Ljubljana, 19.9.2014
Zapisnik 24. redne seje Upravnega odbora ZDUS v mandatu 2011-2015, ki je bila
17.9.2014 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), dr. Samo Zupančič (predsednik Strokovnega sveta), Janez
Sušnik (predsednik Gorenjske PZDU), Jože Jazbec (predsednik PZDU Dolenjske in Bele
krajine), Alojz Vitežnik (predsednik PZDU Severno Primorske), Marjan Pavlič (predsednik
Južno Primorske PZDU), Mirko Lebarič (predsednik Pomurske PZDU), Franc Hojnik
(predsednik PZDU Spodnje Podravje) in Jožef Žnidarič (predsednik PZDU Posavje).
Ostali prisotni: Marjan Vozič (namestnik Franca Lobnika), Franjo Krsnik (namestnik Janeza
Malovrha), Toni Rifelj (predsednik Komisije za gospodarstvo), Cecilija Lumbar (predsednica
Nadzornega odbora), Anka Tominšek (namestnica Majana Sedmaka) in Nika Antolašić
(poslovna tajnica).
Opravičeno odsotni: Franc Lobnik (predsednik PZDU Zgornje Podravje), Emil Hedžet
(predsednik PZDU Celje), Janez Malovrh (predsednik Zasavske PZDU), Marjan Sedmak
(predsednik Osrednjeslovenske PZDU), Dunja Kveder Obersnel (predsednica Komisije za
zdravstveno varstvo) in Janez Gologranc (predsednik Koroške PZDU).
Sejo UO je vodila predsednica ZDUS, dr. Mateja Kožuh Novak
Predlagala je spremenjen dnevni red:
1. Obravnava in sprejem zapisnikov korespondenčnih sej DP.S.3-7-2014 in DP.S.18-72014 ter 23. redne seje Upravnega odbora (N. Antolašić)
2. Kreativne »brain storming« delavnice predsednikov DU (M. Kožuh Novak)
3. Festival za 3. življenjsko obdobje (A. Donko)
4. Posvet v parlamentu (D. Obersnel Kveder)
5. Zavod (T. Rifelj)
6. Odnos do DeSUS (J. Sušnik)
7. Članstvo v Age Platform Europe (M. Kožuh Novak)
8. Delavska hranilnica (T. Rifelj)
9. Projekt Mreža (M. Kožuh Novak)
10. Razno
a) Pregled zaključkov Zbora članov (M. Kožuh Novak)
b) Kreativne delavnice (A. Jus, A. Kotar)
c) Sprejem novega DU (N. Antolašić)
d) Izplačilo posmrtnine (Stanislav Bec, DU Velenje)
e) Prošnja za oprostitev plačila članarine
f) Odbor sklada VS
SKLEP št. 1: Dnevni red je bil soglasno sprejet.
1

Ad 1. Obravnava in sprejem zapisnikov korespondenčnih sej DP.S.3-7-2014 in DP.S.187-2014 ter 23. redne seje Upravnega odbora
Predsednica je člane seznanila z realizacijo sklepov. Člani na zapisnike niso podali pripomb.
SKLEP št. 2: Zapisniki korespondenčnih sej DP.S.3-7-2014 in DP.S.18-7-2014 ter 23.
redne seje Upravnega odbora so bili soglasno sprejeti.
Ad 2. Kreativne »brain storming« delavnice predsednikov DU
Predsednica je članom ponovno na kratko razložila zakaj so te delavnice potrebne in
pomembne. Pozvala je člane k pripombam in dopolnitvam programa ter povedala, da se glede
postajališč prevoza lahko še pogovarjamo, a moramo pri tem paziti na to, da več postajališč
pomeni posledično tudi višjo ceno prevoza.
Marjan Vozič je vprašal ali prejmejo vsak posebej vabilo. Predsednica mu je odgovorila, da
so vabila prejeli vsi predsedniki društev. Zdaj je naloga predsednikov, da se odločijo in
prijavijo na svoji pokrajinski zvezi.
Janeza Sušnika je zanimalo ali mora biti prisoten pri obeh skupinah svojih društev.
Predsednica mu je odgovorila, da naj o tem presodi sam in predlagala, da se enega srečanja
lahko udeleži tudi njegov namestnik.
Predsednica je na kratko predstavila teme, ki bodo obravnavane na delavnicah. Ob tem je
povedala, da so še vedno možni popravki in dopolnitve programa. Največji poudarki bodo na
naslednjih temah: bodočnost ZDUS-a (kako si predstavljajo razvoj in kako pridobiti članstvo),
sklad Vzajemne samopomoči (kako ga rešiti, alternative ni), aktivno državljanstvo (kaj
morajo v DU storiti za boljše življenjske pogoje), vodenje DU (če bomo imeli sredstva, bomo
izdali publikacijo, ki bo služila kot pomoč društvom z nasveti kako voditi društvo,
zakonodaja, ustanovni akt, humanitarno delo in javni interes, komisije in njihovo delo,...), na
koncu delavnic bi sprejeli zaključke, zavezujoče sklepe. Predsednica je povedala, da je
predvidela, da predsedniki PZDU vodijo po eno delavnico ter da bi po delavnicah pripravili
tudi evalvacije na podlagi anket.
Mirko Lebarič je pohvalil predlog izobraževanj in predlagal, da se pripravijo neki vzorci za
delo, vzorec Statuta, saj v društvih delajo vsak po svoje. Predsednica je povedala, da je ravno
temu namenjena knjižica, ki bi jo lahko dopolnjevali.
SKLEP št. 3: Člani morajo do 30.9.2014 vodstvu ZDUS posredovati pisne pripombe na
predlog izobraževanj predsednikov in na predlagane vsebine.
Čeprav na dnevnem redu ni problematike financiranja s strani ZPIZ-a, je Janez Sušnik pri tej
točki opozoril, da bi se ponovno želel na to temo sestati z direktorjem ZPIZ, saj zadeva še ni
urejena, KS 90 namreč vztraja pri uporabi njihovega članstva. Anka Tominšek je povedala, da
je komisija pregledala vloge, ki so prispele na razpis za delitev RŠK sredstev za leto 2014 in
se odločila da zadrži cca. 20.000 € sredstev, dokler se zadeva ne uredi. Predsednica je
predlagala, naj obe strani predložita sezname članstva in naj komisija ugotovi ali prihaja do
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podvajanja članstva. Anton Donko je povedal, da so podatki o število članov in vplačani
članarini javno dostopni. Nika Antolašić je povedala, da je računovodja ZDUS preverila
podatke in ugotovila, da podatkov sploh ni, ne o članstvu in ne o vplačani članarini. Anton
Donko je predlagal, da Anka Tominšek predlaga komisiji, da se sestanejo s predstavnikom
PZDU Gorenjske in predstavnikom KS 90, da se zadeve končno uredijo. Lahko bi poskusili
tudi z mediacijo.
SKLEP št. 4: Soglasno je bilo sprejeto, da člani Sveta ZPIZ komisiji predlagajo, da
povabijo na razgovor obe stranki in preverijo članstvo (podvajanje) ter pregledajo
poročila o plačani članarini (Ajpes).
SKLEP št. 5: Anka Tominšek bo predlog posredovala članom Sveta ZPIZ in o tem
poročala vodstvu ZDUS.
Ad 3. Festival za 3. življenjsko obdobje
Anton Donko je podal kratko informacijo okrog priprav na 14. festival. Povedal je, da so še
vedno odprte terjatve za zadnji dve leti in da upa, da nam bodo novi ministri in ministrice bolj
naklonjeni. Povedal je, da se glede kart za dogodke obrnejo na Dijano Lukić, da je letos
dogodkov več kot pretekla leta in smo v ta namen pridobili v uporabo še 2. preddverje.
Povedal je še, da Slovenske železnice tudi letos ponujajo popust za skupine (polovična cena)
in da skupine lahko najavijo gospe Gorjanc na ŽTP na št. 01 291 25 64.
Dr. Samo Zupančič je opomnil na dolgove vlade do festivala ter, da bo eden od udeležencev
okroglih miz dr. Miro Cerar in naj izkoristijo priložnost, da se to uredi.
Alojz Vitežnik je dal pripombo na izbor nastopajočih zborov in izločitev enega zbora.
Predsednica je pojasnila, da je izbor opravila Komisija za kulturo in če je prav razumela, ta
zbor ni bil dovolj kakovosten.
Sklep št. 6: V prihodnje mora Komisija za kulturo predložiti Upravnemu odboru v
potrditev predlog nastopajočih.
Ad 4. Posvet v parlamentu
Predsednica je povedala, da bodo končno vabilo prejeli najkasneje v ponedeljek, saj se ta
petek sestanejo v parlamentu, da dorečejo končni dnevni red. Na posvet bo prišla tudi
ministrica za zdravje, Milojka Kolar, EU poslanec Ivo Vajgl ter novi poslanci. Prosila je, da
vsaka PZDU pripelje vsaj 4 predstavnike, ostala mesta bomo zapolnili s člani Ljubljanskih
društev. Podatke o udeležencih naj posredujejo čim prej. Anka Tominšek je vprašala zakaj
posveta niso organizirale vse pokrajinske zveze in da bi morale tiste, ki so organizirale
posvete, v Državnem zboru predstaviti zaključke. Predsednica je povedala, da so posvete
organizirale skoraj vse pokrajinske zveze in da zaključkov ne bo moč predstaviti, saj smo
časovno omejeni.
Karl Drago Seme je vprašal kako bodo lahko učinkoviti, če do sedaj niso bili in predlagal, da
se uvodne razprave skrajšajo ter zahtevajo učinkovite in konkretne ukrepe.
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Predsednica je člane vprašala ali bodo lahko sami krili stroške prihoda na posvet. Nihče ni
podal pripombe.
Sklep št. 7: Soglasno je bilo sprejeto, da pokrajinske zveze same krijejo stroške prihoda
na posvet o zdravstvu, ki bo 1.10.2014.
Ad 5. Zavod
Toni Rifelj je ponovno na kratko predstavil pomen ustanovitev Zavoda. Povedal je, da so
pripravili Akt o ustanovitvi Zavoda, ki ga še usklajujejo. Pogoj za ustanovitev pa je sprejem
novega Statuta ZDUS, v katerem bo zapisano, da ZDUS lahko ustanovi tovrsten Zavod. Gre
za močno, certificirano ponudbo produktov z varovalnim sistemom. Z izvajanjem bi pričeli na
ZDUS in bi dejavnost nato širili na PZDU in DU; ključno pri tem je, da gre za možno obliko
financiranja.
Franjo Krsnik je ob tem opozoril na Zakon o humanitarni dejavnosti. Opozoril je na to, da ne
bi prišlo do kakšnih zapletov, ker bi bil Zavod profitabilen.
Ob tem je predsednica predlagala, da bi ustanovili delovno skupino, ki bi pregledala
zakonodajo in bi za ministrstva in vlado lahko pripravila predloge za spremembo
zakonodaje (poudarek na preveliki obdavčitvi društev).
Anka Tominšek je povedala, da je treba tudi za ta namen Statut potrditi, da pa to ni možno
storiti korespondenčno, v kolikor ni to že prej zapisano v Statutu.
Ad 6. Odnos do DeSUS
Janez Sušnik je povedal, da ZDUS in DeSUS že nekaj časa tesneje sodelujeta in da so
upokojenci veliko doprinesli k njihovem volilnem izidu. Povedal je, da je bil v pogajalski
skupini za pripravo koalicijske pogodbe, da je bil uspešen pri posredovanju na področju
socialnih vidikov, neuspešen pa na gospodarskem in turističnem, saj DeSUS ni upošteval
njegovih predlogov. Povedal je še, da posredovanih predlogov za državne sekretarje ne bodo
upoštevali, je pa še vedno možnost za vključitev v nadzorne svete.
Poudaril je, da se bo potrebno sestati z vsemi strankami in predelati vsa odprta vprašanja.
Predlagal je tudi, da se ZDUS poveže z vsemi poslanci in da je sam pripravljen voditi te
dialoge.
Predsednica je povedala, da smo DeSUS-u ponudili soje kandidate, strokovnjake, da pa ti niso
prišli niti do kadrovske komisije, kar je naravnost pošastno pa je to, da si lahko z 10 evrsko
letno članarino priboriš tudi ministrsko mesto, čeprav nisi strokovnjak.
Anka Tominšek je poudarila, da se moramo povezovat z vsemi strankami, da moramo dati
poudarek tudi na vzdržnost pokojnin in ravno na tem področju je treba v sodelovanje vključiti
tudi Komisijo za pokojninsko politiko. Ko nas bo sprejela ministrica MDDSZ, je treba
poudarit, da so pokojnine ustavna pravica, zagovarjati pa je treba tudi malo delo in delo
upokojenih obrtnikov.
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Anton Donko je povedal, da se nam bodo ob 13. uri pridružili poslanci DeSUS-a in se bomo
lahko z njimi pogovorili.
Ad 7. Članstvo v Age Platform Europe
Predsednica je člane seznanila z odgovorom Marjana Sedmaka, ki so ga predhodno prejeli po
elektronski pošti. Predsednica je predlagala, da se zadeva zaključi.
Ad 8. Delavska hranilnica
Toni Rifelj je člane ponovno seznanil s ponudbo Delavske hranilnice, ki s svojo ponudbo že
uspešno prihaja v društva in med člane. Povedal je, da bodo sofinancirali delavnice
predsednikov DU, ki bodo v Delfinu.
Člane je seznanil s ponudbo za nakup delnic, ki bodo v obtoku do 30.9.2014, da pa še
ugotavljajo zakaj natančno gre, saj imajo ogromno kapitala. Predsednica je povedala, da
ZDUS denarja za nakup delnic nima, da ima ZDUS sicer v lastni nekaj delnic od katerih
dobimo tudi dividende, ima pa denar sklad VS in meni, da je z naslova dividend večji donos
kot z naslova dosedanjih obresti.
Janez Sušnik je povedal, da je ponudba dobra in konkurenčna.
Ad 9. Projekt Mreža
Predsednica je povedala, da so gradivo v zvezi s projektom prejeli v elektronski obliki, v
oktobru bomo izvedeli za rezultat razpisa. V kolikor projekt dobimo, bomo imeli zagotovljena
sredstva za plače javnih delavcev na pokrajinah. Iz tega naslova bomo zagotovili tudi del
sredstev za delavnice s predsedniki.
Ad 10. Razno
Pregled zaključkov Zbora članov
Na Zboru članov je bilo predlagano, da Upravni odbor pregleda zaključke. Drugih
obvezujočih zaključkov, razen podaljšanega roka za predložitev pripomb na Statut, ni.
Kreativne delavnice
Na kratko smo predstavili predlog kreativnih delavnic, ki bi potekale v času delavnic s
predsedniki DU.
Nika Antolašić je povedala, da je Komisija za tehnično kulturo del naloge že opravila in sicer
je bil opravljen izbor mojstrov in mojstric (1. razpis), ki bodo v Delfinu izučili bodoče
društvene mentorje (2. razpis) za izvajanje rokodelskih dejavnosti. Člani so prejeli poročilo.
Anton Kotar je povedal, da ima Komisija za kulturo nekaj predlogov za predstavitev pevske,
dramske in drugih dejavnosti. Člane je seznanil še z idejo, da bi hotel ponudil svoje kapacitete
v rabo JSKD, nad čemer sta bila navdušena tako direktorica hotela, kot direktor JSKD.
Sprejem novega DU
Nika Antolašić je članom poslala predlog ugotovitvenega sklepa o sprejemu DU Laporje v
PZDU in ZDUS.
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Sklep št. 8: Upravni odbor je soglasno sprejel vključitev DU Laporje v ZDUS in PZDU.
Izplačilo posmrtnine (Stanislav Bec, DU Velenje)
DU Velenje je na ZDUS večkrat naslovilo prošnjo za izplačilo posmrtnine po preteku roka za
g. Beca.
Sklep št. 9: Upravni odbor ne soglaša z nobenim izplačilom posmrtnine iz sklada VS po
preteku roka določenega s pravilnikom.
Večkrat so se pojavila vprašanja v zvezi z izplačilo vplačanih članarin ob izstopu iz sklada
VS. Tudi to je določeno s pravilnikom.
Sklep št. 10: Upravni odbor ne soglaša z nobenim izplačilom vplačanih članarin v sklad
VS.
Prošnja za oprostitev plačila članarine
DU Postojna je na ZDUS naslovilo prošnjo za oprostitev plačila članarine za leto 2014. Člani
so bili soglasni, da oprostitev ni možna, da se je društvo res znašlo v težavah zaradi naravne
nesreče, da pa je takih društev več in ne moremo delati izjem.
Sklep št. 11: Prošnji DU Postojna za oprostitev plačila članarine se ne ugodi.
Odbor sklada VS
S sklepom 23. seje so bili imenovani člani odbora sklada Vzajemne samopomoči. V odbor se
imenuje dodatnega člana.
Sklep št. 12: V odbor sklada Vzajemne samopomoči se dodatno imenuje Franca
Lobnika.
Ob zaključku je Anton Donko povedal še, da nismo uspeli realizirat pomoči, za katero nas je
zaprosilo upokojensko društvo iz federacije BiH, saj trenutno nimamo nobenih sredstev. V
kolikor bo ZDU poslovno leto zaključil pozitivno, bo del sredstev nakazal za ta namen.
Seja je bila zaključena ob 13. uri.

Zapisala
Nika Antolašić

Predsednica
dr. Mateja Kožuh Novak
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