UPRAVNI ODBOR

Ljubljana, 13.12.2012

Zapisnik 12. seje Upravnega odbora ZDUS v mandatnem obdobju 2011-2015,
ki je bila 12.12.2012 ob 10.30 uri na ZDUS
Prisotni: Alojz Vitežnik, Anton Donko, Branka Kastelic, Cecilija Lumbar, dr. Ivan Kristan,
dr. Mateja Kožuh Novak, dr. Samo Zupančič, Emil Hedžet, Emil Milan Pintar, Franc Hojnik,
Marjan Vozič, Janez Gologranc, Janez Malovrh, Janez Sušnik, Jože Jazbec, Jožef Gašperšič,
Karl Drago Seme, Marjan Pavlič, Marjan Sedmak, Matjaž Vizjak, Miran Mihelčič, Mirko
Lebarič, Nika Antolašić, Olga Košir, Viktor Mravljak, Slavica Golob in Anka Tominšek.
Opravičeno odsotni: Vida Karolina Rozman.
Sejo je vodila podpredsednica ZDUS, Slavica Golob, ki je predlagala spremenjen dnevni
red:
1. Volilna zakonodaja (Branka Kastelic, prof. dr. Miran Mihelčič)
2. Sprejem zapisnikov korespondenčnih sej z oznako DP.S.25-10, DP.S.16-11 in
izredne seje 5.11.2012
3. Finančno stanje, proračun in izhodišča za FN 2013 (dr. Mateja Kožuh Novak)
4. Poročila o Festivalu za 3. življenjsko obdobje (Anton Donko)
5. Modri servis – predlog (Jožef Gašperšič)
6. Razno
- Zakonodajna problematika
- Sprejem DUPD Ptuj v ZDUS
- Vseslovensko srečanje 2013
- Informacija o odhodu Zdenke Ferfila
- Predlog Komisije za kadrovske in organizacijske zadeve za podelitev priznanj
Dnevni red je soglasno sprejet.
Ad1
V uvodu je predsednica Mateja Kožuh Novak predstavila strokovnjake, ki so deset mesecev
pripravljali predlog Zakona o spremembah zakona o volitvah v Državni zbor.. Zakon je
pripravljen, potrebno se je dogovoriti ali sprejmemo predlog strokovne skupine, da zakon
predstavimo predsedniku Državnega zbora in pričnemo zbirati 5.000 podpisov za njegovo
vložitev v procedure DZ.
Ključna načela je povzel prof.dr. Miran Mihelčič, Predlog, ki ga je skupina predstavila, ne
zahetva sprmembe ustave RS, zagotavlja, da bo vsak okraj imel svojega predstavnika v
parlamentu, volivcem pa omogoča, da volijo z dvema lističema posameznika in stranko.
Predlaga zmanjšanje števila okrajev na 44, kar bi omogočilo tudi bolj smiselno zaokroženje
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volilnih okrajev, kot je sedaj. Neodvisni kandidati bodo imeli po tem zakonu veliko več
možnosti, da pridejo v parlament. Zakon predvideva tudi boljše obvezno razmerje med
spoloma. Z ljudem prijaznim zakonom bomo skušali doseči, da bodo redne volitve.
Prof.dr. Ivan Kristan je dodal, da v situaciji, v kakršni se je znašla Slovenija tak sistem
potrebujemo. Pri pripravi zakona so izhajali iz nemškega volilnega sistema. Zakon ne ureja
vprašanja odpoklica poslanca, ker bi to terjalo spremembo ustave.
V nadaljnji razpravi so sodelovali Anka Tominšek, Marjan Sedmak, Janez Sušnik, Olga
Košir, Miran Mihelčič, Marjan Vozič, Emil Milan Pintar. O. Košir je opozorila na slabost
drugega kroga, ki bi ga izkoristile stranke. Demokracija je draga. Pomemben je pritisk
javnosti, da se strank, ki ne podpirajo najbolj demokratičnega sistema, ne voli. Omeni se tudi
možnost omejitve mandata, kar je v nasprotju z izražanjem volje ljudstva, je opozorila A.
Tominšek. M. Kožuh Novak je zanimalo, kako omogočiti, da pride v DZ več žensk, kako
spremeniti volilne okraje in kako dolgo to traja. E.M. Pintar je pojasnil, da to ureja pod zakon
o volilnih enotah, za katerega je pristojna Državna volilna komisija. A. Tominšek je
poudarila, da morajo tisti, ki bodo vključeni v to gibanje, iti brez strahu pred ljudi. M. Sedmak
je poudaril, da je potrebno ustvariti pritisk na stranke, da se bodo odprle.
M. Kožuh Novak je predlagala, da se imenuje tričlanska ekipa, ki bo zadevo peljala naprej.
SKLEP št. 1: Člani delovne skupine so Emil Hedžet, Janez Malovrh in Anka Tominšek.
Potrebno je določiti časovne roke, doreči koga obvestiti, organizirati tiskovno konferenco in
poiskati PR – nekoga, ki je pripravljen to delati brezplačno.
SKLEP št. 2: Člani UO so seznanjeni z vsebino. Čas za morebitne pripombe je 14 dni.
SKLEP št. 3: Tiskovna konferenca bo v petek, 14.12.2012 ob 10. uri na ZDUS. V
januarju bomo pričeli s sestanki s predsedniki DU po pokrajinah. Predvidoma bomo
3.1.2013 pričeli zbirati podpise, časa bomo imeli 60 dni.
Po pokrajinah bi morali glede na število članstva zbrati najmanj toliko podpisov, kot je
prikazano v spodnji tabeli:
OSREDNJESLOVENSKA
JUŽNO PRIMORSKA
SEVERNO PRIMORSKA
GORENJSKA
DOLENJSKA IN BELA KRAJINA
CELJSKA
KOROŠKA
ZGORNJE PODRAVSKA
POMURSKA
SPODNJE PODRAVSKA

680
225
340
730
330
565
210
600
350
250
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ZASAVSKA
POSAVSKA
ŠALEŠKA
AKTIVI IN KLUBI

305
165
110
180

Za sodelovanje so zainteresirani sindikati, vključiti bomo skušali tudi študente, društva
bolnikov in invalidov ter humanitarne organizacije.
V enem tednu bo strokovna služba ZDUS sporočila nadaljnje informacije. V ZDUS Plus
bomo v času zbiranja podpisov, objavili na sredini kot plakat vsebine, vezane na volilno
zakonodajo, da jih bodo DU lahko izobesila.
Ad2
Predsedujoča je prosila člane za pripombe in sprejem zapisnikov korespondenčnih sej z
oznakama DP.S.25-10 in DP.S.16-11 ter zapisnika izredne seje UO z dne 5.11.2012. Nihče od
članov ni imel pripomb.
Anka Tominšek je ob tem opozorila, da naj člani v bodoče ne sprejemajo takšnih sklepov v
zvezi s pokojninsko zakonodajo, kot smo ga sprejeli v tem mesecu. Predhodno se je potrebno
o tem posvetovati s tistimi, ki se s tematiko ukvarjajo. Poudarila je, da je Svet ZPIZ-a moral
sprejeti uravnotežen proračun. Predsednica ZDUS je rekla, da morajo naši predstavniki v
svetu zagovarjati interese upokojencev, država pa mora poskrbeti, da bo proračun
uravnotežen. Zagotoviti mora sredstva, ki manjkajo zaradi izpada participacije podjetij, za kar
se je zakonsko zavezala. Predlagala je A. Tominšek, da skliče na to temo sestanek Komisije
za pokojninsko politiko.
SKLEP: Zapisnika korespondenčnih sej z oznakama DP.S.25-10 in DP.S.16-11 ter
zapisnika izredne seje UO z dne 5.11.2012 so člani soglasno sprejeli.
Ad3
Člani UO so na seji prejeli širšo obrazložitev finančne porabe in učinkov ukrepov
racionalizacije, ki poteka na ZDUS-u od julija 2012 ter mnenje zunanje finančne revizorke v
zvezi s skladom vzajemne samopomoči. Predsednica ZDUS je člane seznanila s trenutnim
finančnim stanjem ZDUS-a.
V nadaljevanju je Cecilija Lumbar, predsednica NO ZDUS podala še svoje mnenje glede
finančnega stanja ZDUS. Razočarana je nad delovanjem UO in vodstvom ZDUS. Opozorila
je, da je dobila zahtevane finančne podatke od računovodje šele dan pred sejo UO. Ob takem
načinu dela ne more sklicati seje Nadzornega odbora. 15. v mesecu želi imeti izpise za
pretekli mesec. Povedala je, da iz naslova članarin ne gre pričakovati preveč. Ne razume zakaj
ZDUS potrebuje toliko projektov in koliko odstotkov lastne udeležbe mora ZDUS prispevati
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pri posameznih projektih tre zakaj je potrebno zaradi tega bremeniti Delfin Hotel ZDUS d.o.o.
Izola. Očitala je, da uporabljamo sredstva iz sklada vzajemne samopomoči. Zanima jo kam je
v poročilu izginilo 61.000€ z naslova avtorskih honorarjev. Opozorila je, da zapisniki ne
vsebujejo mnenja NO.
Predsednica M. Kožuh Novak je dejala, da je naloga NO nadzor nad financami in stroški,
pripombe ga. Lumbar nad vsebino dela v ZDUS-u pa bo upoštevala kot mnenje članice.
Predsednica je povedala, da sta vzroka za negativno finančno stanje dva: dvig kilometrine in
dva neplačana računa Vzajemne D.V.Z. Z dvigom kilometrine smo tvegali, a številne
prostovoljke in prostovoljci si zaslužijo, da jim povrnemo vsaj stroške potovanja. Večina
projektov teče na ravni Zveze, pri nekaterih pa aktivno sodelujejo DU. Kaj imajo DU od
projektov, naj povedo sama. Prihodek iz naslova članarin je že 76.000€. Do konca leta
pričakujemo še 24.000€. Plakete in priznanja ter stroške izobraževanja bomo DU, ki nimajo
poravnane članarine, zaračunali. Večina primanjkljaja gre z naslova »akcije Vzajemna«, za
katero so se soglasno odločili člani UO. Mirko Miklavčič je stroškovni del uspešno pripeljal
do konca. Vsi stroški bodo poravnani do avgusta 2014. Pogodbe o sodelovanju so podpisane.
Projekt je bil uspešen, dobili smo ugled. O nejasnostih v računovodskih dokumentih o
avtorskih honorarjih se mora predsednica NO pogovoriti z računovodjo.
Janez Sušnik je predsednico nadzornega odbora pozval, da naj NO opravi pregled in
posreduje UO pisno poročilo, če meni, da je kaj narobe. Če UO na pisno poročilo ne bo
reagiral, pa gremo naprej na Računsko sodišče.
Janez Gologranc opozori, da v predračunu pri prihodkih manjka podatek, koliko moramo
prispevati iz sredstev ZDUS-a za projekte.
Tudi Alojz Vitežnik je imel pripombe glede načrtovanih prihodkov od članarine do konca
leta. Pri tekočih projektih pa ga je zanimalo ali je napaka pri postavki 3044, kar sta na koncu
seje z računovodjo razčistila.
Karl Drago Seme ni dobil nalepk za plačano članarino za leto 2013 za vsa društva.
Predsednica je pojasnila, da je bilo razdeljeno društvom nekoliko več nalepk kot je število
članstva v društvih. Nalepke so dobile vse PZDU v kuvertah za vsako posamezno društvo.
Nalepke smo plačali iz sredstev plačane članarine, zato so jih DU dobila brezplačno. Naročili
smo še dodatne nalepke za dokazila za plačan prispevek za blagajno vzajemne samopomoči.
Društva naj direktno pošljejo zahtevek na strokovno službo.
Anka Tominšek je predlagala, da vodstvo upošteva pismo Mirka Miklavčiča, ki so ga v teh
dneh nekateri prejeli po e-pošti in, da se mora UO soočiti s problemi, na katere je opozoril M.
Miklavčič.
SKLEP: Januarski sestanek UO bomo posvetili programu dela in predračunu ZDUS za
leto 2013.
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Ad4
Ker ni bilo dovolj časa za obravnavo 4. točke dnevnega reda, smo točko prestavili na eno od
naslednjih sej.
Ad5
Ker ni bilo dovolj časa za obravnavo 5. točke dnevnega reda, smo točko prestavili na eno od
naslednjih sej.
Ad6
a. Ker ni bilo dovolj časa za obravnavo točke 6.a, smo točko prestavili na eno od
naslednjih sej.
b. SKLEP: DUPD Ptuj je sprejeto v Zvezo društev upokojencev Slovenije.
c. Ker ni bilo dovolj časa za obravnavo točke 6.c, smo točko prestavili na eno od
naslednjih sej.
d. Po ukinitvi delovnega mesta tajnice smog a. Ferfila ponudili mesto koordinatorice
projektov z okoli 200€ manjšim osebnim dohodkom. Mesto je odklonila. S tem ji je s
30.11.2012 prenehalo delovno razmerje na ZDUS-u. Odločila se je tožiti ZDUS. 3
glave točke tožbe so, da smo ji ponudili njeni izobrazbi neprimeren osebni dohodek,
da ni res, da je ZDUS v finančni stiski in da UO ne more ukiniti delovnega mesta
tajnika.
e. SKLEP: Soglasno je potrjen predlog za podelitev priznanj, ki jih je obravnavala
in potrdila Komisija za kadrovske in organizacijske zadeve 10.12.2012.
Zapisala Nika Antolašić

Dr. Mateja Kožuh Novak
Predsednica UO ZDUS
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