Ljubljana, 14.11.2014
Zapisnik 25. redne seje Upravnega odbora ZDUS v mandatu 2011-2015, ki je bila
21.10.2014 ob 10. uri v prostorih ZDUS v Ljubljani
Prisotni člani UO: dr. Mateja Kožuh Novak (predsednica ZDUS), Anton Donko
(podpredsednik ZDUS), Slavica Golob (podpredsednica ZDUS), Karl Drago Seme
(predsednik Šaleške PZDU), Janez Sušnik (predsednik Gorenjske PZDU), Franc Lobnik
(predsednik PZDU Zgornje Podravje), Jože Jazbec (predsednik PZDU Dolenjske in Bele
krajine), Alojz Vitežnik (predsednik PZDU Severno Primorske), Janez Gologranc (predsednik
Koroške PZDU), Marjan Pavlič (predsednik Južno Primorske PZDU), Janez Malovrh
(predsednik Zasavske PZDU), Mirko Lebarič (predsednik Pomurske PZDU), Franc Hojnik
(predsednik PZDU Spodnje Podravje) in Jožef Žnidarič (predsednik PZDU Posavje).
Ostali prisotni: Karolina Vida Rozman (predsednica Komisije za kadrovske in organizacijske
zadeve), Toni Rifelj (predsednik Komisije za gospodarstvo), Cecilija Lumbar (predsednica
Nadzornega odbora), Anka Tominšek (namestnica Marjana Sedmaka), Rožca Šonc (NO hotel
Delfin), Nina Golob (direktorica hotela Delfin) in Nika Antolašić (poslovna tajnica).
Opravičeno odsotni: dr. Samo Zupančič (predsednik Strokovnega sveta), Emil Hedžet
(predsednik PZDU Celje) in Marjan Sedmak (predsednik Osrednjeslovenske PZDU).
Sejo UO je vodila predsednica ZDUS, dr. Mateja Kožuh Novak
Predlagala je spremenjen dnevni red:
1. Obravnava in sprejem zapisnika 24. redne seje Upravnega odbora (N. Antolašić)
2. Obramba regresa (M. Kožuh Novak)
3. Razprodaja državnega premoženja (M. Kožuh Novak)
4. Kreativne delavnice predsednikov DU (M. Kožuh Novak)
5. Statut ZDUS /informacija/ (E. Hedžet)
6. Pravilnik sklada Vzajemne samopomoči (J. Malovrh)
7. Pravilnik o prostovoljskem delu (V. K. Rozman)
8. Potrditev predlogov za priznanja (V. K. Rozman)
9. Sredstva ZPIZ-a /razdelilnik/ (M. Kožuh Novak)
10. Festival /kratka informacija/ (A. Donko)
11. Razno
SKLEP št. 1: Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad 1. Obravnava in sprejem zapisnika 24. redne seje Upravnega odbora
Nika Antolašić je prisotne seznanila z realizacijo sklepov.
K sklepu št. 4 in sklepu št. 5 s 24. seje UO je prosila Janeza Sušnika in Anko Tominšek, da
prisotne seznanita z aktualnim stanjem glede sredstev ZPIZ-a.
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Anton Donko je povedal, da je govoril s pristojno osebo na ZPIZ-u. Komisija na ZPIZu je
prejela dodatno dokumentacijo ZDUS, PZDU in KS 90. Predsednik komisije, g. Žiher, je že
sklical sejo komisije za obravnavo in rešitev problema glede zadržanih 20.000 €.
Janez Sušnik je povedal, da je PZDU Gorenjske predložila vse dokumente, med drugim
predlog PZDU konfederaciji za nadgradnjo sodelovanja, a od njih ni prejel nikakršnega
odgovora. KS 90 je ponovno vložil vlogo s predložitvijo članstva PZDU Gorenjske, za
katerega nimajo ne seznama članov, niti ni bila plačana nobena članarina. Tako KS 90 nima
nobenih dokazil o članstvu, tudi javno dostopni podatki izkazujejo nično članstvo. Meni, da
bo zadeva primerna za tožbo, v kolikor bodo ponovno zavrnili predlog. Dobro bi bilo , če bi
bili vsi predstavniki, ki jih zadevajo zadržana sredstva, prisotni na komisiji.
Anka Tominšek je povedala, da so člani Sveta prejeli vsa gradiva, a ker nikakor niso prišli
skupaj glede števila članstva, so teh 20.000 € s sklepom zadržali. Povedala je, da lahko poda
predlog, da se povabi predstavnike vseh vpletenih strani.
Nerealiziran je ostal tudi predlog predsednice za ustanovitev delovne skupine, ki bi pregledala
aktualno zakonodajo in bi za ministrstva in vlado lahko pripravila predloge za spremembo
zakonodaje. To bo obravnavala komisija za gospodarstvo na eni od prihodnjih sej.
SKLEP št. 2: Zapisnik 24. redne seje Upravnega odbora je bil soglasno sprejeti.
Ad 2. Obramba regresa
Mateja Kožuh Novak je povedala, da je prejšnji teden minister Dušan Mramor predlagal
ukinitev regresa vsem upokojencem Karl Erjavec tega ne dovoli. Ukinitev regresa pogojuje z
izstopom iz koalicije.
Obstaja možnost, da podpremo predlog, da se teh 40 MIL € ohrani, a izplačuje v delih, nekaj
v prvem letu, nekaj v drugem, tretjem in četrtem letu. Ali podpremo prizadevanja Karla
Erjavca v njegovih prizadevanjih za izpolnitev koalicijske zaveze in mu damo možnost
pogajanj ali pa tvegamo in ga ne podpremo.
Janez Sušnik podpira ohranitev 40 MIL € za regres.
Anka Tominšek je povedala, da moramo biti modri in objektivni pri tovrstni odločitvi.
Poudarila pa je to, da nikakor ne smemo ničesar izsiljevati.
Jože Jazbec je bil ogorčen nad ministrovim predlogom in se strinja z A. Tominšek. Meni, da
ne smemo izsiljevati.
Mateja Kožuh Novak je poudarila, da z regresom rešujemo stiske najbolj revnih.
Alojz Vitežnik je poudaril, da se morajo ob rasti BDP, dvigniti tudi pokojnine in regres.
Meni, da moramo nekaj povedati, a ne na način izsiljevanja. Meni še, da revščina je in bo
ostala.
Jožef Žnidarič se tudi ne strinja z izsiljevanjem. Najbolj revnim je treba omogočit regres, za
ostale pa naj se naredi lestvica.
Janez Gologranc je strogo proti izsiljevanju.
Franc Lobnik je povedal, da je DeSUS v predvolilni kampanji prevzel obvezo, naj se jo torej
drži. Naša naloga pa je, da ščitimo člane, ne pa DeSUS-a.
Janez Malovrh je menil, da je osnovni cilj ta, da se vlada obdrži. K. Erjavec lahko ponovno
sproži vladno krizo.
Anka Tominšek je povedala, da so pokojnine in regres zakonska obveza.
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Mirko Lebarič meni, da o vsej tej situaciji vemo premalo. Počakajmo do konca razprav, da
bomo vedeli pri čem smo.
Slavica Golob je povedala, da če lahko najdemo denar za financiranje slabe banke, ga lahko
tudi za upokojence; DeSUS pa naj se ne izgovarja na nas.
KD Seme je podprl predlog J. Sušnika. Že dve leti nazaj smo spremenili regres v čisto
socialno kategorijo. Podpira stališče, da se ga obrani v tolikšni meri, kolikor se le da.
Franc Lobnik je vprašal, kako ni denarja za pokojnine, če pa je bilo na zadnjem posvetu
(17.10.2014) jasno povedano, da banke imajo rezerve?
Mateja Kožuh Novak je povedala, da je produkt sodelovanja s Karlom Erjavcem urad za
starejše, tam se bo lahko našel denar za naše projekte. Če bomo zdaj popustili pri regresu,
bomo v naslednjem primeru še v težjem položaju. Naslednji korak so namreč pokojnine.
Predlaga, da podpremo Karla Erjavca pri zahtevi za ohranitev 40 MIL €, ki bi jih izplačali v
nekaj letih.
Rožca Šonc je povedala, da regres ni največji problem upokojencev. Karl Erjavec naj se
pogaja, mi pa ne smemo postavljati mej. Treba mu je dopovedati, da ne smejo poseči v
pokojnine.
Alojz Vitežnik je povedal, da bodo nižali tudi pokojnine, če bodo znižali minimalno plačo.
SKLEP št. 3: ZDUS podpira nadaljnja pogajanja, a ne na račun izsiljevanja z izstopom
iz koalicije in ogrožanja vlade.
Ad 3. Razprodaja državnega premoženja
Mateja Kožuh Novak je povedala, da je na posvetu ZDUS 17.10.2014 o razprodaji
slovenskega premoženja Marko Golob prikazal, da v Sloveniji ni takšna kriza, o kakršni
govori vlada. Imamo na voljo nekaj gradiv v angleščini, ki jih bomo ob prvi možnosti
prevedli in poslali vsem članom UO. Na posvet smo povabili eksperte - seniorje, nastopili so
Franc Križanič, Alojz Sočan, Tine Stanovnik, g. Cetinski in Marko Golob. Zapis so že
prejeli, peticija še sledi. Na ESS je že bila postavljena zahteva ustavitve prodaje državnih
podjetij. Sklep tega sestanka je bil, da bo ustavila razprodajo samo dvajsettisočglava množica
na cesti. Predsednica je povedala, da lahko tak protest organiziramo le skupaj s sindikati.
Govorila je že z Dušanom Semoličem, povedal je, da so se že najavili pri predsedniku vlade v
začetku novembra. Pogovarjajo se o morebitnih protestih, obvestil nas bo o rezultatih
pogovora. Prisotne je vprašala ali menijo, da bi bilo dobro, da bi se pridružili sindikatom na
protestih? Združena levica je že obljubila 5.000 prisotnih na protestih.
Anka Tominšek je povedala, da je 14 podjetij že sredi postopka ali pa proti koncu postopka
prodaje. Vprašanje je, če je prodajo še moč ustaviti.
.Janez Malovrh je povedal, da od Slovenske vlade nihče ni zahteval prodaje premoženja, to se
je za prodajo odločila kar sama. Kar pa se tiče sindikatov, pa bi moral Dušan Semolič že na
pravkar končani konferenci omeniti, da so se o protestih že pogovarjali z upokojenci, pa ni
rekel nič.
SKLEP št. 4: Člani so soglašali, da se ZDUS še naprej dogovarja s sindikati, kako bomo
sodelovali naprej.
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Ad 4. Kreativne delavnice predsednikov DU
Mateja Kožuh Novak je povedala, da nekateri menijo, da so delavnice preobširne, žal pa ni
bilo moč vseh problemov, o katerih bi se morali pogovoriti, spraviti v 4-dnevni program.
Dogovoriti se moramo, kako voditi našo veliko organizacijo naprej, drugi cilj pa je, da se bolj
povežemo med seboj. Pri vsakem projektu ugotovimo, da je največji problem v komunikaciji
med nivoji v ZDUS, da nam gre sodelovanje v skupnih akcijah slabo. Prišli smo v obdobje,
ko bomo morali aktivno in redno braniti svoje pravice. Naslednja pomembna stvar je
ohranitev Sklada vzajemne samopomoči, velik pomen moramo dati pridobivanju novih
članov. Izredno pomembno je informiranje o možnostih financiranja društev, humanitarna
dejavnost in medsebojna pomoč. Nameravali smo izpeljati skupaj 11 delavnic, 10 v Izoli in 1
v Rogaški Slatini s skupaj 525 udeleženci. Vse skupaj bi nas stalo slabih 65.000 €, upali smo
na 15.000 € iz novega projekta aktivnega državljanstva, a žal sredstev zanj nismo dobili.
Nekaj naj bi dobili tudi sponzorskih sredstev. Razliko bi morali kriti iz sklada VS, saj je treba
nekaj prispevati tudi za promocijo sklada.
Septembrska realizacija kaže, da bo ob koncu leta finančni obračun pozitiven , če dobimo
zadržanih 20.000 € iz ZPIZ-a, v nasprotnem primeru bomo v stiski. Predlaga, da bi v nov
pravilnik o skladu vnesli določbo, da se vsako leto iz sredstev sklada nameni nekaj sredstev za
promocijo sklada.
Janez Malovrh je povedal, da je sklad nedotakljiv in iz njega ne moremo vzeti nič za
promocijo. Hkrati je povedal, da je 65.000 € preveč za organizacijo delavnic in predlagal, da
se jih izvede na pokrajinah.
Janez Sušnik je povedal, da je v njihovi pokrajini slab odziv glede udeležbe in da je 3 dni
preveč. Bolje bi bilo to izpeljati v enem dnevu in na pokrajinah.
Marjan Pavlič je povedal, da tudi pri njih ni pravega odziva.
Janez Gologranc je povedal, da so se v njihovi pokrajini prijavila vsa društva, da bi zdaj
naredili korak nazaj, ne bi bilo prav. Meni, da bi lahko program skrajšali za 1 dan.
Jože Jazbec je vprašal, kako bo z neplačniki članarine. Ima pa zadržek glede jemanja sredstev
iz sklada VS za te delavnice.
Franc Lobnik je povedal, da se moramo dogovorit glede financiranja. V akcijo smo šli s
skopimi informacijami. Tisti, ki so se dogovarjali za udeležbo parterjev, so bili zavrnjeni
zaradi zasedenih kapacitet. Podal je še pripombo na sam program, za katerega meni, da je
absolutno preobširen, saj ne moremo pričakovati, da bodo ljudje aktivno delali po 8 ur na dan.
Cecilija Lumbar je vprašala, ali se bodo tudi neplačniki lahko udeležili delavnic.
Alojz Vitežnik je povedal, da se je pri njih prijavilo 28 predsednikov in da ne bi bilo prav tega
zdaj odpovedati. Iz sklada ne moremo vzeti sredstev, prav pa bi bilo, da bi sami prispevali za
1 dan in da pokrajinske zveze same organizirajo prevoze, ker bodo našli najbolj optimalne
rešitve.
Jožef Žnidarič je povedal, da so bili predsedniki najprej skeptični, zdaj pa so se prijavili vsi
Mirko Lebarič je povedal, da nameravajo iz Pomurja priti vsi predsedniki in da bi bilo
neresno odstopiti od delavnic v tem trenutku.
Anton Donko je dejal, da so vsi stroški racionalizirani in da je pri prevozih treba paziti, da ne
ostane kakšen avtobus prazen.
Cecilija Lumbar je ponovno vprašala kako bo z neplačniki. Mateja Kožuh Novak je povedala,
da moramo to še doreči in v zvezi s tem tudi sprejeti sklep.
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Karl Drago Seme je povedal, da so se pri njih vsi prijavili na posvet. Vidi pa velik problem pri
plačevanju oz. neplačevanju članarin.
Razpravi se je pridružila direktorica hotela Delfin, Nina Golob in povedala, da ne bi bilo
dobro preklicati delavnic, saj je hotel rezerviran in ta čas niso sprejemali drugih gostov, kar bi
posledično pomenilo izgubo za ta čas. Prosila je, da ji čim prej posredujejo sezname, da lahko
pravilno uredijo zasedenost kapacitet. Povedala je še, da je doplačilo za enoposteljno sobo 11
€ na nočitev, partnerji pa morajo plačati polno ceno za bivanje. Opozorila je na način plačila
na recepciji, da ne bi prihajalo do nepotrebnih težav. Prosila je še, da svoje člane obvestijo, da
so delavnice v organizaciji ZDUS-a, da ne bodo mislili, da gre za prodajno konferenco.
Prisotnim se je zahvalila za njihov trud za polnjenje kapacitet, pri nekaterih je res izjemen
odziv.
Alojz Vitežnik je predlagal, da se udeležence opozori, da naj ne hodijo plačevat vsi zadnji
dan.
Jože Jazbec je povedal, da imajo v pokrajini težave s prevozi in bo predlagal, da se pripeljejo
udeleženci skupaj v osebnih avtomobilih.
Mateja Kožuh Novak je ob predlogu za zmanjšanje obsega delavnic vprašala, katere teme so
manj pomembne za obravnavo na delavnicah.
Janeza Gologranca je zanimalo, kakšna bo vloga predsednikov PZDU pri izvedbi delavnic.
Predsednica je odgovorila, da bodo predsedniki vodili delavnice.
Janez Malovrh je ponovno izpostavil problem financiranja.
Karl Drago Seme je pripomnil, da bomo s skrajševanjem delavnic dosegli le polovični cilj in
da če cilj ni v celoti dosegljiv, ne ve, ali je smiselno delavnice organizirati ali pa bi jih bilo
treba preložiti.
Člani so bili mnenja, da je potrebno ponovno pretresti finančni del in pripraviti boljši predlog.
Rožca Šonc je pripomnila, da mora biti do konca tedna znano točno število udeležencev, saj
hotel odklanja goste in bo imel izgubo na račun nočitev. Hotel bo k organizaciji dodatno
prispeval še 3.000 €.
SKLEP št. 5: Financiranje prevozov bodo prevzele pokrajinske zveze.
SKLEP št. 6: Člani so soglasno sprejeli, da se v četrtek, 23.10.2014 izvede
korespondenčna seja UO ZDUS, kjer bi se dokončno odločili glede izvedbe delavnic s
predsedniki društev.
Ad 5. Statut ZDUS
Predsednica je povedala, da je Statut v zaključni fazi, da se usklajujejo še zadnje dopolnitve z
Upravno enoto. Statut bo, s sklepom Zbora članov, šel v sprejem na korespondenčno sejo
Zbora članov.
Ad 6. Pravilnik sklada Vzajemne samopomoči
Stanje sklada VS je vedno približno 800.000 €. Da sklad deluje, so zaslužni predvsem
predsedniki in prostovoljci. Poraja se vprašanje, kako plemenititi sklad.
V zaključni fazi je prenovljen Pravilnik sklada, ki ga je pripravila delovna skupina in bo šel v
sprejem sočasno s Statutom na korespondenčno sejo Zbora članov.
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V letu 2013 je bilo prvič vplačanih manj sredstev iz naslova članarin kot izplačanih več
sredstev za posmrtnine, enako bo tudi letos. Se je pa letos bistveno zmanjšalo število izstopov
(kar je verjetno rezultat lanske akcije za povečanje števila članov) vzeto kaže, da bo letos
225 več novih članov kot izstopov. Če bomo predvideli približno enak porast vsako leto, bo
pričakovati vzdržnost sklada do leta 2022, bo pa padalo število članov, saj jih letno umre
nekaj več kot 3000.
Karolina Vida Rozman je povedala, da mora pravilnik obravnavati tudi Komisija za
kadrovske in organizacijske zadeve.
Franc Lobnik je vprašal ali je na pravilnik še možno posredovati pripombe. Predsednica mu je
pritrdila.
SKLEP št. 7: Člani so soglasno sprejeli predlog, da se pripombe na prenovljen Pravilnik
sklada lahko posreduje do vključno 30.11.2014.
Ad 7. Pravilnik o prostovoljskem delu
Karolina Vida Rozman je predstavila nov Pravilnik o prostovoljskem delu, ki je v celoti
skladen z zakonodajo. Ob tej priložnosti se je zahvalila Rožca Šonc, da ga je pripravila.
Predlagala je le dopolnitev 40. člena, kjer se del besedila »Priznanje« dopolni tako, da se glasi
»Priznanje prostovoljcu, prostovoljki ZDUS«.
SKLEP št. 8: Člani so soglasno sprejeli predlog Pravilnika o prostovoljskem delu s
predlagano dopolnitvijo v 40. členu. Pravilnik je priloga tega zapisnika.
Ad 8. Potrditev predlogov za priznanja
Karolina Vida Rozman je glede na količino prispelih predlogov za priznanja in od tega
prispelih predlogov, ki ne izpolnjujejo določb Pravilnika pojasnila, da bi kazalo Pravilnik o
priznanjih dopolniti v dveh členih (28. člen – časovni razmik med priznanji v upokojenskih
organizacijah in priznanjem ZDUS in 23. člen – kriteriji za častnega člana). Ob tem je
povedala, da so pokrajinske zveze po Pravilniku o priznanjih pristojne, da natančno
pregledajo ustreznost predlogov, ki jih posredujejo upokojenske organizacije. Na ta način bi
že v tej fazi izločili predloge, ki niso skladni s Pravilnikom o priznanjih. Tako ne bi prihajali
na ZDUS takšni predlogi, ki ne izpolnjujejo nobenih s Pravilnikom določenih kriterijev.
Komisija je zaradi jasnosti pripravila predlog, da bi UO podal obvezno tolmačenje k 18.
Členu Pravilnika o priznanjih, s katerimi se jasno določi postopnost podelitev priznanj
oziroma časovne razmike med dodeljenimi priznanji DU ali PZDU in do podelitve priznanj
ZDUS v višini štirih (4) let.
SKLEP št. 9: Soglasno je bilo sprejeto, da strokovna služba posreduje na PZDU
evidence prejemnikov priznanj ZDUS, s katerimi si bodo lahko pomagali pri obravnavi
predlogov za priznanja.
SKLEP št. 10: Soglasno je bilo sprejeto, da Komisija za kadrovske in organizacijske
zadeve temeljito prouči 18. člen Pravilnika in pripravi ustrezno dopolnitev, ki bo
določala, da mora od dodeljenega priznanja v društvu upokojencev ali priznanja PZDU
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preteči štiri (4) leta do dodelitve priznanja ZDUS. Soglasno je bilo sprejeto, tolmačenje,
da se do realizacije tega sklepa upošteva časovni razmik med dodeljenimi priznanji v
DU ali na PZDU in do podelitve priznanj ZDUS v višini štirih (4) let.
SKLEP št. 11: Upravni odbor soglasno nalaga Komisiji za kadrovske in organizacijske
zadeve, da pripravi kriterije za dodelitev priznanja častni član ZDUS v 23. členu
Pravilnika o priznanjih. PZDU pa naj posredujejo na to svoje pripombe.
SKLEP št. 12: Soglasno so bili sprejeti predlogi za podelitev priznanj ZDUS za leto
2014. Priznanja bodo izdelana v začetku januarja 2015. Predlogi za priznanja ZDUS za
leto 2014, ki jih je predložila Komisija za kadrovske in organizacijske zadeve, so
sestavni del tega zapisnika.
Ad 9. Sredstva ZPIZ-a /razdelilnik/
Predsednica je uvodoma povedala, da razdelitev sredstev za šport, kulturo in mednarodno
sodelovanje pripravijo pristojne komisije ZDUS-a. Če se člani z razdelitvijo ne strinjajo, naj
o tem obvestijo komisije.
Za izplačilo sredstev za delovanje PZDU (organizacija dogodkov aktivnega in zdravega
staranja) smo pripravili dva (2) predloga. Prvi je enak kot preteklo leto, to je da se sredstva
razdelijo po številu članov, v drugem predlogu pa so PZDU po številu članstva razdeljene v 3
skupine in je za vsako skupino predlog pavšalnega zneska drugačen: 1.900 € za po članstvu
največje PZDU, 1.400 € za po velikosti srednje in 900 € za najmanjše PZDU. V obeh
predlogih bomo upoštevali višino plačane članarine v PZDU.
Janez Sušnik se ni strinjal z nobenim predlogom, predlaga, da dobijo PZDU v tej postavki
sredstva samo na podlagi števila članov in na podlagi plačane članarine ZDUS-u za leto
2013.
Janez Gologranc je pripomnil, da so PZDU ustanovila društva, ne pa člani. Ključna postavka
za izračun bi moralo biti število društev v pokrajini.
SKLEP št. 13: Predlogi razdelilnikov niso bili potrjeni. Predloge bomo popravili
skladno s predlogom g. Sušnika. O predlogih se bo UO opredelil na dopisni seji, da bi
lahko izplačali ta sredstva čim prej.

Ad 10. Festival /kratka informacija/
A. Donko je povedal, da so poročilo o 14. F3ŽO prejeli vsi na današnji seji. Še vedno so
težave glede nepokritih stroškov za festival s strani ministrstev. Programski svet se mora
odločiti do 1.12.2014 ali bo prihodnje leto 15. F3ŽO. Predlog je tudi za zmanjšanje
programskega sveta festivala s 65 na 12 do 14 članov.

Ad 11. Razno
7

Zakon o spremembah Zakona o volitvah v Državni zbor
Prihodnji teden bo naš predlog obravnaval pristojni odbor DZ. Na pripombe Vlade RS in
strokovne službe DZ so naši strokovnjaki pripravili amandmaje, ki jih je vložil DeSUS. Nujno
je potrebno obiskati poslance DeSUS-a in jih prepričati, da nas podprejo.
Urad za starejše
Predsednica je povedala, da vse kaže, da bomo dobili Urad za starejše. Za vodenje je bila
predlagana Mija Pukl, sociologinja, skupna kandidatka ZDUS in DeSUS. V uradu bi imeli
tudi Sklad za financiranje projektov samopomočnih organizacij starejših.
Poplave v BiH
Franc Lobnik je vprašal glede sredstev za poplave v Bosni in Hercegovini. A. Donko je
povedal, da smo že na prejšnji seji povedali, da bomo, v kolikor bo ZDUS leto zaključil
pozitivno, del sredstev namenili za odpravo posledic poplav.

Seja je bila zaključena ob 12.45 uri.

Zapisala
Nika Antolašić

Predsednica
dr. Mateja Kožuh Novak
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