Upravni odbor ZDUS
Zapisnik 9. seje Upravnega odbora ZDUS v mandatnem obdobju 2015-2019
z dne 4. 11. 2016

Prisotni člani: Janez Sušnik (predsednik ZDUS), Vera Pečnik (podpredsednica ZDUS), Jože
Žnidarič (predsednik PZDU Posavje), Franc Hojnik (predsednik PZDU Spodnje Podravje), Janez
Gologranc (predsednik PZDU Koroške), Janez Malovrh (predsednik PZDU Zasavje), Inge
Ivanek (namestnica predsednice PZDU Pomurje), Mirko Miklavčič (predsednik PZDU Južno
Primorske), Jože Rebernak (predsednik PZDU Šaleške), Dušan Kraševec (namestnik
predsednika PZDU Dolenjske in Bele krajine, Silvo Malgaj (predsednik PZDU Celje), Zdravko
Malnar (predsednik PZDU Gorenjske), Franc Lobnik (predsednik PZDU Zgornje Podravje),
Marjan Sedmak (predsednik Osrednjeslovenske PZDU) in Zlatko Martin Marušič (predsednik
PZDU Severne Primorske).
Prisotni vabljeni: Alojz Vitežnik (predsednik NO ZDUS), Ana Bilbija (predsednica Strokovnega
sveta ZDUS), Karolina Vida Rozman (predsednica KKOSZ ZDUS), Rožca Šonc (vodja programa
SzS), Mojca Adam Derganc (računovodja ZDUS) in Nika Antolašić (poslovna tajnica ZDUS).
Opravičeno odsotni člani: Vijola Bertalanič (predsednica PZDU Pomurje) in Jože Jazbec
(predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine).
Opravičeno odsotni vabljeni: Amalija Šiftar.

Sejo je vodila Vera Pečnik in predlagala v sprejem naslednji dnevni red:
1. Pregled realizacije sklepov, obravnava in sprejem zapisnika 8. redne seje UO ZDUS
2. Pregled realizacije sklepov, obravnava in sprejem zapisnika 8. korespondenčne seje
UO ZDUS
3. Pregled realizacije finančnega načrta za leto 2016 in napoved do konca leta
4. Vsebinski načrt za leto 2017
5. Finančni načrt za leto 2017
6. Članarina ZDUS za leto 2017, članarina in izplačilo posmrtnine Sklada Vzajemne
samopomoči za leto 2017
7. Seznanitev s potrjenima kandidatoma za predsednika ZDUS in določitev dnevnega
reda za volilni zbor članov ZDUS dne 15. 12. 2016
8. Statut ZDUS
9. Predlogi za priznanja ZDUS za leto 2016
10. Program Starejši za starejše – Starejši za višjo kakovost življenja doma;
problematika v Podravju in Južno Primorskem
11. Program RESje – Prostovoljska pomoč osebam z demenco in njihovim svojcem;
problematika izvajanja programa
12. Sprejem razdelilnika sredstev za sofinanciranje mednarodnih dejavnosti DU
13. Članstvo v Age Platform in plačilo članarine
14. Predstavitev Strategije dolgožive družbe
15. Razno

a)
b)
c)
d)
e)

Revizija računovodskih izkazov za leto 2016 – ponudbe in izbor
Izvedba računovodskih izobraževanj 2016/2017 – ponudbe in izbor
Zaloge Zavoda Modri Živko – predlog za razdelitev prehranskih dopolnil
Sprejem DU Bezena v ZDUS – predlog ugotovitvenih sklepov
Nalepke za plačano članarino 2017 – ponudbe in izbor

Zlatko Martin Marušič je pod točko Razno predlagal, da se doda podtočka f) Reševanje
poračuna pokojnin.
Sklep št. 1: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel dnevni red z razširjeno točko Razno.
Ad. 1
Nika Antolašić je predstavila realizacijo sklepov 8. redne seje in povedala, da so bili realizirani
vsi sklepi razen št. 7, kjer je pojasnila, da je akt o sistemizaciji delovnih mest strokovne službe
še vedno v pripravi.
Na zapisnik pripomb ni bilo.
Sklep št. 2: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel zapisnik 8. redne seje z dne 31. 8. 2016.
Ad. 2
Nika Antolašić je predstavila realizacijo sklepov 8. korespondenčne seje s poudarkom na
izplačilih za letovanje, le-ta bodo izvedena v celoti, ko bomo prejeli zahtevano
dokumentacijo s strani društev.
Franc Lobnik je dal pripombo, da izračun delegatov po njegovem mnenju ni bil pravilen, saj
so naknadno ugotavljali, da so društva svojo članarino poravnala naknadno.
Nika Antolašić je pojasnila način izračuna in povedala, da se v pregled plačane članarine za
preteklo leto upoštevajo vsa nakazila, ki jih ZDUS prejeme do 31. 3. tekočega leta in je
izračun pravilen.
Jožef Žnidarič je postavil vprašanje glede zamenjave delegata v primeru bolezni.
Odgovorjeno mu je bilo, da se zadeva lahko uredi, kot določa posamezen temeljni akt PZDU,
če pa to ni posebej opredeljeno, so bili soglasni, da je dovolj, da o tem sklepa UO PZDU.
Sklep št. 3: Upravni odbor je soglasno sprejel zapisnik 8. korespondenčne seje.
Ad. 3
Vera Pečnik je uvodoma predstavila podala nekaj vsebinskih poudarkov dela ZDUS. Povedala
je, da smo bili aktivni pri pripravi manifesta, usklajevanju pokojnin, podali smo pripombe
glede seniorskega dodatka, obiskovali smo vse poslanske skupine, borili smo se in se še
bomo za dvig najnižje pokojninske osnove, poudarila je tudi opravljene aktivnosti na
festivalu. Program ZDUS-a je dobro zastavljen, dnevno odgovarjamo na terensko
problematiko, trudimo se tudi za medijsko razpoznavnost.

Silvo Malgaj je postavil vprašanje člana UO PZDU Celje glede uskladitve pokojnine za 0,4 % in
dejal, da imajo informacijo, da predsednik DeSUS-a s tem v zvezi ni imel sogovornika s strani
ZDUS.
Vera Pečnik je demantirala izjavo, dejala, da vse pobude prihajajo s strani ZDUS in si za
njihovo realizacijo prizadevamo ves čas, žal pa si marsikdaj marsikdo lasti naše zasluge.
Predlog UO PZDU Celje je, da gremo z zahtevami pred parlament.
Vera Pečnik je odgovorila, da je tudi predsednik dejal, da v kolikor naše pripombe ne bodo
uslišane, bomo dejansko šli pred parlament.
Anka Tominšek je dejala, da je na različnih srečanjih, med drugim na sestanku z aktivi in
klubi, že povedala in naročila predsednikom PZDU, da informirajo svoje predsednike društev
o aktivnostih ZDUS-a ter da je ZDUS zaslužen za zadnjo uskladitev pokojnin.
Marjan Sedmak je podal pripombo na srečanje z aktivi in klubi, da ideja o izločitvi klubov in
aktivov ni bila ideja njihove PZDU, temveč prejšnjega vodstva ZDUS.
Franc Lobnik je povedal, da je podoben primer v njihovi PZDU in sicer z ZDU v Lenartu.
Mirko Miklavčič je dejal, da vidi razlog v ne uskladitvah pokojnin v določitvi, da se pokojnine
usklajujejo šele po rasti 2,5 BDP. To je bil politični dogovor.
Glede 0,4 % uskladitve pokojnin je Ana Bilbija povedala, da je bilo rečeno da uskladitev bo,
niso pa povedali točno kdaj in na to bi moral biti pozoren tudi ZDUS. Glede seniorske
olajšave pa smo bili pozni in ne smemo pozabiti, da moramo biti v bodoče pravočasni in
moramo zadeve tudi temeljito utemeljiti.
Jožef Žnidarič je rekel, da je vodstvo ZDUS imelo razgovore pri vseh strank in da Erjavčeva
izjava ni bila na mestu. Predlagal je, da se pozornost posveti tudi naslednjemu, januarskemu
usklajevanju pokojnin.
Mojca Adam Derganc je predstavila realizacijo finančnega načrta do 30. 9. 2016in napoved
do konca leta (na podlagi mesec starejše realizacije).
Za realizacijo je podala naslednje poročilo: vseh prihodkov skupaj je bilo 890.617,02 EUR, kar
je slabih 78 % glede na načrt; skupni odhodki so znašali 682.759,04 EUR, kar je slabih 60 %
glede na načrt; prihodki na projektih so znašali 420.583,58 EUR, odhodki pa 320.817,36 EUR.
Presežek prihodkov nad odhodki je na 30. 9. 2016 znašal 207.857,98 EUR, pri čemer je
potrebno upoštevati, da niso še v celoti razdeljena sredstva ZPIZ, pri programu starejši za
starejše se je znižal primanjkljaj, oktobra je bil iz programa nakazan 2. obrok, itd. Glede
napovedi na realizacijo 31. 8. 2016 nam kaže dobro, presežek prihodkov nad odhodki bi po
napovedi znašal 38.000 EUR, pri čemer je treba upoštevati, da se bo del sredstev prenesel na
program Starejši za starejše in podobno.
Alojz Vitežnik je postavil vprašanje glede terjatev za projekte, npr. nekateri projekti so se
končali že pred 2 leti, sredstev pa še nismo prejeli. Mojca Adam Derganc je odgovorila, da
smo za projekt Nazdravje nakazilo prejeli v oktobru in je pri vseh štirih zahtevkih odprtih le
še 4 % zadržanih sredstev, terjatev za Net-Age znaša približno 46.000 EUR. Terjatev za iCarer
je znašala dobrih 17.500 EUR, s tem da smo oktobra že prejeli del sredstev od ministrstva, pri
Spominih smo porabili za 1.500 EUR sredstev manj, kar bomo morali vrniti, na Mostovih
imamo na predujmih še 3.000 EUR več kot smo porabili.

Alojz Vitežnik je dodal še, da pri projektu Net-Age nobeden od parterjev ni dobil poravnanih
obveznosti in celotna terjatev parterjev znaša kar 500.000 EUR in je predlagal, da bi se bilo
smiselno povezati s parterji in iti v tožbo. Vera Pečnik je dejala, da bi bilo smiselno, da gre
skozi to odvetniška družba.
Janez Gologranc je menil, da je napoved dobra, a je opozoril, da potrebujemo še 330.000
EUR prihodkov do konca leta. Zanimalo ga je na kaj se nanašajo stroški delovanja iz FIHA, teh
je za 49.000 EUR ter vprašal, zakaj v finančnem načrtu ni bilo projekta Gibalni programi za
starejše, za kar je dobil pojasnilo, da gre celoten znesek na stroške MIZKŠ in Fakultete za
šport. Glede FIHO-vih sredstev mu je bilo odgovorjeno, da letno prejmemo skoraj enako
višino sredstev za delovanje in ne za program SzS, tu so režijski stroški ter ena in pol plače
zaposlenih. Za gibalni projekt pa smo kandidirali kasneje, kot je bil narejen finančni načrt.
Marjan Sedmak je za ilustracijo glede sredstev FIHO povedal, da jih prejema ZDUS zato, da
»mašina ZDUS-a teče«, akcijski program pa je projekt gibalne kulture, kjer je zaposlena
kineziologinja in uči starejše pravilnega načina gibanja.
Vera Pečnik je dejala, da v kolikor je interes v PZDU, se morajo tam predavanja tudi izvesti.
Rožca Šonc je Mojco Adam Derganc dopolnila z informacijo glede sredstev programa SzS, da
so uspešno zmanjšali razliko na -3.000 EUR. Stroški ZDUS-a za delovanje programa so
načeloma pokriti.
Vera Pečnik je dodala, da je v načrtu, da bi decembra v programu nakazali še tretji obrok.
Sklep št. 4: Upravni odbor ZDUS se je seznanil z realizacijo finančnega načrta ZDUS za leto
2016 in napovedjo do konca leta.
Ad. 4
Janez Sušnik je na kratko predstavil predlog vsebinskega načrta dela ZDUS za leto 2017. ZDUS
bo aktivnosti usmerila na naslednje ključne aktivnosti: gmotni položaj starejših, stalni nadzor
zakonsko ali drugače opredeljenih pravic starejših, skrbela bo za aktivno, zdravo in varno
staranje, krepila bo pomoči starejšim in organizirala prostovoljstvo starejših, upravičila bo
poslanstvo kot največje NVO, izkazala bo odgovornost do Sklada Vzajemne samopomoči,
poskrbela bo za vzdržnost financ.
Prisotni na predlog dela niso imeli pripomb.
Sklep št. 5: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel predlog programa dela ZDUS za leto
2017.
Ad. 5
Janez Sušnik je predstavil predlog finančnega načrta ZDUS za leto 2017, ki predvideva skupaj
1.041.039,67 EUR vseh prihodkov, od tega 525.573,09 brez projektov in 515.466,58 za
projekte.
Janez Gologranc se ni strinjal z odhodki za delovanje PZDU in menil, da bi morala biti
razdelitev delno s fiksnim zneskom, delno pa glede na število društev v PZDU. Predlagal je da

se višina sredstev, ki jih člani DU iz posamezne PZDU preko letovanj v hotelu Delfin
prispevajo za delovanje ZDUS, upoštevajo kot kriterij za dodelitev sredstev za delovanje
PZDU.
Janez Sušnik je odgovoril, da je pripomba v zvezi z razdelitvijo sredstev za delovanje PZDU
najbrž na mestu. Glede na zadnjo razdelitev je povedal, da je imela PZDU Koroške pri športu
druga največ sredstev, podobno velja za pevske zbore. S predlogom kriterija razdelitve
sredstev (hotel Delfin) pa se ni strinjal.
Sklep št. 6: Upravni odbor ZDUS je z večino glasov sprejel predlog finančnega načrta ZDUS
za leto 2017.
(Proti je glasoval Janez Gologranc.)
Ad. 6
Vera Pečnik je podala predlog za nespremenjeno članarino ZDUS ter članarine in posmrtnine
iz Sklada Vzajemne samopomoči.
Za sklad je Vera Pečnik povedala, da kaže, da bo vzdržen vsaj še dve leti, upamo pa, da bomo
našli možnost za sodelovanje z eno od zavarovalnic.
Janez Malovrh je povedal, da je problem sklada to, da je solidarnosten in če ni obnove
članstva, izstopov pa je veliko, pride do neravnovesja med vplačili in izplačili. Morda bi bilo
potrebno razmisliti o spremembi starostnega limita za pristop novih članov. Glede
kombinacije z zavarovalnicami, pa je rekel, da dvomi v sodelovanje.
Jože Žnidarič je dodal, da se tričlanska komisija se trudi, da najde rešitev za vzdržnost sklada.
Zadolžen je bil za razgovor z Mitjem Mejačem (v povezavi z Zavarovalnico Maribor), da
vidimo kakšen predlog bodo imeli. Poročilo o tem bo sledilo na prihodnji seji UO ZDUS.
Postavil je vprašanje časovne omejenosti dela komisije sklada in predlagal, da se UO ZDUS do
15. 12. 2016 opredeli do sestave komisije za nadaljnje delo. Kar je Vera Pečnik komentirala,
da je sklep o imenovanju te skupine UO ZDUS že sprejel ter predlagal,da komisija v tej sestavi
deluje še naprej.
Marjan Sedmak se je pridružil predlogu predsedujoče, da se delo komisije nadaljuje in da UO
ZDUS daje mandat obstoječi skupini za nadaljnje pogovore z zavarovalnicami.
Inge Ivanek je predstavila predlog PZDU Pomurje, da so razmišljali o možnosti, da bi
vključevali tudi starejše od 70 let in bi za njih dvignili članarino.
Mirko Miklavčič je glede vključevanja zavarovalni povedal kakšna je zakonodaja na tem
področju in da ni smiselno opravljati razgovor z direktorji Poslovnih enot zavarovalnic,
temveč direktno z aktuarji na njihovih centralah, ki pripravljajo izračune. Prisotne je seznanil
tudi z informacijo, da so v preteklosti že potekali podobni pogovori in nobena od
zavarovalnic ni pristala na sodelovanje, saj bi bila dokapitalizacija sklada za njih
nesprejemljiva.

Jože Rebernak je predlagal, naj se bodisi poveča članarina, ali pa zmanjša izplačilo. Glede
vzdržnosti je dejal, da je tudi sam naredil izračun in meni, da bo že leto 2017 težavno.
Pridružil pa se je mnenju iz Pomurja in predlagal naj komisija prouči tudi te možnosti.
Franc Lobnik je dejal, da je UO ZDUS dolžen skrbeti za sklad in pripravljati predloge za
njegovo vzdržnost ter v primeru nevzdržnosti določiti način zaprtja in izplačil.
Alojz Vitežnik je dejal, da mora imeti sklad svoje organe, da imamo za sklad jasno določeno,
kdo so vlagatelji ter da je potrebno uskladiti pravilnik.
Anka Tominšek je spomnila na dopis, ki so ga člani prejeli ob pripravi novega statuta in sicer
da je v aktu opredeljen tudi sklad. Opozorila je tudi, da je že dve leti od sklepa zbora, da se
pripravi in sprejme nov pravilnik, pa tega še ni.
Sklep št. 7: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel:
- članarino ZDUS in PZDU za leto 2017, ki znaša 1 EUR na člana (0,50 EUR za PZDU in
0,50 EUR za ZDUS),
- članarino Sklada Vzajemne samopomoči za leto 2017, ki znaša 10 EUR (0,30 EUR za
DU in 9,70 EUR za ZDUS) in
- izplačilo posmrtnine iz Sklada Vzajemne samopomoči za leto 2017, ki znaša 205
EUR.
Sklep št. 8: Upravni odbor ZDUS, ki je Sklep o imenovanju Komisije Sklada Vzajemne
samopomoči sprejel 1. 6. 2016, je imenovani komisiji predlagal, da pripravi pravilnik sklada
v skladu z novim Statutom ZDUS, ki bo sprejet decembra tekočega leta.
Ad. 7
Karolina Vida Rozman je povedala, da smo razpisali nadomestne volitve predsednika ZDUS za
preostalo mandatno obdobje 2015-2019 in je bil razpis objavljen smiselno glede na Pravilnik
o volitvah v Zvezi društev upokojencev Slovenije. Do roka sta prispeli dva predloga
kandidatov in sicer za Marjana Sedmaka in Janeza Sušnika. Komisija je pregledala priložen
material in ugotovila, da so bile priložene priloge v skladu z razpisom.
Glede na smiselno uporabo pravilnika, je komisija obe kandidaturi podprla in pripravila
poročilo z volilni zbor članov, ki bo 15. 12. 2016 in s katerim ugotavlja ustreznost obeh
kandidatov ter potrjeni kandidaturi v tem poročilu tudi navedla. Glede na razpis
nadomestnih volitev je potrebno sprejeti tudi dnevni red volilnega zbora članov, zato je
Karolina Vida Rozman v imenu komisije predlagala, da UO ZDUS sprejme naslednji dnevni
red volilnega zbora članov:
1. Otvoritev volilnega zbora članov
2. Izvolitev organov in delovnih teles volilnega zbora članov:
- predsedstva
- verifikacijske komisije
- zapisnikarja in overiteljev zapisnika
- volilne komisije
3. Sprejem Poslovnika o poteku dela volilnega zbora članov
4. Sprejem Statuta ZDUS
5. Sprejem vsebinskega načrta dela ZDUS za leto 2017

6. Sprejem finančnega načrta ZDUS za leto 2017
7. Sprejem višine članarine ZDUS, članarine in izplačila posmrtnine Sklada
Vzajemne samopomoči
8. Ugotovitev o prenehanju polletnega mandata predsedniku ZDUS Janez Sušniku
9. Nadomestne volitve predsednika ZDUS za preostalo mandatno obdobje 20152019
a) Poročilo Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve o
kandidacijskem postopku in kandidacijskih listah
b) Nadomestne volitve predsednika ZDUS
10. Podelitev listine Častni član ZDUS Aldu Ternovcu
Marjan Sedmak je povedal, da je prejel informacijo, da je prišlo do nekega incidenta, nakar je
Janez Sušnik povedal, da je pred dnevi prejel grozilni klic, o čemer je seznanjena tudi policija.
Marjan Sedmak je dejal, da biti izvoljen za predsednika na podlagi take grožnje, je breme in
sporočil, da bo na seji IO Osrednjeslovenske PZDU dal v razpravo predlog za umik
kandidature, ker je prvi na katerega pade sum.
Jože Rebernak je menil, da so grožnje nesprejemljive in glede na dane predloge povedal, da
bi bilo smiselno, da na volitvah nastopata oba.
Karolina Vida Rozman je prisotne seznanila, da gre gradivo za volilni zbor članov naprej
takšno kot je, z obema predlogoma.
Alojz Vitežnik je ob koncu razprave seznanil prisotne, da bo NO ZDUS v skladu s svojimi
dolžnostmi pregledal celotno dokumentacijo in bo nanjo podal svoje poročilo.
Sklep št. 9: Upravni odbor ZDUS se je seznanil s potrjenima kandidatoma za nadomestne
volitve za predsednika ZDUS in soglasno sprejel predlagan dnevni red volilnega zbora
članov ter seznam delegatov.
Ad. 8
Anka Tominšek je povedala, da so prisotni dokument s pripombami prejeli. Glede na ključna
vprašanja smo prejeli pripombe 7 PZDU, od tega od 1 PZDU dvakrat in 11 društev
upokojencev ali delovnih teles. V nadaljevanju je predstavila ključna vprašanja ter
predlagane rešitve.
Silvo Malgaj je povedal, da so na PZDU menili, da je 1. člen preozko definiran in je hvaležen,
da je zdaj zajeto vse.
Mirko Miklavčič je menil, da so pokrite vse dileme, če se v prvem členu doda vse zveze.
Predlagal pa je, da se s popravki v skladu v prvim členom, popravi ali briše 53. člen ter da ne
razume, zakaj se ni upošteval njegov predlog, da se v statutu opredeli tudi možnost
ustanovitve sindikata.

Glede aktivov in klubov je Janez Sušnik povedal, da se bo vzpostavil piramidni sistem
organiziranja na relaciji DU-PZDU-ZDUS in se bodo aktivi in klubi, ki do sedaj niso bili del
PZDU-jev lahko prostovoljno vključili v obstoječe PZDU.
V nadaljnji razpravi, v kateri so sodelovali Franc Lobnik, Anka Tominšek, Mirko Miklavčič,
Zdravko Malnar, Marjan Sedmak, Ana Bilbija, Franc Hojnik, Alojz Vitežnik, Jože Rebernak,
Rožca Šonc in Janez Sušnik so govorili o organiziranju zveze, vključevanju in članarini, za
slednjo je bil podan predlog, da se določi rok plačila, saj gre za ključen prihodek ZDUS-a za
delovanje.
Sklep št. 10: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel predlog, da društva glavnino članarine
za tekoče leto poravnajo do 31. 5., poračun pa se opravi najpozneje do 30.9 (oboje v
tekočem letu).
Janez Sušnik je prisotne seznanil, da je bilo za 10-mesečno obdobje nakazano 76 % članarin.
Marjan Sedmak je predlagal, da v primeru, če DU ne plača članarine 1 leto in se spomni, da jo
poravna naslednje leto, mora takrat poravnati članarino za preteklo in tekoče leto v celoti.
Sklep št. 11: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel predlog, da v primeru, ko društvo
upokojencev eno leto ne poravna članarine, jo pa želi poravnati v naslednjem letu, mora
takrat poravnati hkrati članarino za preteklo in tekoče v celoti.
Glede omejitve mandatov so se prisotni opredelili, da ne bi bistveno omejevali mandatov.
Nadalje je potekala kratka razprava glede naziva in dela sekretarja zveze.
Sklep št. 12: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel predlog, da se vodja strokovne službe
imenuje tajnik ZDUS.
Sklep št. 13: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel pripombe in dopolnitve Statuta ZDUS.
V predlagani obliki, skupaj s pripombami in dopolnitvami, ki jih je pripravila Komisija za
kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve, daje Statut ZDUS v sprejem Zboru članov
ZDUS.
Ana Bilbija je predlagala, da se pripravi še čistopis Statuta ZDUS in se ga pošlje na bazo.
Sklep št. 14: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel predlog, da se na bazo posreduje
čistopis Statuta ZDUS s sprejetimi pripombami in dopolnitvami.
Ad. 9
Karolina Vida Rozman je predstavila predlog komisije za sprejem predlogov priznanj ZDUS za
leto 2016. Iz poročila komisije je predstavila naslednje podatke: prejeli smo 402 predloga za
priznanje ZDUS, 112 predlogov komisija v skladu s pravilnikom ni odobrila. Predlogov za
častne člane komisija ne predlaga, ker smatra, da gre za take primere, ki še niso končali dela

in so še vedno zelo aktivni. Podani so bili tudi predlogi za priznanja preteklim predsednikom
komisij, kjer zaradi različnih stališč niso potrdili vseh predlogov.
Anka Tominšek je dala pripombo na priznanja v smislu predloga, ki je prispel na predlog
Statuta ZDUS in sicer, da se med priznanja uvrsti še naj prostovoljec in naj prostovoljska
organizacija.
Ob tem je Karolina Vida Rozman povedala, da je za zadnji razpis komisija zaprosila strokovno
službo programa SzS, da pripravijo razpis za priznanja za prostovoljce, pa tega do zasedanja
komisije niso pripravili, ker je bila taka odločitev Programskega sveta SzS.
Sklep št. 15: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel predloge za priznanja ZDUS za leto
2016 in sicer 157 pisnih priznanj, 11 pisnih priznanj za zasluge, 50 malih plaket, vključujoč
plakete za obletne skupine, 11 plaket za zasluge in 61 velikih plaket.
Ad. 10
Janez Sušnik je uvodoma dejal, naj bosta predstavitvi problematike kratki in jedrnati.
Predstavil je problematiko z območja Ormoža, da je veliko DU, ki programa ne želijo več
izvajati in da program izvaja društvo žena, kar je zaskrbljujoče. Predlagati je potrebno
sanacijo za to področje. Glede te tematike so prisotni prejeli gradivo DU Ormož in DU Kog.
Mirko Miklavčič je predstavil problematiko s področja njihove PZDU in povedal, da je naredil
analizo stanja projekta ter ugotovil, da se nekatere zadeve ne izvajajo ali pa se ne izvajajo po
načelih prostovoljstva. Predstavil je zaplet glede internega glasila, ki ga ureja koordinatorka
ter predvsem njenega dela, ki je v določenih primerih sporno. Z analizo je ugotovil, da v
zadnjem letu in pol ni bilo nobenega izobraževanja predsednikov pokrajin na temo
programa, da se ne spoštujeta Pravilnik o prostovoljskem delu in Etični kodeks
prostovoljstva.
Franc Hojnik je dejal, da so predsedniki DU tisti, ki so odgovorni za izvajanje in da je bilo na
predavanjih rečeno, da je koordinator glavni in ureja tehnična vprašanja. Po analizi je
ugotovil, da je projekt dober in po statistiki samokontrolen. Izrazil je željo, da se predsednike
izobrazi za delo v programu.
Rožca Šonc je spomnila, da je UO ZDUS enkrat že sprejel sklep, da bo eno sejo v celoti
posvetil programu Starejši za starejše. Veliko je problemov, ki jih je potrebno rešiti. Program
sam je tak kot je, za kakršnega smo od Socialne zbornice Slovenije dobili verifikacijo in ga
moramo izvajati za financerja MDDSZEM in FIHO.
Anka Tominšek je podprla predlog, da se ena seja posveti samo temu programu.
Sklep št. 16: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel predlog, da se na naslednji seji
posvetijo programu Starejši za starejše.
Ad. 11
Vera Pečnik je uvodoma pojasnila, da sta 28. 10. 2016 ponovno od Projektnega sveta
programa RESje odstopili dve članici in želijo v svet sprejeti novo članico Irmo Veljić.

Jože Žnidarič je na kratko povzel trenutne aktivnosti programa RESje in sodelovanje v
Programu ADAM v zgodnjem odkrivanju Alzheimerjeve bolezni, za kar bo v naslednjih dneh
podpisano tudi pisno o nameri. Do konca leta načrtujejo izvedbo vseh predvidenih aktivnosti
skladno s pogodbo, sklenjeno z MDDSZEM.
Sklep št. 17: Upravni odbor ZDUS se je seznanil z aktivnostmi na programu RESje.
Ad. 12
Vera Pečnik je predlagal umik točke, ker je v gradivu prišlo do napake.
Sklep št. 18: Upravni odbor ZDUS je soglašal, da se točka umakne z dnevnega reda in se
obravnava korespondečno, ko bo gradivo urejeno.
Ad. 13
Marjan Sedmak je predstavil organizacijo Age Platform, kdo so člani, s čim se ukvarja in kaj
zagovarjajo. Zgodovina glede članstva ZDUS je že poznana.
Janez Sušnik je povedal, da bo članarina za leto 2016 znašala 3.056 EUR in bo ZDUS v
kratkem času moral plačali več kot 6.000 EUR, pri čemer je vprašanje, ali si ZDUS to lahko
privošči.
Mirko Miklavčič je predlagal, da ZDUS ostane članica Age Platforme in predlagal, da se skuša
doseči, da se kot letni prihodek ZDUS upošteva znesek brez prihodkov projektov, s čimer bi
zmanjšali tudi strošek članarine.
Marjan Sedmak se je strinjal s predlogom, da se izločijo prihodki projektov in naj se urgira na
osnovi fakture, finančnega stanja in predlaga, da se izloči sredstva projektov. V kolikor bi
dobili pozitiven odgovor, bi o novem znesku lahko sklepali korespondenčno.
Sklep št. 19: Upravni odbor ZDUS je predlagal, da se zavrne račun za znesek članarine 3.065
EUR in predlaga, da se v izračunu upošteva predlog prihodkov brez projektov. Po prejetem
odgovoru bo odbor sklepal korespondenčno.
Ad. 14
Sklep št. 20: Zaradi opravičene odsotnosti poročevalke Amalije Šiftar, se točka umakne z
dnevnega reda.
Ad. 15
a)
Nika Antolašić je predstavila prejeti ponudbi za revizijo poslovnih izkazov ZDUS za leto 2016.

Sklep št. 21: Upravni odbor ZDUS je za revidiranje poslovnih izkazov ZDUS za leto 2016
izbral dosedanjo revizijsko hišo ABC revizija, Družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o.,
Ljubljana.
b)
Nika Antolašić je predstavila prejeti ponudbi za izvedbo računovodskih seminarjev za DU po
PZDU 2016/2017.
Sklep št. 22: Upravni odbor ZDUS je za izvedbo računovodskih seminarjev za DU po PZDU
2016/2017 soglasno izbral Računovodski servis Mojca Adam Derganc s.p.
c)
Janez Sušnik je na kratko povedal, da se zaloge Zavoda Modri Živko porazdelijo na pokrajine,
ZDUS pa bo poravnal obveznosti do dobaviteljev v znesku cca. 6.000 EUR.
Sklep št. 23: Upravni odbor ZDUS je soglašal z razdelitvijo dopolnil in poplačilom
dobaviteljem.
d)
Nika Antolašić je predstavila predlog za vključitev Kluba upokojencev Bezena v ZDUS in PZDU
Zgornje Podravje.
Sklep št. 24: Upravni odbor ZDUS je ugotovil, da se želi klub upokojencev Bezena vključiti v
ZDUS.
Sklep št. 25: Upravni odbor ZDUS je ugotovil, da je Klub upokojencev Bezena polnopravni
član ZDUS.
e)
Nika Antolašić je predstavila ponudbi za tisk nalepk za plačano članarino za leto 2017. Po
krajši razpravi je bil sprejet
Sklep št. 26: Upravni odbor ZDUS je soglasno odločil, da nalepke za plačano članarino niso
potrebne in bodo društva upokojencev članske izkaznice še naprej žigosale in vpisovale
datume vplačil.
f)
Zlatko Martin Marušič je k točki priložil dokumente za pomoč pri reševanju poračuna
pokojnin in jih daje v reševanje strokovni in pravni službi ZDUS.

Seja je bila zaključena ob 14.30 uri.
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