Zbor članov ZDUS

Ljubljana, 27. 12. 2017

Zapisnik 27. rednega Zbora članov ZDUS z dne 15. 12. 2017
s pričetkom ob 10.00 uri v telovadnici hotela Delfin, Izola
Prisotni delegati: Benko Anton, Bertalanič Vijola, Cintauer Gabrijel, Dietinger Marija, Drozg
Vlasta, Gorjup Silva, Horvat Vili, Ivanek Inge, Jagodič Cvetka, Jaki Stanko, Kljajić Željko,
Komac Franc, Koščak Franc, Košir Franci, Kosten Ana, Kraševec Dušan, Kropec Peter, Lobnik
Franc, Malovrh Janez, Marič Aleksander, Marušič Zlatko Martin, Mešiček Vida, Obreza
Milan, Prednik Jože, Puc Vladislav, Rančigaj Vlado, Reberšak Avgust, Slavinec Franc, Sušin
Jožica, Šmajd Franci, Todorović Vladimir, Tome Marija, Tominšek Anka, Urbašek Črt, Urdih
Nives, Vodopivec Branko, Zmzlak Milan in Žitnik Malči.
Opravičeno odsotni delegati: Bilbija Ana, Duić Miro, Kramar Irena, Mandeljc Danica, Polak
Vinko, Prevolšek Jože,Tisnikar Vladimira, Vozič Marjan, Zupanc Stanislav in Žogan Janez.
Odsotni delegati: delegat PZDU (dodaten delegat, ki ni bil imenovan).
Prisotni drugi vabljeni: Antolašić Nika, Donko Anton, Dorniž Jožica, Golob Nina, Golob
Slavica, Gologranc Janez, Hojnik Franc, Jazbec Jožef, Kanoni Črt, Lukić Dijana, Malgaj Silvo,
Malnar Zdravko, Miklavčič Mirko, Pukl Mija, Rebernak Jožef, Ribič Avgust, Rozman Vida
Karolina, Sušnik Janez, Šonc Anja, Šonc Rožca, Vitežnik Alojz, Žnidarič Jožef.
Opravičeno odsotni drugi vabljeni: Bučer Jože, Derganc Mojca, Hedžet Emil, Klun Kajetana,
Pečnik Vera, Ternovec Aldo.
Odsotni drugi vabljeni: Erjavec Karl, Hudoklin Andrej, Kobal Gregor, Kolar Celarc Milojka,
Kopač Mrak Anja, Koprivnikar Boris, Kožuh Novak Mateja, Makovec Brenčič Maja, Papež
Marjan, Sedmak Marjan in Židan Dejan.

Ad. 1 in Ad. 2
27. redni bor članov ZDUS je otvoril predsednik ZDUS Janez Sušnik in pozdravil nekdanjega
predsednika ZDUS Antona Donka in nekdanjo podpredsednico Slavico Golob. Nadalje je
predlagal izvolitev verifikacijske komisije in delovnega predsedstva ter pozval verifikacijsko
komisijo k preverbi sklepčnosti in poročanje o le-tej na poziv predsednika delovnega
predsedstva.
Predsednik ZDUS Janez Sušnik je po glasovanju z dvigom rok objavil

Sklep št. 1:
Zbor članov ZDUS je v Verifikacijsko komisijo izvolil predsednika Janeza Malovrha ter člana
Aleksandra Mariča in Vido Mešiček.
Sklep št. 2:
Predsednik ZDUS Janez Sušnik po glasovanju objavi SKLEP št. 1:
Zbor članov ZDUS je v delovno predsedstvo izvolil predsednika Gabrijela Cintauerja ter
člana Malči Žitnik in Milana Obrezo.
Predsednik delovnega predsedstva Gabrijel Cintauer (v nadaljevanju: predsednik) se je v
imenu vseh treh zahvalil za izvolitev in predlagal sprejem predloga dnevnega reda:
1. Otvoritev Zbora članov ZDUS
2. Izvolitev organov in delovnih teles Zbora članov ZDUS
3. Sprejem poslovnika o delu Zbora članov ZDUS
4. Sprejem finančnega načrta ZDUS za leto 2018
5. Sprejem vsebinskega načrta ZDUS za leto 2018
6. Članarina ZDUS za leto 2018
7. Vzajemni posmrtninski sklad
8. Podelitev naziva in listine Častni član ZDUS Rožci Šonc
9. Podelitev pokalov Državnih športnih iger ZDUS 2018
Predsednik je po glasovanju z dvigom rok objavil
Sklep št. 3:
Zbor članov ZDUS je sprejel dnevni red v predlagani obliki:
1. Otvoritev Zbora članov ZDUS
2. Izvolitev organov in delovnih teles Zbora članov ZDUS
3. Sprejem poslovnika o delu Zbora članov ZDUS
4. Sprejem finančnega načrta ZDUS za leto 2018
5. Sprejem vsebinskega načrta ZDUS za leto 2018
6. Članarina ZDUS za leto 2018
7. Vzajemni posmrtninski sklad
8. Podelitev naziva in listine Častni član ZDUS Rožci Šonc
9. Podelitev pokalov Državnih športnih iger ZDUS 2018
Predsednik je predlagal izvolitev zapisničarke in dveh overiteljev zapisnika in po glasovanju z
dvigom rok objavil naslednji
Sklep št. 4:
Zbor članov ZDUS je izvolil za zapisničarko Niko Antolašić, za overiteljici pa Ano Kosten in
Cvetko Jagodič.
Ad. 3
Predsednik je dal v razpravo in sprejem predlog Poslovnika 27. rednega Zbora članov ZDUS,
ki so ga člani prejeli z vabilom in pozval Verifikacijsko komisijo, da poroča o udeležbi in
sklepčnosti zbora.

Na predlog poslovnika ni bilo pripomb in je predsednik po glasovanju z dvigom rok objavil
Sklep št. 5:
Zbor članov ZDUS je sprejel Poslovnik 27. rednega Zbora članov ZDUS.
Predsednik je pozval predsednika Verifikacijske komisije, da poda poročilo o udeležbi.
Predsednik Verifikacijske komisije je podal poročilo o udeležbi in sklepčnosti.
Predsednik je dal v sprejem poročilo Verifikacijske komisije in ugotovitev o sklepčnosti ter po
glasovanju z dvigom rok objavil

Sklep št. 6:
Zbor članov ZDUS je sprejel poročilo Verifikacijske komisije in ugotovil, da je zbor sklepčen
(38 delegatov ali 82,61% udeležba) in lahko polnopravno sklepa.
Ad. 4
Predsednik je pozval predsednika ZDUS Janeza Sušnika, da predstavi Finančni načrt ZDUS za
leto 2018.
Predsednik ZDUS Janez Sušnik je uvodoma komentiral aktualno finančno stanje ZDUS in sicer
je oktobrska realizacija dala pozitivne rezultate. Največji problem ostaja projekt Net Age, kjer
je odprta terjatev v znesku 46.420,24 evrov, za kar bo potrebno narediti delni popravek
terjatve.
Za leto 2018 je pripravljen pregled prihodkov in odhodkov. Pričakuje se za 935.779,37 evrov
prihodkov in v enakem znesku odhodkov.
Predlog finančnega načrta ZDUS za leto 2018 je bil dan v razpravo.
Ana Kosten (delegatka PZDU Dolenjske in Bele krajine) je glede na predviden presežek
sredstev v letu 2017 vprašala, ali je pričakovati dodatna izplačila pri programu Starejši za
starejše, na kar ji je predsednik ZDUS Janez Sušnik pritrdil (prejem polnega zneska za DU).
Marija Tome (delegatka Osrednjeslovenske PZDU) se je zahvalila za nakazano donacijo in za
sredstva program Starejši za starejše.
Predsednik je po zaključeni razpravi in glasovanju z dvigom rok objavil
Sklep št. 7:
Zbor članov ZDUS je sprejel Finančni načrt ZDUS za leto 2018.

Ad. 5
Predsednik je pozval predsednika ZDUS Janeza Sušnika, da predstavi Vsebinski načrt ZDUS za
leto 2018.
Predsednik ZDUS Janez Sušnik je predstavil ključne točke vsebinskega načrta ZDUS za leto
2018:
1. Gmotni položaj upokojencev, pokojnine, zdravstveno varstvo in zavarovanje, socialne
pravice in bivalni standard.
2. Stalni nadzor človekovih zakonsko in drugače zakonsko določenih pravic starejših.
3. Memorandum ZDUS za leto 2018.
4. Skrb za aktivno, zdravo in varno staranje članstva v skladu s smernicami Strategije
dolgožive družbe.
5. Krepitev pomoči starejšim in organizacija prostovoljstva starejših.
6. Upravičiti je treba naše poslanstvo kot eno največjih civilnih neodvisnih družb v Republiki
Sloveniji.
7. Krepitev aktivnega državljanstva s poslanskimi skupinami in resornimi ministrstvi in Vlado
Republike Slovenije.
8. Odgovornost za vzdržnost Vzajemnega posmrtninskega sklada.
9. Vzdržnost financ na vseh področjih delovanja.
Dodatno je opozoril na pomembne akcije, kot na primer za spremembo volilne zakonodaje,
aktivno državljanstvo in podpis dogovora o medgeneracijskem sodelovanju, ki bo tudi
prinesel nekaj pomembnih aktivnosti.
Zahvalil se je vsem prostovoljcem v programu Starejši za starejše, ki so vložili veliko časa in
truda in srčno pristopajo k programu. Njim gre zahvala tudi za prejeto nagrado Državljan
Evrope, ki jo je podelil Evropski parlament.
Dodal je še, da je ZDUS na Vlado in v Državni zbor Republike Slovenije poslal javni poziv za
odpravo posledic ZUJF in ZPIZ-2.
Predsednik je besedo predal prijavljenim k razpravi.
Ana Kosten (delegatka PZDU Dolenjske in Bele krajine) je komentirala izvedbo Festivala za
tretje življenjsko obdobje v smislu, da je preveč skomercializiran. Tudi uskladitve terminov
udeležbe in nastopov DU ni in bi bilo to nujno potrebno urediti, saj so stroški na podlagi tega
za DU večji.
Predsednik ZDUS Janez Sušnik je odgovoril, da je bil ZDUS letos prvič proglašen kot
soorganizator festivala. Ravno tako smo se prvič pojavili v ospredju z večjo stojnico. S
podanimi pripombami se strinja in v prihodnje bo potrebno nekatere zadeve pri organizaciji
še urediti.

Gabrijel Cintauer je glede na vmesno pripombo predlagal, da se o le-tej seznani odbor
Festivala za tretje življenjsko obdobje.
Anka Tominšek (delegatka Osrednjeslovenske PZDU) je prisotne pozdravila v imenu celotne
delegacije in povedala, da so prioritetne naloge obravnavali na seji odbora zveze. Ponovno je
opozorila na raven pokojnin, ki v preteklosti niso bile usklajene. V razpravi je Zakon o
dolgotrajni oskrbi in bo potrebno govoriti tudi o tem, kdo bo plačeval prispevke za ljudi, ki
tega ne bodo zmožni poravnati sami. Prebrala je še besedilo o predvolilnih obljubah
politikov, katere pa v stvarnosti niso bile realizirane.
Franc Koščak (delegat PZDU Južno Primorske) je izrazil osebno zadovoljstvo, da je novo
vodstvo s predsednikom na čelu, zavzelo stališče, da smo upokojeni in tudi ZDUS kot največja
organizacija civilne družbe, zainteresirani za vse dogajanje in politiko. Ocenil je, da smo na
dobri poti in je le potrebno vztrajati v tej smeri. Glede stanovanjske politike je opozoril, da je
v načrtu ukinitev subvencioniranja stanovanj in bo prizadetih veliko število upokojencev.
Tudi pri vrednotenju nepremičnin moramo biti pozorni, da upokojenci ne bodo prizadeti.
Predlagamo, da se v okviru države pristopi k nekemu širšemu projektu na to temo. V
stanovanjskih enotah, ki so v 5-nadstropnih blokih, pa bi morali predlagati, da se vgradijo
dvigala, s čimer bi ljudem omogočili mobilnost. Tudi v domovih za starejše občane bi lahko
organizirali bivalne enote, kjer bi se upokojenci zadrževali preko dneva. Vztrajati bi morali,
da se organizira Urad za starejše. Glede prostovoljstva bi morali državi dati predloge za
rešitev problemov.
Silva Gorjup je povedala, da je vsa problematika, ki jo vsebujeta tako memorandum kot
vsebinski načrt ZDUS, že bila predmet obravnave na več komisijah ZDUS. Opozorila je na to,
koliko starejših je na robu preživetja in kako se spoštujejo zakon, pravica in država. Prav bi
bilo, da se po PZDU organizirajo okrogle mize na temo aktualne problematike. Pohvalila je
Strategijo dolgožive družbe, skrbi pa jo, ker niso pripravljeni akcijski načrti. Zahtevati pa je
potrebno tudi vrnitev posmrtnin.
Marija Tome (delegatka Osrednjeslovenske PZDU) je dejala, da je prostovoljstvo ena bolj
bolečih točk, saj niso povsem jasni in nedvoumno opredeljeni kriteriji, kaj obsega laično
prostovoljstvo, kar je že bilo večkrat izpostavljeno, tudi interpretacije so bile različne. Težko
je namreč vzdrževati motivacijo prostovoljcev in jo ohranjati. V lokalnem okolju je potrebno
nenehno prepoznavati potrebe starejših in tudi opredeljevati možnosti zadovoljevanja leteh.
Predsednik je po zaključeni razpravi in glasovanju z dvigom rok objavil
Sklep št. 8:
Zbor članov ZDUS je sprejel Vsebinski načrt ZDUS za leto 2018.
Ad. 6
Predsednik je pozval predsednika ZDUS Janeza Sušnika, da predstavi predlog članarine za
ZDUS za leto 2018.

Predsednik ZDUS Janez Sušnik je predstavil predlog, ki je bil pripravljen na podlagi Statuta
ZDUS in ga je predhodno potrdil Upravni odbor ZDUS, to je 0,50 EUR na individualnega člana.
Podan je bil tudi predlog, da enako višino članarine določijo tudi PZDU.
Predsednik je po glasovanju z dvigom rok objavil
Sklep št. 9:
Zbor članov ZDUS je sprejel članarino za ZDUS za leto 2018, in sicer 0,50 EUR na
individualnega člana. Zbor članov ZDUS hkrati izdaja priporočilo PZDU, da tako članarino
sprejmejo tudi sami.
Ad. 7
Predsednik je pozval predsednika ZDUS Janeza Sušnika, da predstavi predloge rešitev in
sklepov za Vzajemni posmrtninski sklad.
Predsednik je podal naslednje predloge (vsebino predlogov so delegati prejeli na seji):
1. Izračun usklajenosti prihodkov in odhodkov (ponudbe zavarovalnic)
2. Predlog za primer ukinitve sklada in izplačila upnikov
3. Vplačila in znižanja izplačil
Prvega predloga ne bo moč realizirati, saj nobena od zavarovalnic ni zainteresirana za
prevzem sklada. Ugotovitev vseh zavarovalnic je bila, da smo glede na prilive, odlive in
smrtnost izplačevali previsoke posmrtnine. Sam je predlagal ukinitev sklada.
Realizirati bi bilo možno bodisi drugi bodisi tretji predlog, v primeru slednjega bo sklad nekaj
časa še vzdržen.
Janez Malovrh, sicer predsednik Komisije Vzajemnega sklada samopomoči je povedal, da
zavarovalništvo in socialen sklad ne sodita skupaj. Predstavil je tabelo vplačil po letih od
nastanka sklada in podal ugotovitev, da tisti, ki je v sklad vplačeval najdlje, je do danes
vplačal 178 evrov. Takih primerov je veliko. Osnovni problem je, da smo s 100.000 članov
sklada padli na 60.000. Posvetovali smo se z zavarovalnicami, a se zadeve ne izidejo. Komisija
je razmišljala tudi o različnih izplačilih za različno dobo vplačil. Sam je menil, da v kolikor gre
za solidarnosten sklad, bi morala biti izplačila enaka.
Predsednik je odprl razpravo.
Anton Benko (delegat PZDU Zasavje) je dejal, da problem poznajo tudi v Zasavju. Zanimalo ga
je, kako ljudem razložiti in pokazati, kaj lahko sledi iz tega. Obstaja bojazen, da bi v primeru
dviga članarine prišlo do še več izstopov.
Franc Slavinec (delegat Zgornjepodravske PZDU) je izrazil nezadovoljstvo, da so predloge
prejeli tako pozno. Glede na zadnji predlog, se bomo morali o skladu ponovno pogovarjati
čez 2 do 3 leta. Sam prihaja iz urbanega DU in bo za njih zadnji predlog pomenil osip
članstva. Ker gre za solidarnosten sklad, bi morali skleniti enotno posmrtnino, ki bi znašala
200,00 evrov.

Anka Tominšek (delegatka Osrednjeslovenske PZDU) je povedala, da je nekdanja
predsednica, dr. Mateja Kožuh Novak pred leti organizirala posvetovalna srečanja s
predsedniki DU v Izoli z namenom, da poiščejo rešitev za sklad, a od tega ni bilo nič. Je za
ukinitev sklada.
Željko Kljajić (delegat PZDU Koroške) je dejal, da bo zadevo težko predstaviti članom. Je za
ukinitev sklada in razdelitev sredstev.
Črt Urbašek (delegat PZDU Šaleške) je ocenil, da bo v primeru ukinitve sklada prišlo do
splošnega osipa članstva do 30%, če bi sklenili, da se sklad ohrani in določi izplačilo
posmrtnin po lestvici glede na dobo vplačil, pa bi bil osip članstva do 18%.
Marija Tome (delegatka Osrednjeslovenske PZDU) je predlagala ohranitev sklada in članarine
10 EUR letno.
Predsednik nadzornega odbora ZDUS Alojz Vitežnik je podprl mnenje predsednika ZDUS
Janeza Sušnika, saj se že osem let govori o nevzdržnosti sklada. Potrebno bi ga bilo ukiniti.
Spomnil je še na visoke stroške vodenja sklada, o katerih ni bilo govora.
Predsednik PZDU Južno Primorske Mirko Miklavčič je dejal, da gre za 60.000 članov, za
katere je potrebno jamčiti za izplačila. Predlagal je ukinitev sklada.
Predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine Jožef Jazbec je povedal, da je že več let opozarjal
na posledice zaradi dviga članarin in izplačil. Predlagal je, da se sklad ukine.
Tudi predsednik PZDU Šaleške Jožef Rebernak je menil, da je sklad potrebno ukiniti.
Predsednik Zgornjepodravske PZDU Franc Lobnik je povedal, da so že leta opozarjali na
resnost situacije. Vendar takšnih ukrepov, kot so bili predstavljeni, ne more podpreti.
Predlagal je, da se določi članarino na 12 EUR letno, izplačilo posmrtnine pa naj bo enotno,
to je 190 evrov.
Aleksander Marič (delegat PZDU Pomurje) je osebno za ukinitev sklada, vendar se je odločil,
da za sklepe ne bo glasoval.
Jožica Sušin (delegatka PZDU Posavje) je menila, da bodo v DU zaradi odločitve nastopile
težave.
Cvetka Jagodič (delegatka PZDU Južno Primorske) je menila, da je potrebno sklad ukiniti in
najti dodatna sredstva, da se članom izplača višje deleže.
Predsednik je dal na glasovanje predloge sklepov in sicer:
1. V skladu s 44. členom Statuta Zveze DUS in 11. členom Pravilnika Vzajemne
samopomoči se s 1. 1. 2018 Vzajemni posmrtninski sklad ukine.

2. Na dan 1. 1. 2018 se opravi pregled stanja članstva in denarnih sredstev, v skladu s
katerim se pripravi predlog za izplačilo premoženja članom glede na dobo
vplačevanja v sorazmernem deležu kot po predlagani tabeli št. 2.2:
Doba vplačevanja VPS
Vrednost izplačila
21 leti in več
13,70 EUR
11-20 let
12,47 EUR
0-10 let
10,00 EUR
Tabela 2.2: Ukinitev sklada in izplačilo članom glede na dobo vplačevanja

3. Članarina Vzajemnega posmrtninskega sklada za leto 2018 znaša 10,00 EUR/člana.
Izplačilo posmrtnine znaša 205,00 EUR.
4. Članarina Vzajemnega posmrtninskega sklada za leto 2018 znaša 12,00 EUR/člana.
Izplačilo posmrtnine znaša 190,00 EUR.
5. Članarina Vzajemnega posmrtninskega sklada za leto 2018 znaša 12,00 EUR/člana.
Izplačilo posmrtnine znaša 205,00 EUR.
6. Članarina Vzajemnega posmrtninskega sklada za leto 2018 znaša 12,00 EUR/člana. Z
letom 2018 stopi v veljavo lestvica različnih vrednosti izplačil posmrtnine glede na
dobo vplačevanja, po tabeli 3.1:
Doba vplačevanja čl.
Vrednost izplačila POSM
Do 9 let
190,00 EUR
Od 10 do 19 let
195,00 EUR
Od 20 do 29 let
200,00 EUR
Nad 29 let
205,00 EUR
Tabela 3.1: Vrednosti izplačil posmrtnine za leto 2018.

Za predlog pod točko 1 in 2 je glasovalo 18 delegatov, proti pa 20.
Za predlog pod točko 3 ni nihče glasoval.
Za predlog pod točko 4 je glasovalo 15 delegatov.
Za predlog pod točko 5 ni nihče glasoval.
Za predlog pod točko 6 je glasovalo 5 delegatov.
Predsednik je po glasovanju z dvigom rok objavil naslednji
Sklep št. 10: Zbor članov ZDUS z večino ni podprl nobenega od predlaganih sklepov.
Glede na vsebino nadaljnje razprave, je predsednik ponovno dal na glasovanje predlog
sklepa pod točko 6.
Za predlog pod točko 6 je glasovalo 27 delegatov.
Predsednik je po glasovanju z dvigom rok objavil naslednji

Sklep št. 11: Zbor članov ZDUS je razveljavil prvo glasovanje.
Sklep št. 12: Zbor članov ZDUS je sprejel članarino za Vzajemni posmrtninski sklad za leto
2018, in sicer ta znaša 12,00 EUR na individualnega člana, posmrtnine pa se izplačajo glede
na dobo vplačil po lestvici:
Doba vplačevanja čl.
Vrednost izplačila POSM
Do 9 let
190,00 EUR
Od 10 do 19 let
195,00 EUR
Od 20 do 29 let
200,00 EUR
Nad 29 let
205,00 EUR
Ad. 8
Predsednik je pozval predsednika ZDUS Janeza Sušnika k predstavitvi in podelitvi predloga za
naziv in listino Častni član ZDUS.
Predsednik ZDUS Janez Sušnik je podal obrazložitev za podelitev naziva in listine Častni član
ZDUS Rožci Šonc.
Predsednik je po glasovanju objavil naslednji
Sklep št. 13:
Zbor članov ZDUS podeljuje naziv in listino Častni član ZDUS zaslužni članici Rožci Šonc.
Rožca Šonc se je zahvalila za zaupanje in podeljeno listino. Zahvalila se je vsem
predsednikom in koordinatorjem PZDU in DU ter vodstvu ZDUS za vso potrpljenje, ko je bilo
potrebno v zadnjih letih tudi na programu sprejeti posamezne ukrepe, da so program spravili
iz rdečih številk.
Ad. 9
Predsednik je čestital PZDU za uvrstitve. Pokali bodo podeljeni na prvi seji Upravnega odbora
ZDUS v letu 2018.

Zbor članov je bil zaključen 12.15 uri.

Zapisala:
Nika Antolašić
Overili:
Ana Kosten
Cvetka Jagodič

Predsednik delovnega predsedstva
Gabrijel Cintauer

