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Ljubljana, 6. 11. 2019 

 

Zapisnik 2. redne seje Upravnega odbora  

Zveze društev upokojencev Slovenije v mandatnem obdobju 2019-2023, 
ki je bila dne 30. 10. 2019 s pričetkom ob 10. uri  

v veliki sejni sobi ZDUS, Ljubljana 
 
Prisotni člani: Janez Sušnik (predsednik ZDUS), Vera Pečnik (podpredsednica ZDUS), Dragica 
Vesković (po pooblastilu; PZDU Gorenjske), Milan Zmrzlak (Zasavska PZDU), Vijola Bertalanič 
(Pomurska PZDU), Edi Sever (Zgornjepodravska PZDU), Franc Hojnik (PZDU Spodnje 
Podravje), Željko Kljajić (Koroška PZDU), Jožef Žnidarič (PZDU Posavje), Mirko Miklavčič 
(PZDU Južno Primorske), Zlatko Martin Marušič (PZDU Severne Primorske), Franc Vedenik 
(Šaleške PZDU), Zdenka Jan (PZDU Celje) in Dušan Kraševec (PZDU Dolenjske in Bele krajine).  
 
Opravičeno odsotni člani: Zdravko Malnar (PZDU Gorenjske). 
 
Prisotni drugi vabljeni: Franc Lobnik (predsednik Nadzornega odbora ZDUS), dr. Milan Krajnc 
(predsednik Strokovnega sveta ZDUS1), Karolina Vida Rozman (predsednica Komisije za 
kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve), Nika Antolašić (tajnik) in Mojca Adam 
Derganc (računovodja ZDUS, k novi AD 3).  

 
Janez Sušnik je uvodoma pozdravil prisotne, preveril sklepčnost in predlagal v sprejem 
spremenjen dnevni red. 

Na predlog spremenjenega vrstnega reda točk dnevnega reda ni bilo pripomb. 

Sklep št. 1: Potrdi se dnevni red 2. redne seje Upravnega odbora ZDUS dne 30. 9. 2019:  

1. Realizacija sklepov, obravnava in potrditev zapisnika 1. redne seje z dne 23. 9. 
2019  

2. Kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve  
3. Pregled 8-mesečnega poslovanja ZDUS v letu 2019 
4. Priprava na Skupščino Delfin hotela ZDUS d.o.o. Izola - investicije  
5. Dnevi medgeneracijskega sožitja 2020  
6. Sofinanciranje rekreativne, športne in kulturne dejavnosti  

a) Razprava o kriterijih za delitev sredstev za rekreativno, športno in 
kulturno dejavnost 

b) Določitev kriterijev za Razpis za sofinanciranje organiziranih letovanj   
7. Včlanitev PZDU Ljubljana z okolico  
8. Potrditev stališč ZDUS glede zakona o dolgotrajni oskrbi  
9. Razno  

a) Seznanitev z dopisom MZU Ljubljana in odgovorom MDDSZ 

                                                      
1
 Organ se še ni konstituiral. 
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AD 1 Realizacija sklepov, obravnava in potrditev zapisnika 1. redne seje z dne 23. 9. 2019 
 
Nika Antolašić je uvodoma povedala, da je bilo poročilo o izvršitvi sklepov poslano z 
gradivom in predstavila posamezne dopolnitve ali obrazložitve k sklepom: 

 k sklepu št. 4 – skladno z razpisnimi pogoji MDDSZ za sofinanciranje RŠK dejavnosti, je 
bilo ugotovljeno, da je bilo pri mednarodnem sodelovanju veliko neupravičenih 
stroškov, zato bomo primorani posamezna DU pozvati k vračilo dotacij; 

 k sklepu št. 7 – imenovanje posameznih organov in delovnih teles, ki še niso bila 
imenovana, je uvrščeno na dnevni red te, 2. redne seje; 

 k sklepu št. 13 – določiti bo potrebno lokacijo za izvedbo Zbora članov ZDUS, ki bo 
najverjetneje nekje v Ljubljani; 

 k sklepu št. 14 – v zvezi z razrešitvijo in novim imenovanjem v ZZZS OE Kranj, smo dne 
28. 10. 2019 prejeli s strani PZDU Gorenjske predlog kandidatke, ki bi zamenjala 
dosedanjega predstavnika ZDUS in se zadeva izvede s kadrovskim postopkom v 
naslednji točki dnevnega reda; 

 k sklepu št. 19 – dokument Zahteve ZDUS za izboljšanje gmotnega položaja v letu 
2020 je bil v njegovi končni obliki posredovan z gradivom za sejo; 

 k sklepu št. 20 – za prodajo zemljišč v Rogaški Slatini se je določilo prodajne cene, in 
sicer 10 €/m2 za kmetijsko zemljišče in 3 €/m2 gozdno zemljišče. Na UE Šmarje pri 
Jelšah smo dali vlogo za objavo prodaje in prejeli obvestilo, da gozdno zemljišče leži 
na zavarovanem območju, zato smo morali pridobiti soglasje ARSO, da ne bodo 
uveljavljali predkupne pravice, kar smo tudi prejeli. Objava je bila na oglasni deski 
izvedena dne 23. 10. 2019 in traja vse do 22. 11. 2019; 

 k sklepu št. 21 – na g. Sedmaka smo naslovili pobudo za srečanje, doslej še nismo 
prejeli povratne informacije, zato ta sklep ni izvršen oz. je v fazi reševanja; 

 k sklepu št. 22 -  v zvezi z včlanitvijo PZDU Ljubljana z okolico je točka na dnevnem red 
te, 2. redne seje. 

 
Pripomb na zapisnik ni bilo. 
 
Sklep št. 2: Potrdi se zapisnik 1. redne seje z dne 23. 9. 2019.2 
 
AD 2 Kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve 
 
Karolina Vida Rozman je uvodoma povedala, da je imela komisija veliko dela glede 
kadrovskih postopkov, kjer je omenila, da je bil razpis za volitve in imenovanja v ZDUS 
načelen in je lahko komisija sama urejala in razporejala predloge kandidatov po načelu 
sorazmernosti ter včasih ne gre vse po željah. Morda dvema PZDU res nismo dobro razložili 
in bodo pojasnila še dobili. Omenila je tudi, da za Nadzorni odbor in Častno razsodišče nismo 
prejeli dovolj kandidatov za izvedbo volilnega postopka, zato je bilo to rešeno s 
premeščanjem kandidatov za druga mesta. Večina delovnih teles je že bila že imenovanih, 
nekaj jih še mora biti. Nadalje je podala predloge za imenovanje Komisije za pokojninsko  

                                                      
2
 Zapisnik, ki se objavi na spletni strani, mora imeti prekrito razpravo v zvezi z investicijo Delfin Hotela ZDUS 

d.o.o. Izola zaradi varovanja poslovne skrivnosti. 
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politiko, Komisijo za bivanjski standard, Komisijo za gospodarstvo in turizem ter Upravni 
odbor Vzajemnega posmrtninskega sklada. Med tem pa so predlog za imenovanje Ekspertne 
skupine za mednarodno sodelovanje umaknili z dnevnega reda. 
 
Nadalje je komisija obravnavala predloge kandidatov za dva podpredsednika ZDUS za 
preostalo mandatno obdobje 2019-2023, se seznanila s poročilom Delovne skupine za 
pripravo sprememb in dopolnitev Statuta ZDUS ter pripravila predloge za priznanja ZDUS za 
leto 2019. 
 
Karolina Vida Rozman in Nika Antolašić sta predstavili poročilo o predlogih za priznanja ZDUS 
za leto 2019. Komisija je obravnavala skupaj 204 predloge za priznanja, še 189 predlogov za 
priznanje Prostovoljec ZDUS je v obravnavi na Programskem svetu programa Starejši za 
starejše. Glede na število vseh predlogov, se je potrebno vprašati o morebitnem 
razvrednotenju priznanj. Komisija je nadalje na podlagi obravnave predlogov predlagala 
Upravnemu odboru ZDUS, da potrdi: 

 51 velikih plaket ZDUS, od tega 27 za visoke jubileje DU, 

 32 Malih plaket ZDUS, 

 78 Pisnih priznanj ZDUS,  

 15 Priznanj za zasluge, 

 6 Priznanj za obletne skupine, 

 6 Priznanj za najbolj aktivno DU ter 

 podeli naziv in listino častnega člana Alojzu Vitežniku. 
 
Komisija je ugotovila tudi, da 7 PZDU ni podalo predloga za najbolj aktivno DU: Celje, Južno 
Primorska, Koroška, Pomurska, Severna Primorska, Zasavje in Zgornjepodravska. 
 
V razpravi glede sestave komisij so sodelovali Zdenka Jan, Karolina Vida Rozman, Janez 
Sušnik, Vera Pečnik, Nika Antolašić, Vijola Bertalanič, Mirko Miklavčič, Jožef Žnidarič in Dušan 
Kraševec. Sprememba, ki se je zgodila pri PZDU Celje v Komisiji za kadrovske, organizacijske 
in statutarne zadeve, je bila narejena po predlogu tedanjega člana komisije Emila Hedžeta in 
v dobri veri, da je to urejeno tudi znotraj same PZDU. Splošno je bilo ugotovljeno, da je bilo 
izjemno težko sestaviti nekatera delovna telesa. V dotičnem prej navedenem primeru se 
predlaga bodisi zamenjava kandidatov, bodisi nov postopek. Glede predloga za predsednico 
Komisije za pokojninsko politiko je bilo postavljeno vprašanje, zakaj je drugačen predlog za 
novo mandatno obdobje. Razlog je, da predlagana oseba sodeluje v Svet ZPIZ in ima vse 
podatke na dlani.  
 
Sklep št. 3: Za mandatno obdobje 2019-2023 se imenuje Komisijo za pokojninsko politiko. 
 
Sklep št. 4: Za mandatno obdobje 2019-2023 se imenuje Komisijo za bivanjski standard. 
 
Sklep št. 5: Za mandatno obdobje 2019-2023 se imenuje Komisijo za gospodarstvo in 
turizem. 
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Sklep št. 6: Za mandatno obdobje 2019-2023 se imenuje Upravni odbor Vzajemnega 
posmrtninskega sklada. 
 
Sklep št. 7: PZDU Celje se predlaga, da pridobi soglasje k imenovanju člana v Komisijo za 
kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve ali pa naj zagotovi njegovo zamenjavo, prav 
tako pa naj podajo predlog za imenovanje člana v Upravni odbor Vzajemnega 
posmrtninskega sklada.   
 
Sklep št. 8: V ZZZS OE Kranj se predlaga novo predstavnico ZDUS iz vrst PZDU Gorenjske, in 
sicer se namesto Janeza Bedine imenuje Ivanko Zupančič iz DU Jesenice. 
 
Sklep št. 9:  

 Potrdi se predloge za priznanja ZDUS za leto 2019:  
o 523 velikih plaket ZDUS, od tega 27 za visoke jubileje DU, 
o 32 Malih plaket ZDUS, 
o 78 Pisnih priznanj ZDUS,  
o 15 Priznanj za zasluge, 
o 6 Priznanj za obletne skupine, 
o 6 Priznanj za najbolj aktivno DU, 
o podeli naziv in listino Častnega člana ZDUS Alojzu Vitežniku. 

 Ugotovi se, da 7 PZDU ni podalo predloga za najbolj aktivno DU: Celje, Južno 
Primorska, Koroška, Pomurska, Severna Primorska, Zasavje in Zgornjepodravska. 

 
AD 3 Pregled 8-mesečnega poslovanja ZDUS v letu 2019 
 
Mojca Adam Derganc je predstavila poročilo o 8-mesečnem poslovanju ZDUS v tekočem letu. 
Realizirano je bilo: 

 73,49 odstotkov prihodkov brez projektov, 58,23 odstotkov prihodkov od projektov in 
skupaj 66,55 prihodkov, pri čemer še vedno nismo prejeli sredstev za sofinanciranje 
RŠK dejavnosti; 

 48,88 odstotkov na odhodkovni strani za stroške rednih aktivnosti na pokrajinski 
ravni, 41,59 odstotkov od sredstev zbranih na državni ravni, 55,16 odstotkov 
stroškov poslovanja na državni ravni in 52,63 skupaj stroškov na pokrajinski in 
državni ravni, 56,36 na porabi projektov na državni ravni; 

 razlika med prihodki in odhodki znaša 190.617,34 evrov, pri čemer je treba 
upoštevati, da so bile v septembru nakazane dotacije iz programa Starejši za starejše 
in del dotacij PZDU in DU, veliko odhodkov pa bo še do konca leta. 

 
V razpravi je bilo omenjeno, da je v PZDU ob dani finančni situaciji izjemno težko delati, 
dejavnosti pa tečejo. Veliko je tudi še odvisno od uspešnosti prijave na razpis MDDSZ za 
sofinanciranje RŠK dejavnosti.  
 
 

                                                      
3
 Sprememba pod zap. št. 108. 
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Sklep št. 10: Upravni odbor ZDUS se je seznanil z 8-mesečnim poslovanjem in razlago o 
izplačilih in vknjižbah v septembru ter predvidenimi odhodki do konca leta. 
 
AD 4 Priprava na Skupščino Delfin hotela ZDUS d.o.o. Izola – investicije 
 
Janez Sušnik je uvodoma pojasnil, da je namen sklica izredne seje skupščine sprejem 
odločitve o nakupu zemljišč, pri čemer je opozoril, da so take investicije dobrodošle za 
razvoj, vendar pod pogojem, da so zemljišča prosta vseh bremen in so rešena vsa vprašanja 
morebitnih dodatnih stroškov, vse to pa mora biti tudi opredeljeno v predpogodbi in 
pogodbi. 
 
Milan Zmrzlak je povedal, da je prodajalec ceno znižal za 2 %, da se strokovnjaki ukvarjajo z 
vprašanjem, da bo zemljišče prosto vseh bremen, predstavil je tudi oceno dodatnih 
stroškov4, da ta dodatna dela niso predmet predpogodbe in se jih ne predvideva še vsaj 5 let.  
 
Vera Pečnik je vprašala, zakaj ni rešeno zemljišče trafo in WC, saj to ni prosto bremen in 
ostaja nerešeno, pri čemer se je k vprašanju pridružila še Vijola Bertalanič z vprašanjem, kdo 
je lastnik teh zemljišč in ali nas predpogodba k čemu obvezuje. Milan Zmrzlak odgovoril, da 
bodo to obzidali, se pa z lastnikom zemljišča ne morejo pogajati, ker gre za italijanskega 
lastnika, ki je v stečaju, pri predpogodbi pa nas obvezuje plačilo 10 % predplačila. 
 
Zlatko Martin Marušič je povzel, da gre za zemljišče, ki mora biti bremen prosto. Glede trafo 
postaje in WC prostora se bo to že še uredilo. V primeru, da bi bilo zemljišče pod hipotekami, 
pa se sploh ne bi smeli pogovarjati o nakupu. 
 
Postavljeno je bilo vprašanje, zakaj ti dve zemljišči nista predmet prodaje in kako je z 
dostopom. 
 
Jožef Žnidarič je dejal, da je pomembno, da se vse dela transparentno, da obstaja bojazen, 
da bi to zemljišče kupil kdo drug in ne vemo, kaj bi lahko to potem pomenilo za hotel ter 
izpostavil, zakaj bi glasovali o nečem, o čemer so že glasovali. 
 
Edi Sever soglaša, da je to zemljišče za hotel strateškega pomena, a da tu že prevladujejo 
čustva in je v gospodarstvu potreben razum. Sam je delal na veliko projektih v gospodarstvu 
in prisotnim postavil vprašanje, ali bi se vsak zase odločili za nakup, če bi vedeli, da sta sredi 
zemljišča še dve zemljišči, ki lahko predstavljata oviro. 
 

Seja je bila ob 12.20 uri prekinjena zaradi izvedbe 2. izredne skupščine Delfin hotela ZDUS 
d.o.o. in se je nadaljevala ob 14.30 uri. 

 
AD 5 Dnevi medgeneracijskega sožitja 2020  
 
Točka se preloži na naslednjo sejo. 

                                                      
4
 Ocena stroškov ni bila dostavljena za arhiv. 
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AD 6 Sofinanciranje rekreativne, športne in kulturne dejavnosti 
 

a) Razprava o kriterijih za delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno 
dejavnost 

 
Glede na to, da še čakamo na rezultat razpisa, je trenutno ključno vprašanje to, ali bomo s 
prijavo uspešni in koliko sredstev bomo dobili. Naslednje vprašanje pa je vezano na določitev 
kriterijev za dodelitev sredstev. V razpravi je bil oblikovan osnutek predloga, da bi se 
sredstva delilo po ključu enega, fiksnega dela in drugega dela, ki bi zajel članstvo in plačano 
članarino. Za delovanje bi lahko namenili cca 2.000 evrov na PZDU fiksno in ostalo glede na 
članstvo in plačano članarino, od tega bo v odvisnosti od odobrenih sredstev, morala delež 
najverjetneje prispevati ZDUS.  
 
Janez Sušnik je omenil še predlog ZDUS, da se v Zakon o spremembah in dopolnitvah ZPIZ-2 
vnese nov 142.a člen, ki bi določil zakonsko podlago za sofinanciranje RŠK sredstev.  
 

b) Določitev kriterijev za Razpis za sofinanciranje organiziranih letovanj   
 
Sklep št. 11: Potrdi se kriterije in razpis za sofinanciranje organiziranih letovanj DU v 
kapacitetah Delfin hotela ZDUS d.o.o. Izola.  
 
AD 7 Včlanitev PZDU Ljubljana z okolico  
  
Predlog sklepa je bil posredovan z gradivom za sejo in vsebuje tri točke. Na predlog ni bilo 
pripomb, zato lahko Upravni odbor ZDUS na podlagi pogojev ugotovi, da je PZDU Ljubljana z 
okolico včlanjena v ZDUS. 
 
Mirko Miklavčič je dodal le pripombo na  53. člen Statuta ZDUS, da je rok za DU že potekel in 
predlagal, naj se datum bodisi ukine, bodisi podaljša.  
 
Sklep št. 12:  

 Upravni odbor ZDUS na podlagi določb 10. člena Statuta ZDUS ugotavlja, da PZDU 
Ljubljana z okolico izpolnjuje pogoje za včlanitev v ZDUS. 

 PZDU Ljubljana z okolico je v organih ZDUS zastopana v skladu s pravilnikom o 
volitvah in imenovanjih v ZDUS in svoje upravljavske pravice uresničuje v skladu z 
določbami tega pravilnika, če za to izpolnjuje pogoje oziroma od trenutka, ko bo te 
pogoje izpolnjevala. 

 Upravni odbor ZDUS poziva PZDU Ljubljana z okolico, da se zaveže k pogajanjem in 
vodenju razgovorov po izidu tožbe MZU Ljubljana – Osrednjeslovenske PZDU s 
ciljem vzpostavitve statutarnega stanja. 
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AD 8 Potrditev stališč ZDUS glede zakona o dolgotrajni oskrbi  
 
Vera Pečnik je povzela predlog besedila, ki odražajo stališče ZDUS glede zakona o dolgotrajni 
oskrbi. Besedilo sta pripravila mag. Rosvita Svenšek in mag. Martin Toth.  Vse pripombe, ki 
smo jih doslej že dali, zajema tudi ta dokument. Glede na zadnji aktualni predlog, smo 
ugotovili, da ne bo nihče zmogel prenesti tega ne programsko, kadrovsko, organizacijsko in 
tudi ne finančno.  
 
V razpravi je Željko Kljajić omenil sodelovanje pri pilotnem projektu na Koroškem, da gre za 
nenadzorovano zadevo, da ne dosegajo kvot in se zanašajo na pomoč prostovoljcev. Na 
slednje je Jožef Žnidarič opozoril, da ima pomislek, da ne bi prišlo do izkoriščanja 
prostovoljcev.  
 
Janez Sušnik je dodal, da je dogovorjen z ministrom za zdravje, da bo prišel na ZDUS na 
razgovor tudi po tem vprašanju.   
 
Sklep št. 13:  

 Potrdi se dokument Stališča ZDUS glede zakona o dolgotrajni oskrbi. 

 Stališča ZDUS glede zakona o dolgotrajni oskrbi se naslovi na Vlado RS, Ministrstvo 
za zdravje in Ministrtsvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter se 
jih hkrati informira, da to, posebno vejo socialnega varstva kot deinstitucionalno 
obliko pomoči izvajamo v programu Starejši za starejše. 

 
AD 9 Razno  
 

a) Seznanitev z dopisom MZU Ljubljana in odgovorom MDDSZ 
 
Upravni odbor ZDUS se je seznanil z dopisom MZU Ljubljana in odgovorom MDDSZ glede 
izpolnjevanja kriterijev razpisa za sofinanciranje RŠK dejavnosti v zvezi z reprezentativnostjo. 
ZDUS izpolnjuje pogoje, kar bo v primeru poziva k dopolnitvi vloge tudi dokazala. 

 
 
Jožef Žnidarič je Veri Pečnik čestital za občinsko priznanje. Čestitki so se pridružili tudi drugi 
člani Upravnega odbora ZDUS. 
 
Vijola Bertalanič je opozorila na problem Penzion servisa, ki se povezuje neposredno z 
društvi in jim obljublja marsikaj, na kar je Edi Sever dodal še, da je zadaj »drobni tisk«, da z 
včlanitvijo lastnik Penzion servisa postane tudi tvoj zavarovalni agent. Željko Kljajić je dodal, 
da se je do Penzion servisa že razpravljalo in je bilo zavzeto negativno stališče. 
 
Željko Kljajić je pohvalil izreden napredek na področju promocije organizacije in pojavnosti v 
medijih. 
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Janez Sušnik je omenil, da je civilna iniciativa nedavno skupaj s SUS ZSSS vložila peticijo za 
spoštovanje pokojninskega zakona. Vmes je do ZDUS prišel tudi predlog, naj ZDUS prispeva 
sredstva za logistiko in organizacijo.  Vijola Bertalanič je dodala, da si lastijo zahteve ZDUS. 
 
Dušan Kraševec je prosil za rezultate DŠI 2019. Rezultati bodo na voljo takoj, ko se bo 
konstituirala nova Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo. 

 
 
Seja je bila zaključena ob 14.50 uri. 
 
 
Zapisala: 
Nika Antolašić      Janez Sušnik 
Tajnik ZDUS      Predsednik ZDUS 


