ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Ljubljana, Kebetova 9

Zapisnik 14. seje UPRAVNEGA ODBORA
Zveze društev upokojencev Slovenije,
v mandatnem obdobju 2011 – 2015,
ki je bila v torek 19.2.2013 ob 10.00 uri
v sejni dvorani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana.
Prisotni člani: Mateja Kožuh Novak (predsednica ZDUS), Anton Donko
(podpredsednik ZDUS), Slavica Golob (podpredsednica ZDUS); člani UO: Jože
Jazbec, Franc Hojnik, Janez Sušnik, Janez Gologranc, Mirko Lebarič, Marjan Pavlič,
Karl Drago Seme, Emil Hedžet, Aleksander Zoran Matjac (pooblaščen s strani Alojza
Vitežnika) in Marjan Vozič (pooblaščen s strani Franca Lobnika).
Vabljeni prisotni: Rožca Šonc (predsednica NS Delfin hotela) in Milan Zabavnik.
Opravičeno odsotna: Janez Malovrh in Olga Košir.
Pred samim začetkom je predsednica predala vodenje seje podpredsedniku ZDUS,
Antonu Donku. Ta v pozdravnem nagovoru najprej zbrane seznanil z bolečo izgubo o
smrti Angelce Žiberne, ene od dolgoletnih članic ZDUS in zelo aktivne sodelavke pri
projektu »Starejši za starejše«. Pozval je vse navzoče, da jo v spomin počastijo z
minuto molka.
Po tem uvodnem dejanju je vse prisotne seznanil s sledeči predlaganim dnevnim
redom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Obravnava in sprejem zapisnika 13. seje UO ZDUS.
Program dela ZDUS in proračun ZDUS v letu 2013.
Poročilo o izvajanju projektov ZDUS v letu 2013.
Informacija o ceni izobraževanj funkcionarjev.
Predstavitev Pravilnika o delavnih razmerjih.
Poročilo o poteku zbiranja podpisov za volilni zakon.
Informacija o poteku organizacije Festivala za 3. Življenjsko obdobje 2013.
Razno.

Člani UO ZDUS so soglasno sprejeli predlagani dnevni red.
Ad. 1
Glede na predhodni zapisnik, so bile podane pripombe iz strani Rožce Šonc, Janeza
Gologranca in Franca Hojnika.
Najprej je predsedujoči dal besedo Janezu Golograncu, ki je zahteval, da se v
zapisnik vnese še naslednje besedilo: »Podatki Mirka Miklavčiča, ki so nesramni in
lažnivi, ter so bili razposlani po celi Sloveniji, blatijo dobro ime člana NS Delfin hotela,
Viktorja Mravljaka. S takimi žalitvami in blatenjem je potrebno prenehati, sploh pa z
neresničnim pisanjem.«

Predsedujoči UO ZDUS je nato povprašal še za mnenje članov, ali imajo mnenje in
kakšno pripombo na pismo bivše tajnice ZDUS. Vsi so bili enotnega mnenja, da se ta
tema ne odpira in da je za vedno zaključena.
Člani UO so prav tako prejeli obvestilo, da je s strani ZDUS na NS ZDUS (predsednici
NS ZDUS, Ceciliji Lumbar) bila poslana vsa dokumentacija.
Franc Hojnik je tudi podal svojo pripombo, že po E-pošti na naslov tajnistvo@zduszveza.si in prosil, da se le-te vnesejo in upoštevajo.
Predsednica UO ZDUS je pojasnila, da zaradi odsotnosti tajnice ZDUS iz bolezenskih
vzrokov, ta del ni bil vključen v ta zapisnik, da pa bo vsekakor popravljeno in
vstavljeno v končni verziji zapisnika 13.seje UO ZDUS.
Razpravo glede pisem iz prejšnje seje, kakor tudi debata o problemih z MZU, je bila
na željo večine prestavljena pod točko Razno.
Prav tako je bilo sklenjeno, da se upoštevajo pripombe Rožce Šonc, ki jih je podala v
zvezi z dogajanjem okoli volitev novega vodstva Delfin hotela v Izoli, prav tako po Epošti.
SKLEP:
Popravljen in dopolnjen zapisnik bo potrjen na prihodnji seji UO ZDUS. Sklep je
bil potrjen soglasno.

Ad. 2
Pri tej točki je predsedujoči besedo o v razpravi predal predsednici UO ZDUS. Ta je v
nagovoru poudarila, da bo leto, ki je pred nami še posebej težko, saj je zaradi mnogih
stvari iz preteklosti v proračunu luknja, ki je velika okoli 47.000 evrov, ter jo bo
potrebno nekako zapolniti. Obenem je poudarila, da so skoraj že izčrpane ideje, kje še
dodatno lahko varčujemo, da pa bi bilo smiselno gledati naprej in razmišljati o
možnostih, kako lahko manjkajoči denar pridobimo z bolj agilnimi aktivnostmi v smeri
marketinga oglasnega prostora v glasilu ZDUS Plus, še bolj pa z marketingom
prostora na naših spletnih straneh. Tako je člane UO pozvala, da naj aktivneje
spremljajo spletne strani ZDUS ( www.zdus-zveza.si ), kakor tudi njihovo članstvo po
pokrajinah in društvih. Pomembno je predvsem število obiskov ZDUS-ovih strani, kar
bo višalo vrednost oglasnemu prostoru, obenem pa se bo članstvo hitreje navadilo na
sodobne tehnologije, kakor tudi na hitrejši pretok informacij.
Obenem je pozvala tako NS Delfin hotela, kakor tudi vodstvo hotela Delfin, da naj v
bodoče bolj skrbno ravnajo s financami, da ne bi prihajalo do podobnih nevšečnosti,
kot pod starim vodstvom, ki je letno plačevalo visok znesek davka na dobiček. Ta
sredstva bi skozi dobre projekte oziroma skozi sistem, ki je bil vzpostavljen, lahko
prihajala nazaj v DU, PZDU in ZDUS.
Navzoči so prav tako pri tej točki dobili priloge, ki so sestavni del tega zapisnika, da jih
lahko preučijo. Priloga 1 k 2. točki dnevnega reda je bila »Obiski spletne strani
ZDUS«, kjer je v zelo nazornem grafičnem kakor tudi tabelaričnem prikazu
ponazorjena aktivnost, ki jo beleži program ob obiskovanju spletne strani, je pa zelo
pomembna kot podatek za trženje oglasnega prostora.
Priloga 2 k 2. točki dnevnega reda je bila »Zadolžitev delavcev strokovne službe
ZDUS v letu 2013«, kjer je natančno popisano, kateri strokovni sodelavec/sodelavka je

kot pomoč kateri komisiji, kot koordinator projekta in kaj so še ostale njegove
zadolžitve.
Priloga 3 k 2.točki je bila »Poraba sredstev na projektih«, katera je prav tako v obliki
tabelaričnega zapisa in natančno prikazuje participacijo ZDUS in ostalih deležnikov pri
posameznem projektu. Za ZDUS in njeno delovanje so projekti najboljši vir
financiranja strokovnih sodelavcev, kateri s svojim znanjem in sposobnostmi opravljajo
še vse drugo delo za potrebe ZDUS in ne samo na projektih, za katere so zadolženi.
Priloga 4 k 2.točki je bila »Program porabe sredstev ZDUS od leta 2006 do 2012«.
Glede gradiva so se k razpravi prijavili Franc Sušnik, Karl Drago Seme, Rožca Šonc,
Jože Jazbec, Janez Gologranc, Slavica Golob in Mirko Lebarič.
Po koncu razprave so se strinjali, da je naslednje srečanje v Delfin hotelu ZDUS v
Izoli, med 9. In 10. aprilom 2013. Pobuda za dvodnevni sestanek je prišla s strani
Karla Draga Semeta, ki je obenem poudaril pomen izmenjave dobrih praks med člani
UO ZDUS za širjenje dobrih praks in izmenjavo izkušenj pri projektih.
Prav tako so se dotaknili problematike dela komisij in številčnega članstva le-teh. Do
naslednje seje UO ZDUS, je bilo s strani predsednice UO ZDUS obljubljeno
poročilo o delu komisij, njihovi učinkovitosti in porabi sredstev za njihovo
delovanje.
Sredstva za delovanje ZDUS, PZDU in DU do neke mere sestavlja tudi pobrana
članarina. Glede te točke so sprejeli naslednji
SKLEP:
Nakazila članarine za delovanje ZDUS in PZDU ostanejo in potekajo enako kot je
bilo dogovorjeno na 12. seji UO ZDUS. Sklep je bil potrjen soglasno.
Ad. 3
Poročilo o izvajanju projektov na ZDUS je podrobno podala predsednica UO ZDUS,
kjer je natančno predstavila vse aktivne in vitalne projekte, ki trenutno potekajo v
okviru zveze, prav tako pa je poudarila pomen projektov kot način možnega
pridobivanja sredstev za delovanje pokrajin. Tukaj so skupaj s predsednico delili svoje
izkušnje tudi ostali člani UO, v katerih PZDU potekajo projektne aktivnosti, ali so iz
drugih virov udeleženi v posameznih občinskih in državnih projektih.
Ob tej priložnosti je predsednica še enkrat poudarila pomen posredovanja
življenjepisov ustreznih strokovnjakov na ZDUS, za potrebe novo prijavljenih
projektov.
Poseben pomen je poudarila glede HELPS posvetovalnice, za katero se bo potrebno
aktivneje zavzeti na vseh pokrajinah, ali pa vsaj v vseh večjih mestih po državi.
Prav tako se je razvila debata o nujnosti predstavitve dela in aktivnosti na vseh
pokrajinah v glasilu ZDUS Plus, kakor tudi na spletnih straneh.
SKLEPA:
1. V ZDUS Plus se nujno zagotovi prostor za predstavitve posamezne PZDU,
začenši s predstavitvijo Šaleške pokrajinske zveze društev upokojencev
Velenje.
2. Posvet o izmenjavi mnenj in izkušenj na področju projektnega vodenja se
izvede na marčevski seji UO ZDUS, ki bo predvidoma 9. in 10.4.2013 v
Delfin hotelu ZDUS v Izoli.
Sklepa sta bila potrjena soglasno.

Ad. 4
Podana je bila informacija, da je bilo za 12 izobraževanj po PZDU v lanskem letu
porabljenih 412 evrov. Obenem so se vsi strinjali, da na DU potrebujejo izobraževanja
vodstvenega kadra, tako da se v prihajajočih časih lahko izognejo pastem poslovnega
delovanja in sodelovanja pri organizaciji dogodkov. Nekaj polemik je bilo tudi glede
organizirane prehrane na teh izobraževanjih, kjer pa je bil poziv k čim večji
racionalizaciji.
SKLEP:
Do naslednje seje UO ZDUS seznam VRSTE IZOBRAŽEVANJ (katera
izobraževanja) po pokrajinah in društvih. (S+S, ORPO,…). Sklep je bil potrjen
soglasno.
Ad. 5
Glede te točke je podrobnejšo predstavitev Pravilnika o delovnih razmerjih predstavila
Rožca Šonc, ki je tudi poudarila, da kot takšen temelji na 28. členu Statuta ZDUS in na
Zakonu o delovnih razmerjih. Edina razlika ki zadeva delavce, zaposlene na ZDUS, bo
ta, da bo nekoliko manj dni dopusta v tekočem letu. Po njenih besedah je maksimalno
možno število dni, ki jih lahko ima zaposleni v letu, 35.
SKLEP:
Pravilnik o delovnih razmerjih je bil potrjen z večino glasov. Vsem članom UO
ZDUS naj tajništvo ZDUS pošlje tudi »Akt o sistemizaciji del na ZDUS« po Epošti.
Ad.6
Akcija zbiranja podpisov po UE teče sicer nemoteno, vendar je nekoliko pod
pričakovanji glede odzivnosti članstva. Predsedujoči seji UO je tudi podrobno
predstavil začetek in situacijo iz terena, kjer je bilo v zadnjem mesecu dni storjeno
veliko na promociji i seznanitvi omenjene akcije. Kot poseben problem je navedel
blokado večine medijev, ki omenjeni akciji ne namenjajo niti malo pozornosti. Edina
svetla točka je bil časopis Večer, ki je omenil nekaj na svojih straneh. Pozvati je
potrebno tudi na elektronsko glasovanje med mlajšo populacijo. V nadaljnji razpravi so
še sodelovali Emil Hedžet, Marjan Pavlič, Janez Gologranc, Janez Sušnik, Jože
Jazbec in Mirko Lebarič.
Predsednica je tudi omenila, katera vse društva in gibanja podpirajo našo akcijo in so
tudi že aktivirala svoje člane po terenu. Vendar je glede stiske s časom potrebno v
naslednjih tednih še bolj intenzivno delovati na terenu. Člani UO so tudi dobili izdelane
tabele do zdaj zbranih podpor po UE in po PZDU.(Obe prilogi sta sestavni del
zapisnika).
SKLEP:
Člani UO ZDUS se zavezujejo da se bodo z maksimalno potrudili glede zbiranja
podpisov. Sklep je bil potrjen soglasno.

Ad. 7
Glede strokovnega sestanka Proevent z vodstvom ZDUS je bil predlagan datum
20.2.2013. Tako je predsedujoči sej, Anton Donko, ob tej priložnosti povabil na ta
sestanek še dva člana UO ZDUS, Jožeta Jazbeca in Janeza Sušnika, če bi se lahko
ob 9.00 prihodnji dan udeležila tega pomembnega sestanka.
Mnogi člani so tudi izrazili nestrinjanje s pisanjem, ki ga je v pismu sprožil predsednik
Programskega sveta F3ŽO, Samo Zupančič.
SKLEP:
Predsednik Samo Zupančič naj se udeleži naslednje seje UO ZDUS. Člani UO
ZDUS naj bodo tudi obveščeni o izhodiščih sestanka s F3ŽO iz dne 20.2.2013.
Sklep je bil potrjen soglasno.
Ad. 8
Pod točko razno je bilo podanih več informacij.
1. Informacija o odpisu dodatnih rabljenih računalnikov iz ministrstva, ki jih je
odobril minister Pličanič ob svojem odhodu. Šlo naj bi za 300 kosov rabljenih
računalnikov.
2. Pospešiti obiskanost ZDUS spletnih strani za boljše pogoje pri trženju
oglasnega prostora na teh straneh.
3. Po novem je obrazec za statistiko 2012 tudi aktiven na spletu in ga je možno
tam tudi izpolniti in oddati na elektronski način.
4. Glede dopisa DU APAČE, ki bi se rado pridružilo Pomurski PZZDU, so člani UO
soglasno potrdili sklep, da jih vključijo v PZDU in s tem tudi v ZDUS.
SKLEP:
DU APAČE je del Pomurske PZDU in tudi ZDUS. Vsa ustrezna
dokumenatcija naj se pridobi od omenjenega društva po pisni poti.
5. Ustavnemu sodišču je ZDUS poslal protestno pismo glede ZUJF. Vse ostale
informacije, vezane na to, pa so, da je vsem tistim, ki so vložili pritožbe in so že
prejeli pravni poduk, bilo sporočeno, da naj upoštevajo pravni poduk in naj se
pritožijo naprej, da se ne prekine pravna praksa .
Letno srečanje na nivoju države in na nivoju pokrajin. Glede tega se je razvila
dolgotrajna debata, ali naj bodo letos samo pokrajinska srečanja, ali tudi
državno srečanje upokojencev. Glede tega so si mnenja deljena, rešitve pa
zaradi zapletene ekonomske situacije niso enostavne. Tako je bil dan poziv
vsem članom UO ZDUS, naj se v roku 1 tedna odločijo, kako in kaj glede tega
vprašanja.
SKLEP:
Člani UO ZDUS naj v danem roku sporočijo, ali naj bo tudi letos državno
srečanje na nivoju ZDUS ali ne. Rok za podajo mnenj je do 1.3.2013. Sklep
je bil potrjen soglasno.
6. Podpredsednica ZDUS, Slavica Golob, je navzoče seznanila, kako imajo
poslanci za to, da naj bi bili dosegljivi za svoje občane in volivce, na voljo vsak
mesec od 500 do 800 evrov mesečnega bonusa, da pa se tega ne držijo. Vsi so
se strinjali, da bo v bodoče potrebno to tudi poudariti v okolju, kjer se pojavljajo
takšne zgodbe.
7. Problem predsednika MZU, Marjana Sedmaka, ki je bil prisoten na sestanku z
vodstvom, se še poglablja. Sedmak namreč ne pristaja na sodelovanje z ZDUS
na nivojih, kakor tudi zelo pomanjkljivo ali sploh ne informira društev

Osrednjeslovenske regije. Za rešitev tega problema bo potrebno nameniti še
dodatne napore.
SKLEPI:
1. UO ZDUS se je seznanil s pismi Mirka Miklavčiča in Marjana Sedmaka.
2. Mesto dogovarjanja med vpletenimi strankami je vsekakor seja UO.
Nadaljevanje razprave okoli izbire direktorja so zaključene od sklepov
13.seje UO ZDUS.
3. Člani UO ZDUS pozivajo predsednika MZU, Marjana Sedmaka, da se
nadaljnjih sej UO ZDUS udeležuje osebno, tako da se bi lahko razrešila
vprašanja, ki sp predmet njegovih pisem med ZDUS in MZU.
Vsi trije sklepi so bili potrjeni soglasno.
Seja je bila zaključena ob 13.30 uri.
V Ljubljani, 20.2.2013.
Strokovni sodelavec na ZDUS
Milan Zabavnik

predsednica ZDUS
dr. Mateja Kožuh Novak

