Zapisnik 2. sestanka vodstva ZDUS z vodstvi klubov in aktivov,
članov ZDUS z dne 2. 11. 2016

Prisotni predstavniki ZDUS: Janez Sušnik, Anka Tominšek in Nika Antolašić.
Prisotni predstavniki klubov in aktivov: Marija Triplat (aktiv NLB), Anton Krauthaker (klub
Telekom, Pošta in Poštna banka), Stanislav Žnidaršič (Trimo Trebnje), Robert Romih (DU MO
RS), Branislava Ogrinc (DU Lek), Franc Klančar (klub Ljubljanskih Mlekarn), Dejan Čegovnik
(LIKUS), Vida Bogataj (DUPDS)
Odsotni predstavniki ZDUS: Vera Pečnik in Jožef Žnidarič.
Opravičili odsotnost predstavniki klubov in aktivov: Jože Elersič (DUPOS)
Ostali odsotni predstavniki klubov in aktivov iz: Abanke, Aktiva banke Slovenije, Avtotehne,
Banke Celje, Dela, Dravskih elektrarn, DUPOS, Elektra Ljubljana, Elektronabave, Javne
razsvetljave, Kompasa, Lesnine, Loterije Slovenije, Pošte in Telekoma Maribor, Pošte,
Telekoma in PLC Ljubljana in RTV.

Predsednik je uvodoma pozdravil prisotne in predstavil namen srečanja.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled udeležbe
2. Zapisnik z dne 26. 8. 2016
3. Statut ZDUS – obrazložitev statusa zvez, klubov, aktivov in DU vključenih v ZDUS
4. Program dela
5. Nadomestne volitve za predsednika ZDUS
6. Razno
Sklep št. 1: Na predlagan dnevni red ni bilo danih pripomb in je bil soglasno sprejet.
Ad. 1
Sestanka se je udeležilo le 8 od 24 društev, aktivov in klubov, neformalno povezanih v
skupini aktivi in klubi.
Ad. 2
Pripombe na zapisnik ni bilo.
Sklep št. 2: Zapisnik 1. sestanka vodstva ZDUS z vodstvi aktivov in klubov z dne 26. 8. 2016
je bil sprejet

Ad. 3
Janez Sušnik je predstavil problematiko vezano na aktive in klube, predstavil kakšne bodo po
novem Statutu organiziranost, podpora, aktivnosti. Problem, ki ga je izpostavil je
organiziranost povezovanja pokrajine in ZDUS.
Poudaril je drugačno organiziranost Osrednjeslovenske PZDU, ki ima znotraj organiziranih
šest koordinacij. Ključna težava v delovanju znotraj te zveze je to, da ni informiranja DU, ni
sodelovanja, ni aktivnosti, ki bi združevale DU.
Aktivi in klubi s strani PZDU niso pokriti, so le z ZDUS-a, pa še to bolj slabo.
Namen sklica tega sestanka je, da se pogovorijo glede organiziranosti aktivov in klubov in
njihove vpetosti v ZDUS. Namreč, ko se je predlog Statuta usklajeval s službo Upravne enote
Ljubljana, so nam postavili vprašanje, ali imajo aktivi in klubi enake pravice v ZDUS kot ostali
člani. Predvideli smo, kam bi regijsko aktive in klube lahko umestili. Nekaj je takih, ki bi jih
razporedili po Sloveniji, velika večina pa bi se umestila pod Osrednjeslovensko PZDU.
Če se primerno uredi organiziranost, se bodo lahko tudi določile pravice in obveznosti.
Anka Tominšek je pojasnila problematiko vključevanja aktivov in klubov v PZDU in ZDUS.
Branislava Ogrinc je opozorila na to, da od Osrednjeslovenske PZDU ne dobijo prav nobenih
informacij. Povedala pa je, kako so organizirani znotraj LEK-a in kako so financirani ter kakšne
aktivnosti izvajajo.
Dejan Čegovnik je povedal, da so v preteklosti aktivno sodelovali. Potem je prišlo to
sodelovanje do neke kritičen točke. LIKUS združuje člane iz vse Slovenije. Poslanstvo znotraj
ZDUS-a je bilo, da so omogočili tudi drugim, da so lahko pisali v okviru njihovega društva.
Vprašal je, na kakšen način si ZDUS predstavlja sodelovanje z njimi in opozoril, da v Komisiji
za kulturo nimajo več svojega predstavnika. Treba je predvsem ugotoviti, katere so skupne
točke. Komentiral je, da je pred časom ponovno aktiviral eno skupino, ki se je dvakrat srečala
na ZDUS in potem prejel račun od ZDUS-a za uporabo prostora. Pri tem ni omenil, da je račun
prejel zato, ker društvo nima poravnane članarine do ZDUS.
Stanislav Žnidaršič je povedal, da se je pred časom aktiviral kontakt z ZDUS, po njegovem
mnenju, zgolj slučajno. Sedaj prejemajo posamezne informacije s strani ZDUS. S PZDU
kontaktov ni. Tekom razprave je bilo ugotovljeno, da imajo dejansko dvakrat več članov, kot
jih beleži ZDUS. Društvo samo je sicer aktivno in dobro deluje.
Anton Krauthaker je povedal, da je sedaj predmet razgovora način organiziranja v PZDU.
Pošta sama ima osem društev, pravnih oseb, ki so bili prej povezani. Vseh članov skupaj
imajo okrog 1000 članov.
Anka Tominšek je ugotovila, da prisotni ne poznajo ne sedanje ne pretekle organiziranosti.
Povedala je, da je ZDUS krovna organizacija in združuje več kot 500 društev. Članice ZDUS so
bile izključno temeljne celice. Ko je ZDUS še vodil Vinko Gobec je prevladalo stališče, da so
poleg krovne organizacije potrebne tudi zveze, ki bodo organizirale aktivnosti navzdol.
Imamo interesne upokojenske organizacije, ki niso bile organizirane v PZDU in so delovale po
svoje.

Robert Romih je dejal, da so člani DU MO RS tudi člani drugih društev. Ni razumel, zakaj je
prišlo sedaj do ideje o taki organiziranosti.
Anka Tominšek je pojasnila, da je do take ideje prišlo že pred osmimi leti, a da je bilo
potrebno zadevo temeljito tehnično in finančno določiti. Takrat je bilo potrebno urediti
organiziranost v PZDU v skladu s Statutom ZDUS, sprejetim leta 2008. Povedala je, da je v
Ljubljani ustanovljena posebna koordinacija, v katero bi se lahko vključili tudi aktivi in klubi.
Sestankov te koordinacije je bilo kar nekaj.
Dejala je, če se prisotni zavedajo kaj pomeni krovna organizacija in kakšno je njeno
poslanstvo. Predsedniki temeljnih celic so dolžni članstvo informirati članstvo.
Povedala je, da pa je Osrednjeslovenska PZDU tista, ki je na temo zakonodaje organizirala
največ okroglih miz.
Nadalje je dejala, da je sramotno, če temeljna celica ne ceni dela krovne organizacije in ne
poravna članarine, ki znaša za ZDUS 0,5 eur na člana.
Janez Sušnik je pozval Anko Tominšek, naj pove, kaj bo lahko Osrednjeslovenska PZDU
naredila, da bo v svoje vrste pritegnila aktive in klube.
Dejstvo je, da ZDUS za seboj potrebuje močno članstvo, saj se bo le na tak način izvajal boljši
pritisk za izboljšanje gmotnega položaja starejših.
Nadalje je predstavil način financiranja dela PZDU in DU ter predstavil določbo 53. Člena
novega Statuta ZDUS.
Stanislav Žnidaršič je dejal, da ni nobene podlage za plačilo članarine, nikoli niso bili nikamor
vabljeni, ne sodelujejo v komisijah ipd.
Anka Tominšek je dejala, da je ključno vprašanje, kaj bomo storili s člani ZDUS, ki se ne želijo
včlaniti v PZDU, saj jih ne moremo kar tako izključiti. Zato je potrebno oblikovati prehodno
določbo, ki bo uredila izpostavljen problem.
Marija Triplat je dejala, da ne ve kako je njihov aktiv postal član ZDUS in da so včasih
sodelovali z Ljubljansko PZDU. Razume potrebo po piramidni organiziranosti, pogreša pa
nekakšno shemo, kjer bi bilo to vse opredeljeno. Potrebno pa je tudi priporočilo kam in do
kdaj naj se vključijo k PZDU. Nadalje je dala kritiko na Osrednjeslovensko PZDU, saj od njih ne
prihajajo informacije, ne ve se kako je kaj organizirano, ne poznajo njihovih aktivnosti. To bo
potrebno urediti.
Vida Bogataj je dejala, da sta določeni dve smernici, ena določa vključitev v PZDU, druga pa
dopušča možnost, da ostane stanje kot je. Sami imajo 7 sekcij po Sloveniji, sedež društva pa v
Ljubljani. Povedala je še, da so se sami v letošnjem letu že priključili Osrednjeslovenski PZDU.
Po krajši razpravi glede možnosti organiziranja znotraj predlaganega piramidnega sistema, je
bil sprejet naslednji
Sklep št. 3: Zveza društev upokojencev Slovenije bo do 20. 1. 2017 pripravila organigram s
predlogom vključitve aktivov in klubov v PZDU ter pozvala Osrednjeslovensko PZDU, naj

predlaga, kaj bodo lahko ponudili društvom, aktivom in klubom, ki bodo na novo pristopila
kot polnopravni člani.
Prisotni so ob zaključku točke poudarili, da:
- je potrebno zastopati in zagotoviti enake pogoje za delovanje za vse člane,
- je treba obdržati in povečati članstvo,
- da vse, razen ene PZDU, delajo dobro in imajo dovolj aktivnosti za svoje člane.
Sklep št. 4: Prisotni so soglašali, da se ponovno sestanejo koncem januarja 2017.
Ad. 4
Janez Sušnik je predstavil ključne aktivnosti v prihodnjem letu.
Program morata sprejeti Upravni odbor ZDUS in Zbor članov ZDUS, po sprejemu slednjega,
bo program javno dostopen na spletni strani ZDUS.
Ad. 5
Janez Sušnik je povedal, da je Razpis za predlaganje kandidatov za nadomestne volitve
predsednika ZDUS za preostalo mandatno obdobje 2015-2019 zaključen.
Predloge bo obravnavala Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve in bo
pripravila Poročilo o evidentiranju kandidatov za predsednika ZDUS in kandidacijske liste za
11. Volilni Zbor članov ZDUS, ki bo 15. 12. 2016.
Ad. 6
Nekaj prisotnih je do te točke odšlo, tisti, ki so ostali pa so glede delegata aktivov in klubov
sprejeli naslednji
Sklep št. 5: Za delegata, predstavnika aktivov in klubov za 11. Volilni Zbor članov ZDUS, ki
bo dne 15. 12. 2016, je bil soglasno določen predsednik Društva upokojencev Ministrstva
za obrambo Republike Slovenije Milan Obreza.

V Ljubljani, 3. 11. 2016 (korekcije besedila Ad. 1 do Ad. 3 vnesene 20. 12. 2016)

Zapisala:
Nika Antolašić,
poslovna tajnica

Janez Sušnik,
predsednik ZDUS

