Upravni odbor ZDUS
Ljubljana, 24.1.2019
Zapisnik 26. seje Upravnega odbora Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS)
v mandatnem obdobju 2015-2019
z dne 23.1.2019 s pričetkom ob 10. uri na sedežu ZDUS

Prisotni člani: Janez Sušnik (predsednik ZDUS), Vera Pečnik (podpredsednica ZDUS), Zdravko
Malnar (predsednik PZDU Gorenjske), Janez Malovrh (predsednik Zasavske PZDU), Vijola
Bertalanič (predsednica Pomurske PZDU), Franc Lobnik (predstavnik Zgornjepodravske
PZDU), Franc Hojnik (predsednik PZDU Spodnje Podravje), Janez Gologranc (predsednik
PZDU Koroške), Jožef Žnidarič (predsednik PZDU Posavje), Mirko Miklavčič (predsednik PZDU
Južno Primorske), Marjan Sedmak (po pooblastilu Anke Tominšek), Dušan Kraševec (po
pooblastilu Jožeta Jazbeca) in Drago Prtenjak (po pooblastilu Silva Malgaja).
Prisotni drugi vabljeni: Ana Bilbija (predsednica Strokovnega sveta ZDUS), Karolina Vida
Rozman (predsednica Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve), Nika
Antolašić (tajnik), Dijana Lukić (izvršni vodja projektov in prireditev) k 5. točki, Branko
Suhadolnik (član Organizacijskega odbora Dnevov medgeneracijskega sožitja) k 5. točki in
Jure Fortuna (vodja prodaje Erste card) k 4. točki.
Opravičeno odsotni člani: Zlatko Martin Marušič (predsednik PZDU Severne Primorske), Silvo
Malgaj (predsednik PZDU Celje), Anka Tominšek (predstavnica Osrednjeslovenske PZDUMZU Ljubljana), Franc Vedenik (predsednik Šaleške PZDU) in Jože Jazbec (predsednik PZDU
Dolenjske in Bele krajine).
Opravičeno odsotni drugi vabljeni: Alojz Vitežnik (predsednik Nadzornega odbora ZDUS).
Janez Sušnik je uvodoma pozdravil prisotne in predlagal v sprejem dnevni red seje. K točki
razno sta predlagala dodatno:
- Vijola Bertalanič: kadrovske zadeve po PZDU
- Jožef Žnidarič: zahvala
Sklep št. 1: Upravni odbor ZDUS je sprejel dopolnjen dnevni red 26. redne seje z dne
23.1.2019:
1. Pregled realizacije sklepov, obravnava in sprejem zapisnika 25. redne seje
Upravnega odbora ZDUS z dne 14.11.2018
2. Seznanitev s sklepi Zborov članov Vzajemnega posmrtninskega sklada in Zveze
društev upokojencev Slovenije z dne 18.12.2018
3. Kadrovske zadeve:
a) Pravilnik o volitvah in imenovanjih v Zvezo društev upokojencev Slovenije
b) Imenovanje tajnika ZDUS
c) Imenovanje organov in delovnih teles Dnevov medgeneracijskega sožitja
d) Imenovanje odgovorne osebe za varstvo osebnih podatkov
e) Imenovanje predstavnice v Delovno skupino za trajni dialog z nevladnimi
organizacijami v kulturi

4.
5.
6.
7.
8.
9.

f) Imenovanje kandidata za Svet Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja
prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij
g) Imenovanje Delovne skupine za izvrševanje Memoranduma 2018
h) Predlog za včlanitev Šaleške PZDU
Diners Club – predstavitev kartice prostovoljec
Dnevi medgeneracijskega sožitja – predstavitev programa in sodelovanje s
Konzorcijem rokodelskih centrov
Volitve in imenovanja za mandatno obdobje 2019-2023
Pridobivanje članstva
Namenitev dela od dohodnine za donacije
Razno
- kadrovske zadeve po PZDU
- zahvala
AD1
Pregled realizacije sklepov, obravnava in sprejem zapisnika 25. redne seje
Upravnega odbora ZDUS z dne 14.11.2018

Nika Antolašić je povedala, da sta bila z vabilom poslana zapisnik seje in realizacija sklepov:
- v večini so bili sklepi izvršeni,
- sklep št. 3 ni bil izvršen, ker je Zbor članov ZDUS dne 18.12.2018 določil, da
Vzajemni posmrtninski sklad deluje še naprej,
- k sklepu št. 9 je pojasnila, da so bila sredstva za PŠI 2018 v celoti nakazana
Osrednjeslovenski PZDU-MZU Ljubljana,
- sklepi 10., 11. in 12. pa so v izvrševanju.
Sklep št. 2: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel zapisnik 25. redne seje Upravnega
odbora ZDUS z dne 14.11.2018.
AD2
Seznanitev s sklepi Zborov članov Vzajemnega posmrtninskega sklada in Zveze društev
upokojencev Slovenije z dne 18.12.2018
Janez Malovrh je k predlogu za ukinitev Vzajemnega posmrtninskega sklada pojasnil, da je bil
sam proti takemu predlogu.
Janez Sušnik je povedal, da je Zbor članov ZDUS dne 18.12.2018 določil, da sklad deluje še
naprej in je v zapisniku zbora zapisan pregled glasovanja posameznih delegatov. Stališče
vodstva ZDUS je jasno, tudi vsi izračuni so bili predloženi. Janez Malovrh je pripravil svoj
izračun vzdržnosti sklada, ki je povsem drugačen kot so ga predložile zavarovalnice.
Pričakovati pa gre, da se bodo na zborih po terenu pojavila vprašanja glede situacije sklada.
Upravni odbor Vzajemnega posmrtninskega sklada naj dela naprej in naj tudi redno poroča.
Vodstvo ZDUS je predlagalo več možnosti za premostitev in zagotovitev vzdržnosti sklada,
vendar je Zbor članov ZDUS določil, da se nadaljuje s pobiranjem članarine (12 evrov) in
izplačili (180 evrov) do iztrošenosti vseh sredstev. Vso nadaljnjo politiko in odgovornost za
izvrševanje sklepa vodi Upravni odbor Vzajemnega posmrtninskega sklada, ki najmanj enkrat
letno poroča organom ZDUS. Sklep najvišjega organa je zavezujoč in ga je treba spoštovati.
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Jožef Žnidarič je povedal, da so v PZDU Posavje sklep zbora pozdravili. Izraženo je bilo tudi
stališče, da se na zborih članov DU o tem ne bo razpravljalo.
Mirko Miklavčič se je strinjal, da se o tem ne razpravlja več in je treba sklepe Zbora članov
ZDUS spoštovati. Kot odgovorni deležnik ZDUS, moramo poskrbeti, da se ne ogrozi
premoženja ZDUS in naj se sklad loči od ZDUS tako, da bo postal samostojen.
AD3
Kadrovske zadeve
a) Pravilnik o volitvah in imenovanjih v Zvezi društev upokojencev Slovenije
Karolina Vida Rozman je povzela prejete pripombe na predlog pravilnika, ki je bil v 30-dnevni
javni obravnavi. Komisija je v roku prejela pripombe iz PZDU Posavje in Osrednjeslovenske
PZDU-MZU Ljubljana ter večino pripomb usvojila. Pojasnila je, da je pravilnik bolj obširen, saj
bo to dobrodošlo za bodoče člane komisije. Pripomb, ki zadevajo izobrazbeno strukturo
funkcionarjev, komisija ni usvojila, saj meni, da mora biti funkcionar vešč ustnega in pisnega
komuniciranja, poznati mora širšo problematiko upokojencev, znati mora organizirati,
koordinirati, voditi. Poudarek je bil dan tudi glede upravičenosti do postopkov, za kar je
določeno, da je pogoj poravnana članarina. V tem primeru je komisija mnenja, da bi lahko
sicer bila nekatera DU v privilegiranem položaju (neplačniki). Pojasnila pa je tudi redosled
postopkov za kandidiranje in poudarila, da volilni postopki včasih dovoljujejo tudi to
(postopek DU-PZDU-ZDUS).
Marjan Sedmak je vsled pripomb, ki so jih poslali povedal, da zakonodaja postaja
komplicirana in velja pravilo, da se določbe ne ponavljajo. Spomnil je na 2. člen Zakona o
društvih, ki v 3. odstavku določa, da delovanje v društvu temelji na enakopravnosti članstva
in ne bi smeli pogojevati kandidiranja za funkcionarje z izobrazbo ter da konec koncev Zbor
članov ZDUS izbere primernega človeka, ki bo temu kos. V zvezi s članarino osebno razume
predlog, kot pravnik pa ne. Ko so spreminjali pravila, so zapisali določilo, da ima DU
upravljavske, če plačuje članarino, kar so na Upravni enoti Ljubljana zavrnili. Upravljavske
pravice član uživa, dokler je član. Obstajajo pa druge metode in ukrepi za neplačnike.
Opozoril je, da Upravni odbor ZDUS ne more spreminjati sklepov za nazaj, tako spreminjanje
je nekonstruktivno in deklarativno, in če ne bo drugače bodo 28.1.2019 vložili tožbo na
upravno sodišče. Ni prav, da se s protipravnimi dejanji kvari ugled ZDUS.
Jožef Žnidarič je predlagal, da se v 15. členu vseeno določi, da ima lahko podpredsednik
srednješolsko izobrazbo.
Franc Lobnik je predlagal, da se za volitve funkcionarjev določi, da jih delegati volijo tajno, na
kar je karolina Vida Rozman odgovorila, da je pravilniku že določeno, da so volitve tajne,
razen če se izglasuje, da so javne.
Janez Sušnik je glede izobrazbe rekel, da bi bilo dobro, da je zadeva bolj odprta, a je treba
razumeti, da morajo imeti kandidati neko teoretično znanje in izkušnje. Med drugim je
omenil, da se še vedno ukvarjamo z administrativnimi zadevami in s slabo elektronsko
pismenostjo.
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Marjan Sedmak je ponovno poudaril, da razumsko lahko utemeljujemo, a je Zakon o društvih
tisti, ki določa enakopravnost članov in da morajo imeti enake možnosti. Je v načelu za to, da
se ta pravilnik sprejme, a bodo načeli razpravo o zakonitosti.
Ana Bilbija je pojasnila, da mnenja ne podaja s stališčem Strokovnega sveta ZDUS, da pa se
strinja s stališčem Marjana Sedmaka.
Mirko Miklavčič je povedal, da sicer niso vsi pravniki, da je zakonodaja jasna, a da tudi
dopušča možnost, če ni drugače dogovorjeno.
Sklep št. 3: Upravni odbor ZDUS je z enim glasom proti sprejel Pravilnik o volitvah in
imenovanjih v Zvezi društev upokojencev Slovenije.
b) Imenovanje tajnika ZDUS
Janez Sušnik je glede predloga povedal, da je kot predsednik ZDUS odgovoren za kadre in
dela s takimi kadri, ki jim lahko zaupa. Na to, da bi imenovanje moral urediti, je opozorila
Anka Tominšek.
Karolina Vida Rozman je povedala, da je komisija predlog vodstva soglasno potrdila. Dodala
je še, da delovna skupnost do 10 ljudi praviloma ne potrebuje nobenih aktov in lahko to
nadomestijo sklepi.
Sklep št. 4: Upravni odbor ZDUS je soglasno za tajnika imenoval Niko Antolašić.
c) Imenovanje organov in delovnih teles Dnevov medgeneracijskega sožitja
Sklep št. 5: Upravni odbor je soglasno imenoval imenuje organe in delovna telesa Dnevov
medgeneracijskega sožitja v sestavi:
Organizacijski odbor Dnevov medgeneracijskega sožitja1
1. Predsednik (Janez Sušnik)
2. Podpredsednik (Vera Pečnik)
3. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
4. Ministrstvo za zdravje
5. Ministrstvo za zunanje zadeve
6. Ministrstvo za kulturo
7. Ministrstvo za okolje in prostor
8. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
9. Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
10. Ministrstvo za javno upravo
11. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
12. Ministrstvo za infrastrukturo
13. Ministrstvo za obrambo
1

Organizacije na seje pošiljajo svoje predstavnike.

4

14. Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
15. Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja
16. Andragoški center Slovenije
17. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
18. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
19. Mladinski svet Slovenije
20. Zveza prijateljev mladine Slovenije
21. Študentska organizacija Slovenije
22. Dijaška organizacija Slovenije
23. Sindikat upokojencev Slovenije
24. Sindikat upokojencev KS90
25. Združenje seniorjev – strokovnjakov in managerjev
26. Sinteza – KCD - koalicija civilne družbe za prenovo
27. Rdeči križ Slovenije
28. Karitas Slovenije
29. Skupnost socialnih zavodov Slovenije
30. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
31. Inštitut Antona Trstenjaka
32. Fakulteta za družbene vede
33. Zdravstvena fakulteta
34. Fakulteta za socialno delo
35. Socialna zbornica Slovenije
36. Javni Sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
37. Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije
38. Agencija za varnost v prometu
39. AMZS
40. Mestna občina Ljubljana
41. Zveza kulturnih društev Ljubljana
42. ZDUS (4 člani)
43. Gospodarsko razstavišče (4 člani)
44. Spominčica
45. Univerza za tretje življenjsko obdobje
46. Gospodarska zbornica Slovenije
47. Obrtna zbornica Slovenije
48. Zavod RS za zaposlovanje
Komisija za program Dnevov medgeneracijskega sožitja
Vera Pečnik (predsednica), Boris Janez Bregant, Branko Suhadolnik, Dijana Lukić, Milan
Pavliha, Jožica Puhar, Franc Vedenik, Črt Kanoni, mag. Rosvita Svenšek in Marija Orešnik.
Komisija za priznanja Dnevov medgeneracijskega sožitja
Črt Kanoni, Zdravko Malnar, Jože Žnidarič, Jože Miklavc in Stane Hribar.
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Kolegij Dnevov medgeneracijskega sožitja
Janez Sušnik, Boris Janez Bregant, Vera Pečnik, Dijana Lukić, Franc Vedenik in Nika
Antolašić.
d) Imenovanje odgovorne osebe za varstvo osebnih podatkov
Sklep št. 6. Upravni odbor je soglasno imenoval Niko Antolašić za odgovorno osebo za
varstvo osebnih podatkov, zbirke osebnih podatkov in za zagotavljanje pravic
posameznikov glede njihovih osebnih podatkov v zbirki.
e) Imenovanje predstavnice v Delovno skupino za trajni dialog z nevladnimi organizacijami
v kulturi
Sklep št. 7: Upravni odbor ZDUS je soglasno imenoval Dijano Lukić kot kandidatko za
Delovno skupino za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi.
f) Imenovanje kandidata za Svet Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja
prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij
Sklep št. 8: Upravni odbor ZDUS je soglasno imenoval Amalijo Šiftar kot kandidatko za
sodelovanje v Svetu Vlade Republike Slovenije za razvoj prostovoljstva, prostovoljskih in
nevladnih organizacij.
g) Imenovanje Delovne skupine za izvrševanje Memoranduma 2018
Janez Sušnik je prisotne seznanil, da Tomaž Banovec ni dal soglasja k imenovanju.
Ana Bilbija je predlagala, da se naziv delovne skupine drugače formulira, in sicer v Delovno
skupino za spremljanje izvrševanja Memoranduma 2018.
Sklep št. 9: Upravni odbor ZDUS bo Delovno skupino za spremljanje izvrševanja
Memoranduma 2018 imenoval, ko bodo vsi predlagani člani dali soglasje k imenovanju.
h) Predlog za včlanitev Šaleške PZDU
Točka se zaradi odsotnosti predsednika Šaleške PZDU prestavi na naslednjo sejo.
AD4
Diners Club – predstavitev kartice prostovoljec
Jure Fortuna je uvodoma povedal, da projekt z ZDUS teče že osmo leto. Letno pridobijo 600
novih članov, imetnikov kartice ZDUS, sicer pa da imajo skupaj že 72.000 članov. Kot
nadgradnjo obstoječih aktivnosti, so skupaj z ZDUS pripravili posebno kartico Prostovoljcev,
ki je tako identifikacijska kartica na terenu, kot tudi plačilno sredstvo. Postopek za pridobitev
je poenostavljen, priloži se zgolj kopija osebnega dokumenta. Dodeljeno so tudi boljši pogoji
– prvo leto brez članarine, naslednja leta se to ohrani, če član opravi vsaj tri transakcije,
možnost je obročnega nakupovanja, koriščenje ugodnosti na prodajnih mestih, določen je
osnovni limit v znesku 100 evrov. Pomemben podatek je tudi, da bodo DU za program
Starejši za starejše od vsake nove kartice prejeli 10 evrov.
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Zdravka Malnarja je zanimalo, glede na poudarjanje programa, kako je
prostovoljci.

z ostalimi

Mirko Miklavčič je povedal, da projekt pozna in je bil pred 10 leti tudi avtor le-tega. Pritrdil
je, da so vsi prostovoljci, ne zgolj v programu. Spomnil pa je tudi na to, da je bilo na kartico
včasih vezano zavarovanje pri Zavarovalnici Generali in so se člani lahko zavarovali za
premijo, ki je znašala 1 evro.
Vijola Bertalanič je kot pokrajinska koordinatorka programa prostovoljcem razdelila
pristopnice in dobila občutek, da se bojijo pristopiti. Razumeti pa je tudi potrebno, da imajo
ljudje mizerne pokojnine in jih tudi to odvrne od pristopa.
Janez Sušnik se je strinjal, da so vsi prostovoljci in je še veliko skupin, poleg programa, ki bi
jih lahko vključili v projekt. Meni, da bi DU in PZDU lahko veliko pripomogle k včlanjevanju in
razlagi bonitet, ki so jih deležni imetniki, konec koncev pa tudi DU in ZDUS v obliki stimulacij.
Ta sredstva so še kako pomembna za vzdržno finančno stanje vseh deležnikov v verigi.
Vera Pečnik je opomnila, da gre na terenu res za preproste ljudi. Na nekaj srečanjih je že bil
dan poudarek, da bi bilo prav, da gre vsaka koordinatorka PZDU in DU med prostovoljce, da
jim pomagajo izpolniti pristopnice in kopirati dokumentacijo.
AD5
Dnevi medgeneracijskega sožitja – predstavitev programa in sodelovanje s Konzorcijem
rokodelskih centrov
Janez Sušnik je opozoril, da posamezniki iz lastnih vrstah izpodbijajo odločitev odbora, zaradi
česar imamo ponekod zaprta vrata. Omenil je tudi dopis predsednice Strokovnega sveta
ZDUS, kjer navedbe ne držijo. Ima vso kronologijo festivala in je zatrdil, da ZDUS nikoli ni
prejel nobenih sredstev. Z Dnevi medgeneracijskega sožitja smo v odlični pripravi. Imamo
podporo predsednika vlade, ki bo hkrati slavnostni govornik na otvoritveni prireditvi. Imamo
podporo župana in že petih ministrstev. Ne nasprotujemo pa temu, da obstoječi festival
deluje še naprej.
Dijana Lukić je predstavila program Dnevov medgeneracijskega sožitja, ki ga snujemo skupaj
s strateškim partnerjem Medgeneracijsko koalicijo Slovenije, ki jo, poleg ZDUS, sestavljajo
Dijaška organizacija Slovenije, Mladinski svet Slovenije in Študentska organizacija Slovenije.
Dnevi bodo potekali od 14.-16. maja 2019. Doslej smo opravili eno sejo Organizacijskega
odbora in dve seji Komisije za program. Do konca meseca bo znana končna vsebina
programa. Gospodarsko razstavišče ima pokriva razstavni del, pri čemer prosimo vse na
lokalnem nivoju, da v kolikor pridobijo podjetja, ki bi bila zainteresirana za ta del, da nam
sporočijo kontakte. Sicer pa nameravamo za vse nastopajoče zagotoviti toplo malico in
organiziran prevoz. Prosila je predsednike PZDU, da na Upravnih odborih svojih PZDU
razdelijo letake in informirajo člane o Dnevih. Posebej je izpostavila veliko možnosti
sodelovanja DU v kulturnem programu ter pozvala, da predsedniki seznanijo društva s
prijavnicami za kulturne nastope na odru sožitja in za sodelovanje v natečajih ustvarjalnosti
(voščilnice, čipke, fotografija). Prijavnice in natečaji bodo objavljeni v reviji ZDUS Plus.
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PROGRAM
NOSILNA STROKOVNA TEMA: TRG DELA IN UPOKOJEVANJE
Strokovni program (zajema delovne naslove*) osnutek januar 2019
1. GMOTNI POLOŽAJ UPOKOJENCEV, DVOJNI STATUS, SOCIALNI POLOŽAJ MLADIH
torek, 14. 5. 2019
Nosilec: Zveza društev upokojencev Slovenije
2. ODPRAVA PREKARNEGA in DRUGIH NETIPIČNIH OBLIK DELA
torek, 14. 5. 2019
Nosilec: Mladinski svet Slovenije
3. DUALNI IZOBRAŽEVALNI SISTEM in TRG DELA
sreda, 15. 5. 2019
Nosilca: Študentska organizacija Slovenije in Dijaška organizacija Slovenije
4. STAREJŠI DELAVCI in MENTORSKE SHEME
sreda, 15. 5. 2019
Nosilec: Mladinski svet Slovenije
5. VSEŽIVLJENJSKO UČENJE, PREDUPOKJITVENI SEMINARJI, PRIPRAVE NA ZDRAVO in
AKTIVNO STARANJE
četrtek, 16. 5. 2019
Nosilec: Zveza društev upokojencev Slovenije
GOSTUJOČI V STROKOVNEM PROGRAMU:
 SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE
 SLOVENSKA UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE:
4. letni posvet o srebrni ekonomiji (sodeluje predstavnik ZDUS)
 KONZORCIJ ROKODELSKIH CENTROV SLOVENIJE:
Posvet nacionalnega zavezništvo na področju rokodelskega dela, tudi ukrepi na
področju davčne politike za upokojence …
IZOBRAŽEVANJE in PREVENTIVNI PROGRAMI
IZPOSTAVLJAMO TEMO V SREDIŠČU: DEMENCA
V sodelovanju z:
SPOMINČICA – ALZHEIMER SLOVENIJA:
a. Ozaveščanje mladih o demenci ter spodbujanje družabništva za osebe z demenco
b. Ohranjanje samostojnosti oseb z demenco s pomočjo sodobne tehnologije
c. Zdrav življenjski slog za zmanjšanje tveganja za demenco med vsemi generacijami
AGENCIJA RS ZA VARNOST PROMETA
d. Projekt SOŽITJE
e. Demenca in varna mobilnost v prometu
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SPREMLJEVALNI PROGRAM





MEDNARODNO SREČANJE S PREDSTAVNIKI SORODNIH ORGANIZACIJ IZ TUJINE
SREČANJE Z VRUHOM ČLOVEKOVIH PRAVIC
HIŠA EU: Aktivno državljanstvo »Tokrat grem volit«
SINTEZA – KOALICIJA CIVILNE DRUŽBE ZA PRENOVO:
Javna tribuna na temo upravljanja državnega premoženja

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
IZPOSTAVLJAMO PRIMER DOBRE PRAKSE: VERIŽNI EKSPERIMENT
KULTURNO-USTVARJALNI PROGRAM







Slavnostno odprtje, torek, 14. maj 2019 ob 10.00, Marmorna dvorana GR
11. Večer pesmi in plesa
44. državno srečanje pevskih zborov društev upokojencev Slovenije
Urice poezije, srečanje literatov
Oder sožitja nastopov društev upokojencev in osnovnih šol
Slavnosti zaključek, četrtek, 16. maj 2019, Marmorna dvorana GR

USTVARJALNO STIČIŠČE ZDUS
Razstava medgeneracijskih natečajev:
 MEDGENERACIJSKI NATEČAJ ZA OBLIKOVANJE VOŠČILNICE
 MEDGENERACIJSKI NATEČAJ ZA IZDELAVO ČIPKE
 FOTOGRAFSKI NATEČAJ »PODOBE MEDGENERACIJSKEGA SOŽITJA« 2019
Razstava rokodelcev
Medgeneracijske delavnice: izvajajo društva upokojencev

Branko Suhadolnik je uvodoma povedal, da so rokodelci pod okriljem ZDUS izjemno aktivni
in so imeli lani preko 50 razstav na nivoju PZDU in delavnice v Delfinu, kjer je bilo preko 160
udeležencev, imeli pa so tudi mednarodno srečanje v Monoštru. Doslej so sodelovali na
F3ŽO v ZDUS kotičku, kjer ni bilo mogoče izvajati delavnic. V Ustvarjalnem stičišču ZDUS
bodo: rokodelska razstava DU iz vseh PZDU, rokodelske delavnice DU iz vseh PZDU, peka
tradicionalnih pekarskih izdelkov – DU izbranih PZDU, rokodelska razstava in delavnica DU iz
zamejstva, rokodelska razstava Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije, Hotel delfin z
prikazom različnih dejavnosti, ki se izvajajo pri njih ( rokodelske delavnice, slikarska kolonija,
dramske delavnice, fotografske delavnice, izdelava voščilnic, klekljarska delavnica ) in
razstava slik iz slikarske kolonije ter razstava nagrajenih in ostalih fotografij, voščilnic in čipk
iz natečajev. Pozval je predstavnike PZDU, da se vključijo v izbor sodelujočih DU iz
posameznih PZDU in posredujejo predloge.
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Ana Bilbija je predsedniku prepovedala uporabo njenega imena v povezavi z lažjo in da v
kolikor meni, da kaj ni prav, naj to predloži Častnemu razsodišču ZDUS, za njo pa da je zadeva
že zaključena.
Marjan Sedmak je povedal, da so odprti za vse pobude te vrste in so na izvršilnem odboru
sprejeli sklep, da podpirajo oba dogodka z utemeljitvijo, da se F3ŽO začne 1.10, ki je dan
starejših in da se ne prekine tradicije. Pogovarjal se je tudi z županom, ki podpira oba
projekta. Pohvalil je delo Branka Suhadolnika.
Vera Pečnik se je pridružila pohvali in pohvalila tudi Dijano Lukić, ki projekt dobro vodi.
Janez Gologranc je prosil, da čim prej dobijo celoten program, da lahko v PZDU pravočasno
izberejo kandidate za prijavo na natečaje, delavnice, razstave in druge aktivnosti ter se
organizirajo pravočasno prihodi članov DU.
Mirko Miklavčič je povedal, da je, ko je prebiral pisma na temo festivala, ki so prihajala na
DU, pripravil kronologijo za nekaj let. Ideja o festivalu je nastala leta 2000 (ZOTKS), v arhivu
je shranjen osnutek pogodbe, pri pripravi katere je sodeloval. Nato se je pojavil Inštitut
Hevreka, ki si je prilastil blagovno znamko. Danes je lastnik blagovne znamke Proevent d.o.o.
Odločitev, da odstopimo od festivala je bila pravilna. Spomnil je tudi na to, da so se takrat
pogovarjali o delitvi prihodkov na tri dele (ZDUS, izvajalec, za razvoj), a je bilo potem drugače
dogovorjeno.
Branko Suhadolnik je podal predlog, da se ZDUS pridruži kot član Konzorcija rokodelskih
centrov Slovenije. Konzorcij je bil ustanovljen 2014, sestavlja ga 9 rokodelskih organizacij iz
vse Slovenije in vključuje 750 rokodelcev iz vse Slovenije med katerimi je tudi veliko
upokojencev. Aktivnosti konzorcija so na področjih: sooblikovanja pravnih temeljev za
rokodelsko delo, vzpostavitev mentorske mreže za učinkovit prenos rokodelskega znanja,
sodelovanje pri skupnih projektih za izboljšanje gmotnega stanja rokodelcev, sodelovanje v
promociji rokodelstva, sodelovanje na skupnih rokodelskih prireditvah v Sloveniji in
zamejstvu. ZDUS je tudi sicer sopodpisnik nacionalnega zavezništva v rokodelstvu.
Sklep št. 10: Zveza društev upokojencev Slovenije pristopi kot član v Konzorcij rokodelskih
centrov Slovenije in sklene pristopno konzorcijsko pogodbo za obdobje enega leta z
možnostjo podaljšanja. Vse aktivnosti z Konzorcijem rokodelskih centrov Slovenije
koordinira Branko Suhadolnik.
Sklep št. 11: Upravni odbor ZDUS je določil, da se članarina za članstvo v Konzorciju
rokodelskih centrov Slovenije poravna iz sredstev za dejavnosti Komisije za tehnično
kulturo.
AD6
Volitve in imenovanja za mandatno obdobje 2019-2023
Janez Sušnik je prisotne seznanil, da se bliža čas volitev tako na ZDUS, kot tudi v PZDU.
Opozoril je na to, da je potrebno pravočasno objaviti razpise in evidentirati dobre kandidate
za upravne odbore in funkcionarje. Na ZDUS bomo v postopoma pristopili k e10

opismenjevanju predstavnikov PDZU v Upravnem odboru, saj je to v digitalni dobi nujno
potrebno. Dodatno je omenil, da bo potrebno razmisliti tudi o spremembi članskih izkaznic,
ki bi jih postopoma zamenjale članske kartice.
AD7
Pridobivanje članstva
Janez Sušnik je opozoril na zmanjševanje članstva. Razlogi za to so v zmanjšanem
upokojevanju, reformi, da se novi upokojenci ne želijo včlanjevati, pa je odvisno tudi od
programov DU. Predsedniki DU in PZDU naj s svojimi Upravnimi odbori pripravijo akcijske
programe s katerim bodo motivirali potencialne člane k včlanitvi.
AD8
Namenitev dela od dohodnine za donacije
Janez Sušnik je omenil, da na ZDUS zberemo premalo sredstev iz naslova od dela dohodnine
za donacije. Na tak način se tudi izkazuje pripadnost, res pa je, da veliko ljudi te možnosti ne
pozna. Sramotno se mu zdi, da je ZDUS iz tega naslova v letu 2018 zbral zgolj 280 evrov. Tako
velika humanitarna organizacija smo, samo v programu starejši za starejše deluje preko
3.000 prostovoljcev, pa na tem področju nimamo nobene finančne vizije.
AD9
Razno
Kadrovske zadeve po PZDU
Vijola Bertalanič je opozorila na kadrovski primanjkljaj na PZDU. Sama bo delo na PZDU
nadaljevala, imajo pa težavo, da jim za letošnje leto niso odobrili javnih del. Predlagala je, da
se razmisli o dodatnih sredstvih za delovanje PZDU, s katerimi bi lahko pokrili delo kadrov.
Ana Bilbija je povedala, da se soočajo z enakimi težavami in je nujno potrebno ukrepati.
Razpis za javna dela je bil narejen tako, da je bilo vezano na čas. Uradniki bi si morali vzeti
čas za vsebino, ne pa da odločitve sprejemajo glede na čas oddaje. Prav bi bilo, da ZDUS
opozori na problem, ki je bil s tem povzročen v civilni družbi.
Marjan Sedmak je povedal, da je ministrstvo za delo zmanjšalo sredstva za sofinanciranje
javnih del iz 25 na 15 milijonov evrov. Kdor je oddal prošnjo prepozno, je izpadel. Vprašanje
je, zakaj so znižali sredstva, če je tolikšno je povpraševanje.
Zdravko Malnar je glede financiranja PZDU povedal, da članstvo upada, ne glede na to, da se
priključujejo v PZDU nova DU, delo je, financiranje pa nekoliko slabše. Izpostavil je problem
administracije in računovodstva, kjer imajo PZDU največ stroškov. Ker so PZDU članice ZDUS,
naj ZDUS v prihodnje razmisli tudi o reševanju tega.
Marjan Sedmak je opozoril, da ima Evropska komisija dva fonda, eden je namenjen
financiranju delovanja organizacij, drugi pa financiranju akcijski programov, kot je npr.
program Starejši za starejše. Na to temo je lani govoril z ministrico za delo v smeri, da bi
morala vlada omogočiti organizacijam dostop do teh sredstev.
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Janez Sušnik je Zdravku Malnarju odgovoril, da je na kolegiju predsednika že potekala
razprava, kako rešiti problem na področju računovodstva. Ko bomo našli rešitev, bomo to
tudi sporočili.
Zdravko Malnar je vprašal, kako lahko PZDU pridobi status, da delujejo v javnem interesu,
namreč morali bi biti vključeni v program, imajo pa zgolj socialno komisijo. Nika Antolašić je
odgovorila, da na programu Starejši za starejše izdajajo potrdila DU, ki so vključena v
program, DU pa ta potrdila priložijo vlogi za pridobitev statusa društva v javnem interesu.
Kako bi to lahko rešili za PZDU, katere vsa DU niso v programu, ne ve. Mirko Miklavčič je k
temu dodal, da morajo tista društva, ki status že imajo, do konca marca vložiti
dokumentacijo za podaljšanje statusa.

Zahvala
Jožef Žnidarič se je zahvalil za novoletne čestitke PZDU in pojasnil, da se iz objektivnih
razlogov ni mogel prej zahvaliti.

Seja je bila zaključena ob 12.10 uri.
Zapisala:
Nika Antolašić
Tajnik

Janez Sušnik
Predsednik ZDUS
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