Ljubljana, 07.07.2014

Zapisnik 23. redne seje Upravnega odbora ZDUS v mandatu 2011-2015, ki je bila
23.6.2014 ob 10,00. uri v prostorih Vile Ana v Rogaški Slatini
Prisotni člani UO: dr. Mateja Kožuh Novak (predsednica ZDUS), Anton Donko
(podpredsednik ZDUS), Slavica Golob (podpredsednica ZDUS), Janez Gologranc
(predsednik PZDU Koroške), Karl Drago Seme (predsednik Šaleške PZDU), 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), Emil Hedžet (predsednik PZDU Celje), Mirko Lebarič (predsednik
Pomurske PZDU), Franc Hojnik (predsednik PZDU Spodnje Podravje), Franc Lobnik
(predsednik PZDU Zgornje Podravje), Anka Tominšek (podpredsednica MZU Ljubljana),
Jožef Žnidarič (predsednik PZDU Posavje), Janez Malovrh (predsednik PZDU Zasavje).
24.6.2014 je bil namesto g. Sušnika prisoten g. Vlado Todorovič (podpredsednik Gorenjske
PZDU).
Ostali prisotni: Toni Rifelj (predsednik Gospodarske komisije ZDUS), Rožca Šonc (NS
Delfin hotel ZDUS Izola d.o.o.), Milojka Kolar, Borut Štrukelj (Fakulteta za farmacijo) in
Anja Šonc (strokovna sodelavka ZDUS).
Opravičeno odsotni: dr. Samo Zupančič (predsednik strok. sveta ZDUS), Cecilija Lumbar
(predsednica NO ZDUS), Nina Golob (direktorica Delfin hotel ZDUS Izola d.o.o.), Jožica
Dorniž (direktorica Zavoda Vzajemnost) in Matjaž Vizjak (tiskovni predstavnik ZDUS).
Sejo UO je vodil Anton Donko (podpredsednik ZDUS).
Predlagal je spremenjen dnevni red:
1. Obravnava in sprejem zapisnika 22. redne seje in dopisne seje DP.S.29-5-2014 (A.
Šonc)
2. Sprejem finančnega in vsebinskega načrta za leto 2014 (M. Kožuh Novak)
3. Sprejem vsebinskega poročilo za leto 2013 in kratko statistično poročilo za leto 2013
(A. Donko, M. Kožuh Novak)
4. Sklad Vzajemne samopomoči (J. Malovrh), sprejem višine članarine in izplačila
posmrtnine za leti 2014 in 2015 (A. Šonc)
5. Volitve v DZ in lokalne volitve 2014
6. Festival za 3. življenjsko obdobje in Dan starejših 1.10.2014 (A. Donko, M. Kožuh
Novak)
7. Predstavitev projekta »prehranska dopolnila« Fakultete za farmacijo (prof. dr. B.
Štrukelj) in predstavitev ponudbe Delavske hranilnice (T. Rifelj)
8. Sprejem letnega poročila Zavoda Vzajemnost za leto 2013 in predstavitev nove
direktorice (A. Donko, J. Dorniž)
9. Razno
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a) Sprejem Pravilnika o prostovoljskem delu in Pravilnika o izvajanju in opredelitvi
avtorskega dela (E. Hedžet)
b) Statut ZDUS (E. Hedžet)
c) Sprejem dveh društev v ZDUS (A. Šonc)
d) Inventura za leto 2013 (A. Donko)
e) Sprejem višine članarine za ZDUS in PZDU (A. Šonc)
f) Prošnja za pomoč s strani Zveze društev upokojencev BIH (A. Donko)
g) Kandidati za Nadzorni svet Vzajemne (A. Donko)
h) Datum seje Zbora članov (A. Donko)

SKLEP: Dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad 1. Obravnava in sprejem zapisnika 22. redne seje in dopisne seje DP.S.29-5-2014
A. Donko je šel na kratko skozi sklepe zapisnika 22. redne seje.
SKLEP 1: ni zavezujoče naloge
SKLEP 2: ni zavezujoče naloge
SKLEPA 3 IN 4 : v realizaciji (o tem bo govora na tej seji)
SKLEP 4: gredo k g. Papežu, saj je izrazil željo, da bi se oglasili pri njem po 4.7.2014 zaradi
anomalij; prišlo je le 6 vlog
SKLEP 5: sestanek je bil opravljen; podrobnosti bodo znane, ko bodo pri tej točki
SKLEP 6: zadeva je šla naprej in je predmet dopisne seje.
A. Donko je predstavil še sklep dopisne seje z dne 29.5.2014. UO ZDUS je z 9 glasovi ZA , 4
PROTI in 3 VZDRŽANIMI sprejel sklep, da soglaša s podpisom pogodbe o sodelovanju z
Vzajemno d.v.z. pri izvajanju projekta »Starejši za višjo kakovost življenja doma«.
J. Gologranc je k 3. točki zapisnika dodal, da bi bilo potrebno več sredstev iz postavke
izobraževanja nameniti PZDU-jem.
SKLEP št. 1: Oba zapisnika sta bila soglasno potrjena.
Ad 2. Sprejem finančnega in vsebinskega načrta za leto 2014
A. Donko je dejal, da so vsi prejeli finančni načrt, vsebinskega pa še niso dokončali, saj se še
niso dogovorili, kako je z izobraževanjem.
M. Kožuh Novak je dejala, da bi dala Vzajemna 50.000 € za pridobitev novih članov. S tem
denarjem bi lahko financirali srečanje predsednikov in tajnic ter poskušali dobiti nagrade za
poverjenike. Za vsa izobraževanja pride nekaj čez 100.00 €. M. Kožuh Novak je predlagala 4dnevno izobraževanje, saj je 8 ur delavnic na dan preveč za starejše. Dodala ej, da se začenja
8 leto sedanje ekipe ZDUS ter da je prav, da se bi dobili s predsedniki ter videli, kaj
pričakujejo od nas in da jim povemo, kaj počnemo na ZDUS-u. Dodala je, da je potrebno to
vzeti kot nagrado ter da se je potrebno dogovoriti ali bi šli v to ali ne.
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M. Kožuh Novak je predstavila iz katerih virov bi pridobili sredstva za izobraževanja. Dejala
je, da je potrebno pridobiti nove člane ter poudarila nujnost dela s poverjeniki.
F. Lobnik je dejal, da 50.000 € ne pokoplje in ne reši sklada.
J. Sušnik je dejal, da ne bi želel, da zmanjka sredstev za tekoče poslovanje.
M. Kožuh Novak je naštela, koliko sredstev je za določeno aktivnost (vse skupaj za 275.000
€).J. Sušnik je dejal, da je najbolj primerno 2-dnevno izobraževanje.
A. Donko je dejal, da se ta tema tiče Vzajemne samopomoči ter da ne moremo zaključiti
plana brez tega.
J. Jazbec je poudaril, da je bistveno vprašanje, kako pridobiti nove člane.
J. Malovrh je dejal, da kdor se dovolj angažira, ta tudi pridobi nove člane.
R. Šonc je dejala, je pri njem situacija drugačna, saj je to tam tradicija in se znajo angažirati.
Dejala je, da jih je pridobila le 6 ter da so bili zelo odklonilni.
F. Lobnik je dejal, da je potrebno povečati vplačila, saj so izplačila višja kot sama vplačila.
J. Malovrh je dejal, da so šli čez pravilnik ter da naj bi ga popravili (vendar jim to še ni
uspelo). Poudaril je, da se denar ne sme prelivati, saj je to kriminalno dejanje. Dodal je še, da
je namen tega sklada medgeneracijska solidarnost.
M. Kožuh Novak je dejala, da se naša računovodkinja trudi, kolikor se lahko ter da ne kradejo
denarja. Predlagala je, da ustanovijo 3-člansko komisijo ter to razrešijo.
A. Tominšek je dejala, da se že 12 let ukvarjajo s tem ter da ne pridejo nikamor. Predlagala je,
da se pogovorijo s predsedniki ter napišejo nov pravilnik. Dodala je še, da o tem ne bi smele
odločati le tri osebe ter da bi bilo potrebno prispevati del sredstev za promocijo.
A. Vitežnik je mnenja, da je potrebno povečati članstvo ter prispevek.
J. Žnidarič meni, da je star pravilnik dober, da je potrebno uvesti lestvico po letih, saj se jim
lahko drugače vse uniči. Dodal je, da ima že pripravljen koncept ter predlagal, da bi se
ponovno sestali.
S. Golob je mnenja, da tega s pravilnikom ne bodo rešili ter da lestvica ni dobra rešitev, saj
naj ne bo interesa.
M. Lebarič je dejal, da izplačilo ni interesantno.
M. Kožuh Novak je predlagala, da se v sklad včlanijo:
1. vsi člani UO ZDUS in predsedniki DU
2. tisti, ki redno hodijo in uporabljajo aktivnosti DU
3. vsak nov član prvo leto ne plača članarine in se namesto tega vključi v sklad Vzajemne
samopomoči.
Poudarila je, da je sklad ogrožen ter da lahko le ta močno uniči ugled ZDUS-a.
K. D. Seme se strinja s pridobitvijo novih članov, predlaga lestvico ter da pridemo letos na
Zbor članov z jasnim predlogom.
J. Jazbec je podal predlog, da izplačila vsako leto uskladijo z vplačili.
A. Tominšek je dejala, da je potrebno dobiti odgovor temeljne baze.
A. Donko je dejal, da v kolikor želijo izpeljati izobraževanje, da se morajo odločiti glede
sklada.
V nadaljevanju je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 2: Soglasno je bilo potrjeno, da se za izobraževanje računa 10 € na noč/na
osebo (torej 30 € za 4 dni).
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R. Šonc je zanimalo, koliko je prispevek Hotela Delfin. M. Kožuh Novak ji je odgovorila, da
no Delfin zagotovil sredstva za avtobus ter znižal ceno prenočišča.
SKLEP št. 3: Soglasno je bilo sprejeto, da se do naslednjega UO ZDUS pripravi
pravilnik in predlog za sklad Vzajemne samopomoči. Za to točko bi povabili še pravnico
(ga. Branko Kastelic).
J. Gologranc je ponovno opozoril na potrebo po večjih sredstvih za PZDU-je. Dodal je, da
večje pokrajine lahko pokrijejo vse stroške, manjše pa jih ne morejo. Kar se tiče izobraževanj
je mnenja, da vsi predsedniki DU ne bodo šli za 4 dni v Izolo.
M. Kožuh Novak je dejala, da je ZDUS do sedaj malo plačal za delavnice. Dodala je, da
morejo pričakovati, da bo ZDUS vse naredil ter da naj ne rečejo, da ZDUS ne naredi nič.
M. Lebarič je opozoril na to, da ne more in ne sme delati selekcije med pevci oz. drugimi
člani.
M. Kožuh Novak je dejala, da ima ZDUS prihodke od različnih virov ter da so projekti za
razvoj ZDUS-a nujni.
Nato je bila debata glede prihodkov in stroškov s strani PZDU. Govora je bilo tudi o tem, da
nekatere PZDU dobijo več sredstev kot druge. J. Sušnik je poudaril, da so velike pokrajine
dobile manj kot manjše. Poudaril je, da se bo potrebno obnašati bolj racionalno, saj bodo
težave vse večje. Je za solidarnost, vendar ne v celoti. Dodal je, da je proti razvrednotenju
ZDUS-a.
M. Pavlič je poudaril to, da se vsi zanašajo na PZDU za organizacijo dogodka, kljub temu, da
ne dobijo dovolj sredstev za to.
K. D. Seme je dejal, da nima namena proračuna svojega PZDU. Dodal je še, da je proti
delavnicam/izobraževanjem v kulturi, ker meni, da niso nujna. Poudaril je, da se je potrebno
pričeti pogovarjati, kako pridobiti sredstva prek malih razpisov ter se začeti obnašati bolj
racionalno.
J. Sušnik je poudaril, da ne morejo zahtevati od športnikov in kulturnikov, da finančno
prispevajo pri organizaciji.
M. Kožuh Novak je dejala, da bo potrebno nekje pridobiti te vire. Prisotne je seznanila, da jo
je prvič poklical g. Kolar ter dejal, da bodo v novi direktivi tudi sredstva za starejše ter da se
bo ta denar izgubil, v kolikor ne bodo ukrepali. Dodala je, da bodo ta sredstva za njihove
športnike in funkcionarje v športu.
J. Sušnik je vprašal, če ima ZDUS pogodbo s SAZAS. M. Kožuh Novak je dejala, da jo ima
ter da jim jo pošlje N. Antolašić.
K. D. Seme je dejal, da je moral prireditev prijaviti ter plačati 35 € ter da sedaj ni zastonj
prireditve.
Sklep št. 4: UO ZDUS je soglasno sprejel finančni načrt za 2014, vendar na septembrski
seji sprejme odločitev o pripravi izobraževanj.
Sklep št. 5: Soglasno je bilo sprejeto, da se predlog prerazporeditve sredstev za PZDU
sprejme na septembrski seji UO na temelju posredovanih predlogov.
Sklep št. 6: Soglasno je bilo sprejeto, da naj Komisija za gospodarstvo pregleda naložbe
ZDUS-a in poslovanje Sklada Vzajemne samopomoči.
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Ad. 3 Sprejem vsebinskega poročilo za leto 2013 in kratko statistično poročilo za leto
2013
Povedano je bilo, da so vsebinsko poročilo že sprejeli ter da so le še dopolnili dodatek športa.
M. Kožuh Novak je dejala, da je vsako leto boljše ter jih prosila, da preverijo, če vsi podatki
držijo.
F. Lobnik je je opozoril na je potrebno razrešiti situacijo z DU Lenart. M. Kožuh Novak vidi
rešitev z izobraževanjem predsednikov, saj se je potrebno pogovarjati in delati z njimi.
Sklep št. 7: UO ZDUS je soglasno sprejel dopolnjeno vsebinsko in statistično poročilo za
2013.
Ad. 4 Sklad Vzajemne samopomoči, sprejem višine članarine in izplačila
posmrtnine za leti 2014 in 2015
F. Lobnik in A. Vitežnik sta predlagala, da bi bilo izplačilo sklada Vzajemne samopomoči
210 €. M. Kožuh Novak je dejala, da bi se to zamaknilo le za eno leto ter da se ne bi izplačalo.
Podan je bil predlog, da se zadeve pregleda ter dokončno uredi na septembrski seji.
Sklep št. 8: Soglasno je bilo sprejeto, da se v skladu s statutom (42. člen) imenuje odbor
Vzajemnega sklada, v katerem so Janez Malovrh, Toni Rifelj, Jožef Žnidarič, Miro
Klun in Branka Kastelic.

Ad. 5 Volitve v DZ in lokalne volitve 2014
M. Kožuh Novak je poudarila, da so te volitve pomembne. Dodala je, da v kolikor želimo v
parlament dobiti stranke, ki bi podprle naša prizadevanja, moramo podpreti DeSUS in SD ter
morda še stranko SMC. Dejala je, da ne ve, kako je s Šoltesom. Sklenjen je bil dogovor, da se
predsednica ne slika več s predstavniki stranke DeSUS ter da ZDUS dopolni njihovo skupino
z našimi strokovnjaki. Dejala je, da bo DeSUS v uradnem programu stranke podprl naš
predlog Volitev v DZ. Poudarila je, da je sedaj potrebno angažirati članstvo, da pridejo v
parlament ZDUS-ovi člani. Dodala je, da naj se DeSUS sam vpraša, zakaj ima v parlamentu
le 5 poslancev. Za to niso krivi volivci, temveč DeSUS sam.
E. Hedžet je dejal, da jih morale vse stranke prepričati, da se zavzemajo tudi za upokojence.
M. Kožuh Novak je dejala, da naj tisti, ki so v stranki DeSUS poskušajo spremeniti delovanje
stranke od znotraj in da naj povedo ZDUS, če kaj ni možno uresničiti. Važno, da ne zavajajo
ZDUS-ovih članov.
Sklep št. 9: Soglasno je bilo sprejeto, da po vseh PZDU-jih nagovarjajo članstvo, da
gredo na parlamentarne volitve in da volijo po svoji vesti.
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Ad 6 Festival za 3. življenjsko obdobje in Dan starejših 1.10.2014
A. Donko je poudaril, da so težave s financiranjem prostora, z donacijami in z državnim
deležem. Dodal je, da bo med Cankarjevim domom in vlado poravnava ter da je to potrebno
rešiti in da ne smejo siliti Proeventa v dolgove.
Kljub temu je poudaril, da bo tudi letos potekal Festival za 3. življenjsko obdobje. Prisotne je
obvestil, da bo programski svet 30.6.2014, kjer se bodo dokončno dogovorili glede vsebin in
financ. Poudaril je, da v kolikor za eno leto ukinemo festival, ga v prihodnje zagotovo ne bo
več. Povedal je tudi, da bodo na festivalu prisotna tudi zamejska društva.
M. Kožuh Novak je dejala, da bo 1.10.2014 odprt parlament ter je prosila še posebej
ljubljanska društva, da bi napolnili dvorano DZ. Dodala je, da bo letos tema problematika
zdravstva.
A. Tominšek je poudarila, da bi se bilo dobro pogovoriti z dr. Možino ter s sindikati. M.
Kožuh Novak je dejala, da so se že pogovorili s sindikati ter da bo vesela, če se bodo držali
dogovora.
Ad 7 Predstavitev projekta »prehranska dopolnila« Fakultete za farmacijo in
predstavitev ponudbe Delavske hranilnice
B. Štrukelj je predstavil projekt »prehranska dopolnila«, kjer ZDUS pridobi možnost dodatnih
finančnih sredstev pri prodaji prehranskih dopolnil. Dejal je, da je bila predsednica že pri
dekanji. Poudaril je, da bodo ta dopolnila za 40 do 50 % cenejša, v kolikor se združijo. Kar se
kvalitete tiče je dejal, da jamčijo le za tiste, ki jih sami analizirajo (vsak mesec bodo
analizirali nova dopolnila). 10 % bi šlo na ZDUS (9 % čistega dobička). Dejal je, da želijo
ustvariti sklad, ki bo ostal na ZDUS-u. 5 % bi šlo za štipendiranje mladih raziskovalcev na
Fakulteti za farmacijo. Dodal je, da je to tudi pomoč domači industriji.
M. Kolar je predstavila pravni okvir. ZDUS bi ustanovil zavod (ki je neprofitna organizacija),
ki bi se lahko registriral tudi za druge dejavnosti. Imeli bi kontinuiran vir dohodka.
Predstavila je finančni plan za ZDUS. Dejala je, da so proizvajalci pripravljeni financirati
40.000 zloženk, ki bi jih razdelili po PZDU-jih in DU-jih. Dejano je bilo, da bi s pravilno
organizacijo in izobraževanjem lahko naredili veliko več. Predlog je bil, da se po pol leta
naredi analizo stanja in v kolikor ne bo interesa, se stvar zaključi. Poleg tega bi naredili še
nekaj za zdravstveni sistem.
T. Rifelj je poudaril, da je zavod najcenejša in najbolj varna oblika ter da naj bi v zavod
vključili tudi modri servis. Rečeno je bilo, da bodo mladi raziskovalci na voljo za morebitna
vprašanja.
Prve 3-4 mesece si vpleteni sami krijejo stroške. V kolikor bi bila FFA za to, jim potne
stroške krije omenjena fakulteta. Delo je na prostovoljni bazi.
A. Tominšek je vprašala, če so kontaktirali del konkurence glede prodaje. Odgovor je bil, da
prodajalec podaja cene ter da želijo, da na ta način lekarne zmanjšajo cene. Dodano je bilo, da
so obvestili zasebne lekarne ter da je potrebno iti v to brez posrednikov.
Kar se tiče učinkovitosti je bilo rečeno, da le tega ne preverjajo. To je odvisno od
posameznika. Poudarjeno je bilo, da je potrebno ločiti prehranska dopolnila, ki spadajo pod
hrano in zdravila, kamor prehranska dopolnila ne spadajo. Prehranska dopolnila dobiš brez
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recepta. Dodano je bilo, da taka distribucija ni sporna ter da je davčni zavezanec zavod. Kar
se tiče financ je bilo povedano, da je sklad le ena postavka znotraj zavoda. T. Rifelj je dejal,
da gre za samostojno pravno obliko, kjer bo ustanovni akt določal pravila in naloge. Prek
zavoda se bo lahko naročil izdelek za plačilo po povzetju. Zavod pa ne sme biti profitabilen.
V kolikor bo naročenih več škatel bo oseba oproščena plačila poštnine.
E. Hedžet je poudaril pomen pravilnega svetovanja.
M. Kožuh Novak ej poudarila, da je namen tega, da dobijo DU dodatna sredstva. Poudarila je,
da je promocija zelo pomembna. Predavanja naj bi izvajali zdravniki in medicinske sestre.
Naročila bo zbiral zavod, distribuiral pa jih bo proizvajalec. Na podlagi naročil, zavod sporoči
dobavitelju, oni pošljejo po pošti, kupec pa plača po povzetju. Zavod izda račun, rok plačila
pa bo 60 dni. Ni posebnih pogojev skladiščenja.
M. Kožuh Novak je predlagala, da bi študentje FFA bi na srečanjih PZDU in DU na stojnicah
predstavljali proizvode in sprejemali naročila.
A. Šonc posreduje B. Štruklju seznam srečanj PZDU ter ostalih srečanj.
PPT PREZENTACIJA
ZAPISNIKU.

»PREHRANSKA

DOPOLNILA«

JE

PRILOŽENA

Sklep št. 10: UO ZDUS podpira idejo, ki jo pripravlja delovna skupina in bo te predloge
predlagala Zboru članov.

T. Rifelj je predstavil ponudbo Delavske hranilnice. Dejal je, da nudijo brezobresten kredit
tudi za letovanja v Hotelu Delfin, da nimajo tajkunskih kreditov ter prenosov na slabo banko.
Dodal je, da v kolikor UO ZDUS soglaša s tem, potem gredo njihove zgibanke po DU. Nudijo
posebne aranžmaje za upokojence, prvo leto je brezplačno. Dejal je, da bo Delavska
hranilnica poskrbela za organizacijo.
A. Vitežnik je predlagal, da pridejo predstavniki Delavske hranilnice na PZDU-je ali na DUje ter jim predstavijo ponudbo.
Sklep 11: UO ZDUS je soglasno sprejel, da gre ZDUS v promocijo z Delavsko
hranilnico.
Ad 8 Sprejem letnega poročila Zavoda Vzajemnost za leto 2013 in predstavitev nove
direktorice
Poudarjeno je bilo, da pri primopredaji niso videli vseh pogodb, ki pa so jih sedaj pregledali.
Dodano je bilo, da se pogovarjajo zelo strpno ter da sta vedno prisotna predstavnika obeh
ustanoviteljev.
A. Tominšek je dejala, da so veseli, da svet vodi A. Donko, ki ga vodi zelo demokratično.
Dodala je še, da so zadovoljni tudi z urednico. Odprla je temo promocije ter pridobitve novih
članov.
A. Donko je dejal, da bodo izdali dvojno številko v čast prejšnji direktorici, do nje so izpolnili
vse pogoje in obveznosti. Za pridobitev novih članov je podal predlog darilnega bona oz.
plačilo letne naročnine na Vzajemnost.
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Sklep št. 12: UO ZDUS je soglasno sprejel letno poročilo Zavoda Vzajemnost za leto
2013.
Ad 9 Razno
a) Sprejem Pravilnika o prostovoljskem delu in Pravilnika o izvajanju in opredelitvi
avtorskega dela
R. Šonc je opozorila, da je Ministrstvo za javno upravo že izdalo Pravilnik o področjih
prostovoljskega dela in vpisniku.
M. Kožuh Novak je poudarila, da so pri projektu Starejši za starejše opravili za 8 milijonov €
prostovoljskega dela. Dodala je še, da je potrebno stalno zagovarjati, da tudi civilna družba
sodeluje pri pisanju zakonodaje ter pri odločanju.
Sklep št 13: UO ZDUS je soglasno sprejel Pravilnik o prostovoljskem delu, ki ga bo na
septembrski seji še dopolnil.
Sklep št. 14: UO ZDUS je soglasno zavrnil predlagan Pravilnik o izvajanju in opredelitvi
avtorskega dela.
b) Statut ZDUS
E. Hedžet je dejal, da je ostala odprta tema ustanovitelj DU, kdo je član UO – predsednik DU
ali kdo drug. Dodal je, da pripravljajo predlog ter da se B. Kastelic in A. Tominšek dogovorita
z UE ter da na koncu vsi dobijo čistopis.
A. Tominšek je dejala, da niso prišli do soglasja glede upravljanja naše zveze, saj se nekatera
DU niso strinjala, ker niso člani PZDU. Vprašanje je, na kakšen način ta DU sodelujejo v
upravljanju. Druga težava je bila ta, da v določenem delu ni napisano od katere starosti se
šteje, da je član starejši. M. Kožuh Novak je dejala, da bi moralo pisati, da je starejši od 50 let.
E. Hedžet je poudaril, da bi morala imeti DU, ki niso člani PZDU, svojega predstavnika v
Zboru članov.
Sklep št. 15: UO ZDUS je soglasno sprejel, da v kolikor DU ni v eni od 14 pokrajinskih
enot, mora imeti v Zboru članov svojega predstavnika (seveda mora biti DU član
ZDUS).
J. Gologranc je poudaril, da bi morala biti tudi v 9. členu omenjena PZDU kot je omenjena že
v 1. členu.
M. Pavlič je poudaril, da so v statutu pri ZDUS, PZDU in DU «luknje« ter da si statut vsak
razlaga po svoje.
M. Kožuh Novak je dejala, da so problem nižje zveze ter da je naloga PZDU-jev, da so servis
za DU in za PZDU.
J. Žnidarič je dejal, da naj bo predsednik PZDU predstavnik v UO ZDUS ter da bi moralo biti
to zapisano v pokrajinskih statutih.
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c) Sprejem dveh društev v ZDUS
A. Donko je predstavil DU Brusnice in Klub upokojenih delavcev Luke Koper, ki se želita
vključiti v ZDUS.
Sklep št. 16: UO ZDUS je soglasno sprejel obe društvi v ZDUS in v PZDU.
d) Inventura za leto 2013
Sklep št. 17: UO ZDUS je soglasno sprejel zapisnik inventure za leto 2013.
e) Sprejem višine članarine za ZDUS in PZDU
Sklep št. 18: UO ZDUS je soglasno sprejel, da bo članarina za ZDUS in PZDU
nespremenjena (skupaj 1 € po članu). DU ZDUS-u nakaže 0,50 € po članu in PZDU 0,50
€ po članu.
Nadaljevanje seje UO ZDUS je bilo 24.6.2014 ob 8,00 uri.
A. Donko je dejal, da se je potrebno dogovoriti še glede 3 zadev (prošnje za pomoč s strani
Zveze društev upokojencev BIH, kandidatov za Nadzorni svet Vzajemne ter glede datuma
seje Zbora članov).
f) Prošnja za pomoč s strani Zveze društev upokojencev BIH
Zveza društev upokojencev BIH (federacija BIH) jih je prosila za kakršno koli pomoč ob
poplavah. Rečeno je bilo, da najbolj potrebujejo plenice za starejše (lahko bi jih odkupili v
Tosami), vendar je medtem RK izgubil prevoz za plenice. Sedaj bi raje, da bi dali nekaj
denarja za BIH in Srbijo.
M. Kožuh Novak je predlagala, da na srečanjih zbirajo po 50 centov ter da ustanovijo 3člansko komisijo, ki nato nakaže denar. Nekateri so dejali, da je večina že darovala RK in
Karitas ter da jih bodo težko zopet prosili za pomoč.
A. Tominšek se je strinjala s predlogom o donaciji, vendar je poudarila, da naj vsak prispeva
kolikor si želi oz. zmore.
A. Vitežnik je poudaril težave RK (izguba materiala). M. Kožuh Novak je dejala, da bi
sredstva nakazali direktno na zvezo v BIH.
S. Golob je dejala, da so za pomoč, vendar je poudarila, da premalo skrbimo za naše
državljane.
Dogovorjeno je bilo, da ZDUS nakaže sredstva zvezi v BIH.
Predlog je bil, da se ZDUS obrne na DU in posameznike ter jih prosi za pomoč.
Sklep št. 19: Soglasno je bilo sprejeto, da ZDUS pošlje PZDU-jem izviren akt ter številko
TRR računa. Na ZDUS bo ustanovljena skupina, ki bo skrbela za to. ZDUS-ov dopis bo
objavljen v ZDUS plus in na spletni strani.
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g) Kandidati za Nadzorni svet Vzajemne
M. Kožuh Novak je dejala, da naj bi ZPIZ dobil predsednika v Triglavu. Kljub temu ni
rečeno, da bodo uspeli predsednika vključiti v skupščino. Prosila je, da ji vsi pošljejo po 2
imeni strokovnjakov, ki bi sodelovala v skupščini.
Kot drugo je opozorila na KAD. Dejala je, da v KAD-u ne sme biti nihče, ki je v stranki.
Dodala je, da naj pošljejo življenjepise svojih strokovnjakov, ki jih želijo vključiti v nadzorni
svet KAD-a. Ko bo sestavljena nova vlada, bo le ta imenovala nove člane nadzornega sveta
KAD. Dodala je še, da v kolikor jim bodo zaupali, da naj jih ne nadzorujejo.
M. Kožuh Novak je prisotne prosila, da ji do srede avgusta posredujejo seznam ljudi, ki bi bili
pripravljeni iti za ministra, vendar naj bi jih povedali, da ni nujno, da bodo izvoljeni.
h) Datum seje Zbora članov
Poudarjeno je bilo, da morajo člani zbora vsaj 1 mesec pred sejo prejeti vse gradivo.
Sklep 20: UO ZDUS je soglasno sprejel, da bo seja Zbora članov v torek, 19.8.2014 ob
10h v prostorih ZDUS ali alternativno v sredo, 20.8.2014.
N. Antolašić izračuna novo število članstva in predstavnikov v zboru ter oba podatka
posreduje članom UO ZDUS.
Na koncu je bilo nekaj govora glede sodelovanja s Kompasom ter glede ponudbe za Bosno
(B. Kos). Večina je razočarana nad ponudbo (previsoka cena).
Nekateri so bili mnenja, da bi morali oglaševati le Hotel Delfin.
F. Lobnik je poudaril, da se je Komisije za turizem ustanovila z namenom, da bi napolnili
Hotel Delfin ter da se DU dogovorijo za medsebojne izlete.
R. Šonc je poudarila, da bi moral dobiti ZDUS (oz. Hotel Delfin) nekaj iz naslova izletov v
Bosno.
A. Donko je prisotne obvestil, da je izlet v Benetke odpovedan.
23.6.2014 je bila seja zaključena ob 17,15 uri.
24.6.2014 se je seja začela ob 8,00 uri in se zaključila ob 10,15 uri.

Zapisala
Anja Šonc

Predsednica
dr. Mateja Kožuh Novak
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