Zbor članov ZDUS
ZAPISNIK 12. VOLILNEGA ZBORA ČLANOV
ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE
(mandatno obdobje 2015-2019),
dne 29. 6. 2017 ob 10.00 uri v prostorih ZPIZ, Kolodvorska 15, 1000
Ljubljana
Prisotni delegati (40): Anton Benko, Vijola Bertalanič, Gabrijel Cintauer,
Marija Dietinger, Vlasta Drozg, Miro Duić, Janez Gologranc (namesto Željka
Kljajića), Silva Gorjup, Franc Horvat, Inge Ivanek, Cvetka Jagodič, Stanko
Jaki, Franc Komac, Franc Koščak, Franci Košir, Jože Kozina, Dušan
Kraševec, Peter Kropec, Rozina Kum, Janez Malovrh, Danica Mandeljc,
Aleksander Marič, Zlatko Martin Marušič, Vida Mešiček, Vinko Polak, Jože
Prednik, Vladislav Puc, Vlado Rančigaj, Avgust Reberšak, Franc Slavinec,
Jožica Sušin, Franci Šmajd, Vladimira Tisnikar, Vlado Todorović, Anka
Tominšek, Nives Udrih, Branko Vodopivec, Marjan Vozič, Malči Žitnik in
Janez Žogan.
Odsotnost opravičili delegati (5): Željko Kljajić, Irena Kramar, Milan Obreza,
Jože Prevolšek, Stanislav Zupanc.
Prisotni predsedniki PZDU: Franc Hojnik, Jože Jazbec, Franc Lobnik, Silvo
Malgaj, Janez Šutar, Mirko Miklavčič, namestnik Boris Zajc in Jožef Žnidarič.
Opravičena predsednika PZDU: Jožef Rebernak in Zdravko Malnar.
Prisotni člani Nadzornega odbora, Častnega razsodišča, Strokovnega
sveta, vodstvo in sodelavci ZDUS: Mojca Adam Derganc, Kajetana Klun,
Dijana Lukić, Avgust Ribič, Vida Karolina Rozman, Janez Sušnik, Anja Šonc,
Rožca Šonc, Alojz Vitežnik
Prisotni častni člani ZDUS: Jože Bučer in Slavica Golob.
Odsotnost opravičil častni član: Aldo Ternovec.
Odsotni častni člani ZDUS: dr. Mateja Kožuh Novak in Emil Pepelnjak.
Prisotni drugi vabljeni: Anton Donko, Jožica Dorniž, državni sekretar Jure
Leben in Metod Dragonja (Drugi tir), Nina Golob, Emil Hedžet, Vasilij
Koman, Marija Pukl, Alojzija Škerjanec, Miroslav Tramšek.
Opravičili drugi vabljeni: ministrica dr. Maja Makovec Brenčič in Nevenka
Dobljekar.
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Odsotni drugi vabljeni: Danica Gajzer, dr. Anja Kopač Mrak, Boris
Koprivnikar, Štefan Kušar, Marjan Papež, Barbara Valerija Tori in Zoran
Janković.
Ad. 1
Zbor članov je uradno odprl predsednik ZDUS Janez Sušnik, ki je prisotne
pozdravil ter seznanil s spremembo v vrstnem redu potrditve dnevnega
reda ter dodal, da so k točki 14 dodana gradiva »Stališča in predlogi za
spremembe v sistemu zdravstvenega varstva«, predlog sklepa o
Vzajemnem posmrtninskem skladu ter informacija o drugem tiru. Povedal
je, da bosta v zvezi s slednjim stališča predstavila državni sekretar
Ministrstva za infrastrukturo Jure Leben in Metod Dragonja.
Na predlog Janez Sušnika je bil soglasno sprejet
Sklep št. 1: Volilni zbor članov je sprejel dopolnjen dnevni red.
Ad. 2
Na predlog Janez Sušnika so bili soglasno sprejeti
Sklep št. 2: Volilni zbor članov je izvolil delovno predsedstvo v
sestavi: predsednik Franc Koščak, član Janez Gologranc in članica
Jožica Sušin.
Sklep št. 3: Volilni zbor članov je izvolil verifikacijsko komisijo v
sestavi: predsednik Vlado Todorović, članica Silva Gorjup in član
Avgust Reberšak.
Sklep št. 4: Volilni zbor članov je za zapisničarko izvolil Dijano
Lukić, za overitelja Franca Komca in Gabrijela Cintauerja.
Sklep št. 5: Volilni zbor članov je izvolil volilno komisijo v sestavi:
predsednica Vijola Bertalanič, član Franci Košir in član Jože
Kozina.
Franc Koščak se je zahvalil za izvolitev in v imenu zbora zaželel dobro
okrevanje podpredsednici Veri Pečnik. Verifikacijska komisija je bila
pozvana, da pristopi k delu.
Ad. 3
Franc Koščak je opozoril, da je v zapisniku korespondenčne seje pri sklepu
št. 1 napaka pri oštevilčevanju točk dnevnega reda.
Soglasno je bil sprejet
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Sklep št. 6: Zapisnik 11. Volilnega zbora članov z dne 15. 12. 2016
in zapisnik 1. korespondenčne seje (od 9. 2. do 20. 2. 2017) se
potrdita.
Ad. 4
Franc Koščak je opozoril, da je sprejem dnevnega reda uvodoma predlagal
predsednik Janez Sušnik pred izvolitvijo delovnega predsedstva. Ostale
naloge so nadalje potekale kot je opredeljeno v poslovniku.
Soglasno je bil sprejet
Sklep št. 7: Poslovnik o poteku dela 12. Volilnega zbora članov
ZDUS se sprejeme, z upoštevanjem, da je bil v drugi točki
opravljen sprejem dnevnega reda, ki ga je predlagal predsednik
ZDUS.
Dopolnjen poslovnik je kot priloga št. 1 sestavni del zapisnika.
Ad. 5
Vida Karolina Rozman je podala kratko poročilo o pregledu statutov PZDU
in podala sklepe Upravnega odbora ZDUS iz 13. redne seje. Dodala je, da
je Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve že realizira
sklep o pripravi vzorca statuta za PZDU, ki ga bodo lahko pokrajinske
zveze uporabile in prilagodile lastnim razmeram.
Anka Tominšek je komentirala, da ne gre za poenotenje oziroma
uskladitev statutov, temveč so PZDU-ji kot članice ZDUS dolžne, da v
svojih statutih z določbami opredelijo in razčlenijo odnos, pravice in
obveznosti do ZDUS.
Soglasno je bil sprejet
Sklep št. 8: Volilni zbor članov se je seznanil s poročilom delovne
skupine za pregled statutov PZDU.
Ad. 6
Uvodoma je Janez Sušnik prosil za minuto molka v počastitev pokojne
mag. Dunje Obersnel Kveder, predsednice Komisije za zdravstveno varstvo
in duševno zdravje.
Letno poročilo sestavljata dva dela, kjer je v prvem delu poročilo vodstva
ZDUS, drugi del pa je računovodsko poročilo. Poročilo je obsežno, zato je
Janez Sušnik kot uspeh izpostavil, da je Evropski parlament izbral program
Starejši za starejše za prejemnika nagrade Državljan Evrope za posebne
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dosežke za leto 2017. V imenu ZDUS se je zahvalil evropskima
poslancema Ivu Vajglu in dr. Igorju Šoltesu, ki sta podala in podprla
predlog za nagrado programu. V zaključku je povzel, da je ZDUS
kompleksna civilna družba, ki se mora pogovarjati z vsemi poslanskimi
skupinami za dosego zastavljenih ciljev. Izpostavil je neuspeh pri članstvu
v Ekonomskem-socialnem svetu, članstvu v Svetu FIHO in drugih organih
na državni ravni.
Dodal je, da se vodstvo zavzema za oblikovanje nove dodatne ponudbe
hotela Delfin, ter sodelovanje v projektih, ki vplivajo na potrebne
zakonodajne spremembe in so za ZDUS finančno vzdržni. Slednjemu se bo
v prihodnje podrobneje posvetila nova podpredsednica ZDUS. Janez Sušnik
je še napovedal pripravo finančnega načrta za leto 2018 in izvedbo
varčevalnih ukrepov.
Na tem mestu je Franc Koščak pozval verifikacijsko komisijo k podaji
poročila. Vlado Todorović je poročal, da je prisotnih 40 delegatov oziroma
89 % vseh vabljenih, odsotnih je 5 delegatov.
Soglasno je bil sprejet
Sklep št. 9: Volilni zbor članov je sprejel poročilo verifikacijske
komisije in ugotovil, da je zbor sklepčen in lahko polnopravno
sklepa.
Anka Tominšek je komentirala, da je poročilo temeljito prikazalo aktivnosti
članstva s področja kulture, športa, rekreacije. Po mnenju delegacije
Osrednjeslovenske PZDU so mnenja, da je potrebno v prihodnje, po
metodologiji priprave letnih poročil, jasneje prikazati delo Zbora članov in
Upravnega odbora ZDUS. Poročilo za leto 2016 slednje prikazuje zgolj
statistično in preskopo. Pridobitev, kot je novi Statut pa je zgolj omenjena.
Anka Tominšek je predlagala, da se v letnem poročilu v prihodnje
predstavijo ključne razprave in sklepi najvišjih organov ZDUS.
Nadalje je komentirala, da iz poročila za Vzajemni posmrtninski sklad
izhaja, da članstvo upada in spomnila, da si je vodstvo preteklega
mandatnega obdobja za cilj zadalo povečanje članstva, kar se ni zgodilo.
Predlagala je, naj zbor sprejme sklep s katerim se zadolži vodstvo ZDUS,
da do naslednjega zbora jasno predstavi stanje in predloge za nadaljnje
delovanje sklada. Na to opozarja že deset let, jasnega in odločnega sklepa
pa ni. Pravne posledice v primeru likvidacije sklada so lahko velike.
Anka Tominšek je soglašala z ugotovitvijo Janeza Sušnika, da si je vodstvo
ZDUS prizadevalo, da politika prisluhne potrebam civilne družbe, ki se
mora pravočasno vključiti v pripravo zakonodaje, ki zadeva socialno in
zdravstveno stanje upokojencev, a smo še vedno neuslišani. Zbor mora
politiki poslati jasno sporočilo, da bomo pri svojih stališčih vztrajali, saj
smo upokojenci dali dobršen prispevek za uravnoteženje javnih financ. Če
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ne uspemo v Ekonomsko-socialnem svetu kot pridruženi člani, nam
preostane Državni svet.
Nadalje je Anka Tominšek opozorila na dejstvo, da država že vrsto let ne
usklajuje pokojnin po sistemski zakonodaji, kar je za upokojence
nesprejemljivo.
Malči Žitnik je povedala, da se je Osrednjeslovenska PZDU za tokratni zbor
članov ZDUS pripravila in obravnavala gradivo na izvršnem odboru. Podala
je oceno in mnenje o letnem poročilu ZDUS za leto 2016: gradivo je dobra
osnova za seznanitev z vsebino in obsegom dela krovne organizacije, a se
v njem pojavlja določena nekonsistentnost. Izpostavila je, da je delo
Upravnega odbora kot najbolj odgovornega organa zveze zreducirano na
nekaj vrstic, kar ni odraz dejanskega dela organa, na katerem se dokončno
oblikujejo smernice, stališča, predlogi in rešitve, ki so podlaga za delo
organov na vseh ravneh ter za zastopanje interesov v širšem političnem in
družbenem prostoru. V prid sistematike gradiva bi veljajo v prihodnje
določene sklope predstaviti skupaj, na primer skupaj vse o Vzajemnem
posmrtninskem skladu. Posebej je opozorila na nerazpoloženje in
negativno reakcijo med članstvom, ki so jo sprožile govorice v zvezi s
finančno problematiko sklada. Zdi se ji krivično za celotno organizacijo, da
se skozi to težavo ocenjuje in obsoja upokojenske organizacije na vseh
ravneh. V interesu vseh je, da se poišče najugodnejša rešitev in da se
člane seznani z njo. Malči Žitnik je v zaključku še dodala, da podpirajo
vključevanje ZDUS v vse ključne teme, ki zadevajo starejše in predlagajo,
da se ministrstvo za zdravje opozori, da bi morali, za tako kompleksen
sistem kot je zdravstveni, v javno razpravo podati paket vseh zakonov
hkrati, kajti rešitve, opredeljene v enem zakonu se pogosto navezujejo na
druge.
Stanislav Jaki je komentiral, da je v letnem poročilu skromno poročilo o
poslovanju hotela Delfin. Pogreša podatek o številu upokojencev dnevnega
koriščenja vključno z dnevi nočitev v hotelu 2016 in ostalih nečlanov
koriščenja. Člani s plačano članarino bi morali imeti večje ugodnosti na
račun zmanjšanja dobička. Namen lastnega hotela je bil omogočanje večjih
ugodnosti članom, še zlasti v času, ko so pokojnine nizke oz. se niso
usklajevanje. Lepo je slišati, da hotel posluje z dobičkom, ni pa to glavni
namen. Strinja se, da se je hotel potrebno posodobiti. Odpovedal bi se
sredstvom za organizacijo oziroma delovanje ZDUS, določen odstotek pa bi
namenil društvom, ki skrbijo, da njihovi člani koristijo usluge hotela.
Pohvalil je vodstvo hotela za zunanjo ureditev in posodobitev. V zaključku
je dodal, da ga žalosti skromno poročilo o delu Upravnega odbora ZDUS,
ker iz navedenega sledi, da je ta nedejaven.
Janez Sušnik je repliciral, da so v poročilu Skupščine hotela Delfin
natančnejši podatki o nočitvah. ZDUS v svojem letnem poročilu ugotavlja
samo rezultat poslovanja. Dodal je, da so v načrtu aktivnosti za izboljšanje
storitev hotela, ki bodo primerne upokojencem.
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Franc Koščak je dodal, da je poročilo potrebno razumeti kot poročilo
slovenske upokojenske organizacije v celoti. Podpira usmeritev o
vključevanju v gospodarstvo in politiko. Upokojence, ki niso člani društev,
je potrebno opozoriti, da se ZDUS bori za vso starejšo populacijo in ne
samo za člane. Ta borba pa zahteva organiziranost v interesni skupini kot
je ZDUS, zato je pozval k včlanjevanju v društva upokojencev.
V zaključku je Janez Sušnik dodal, da sprejema vse podane pripombe, ki se
bodo upoštevale pri pripravi prihodnjih letnih poročil.
Soglasno je bil sprejet
Sklep št. 10: Letno poslovno poročilo ZDUS za leto 2016 se
sprejme.
Ad. 7
Mojca Adam Derganc je podala finančno poročilo za leto 2016. Povedala je,
da je ZDUS dan pred zborom prejel pozitivno revizorsko mnenje. Poročala
je, da je ZDUS v letu 2016 ustvaril 510.284,88 EUR prihodkov brez
projektov (93 % glede na načrt 2016), prihodki od projektov so znašali
559.245,22 EUR (94 % glede na načrt 2016), skupni prihodki pa so bili
1.069.530,10 EUR (93 % glede na načrt 2016). Odhodki za redne
aktivnosti pokrajinskih zvez in DU so znašali 186.138,70 EUR (85 % glede
na načrt 2016), skupaj stroški pokrajin in društev na državni ravni
561.691,89 EUR (89 % glede na načrt 2016 ), odhodki na državni ravni
265.528,22 EUR (83 % glede na načrt 2016), stroški projektov so bili
242.032,38 EUR (126 % glede na načrt 2016), skupna poraba na državni
ravni 507.560,60 EUR (99 % glede na načrt 2016). Skupni odhodki so bili
1.069.252,49 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki je bil 277,60 EUR.
Za Vzajemni posmrtninski sklad je povedala, da je bil v letu 2016 odprt
poseben fiduciarni račun, kar je ZDUS naredil in prenesel vsa denarna
sredstva na izvenbilanco. Od leta 2016 so sredstva med ZDUS in skladom
strogo ločena.
Soglasno je bil sprejet
Sklep št. 11: Finančno poročilo ZDUS za leto 2016 se sprejme.
Ad. 8
Alojz Vitežnik je podal poročilo Nadzornega odbora ZDUS. Predlagal je, da
člani o finančnem poročilu in poročilu nadzornega odbora sklepajo skupaj.
Povedal je, da je letos članica Stanka Premuš odstopila zaradi neplačane
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članarine njenega društva. Mnenja je, da je to visoko moralno dejanje, ki bi
mu drugi v podobni situaciji morali slediti.
Iz poročila je izpostavil, da v programu Starejši za starejše odbor ni
ugotovil nenamenske porabe sredstev, temveč prekoračitve, ki so se
zgodile zaradi časovnih omejitev pri poravnavi določenih obveznosti.
Nadalje je komentiral, da je pred vodstvom ZDUS zelo težka naloga v zvezi
z Vzajemnim posmrtninskim skladom, na kar je opozoril že pred
desetletjem. Izpostavil je še neporavnane obveznosti ZDUS do sklada.
Soglasno je bil sprejet
Sklep št. 12: Poročilo Nadzornega odbora ZDUS za leto 2016 in
finančno poročilo ZDUS za leto 2016 se sprejmeta.
Ad. 9
Avgust Ribič je podal poročilo o delu Častnega razsodišča ZDUS. Ker ni bilo
posebnosti, je dodal, da ga skrbi neodgovornost 47 društev, ki ni plačalo
članarine. Morda bi veljalo, da razsodišče posreduje pri teh društvi, saj ima
lahko neplačilo obveznosti negativne posledice. V letu 2016 je z delom
prenehal en član, zato bodo v nadaljevanju sledile nadomestne volitve za
novega člana.
Soglasno je bil sprejet
Sklep št. 13: Poročilo Častnega razsodišča ZDUS za leto 2016 se
sprejme.
Ad. 10
Mojca Adam Derganc je povedala, da je od potrditve finančnega načrta za
leto 2017 na seji upravnega odbora prišlo do določenih sprememb v
prihodkih, čemur je bilo potrebno načrt ustrezno prilagoditi.
Za program Starejši za starejše je sprememba na prihodkovni strani, prvič
pa je tudi prikazana lastna udeležba ZDUS oziroma režijski stroški
programa.
Rožca Šonc je pojasnila, da je do prekoračitve porabe v letu 2016 prišlo na
račun neizplačanega tretjega obroka dotacij društvom in računa za
računalniško podporo programu BOPRO. Poudarila je, da ZDUS od leta
2009 prijavlja program na razpis FIHO, s čimer ZDUS pridobi dodatna
sredstva za svoje delovanje in vprašala vodstvo, ali je omenjena lastna
udeležba ZDUS v programu prikazana iz teh sredstev ali ne.
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Predsednik ZDUS je pojasnil, da so režijski stroški programa prikazani kot
vložek oziroma prispevek ZDUS, tako kot velja za ostale projekte. Rožca
Šonc je dodala, da se strinja s tem, a ponovno izpostavila, da režijske
stroške programa Starejši za starejše pokrijejo sredstva FIHO. V razpravo
se je vključila Mojca Adam Derganc, ki je pojasnila, da program do sedaj ni
posebej izkazoval režijskih stroškov, ker je ZDUS s prijavo programa
Starejši za starejše na razpis FIHO pridobil več sredstev za delovanje
ZDUS, kot znašajo letos izračunani režijski stroški programa.
Z 39 glasovi ZA in 1 vzdržanim glasom je bil sprejet
Sklep št. 14: Rebalans finančnega načrta ZDUS za leto 2017 se
sprejme.
Ad. 11
Janez Sušnik je podal poročilo o opravljenem popisu za leto 2016.
Soglasno je bil sprejet
Sklep št. 15: Poročilo Komisije za popis za leto 2016 se sprejme.
Potrdi se odpis osnovnih sredstev v skupni neodpisani vrednosti
141,67 EUR, terjatev v skupni vrednosti 3.448,99 EUR in
trgovskega blaga v skupni vrednosti 48,83 EUR.

Zboru sta se pridružila državni sekretar ministrstva za infrastrukturo Jure
Leben in pooblaščenec Metod Dragonja. Zapis razprave o drugem tiru sledi
pod točko 14, kot potrjeno uvodoma v dopolnjenem dnevnem redu.
Ad. 12
Vida Karolina Rozman je podala ugotovitev, da je odstopila dejavna članica
nadzornega odbora, ki je podala pisno izjavo, v kateri je navedla odstop
zaradi neplačane članarine ZDUS njenega društva.
Soglasno je bil sprejet
Sklep št. 16: Volilni zbor članov je ugotovil, da je Stanka Premuš z
dnem 29. 6. 2017 odstopila z mesta članice Nadzornega odbora
ZDUS.
Ad. 13
Vida Karolina Rozman je pojasnila, da so bile razpisane nadomestne
volitve (za preostalo mandatno obdobje 2015-2019) za enega
podpredsednika ZDUS, enega člana Nadzornega odbora in enega
namestnika Častnega razsodišča. Razpis je bil objavljen 3. 4. in je trajal do
25. 4. 2017.
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Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve je ugotovila, da
je bil kandidacijski postopek za podpredsednika ZDUS korektno opravljen,
zato je Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve
soglasno podprla kandidaturo Marije Pukl za podpredsednico ZDUS.
Glede kandidacijskega postopka za enega člana Nadzornega odbora je
pojasnila, da je bilo, glede na sorazmernost števila delovnih teles in
organov ter številom članov posamezne PZDU, pričakovati kandidature iz
tiste pokrajine, katere članica je odstopila. Kljub dejstvu, da so bile to
nadomestne volitve in da je bilo razpisano mesto za člana točno določene
PZDU, se je prijavilo več kandidatov iz različnih PZDU. Komisija nima
pristojnosti, da bi oporekala prejetim prijavam, pač pa lahko zgolj ugotovi
ustreznost ali neustreznost kandidatov. Ugotovljeno je bilo, da so vsi
kandidati ustrezni. Kljub temu je komisija posebej podrla kandidatko
Danico Gajzer iz PZDU Spodnje Podravje.
Glede kandidata za namestnika člana Častnega razsodišča je komisija
ugotovila, da ni posebnosti.
Avgust Reberšak je pripomnil, da se vodstvo Šaleške PZDU zavzema za
tajne volitve za enega člana Nadzornega odbora, ker so kandidirali štirje
člani. Poudaril je, da bi morala Komisija za kadrovske, organizacijske in
statutarne zadeve pokrajine obvestiti, da predlagani člani ne morejo
kandidirati zaradi izpolnjenosti mest posamezne PZDU v delovnih telesih in
organih ZDUS. Vida Karolina Rozman je replicirala, da člani upravnega
odbora pred samo izvedbo kandidacijskih postopkov za delovna telesa in
organe ZDUS prejmejo predlog delitve mest članov po PZDU in da je bil
predsednik Šaleške PZDU seznanjen, da sta njegovi pokrajini pripadli dve
mesti in da sta že zapolnjeni. Pozvala je k spoštovanju sklepov upravnega
odbora.
Franc Koščak je člane povprašal za mnenje o predlogu Avgusta Reberšak o
izvedbi tajnih volitev za člana Nadzornega odbora. Predlog člani niso
podprli.
Na predlog Franca Koščaka je bil sprejet
Sklep št. 17: Volilni zbor članov je sprejel javno glasovanje za
nadomestne volitve enega podpredsednika ZDUS, enega člana
Nadzornega odbora ZDUS in enega namestnika člana Častnega
razsodišča ZDUS za preostalo mandatno obdobje 2015-2019.
Na predlog Janeza Sušnika je bil soglasno sprejet
Sklep št. 18: Volilni zbor članov je za podpredsednico ZDUS za
preostalo mandatno obdobje 2015-2019 izvolil Marijo Pukl.
Marija Pukl se je zahvalila za izvolitev in povedala, da ji je delo zveze dobro
poznano, saj kot državna sekretarka kabineta predsednika vlade že vrsto
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leto sodeluje na Strokovnem svetu ZDUS, se udeležuje tematskih razprav
in okroglih miz v organizaciji ZDUS ter aktivno sodeluje pri pripravi in
izvedbi Festivala za tretje življenjsko obdobje. Funkcijo državne sekretarke
zaključuje 13. 7., ko bo vlada sprejela Strategijo dolgožive družbe na kateri
je aktivno delala v zadnjem obdobju. Omenila je, da kot članica DeSUS
nima vidnejše funkcije, se pa veseli, da se bo sedaj lahko posvetila delu v
vlogi civilne družbe. Meni, da se mora Koordinacijski odbor seniorskih
organizacij Slovenije (KOSOS) preoblikovati in povezovati civilno družbo ter
interesne skupine in ne politične stranke, s katerimi sicer moramo
sodelovati. V zaključku je še čestitala vodstvu in prostovoljcem programa
Starejši za starejše za prejeto nagrado Državljan Evrope.
Z 38 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMA glasovoma je bil sprejet
Sklep št. 19: Volilni zbor članov je za članico Nadzornega odbora
ZDUS za preostalo mandatno obdobje 2015-2019 izvolil Danico
Gajzer.
Soglasno je bil sprejet
Sklep št. 20: Volilni zbor članov je za namestnika člana Častnega
razsodišča ZDUS za preostalo mandatno obdobje 2015-2019 izvolil
Miroslava Tramška.
Ad. 14
Janez Sušnik je prisotne seznanil, da je ZDUS 16. 6. na vlado naslovil
odprta vprašanja v zvezi s projektom izgradnje drugega tira. Upravni odbor
ZDUS je na 13. redni seji 21. 6. sprejel enotno stališče in sklep o podpori
izgradnji drugega tira.
V nadaljevanju sta državni sekretar Jure Leben in Metod Dragonja podala
odgovore na vprašanja ZDUS, ki so bila naslovljena na vlado ter pojasnila
zadnje referendumske aktivnosti. Referendumsko vprašanje se bo glasilo,
»Ali ste za to, da se uveljavi zakon o drugem tiru, ki ga je Državni zbor
sprejel 8. 5. 2017?«.
Anton Benko je poudaril, da podpira čim prejšnjo izgradnjo drugega tira ter
se zavzema za strogo vzpostavljen nadzor nad izvajanjem projekta. Franc
Koščak je dodal, da bi bilo koristneje sredstva za izvedbo referenduma
uporabiti za reševanje stanovanjske problematike starejših in mladih.
Na predlog Janeza Sušnika sta bila soglasno sprejeta
Sklep št. 21: Volilni zbor članov na osnovni mnenja Upravnega
odbora ZDUS podpira projekt izgradnje drugega tira.
Sklep št. 22: Volilni zbor članov meni, da referendum o izgradnji
drugega tira ni potreben in ga ne podpira.
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Janez Malovrh, predsednik Komisije Vzajemnega posmrtninskega sklada je
povzel, da še vedno intenzivno upada število članstva. Sam je pripravil
izračune vzdržnosti sklada in ugotovil, da zmanjševanje višine izplačila
posmrtnine ne prinaša vidnejšega učinka, kot ga prinaša zvišanje
članarine, kar vidi kot edino možnost za vzdržnost sklada za prihodnjih pet
let. Kot težavo pa vidi, da ni novih upokojencev v društvih in posledično
tudi ni novih članov sklada.
Janez Sušnik je povedal, da so se rešitve kmalu pričele iskati z nastopom
mandata novega vodstva. Opravljeni so bili sestanki z Zavarovalnico
Triglav, Sava in Merkur kot tudi z odvetniki. V tem trenutku je sklad
povsem vzdržen, a je potrebno gledati dolgoročno. Vodstvo se bo skupaj z
upravnim odborom potrudilo pripraviti predlog dolgoročne rešitve za
obvladovanje vzdržnosti sklada, ki jo bo mogoče predstaviti že na
decembrskem zboru članov. Janez Sušnik je pozval k mirnemu
sprejemanju dejstev in dejal, da ni potrebe po vznemirjenosti, saj se je kot
predsednik pravočasno lotil reševanja morebitnih sprememb sklada, da
ljudje ne bodo prikrajšani za svoja vlaganja in pričakovanja.
Franc Slavinec je pozdravil aktivnosti predsednika pri reševanju vzdržnosti
sklada. Poudaril je, da bi bilo smiselno, da se zbor članov izvede že
novembra, saj mnoga društva novosti za prihodnje leto objavljajo v svojih
glasilih in drugod. Izpostavil pa je, da drastično povečanje članarine sklada
člani ne bodo prenesli. Vodstvu želi srečo pri reševanju te problematike.
Soglasno je bil sprejet
Sklep št. 23: Volilni zbor članov zadolži predsednika ZDUS, da
poišče strokovnjaka ali skupino, ki bo pripravila strokovni izračun
za kratkoročno vzdržno shemo sklada ob upoštevanju dejavnikov,
ki izhajajo iz veljavnega Pravilnika (to je članarina, posmrtnina in
čakalna doba) ter upoštevajoč pričakovano življenjsko dobo,
starost članstva in trend padanja članstva sklada.
Janez Sušnik je priporočil, da tudi pokrajine zavzamejo stališča in predloge
ZDUS za spremembe v sistemu zdravstvenega varstva, kot izhajajo iz
dokumenta, ki je bil javno predstavljen ministrstvu za zdravje 26. 6. na
okrogli mizi na ZPIZ-u ter pohvalil opravljeno delo Komisije za zdravstveno
varstvo in duševno zdravje ter ekspertne skupine za zdravstvo.
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Ad. 15
Jože Žnidarič je v imenu Posavske PZDU čestital Mariji Pukl na novi funkciji.
Čestitkam so se pridružile še ostale pokrajine.
Volilni zbor članov se je zaključil ob 13.00.
Ljubljana, 3. 7. 2017
Zapisničarka: Dijana Lukić, strokovna sodelavka ZDUS
Predsednik delovnega predsedstva: Franc Koščak
Overitelj: Franc Komac
Overitelj: Gabrijel Cintauer

Seznam prilog:
Priloga št. 1: Poslovnik o delu Zbora članov ZDUS
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