bi pokrila to razliko. Na Zbor
članov ZDUS bi morali sprejeti sklep, da se bo glede na sposobnosti sklada letno usklajevalo vplačila
in izplačila.
Sklep št. 10: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel predlog, da se za Zbor članov ZDUS pripravijo:




izračun usklajenosti prihodkov in odhodkov,
predlog za primer ukinitve sklada in izplačila upnikov,
vplačil in znižanja izplačil.
Ad. 6

Janez Sušnik je uvodoma povedal, da je za nekatere pravilnik sporen. ZDUS dela s podatki DU in če bi
delali kako drugače, si ne more predstavljati, kako bi potekalo delo v zvezi.
Predlog vodstva je, da finančne in ostale transakcije ostanejo na ZDUS. Vezano na to, bomo tudi dali
predlog za članarino za ZDUS za leto 2018, PZDU pa bodo članarino določile same. Splošno pa je
namen akta je dober.
Dodal je še, da so bile pregledane vse pripombe, ki so jih prispevale PZDU in so bile upoštevane tiste,
ki so bile smiselne in utemeljene.
Karolina Vida Rozman je predstavila amandmaje k predlogu, in sicer:


prvi odstavek 5. člena se dopolni tako, da se glasi:
»ZDUS bo finančne transakcije za PZDU vodila izključno preko transakcijskega računa PZDU,
razen v posebnih primerih (na primer program Starejši za starejše in drugo)«;



šesta alineja prvega odstavka 7. člena se dopolni tako, da se glasi:
»vsako leto razpisala in podelila priznanja in plakete ZDUS posameznikom, DU in PZDU ter
pohvale in nagrade za Dan ZDUS«;



doda se nova zadnja (15.) alineja v prvi odstavek 7. člena, ki se glasi:
»na posameznih srečanjih in posebnih dogodkih DU in PZDU zagotavljala udeležbo svojih
predstavnikov«.

Mirko Miklavčič je dejal, da če smo nekaj sprejeli, naj tega ne rušimo. Po Zakonu o društvih članarino
plača član.
Janez Sušnik je komentiral, da zadevo rešuje 29. člen Statuta ZDUS.
Vijola Bertalanič je dejala, da kadrov v regijah ni in bi moralo ostati kot doslej.
Alojz Vitežnik je komentiral, da bi računovodja v tehničnem navodilu lahko opisala opravila za
direktno nakazovanje članarin ZDUS-u. Izključevanje DU pa lahko urejajo PZDU.
Anka Tominšek na novi predlog ni imela več pripomb. V načelu, če govorimo o pravnem sistemu, se
je strinjala z mnenjem Mirka Miklavčiča. V pravnem aktu ne moremo izpodbijati pravne države.
Zadeva pa se da urediti z navodili računovodje. Z amandmaji je soglašala.
Mirko Miklavčič je dal predlog, da ZDUS ob koncu leta izda sklep, da ima PZDU članarino poravnano.
Silvo Malgaj je vprašal, kako je z omejitvijo pravic in ali bodo dobili seznam neplačnikov.
Janez Sušnik je odgovoril, da se vodi evidenca plačane članarine in jo lahko dobijo kadar želijo.
Sklep št. 11: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel Pravilnik o urejanju medsebojnih odnosov
Zveze društev upokojencev Slovenije in Pokrajinskih zvez društev upokojencev s predlaganimi
amandmaji.
Priloga 3 tega zapisnika je čistopis Pravilnika o urejanju medsebojnih odnosov Zveze društev
upokojencev Slovenije in Pokrajinskih zvez društev upokojencev Slovenije.
Ad. 7
Janez Sušnik je podal predlog članarine za ZDUS za leto 2018.
Sklep št. 12.: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel predlog članarine za ZDUS, in sicer je to 0,50
EUR na individualnega člana ter predlog daje v sprejem Zboru članov ZDUS.
Ad. 8
Mija Pukl je povedala, da se je pristojna komisija večkrat ukvarjala s pripravo Pravilnika o delovnih
razmerjih, osnutek je bil dan v 30 dnevno javno obravnavo. Dani so bili amandmaji s strani
zaposlenih. Amandmaji pa nimajo večjega vsebinskega pomena.
V nadaljevanju je predstavila amandmaje, ki so bili upoštevani.
S tem aktom bomo dobili podlago za pripravo organizacijske sheme strokovne službe ZDUS in Akta o
sistemizaciji.
Sklep št. 13: Upravni odbor ZDUS je sprejel Pravilnik o delovnih razmerjih. V predlaganem besedilu
skupaj s sprejetimi amandmaji. Upravni odbor je sprejel prečiščeno besedilo Pravilnika o delovnih
razmerjih.
Priloga 4 tega zapisnika je čistopis Pravilnika o delovnih razmerjih.
Ad. 9

Janez Sušnik je uvodoma pojasnil, da je bil predlog za Častnega člana ZDUS dan na Komisijo za
kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve brez vednosti vodstva. Po pregledu predloga in glede
na dolgoletno delo v programu Starejši za starejše je bil dan skupni zaključek, da si predlagana oseba
zasluži naziv in listino Častni član ZDUS.
Anka Tominšek je pojasnila, da pristojna komisija iz načelnih razlogov, ko je o predlogu odločala prvič,
ni dala soglasja. Ker gre za pomemben naziv, ga bo potrebno konkretizirati v pravilniku tudi s kriteriji.
Sklep št. 14: Upravni odbor ZDUS daje priporočilo Komisiji za kadrovske, organizacijske in
statutarne zadeve, da uskladi Pravilnik o priznanjih ZDUS s Statutom ZDUS.
Sklep št. 15: Upravni odbor ZDUS je z enim vzdržanim glasom sprejel predlog za podelitev naziva in
listine Častni član ZDUS Rožci Šonc.
Ad. 10
Janez Sušnik je pri tej točki uvodoma pojasnil, da je šlo kadrovanje na ZZZS mimo dogovora, ki je bil
narejen med vodstvi. ZDUS je svoje predloge pripravil, zadeva pa se je glede na dogovor izpeljala
drugače. Pristojna komisija je o tej zadevi razpravljala in predlagala odpoklic Rosvite Svenšek, ker je
šlo za samovoljno delegiranje v organe upravljanja ZZZS. Sam k odpoklicu ni najbolj naklonjen, saj gre
za dobro strokovnjakinjo na področju zdravstva. Nadalje je povedal, kako je poročanje naših
predstavnikov potekalo v preteklosti in da bo predlog načina poročanja v prihodnje predstavila Mija
Pukl.
Karolina Vida Rozman je povedala, da smo že od mandata Mateje Kožuh Novak postopali popustljivo.
Naših predstavnikov nismo vabili na sestanke in nismo imeli določenega načina poročanja. Predlagala
je, da vsi ki so kjerkoli naši predstavniki, naj jih vodstvo povabi na sestanek in jih zadolži za poročanje.
Janez Sušnik je podal predlog, da se ZZZS pozove, da nam v vednost pošiljajo vabila z dnevnim redom,
kot to naredi ZPIZ1.
Mirko Miklavčič je zadevo komentiral kot mini sistemsko korupcijo. Predstavil je potek priprave in
dogodkov na dan konstitutivne seje na ZZZS. Odpoklic ni najboljša rešitev, tudi če bi to naredili, bi
skupščina ZZZS morala izvesti svoje postopke. Potrebno pa je povedati dotičnim, da se tako ne dela.
Zdravko Malnar je, povedal, da ima do takih zadev načelno stališče. Predlagal je, da se zadeva preveri
in sanira.
Janez Sušnik je dodal, da smo med drugim v na funkcijo organa upravljanja ZZZS predlagali tudi
Andreja Gerenčerja.
Anka Tominšek deli mnenje Mirka Miklavčiča, ni pa soglašala, da se to ne uredi. Kar se je zgodilo, je
menila, da je škandalozno. Osebno je za odpoklic predstavnice. ZDUS jo je imenoval in jo lahko
odpokliče.
Sklep št. 16: Upravni odbor ZDUS je sklenil, da se preverijo pravne možnosti v zvezi s premerom
volitev v organe upravljanja ZZZS in se bo ta zadeva dokončno rešila na decembrski seji.
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Urejeno dne 30. 11. 2017 z gospo Matej Jarm, ZZZS.

Mija Pukl je v nadaljevanju predstavila predlog o načinu poročanja predstavnikov ZDUS.
Sklep št. 17: Upravni odbor je soglašal s predlogom o načinu poročanja predstavnikov ZDUS v
državnih organih in delovnih telesih.
Priloga 5 tega zapisnika so Navodila predstavnikom ZDUS v organih institucij, gospodarskih družb in
zavodov.
Anka Tominšek je v nadaljevanju prebrala izpis iz 16. člena Statuta ZZZS o odpoklicu, ki med drugim
določa, da mandat članu preneha predčasno zaradi izgube statusa predstavnika skupine, ki jo
zastopa2.
Ad. 11
Janez Sušnik je podal predlog Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve za nagrado
prostovoljcu za izjemne dosežke.
Sklep št. 18: Upravni odbor ZDUS je z enim vzdržanim glasom sprejel predlog za nagrado
prostovoljcu za izjemne dosežke, in sicer Vladu Todoroviću v znesku 500,00 EUR.
Ad. 12
Predsednik je predstavil predlog javnega poziva predsedniku Vlade in predsedniku Državnega zbora
Republike Slovenije, da je potrebno odpraviti negativne učinke ukrepov na ravni pokojnin in ZPIZ-2.
Detajle bomo še dodatno preverili, da bodo podatki točni.
Anka Tominšek je soglašala, da se pošlje javni poziv, predvsem predsedniku Vlade Republike Slovenije
in predlagala, naj se mu hkrati vrne mnenje, ki ga je kot odgovor poslal Svetu ZPIZ na problematiko
pokojnin in ZPIZ-2.
Sklep št. 19: Upravni odbor ZDUS je soglasno potrdil predlog javnega poziva predsedniku Vlade in
predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije vključno z naknadnimi dopolnitvami.
Ad. 14
Janez Sušnik je predstavil pobude o zaprtju trgovin ob nedeljah in da bi o tem dali mnenje.
Zdravko Malnar je komentiral v smislu, da če so lahko lekarne dežurne, so lahko tudi trgovine.
Jožef Rebernak je povedal, da so sindikati zadevo že dogovorili in mnenje ni potrebno.
Mirko Miklavčič je rekel, da je, glede na dan poprej sprejet dogovor, zadeva brezpredmetna.
Ad. 15
Janez Sušnik je predlagal dnevni red za Zbor članov ZDUS.
Sklep št. 20: Upravno odbor ZDUS je soglasno sprejel dnevni red Zbora članov ZDUS, ki bo dne 15.
12. 2017, in sicer:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvoritev Zbora članov ZDUS
Izvolitev organov in delovnih teles Zbora članov ZDUS
Sprejem poslovnika o delu Zbora članov ZDUS
Sprejem finančnega načrta ZDUS za leto 2018
Sprejem vsebinskega načrta ZDUS za leto 2018
Članarina ZDUS za leto 2018
Vzajemni posmrtninski sklad
Podelitev naziva in listine Častni član ZDUS Rožci Šonc
Podelitev pokalov Državnih športnih iger ZDUS 2018 (1. – 3. mesto)

Janez Sušnik je na kratko predstavil program za Dan ZDUS, ki bo potekal po Zboru članov ZDUS.
Vijola Bertalanič je omenila, da bi v bodoče veljalo spremeniti kriterije, saj so preostri.
Sklep št. 21: Upravni odbor ZDUS je potrdil predlog društev upokojencev iz 13 PZDU, ki se jih
pohvali in nagradi v smislu donacije. Ena donacija znaša 150,00 EUR.
Ad. 16
Mija Pukl je povedala, da so člani poročilo prejeli. Finančnih sredstev za festival je glede na naš
program, premalo. Želimo, da se z izvajalcem, to je Proevent, podpiše dogovor, ki bo opredelil
vsebino in finance. Od ministrstev pride veliko sredstev, ki gredo direktno na izvajalca in to je
potrebno urediti.
Franc Hojnik je dodal, da so za njih bistveni prevozni stroški.
Janez Sušnik je pojasnil, da ZDUS poravna stroške za tisto, kar sam organizira. Odprti oder pa je stvar
izvajalca v celoti.

Seja je bila zaključena ob 13.30 uri.
Zapisala:
Nika Antolašić,

Janez Sušnik,

Poslovna tajnica

Predsednik ZDUS

