
 

 

Upravni odbor ZDUS                                                                                                             
 

 
Zapisnik 8. seje Upravnega odbora ZDUS 

v mandatnem obdobju 2015-2016 z dne 31. 8. 2016 
 
 
Prisotni člani: predsednik ZDUS Janez Sušnik, podpredsednica ZDUS Vera Pečnik, predsednik 
PZDU Spodnje Podravje Franc Hojnik, predsednik PZDU Posavje Jože Žnidarič, predsednik 
PZDU Koroške Janez Gologranc, PZDU Pomurske Vijola Bertalanič, PZDU Južne Primorske 
Mirko Miklavčič, predsednik PZDU Šaleške Jožef Rebernak, predsednik PZDU Zasavje Janez 
Malovrh, predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine Jože Jazbec, predsednik PZDU Celje Silvo 
Malgaj, namestnik predsednika PZDU Gorenjske Janez Šutar, predsednik PZDU Zgornje 
Podravje Franc Lobnik, predsednik PZDU Osrednjeslovenske Marjan Sedmak, predsednik 
PZDU Severne Primorske Zlatko Martin Marušič. 
 
Prisotni vabljeni: predsednik Nadzornega odbora Alojz Vitežnik, podpredsednik Strokovnega 
sveta dr. Marjan Česen, predsednica Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne 
zadeve Karolina Vida Rozman, vodja Delovne skupine za pripravo Statuta Anka Tominšek in 
poslovna tajnica Nika Antolašić. 
 
Predsednik je uvodoma predlagal dopolnjen dnevni red, ki je bil soglasno sprejet: 

1. Pregled realizacije sklepov in sprejem zapisnika 7. redne seje UO ZDUS 
2. Polletno poročilo o poslovanju 
3. Sprejem predloga Statuta ZDUS za javno obravnavo 
4. Sprejem Manifesta za javno obravnavo 
5. Predlog zakonodajne pobude za dvig najnižje pokojnine za 40 let delovne dobe 
6. Kriteriji za pripravo razpisa za delovno mesto Generalnega sekretarja 
7. Delitev sredstev ZPIZ 

a) Sprejem predloga delitve po stroškovnih mestih 
b) Sprejem predloga KŠRGK za sofinanciranje izvedbe pokrajinskih športnih iger 
c) Sprejem predloga KŠRGK za sofinanciranje izvedbe državnih športnih iger 

8. Poročilo o pripravah na 70-letnico ZDUS 
9. Poročilo o predlogu za ponovno uveljavitev seniorske olajšave (70+) 
10. Programski svet RESje 
11. Sprejem sklepov o podpisu pogodbe o poslovodenju in dodatku k mandatni pogodbi, 

o višini plačila in nagrade ter o pooblastilu 
12. Sprejem DU Grozdek Janžev vrh 
13. Razno 

a) Oddaja poslovnih prostorov v najem 
b) Imenovanje članov v Ekspertno skupino za zdravje 
c) Predstavitev Delavske hranilnice d.d. 
d) Predstavitev Deželne banke Slovenije in Zadružne zveze Slovenije 

 
Ad. 1 

 
Nika Antolašić je povzela realizacijo sklepov 7. seje.  



 

 

 
Člani so odprli kratko razpravo glede plačane članarine, omenjena je bila tudi ustanovitev 
novega društva, o čemer bo sprejet ugotovitveni sklep na 8. seji. Janez Sušnik je omenil DU 
Črnomelj, ki tri leta zapored ni poravnalo članarine in so jim že bile omejene pravice. Dana je 
bila prošnja predsednika DU Črnomelj Janka Gladka in predsednika PZDU Jožeta Jazbeca, da 
se to oprosti in spregleda, saj bodo v nasprotnem primeru izstopili iz ZDUS. DU Črnomelj je 
pripravilo tudi pritožbo na športno komisijo, ki bo pritožbo proučila. Silvo Malgaj je prosil, da 
se pomaga razrešiti težave v zvezi z ZDU Kozjansko, na kar je bil dan komentar, da to ni 
predmet zapisnika. 
 
Sklep št. 1: Zapisnik 7. seje Upravnega odbora je bil soglasno sprejet. 
 

Ad. 2 
 
V skladu s sistemom rednega obveščanja o poslovanju je bilo potrebno sprejeti tudi sklep za 
odprtje fiduciarnega računa za Sklad Vzajemne samopomoči, ker je bila to usmeritev 
revizijske hiše, ki nam je zaradi tega dala mnenje s pridržkom. 
Mojca Adam Derganc je povedala, da je ZDUS v prvem polletju 2016 dosegel 522.645,91 EUR 
prihodkov, kar je dobrih 45 % glede na plan, od tega so prihodki brez projektov znašali 41 % 
glede na plan, prihodki od projektov pa skoraj 50 % glede na plan. Odhodki rednih aktivnosti 
so znašali 9 % glede na plan, a toliko na račun še neizplačanih ZPIZ-ovih sredstev. Stroški, 
zbrani na državnem nivoju so znašali slabih 39 % glede na plan, stroški poslovanja na 
državnem nivoju so znašali dobrih 40 % glede na plan, skupna poraba pa je znašala 45 % 
glede na plan, od tega je bilo na projektih porabljenih 52 % glede na plan, vsi stroški skupaj 
kumulativno pa so znašali slabih 42 %. Presežek prihodkov nad odhodki je znašal 44.892,15 
EUR. 
 
Marjan Sedmak je vprašal kakšna je dinamika prilivov in odlivov glede na preteklo leto. 
Mojca Adam Derganc je odgovorila, da je približno enako. Niso še knjiženi prihodki hotela 
Delfin, ZPIZ in članarine (za enkrat 63 %).  
 
Varčevalni ukrepi na vseh področjih so dali rezultate. Lani je imel ZDUS ob tem času izgubo. 
 
Na poročilo ni bilo nobene razprave in je bil sprejet 
 
Sklep št. 2: Upravni odbor ZDUS se je seznanil s polletnim poslovanjem ZDUS za leto 2016. 
 
Mojca Adam Derganc je glede fiduciarnega računa povedala, da je že bilo povedano na Zboru 
članov, da je ZDUS od revizijske hiše za leto 2015 dobil mnenje s pridržkom zaradi Sklada 
Vzajemne samopomoči, ker se ta po njihovem mnenju ne bi smel prikazati na bilanci ZDUS in 
bi ga morali voditi izvenbilančno. Zato je potrebno odpreti poseben - fiduciarni račun, gre za 
račun za sredstva, ki niso last ZDUS, ampak so ta sredstva ZDUS zaupana. Zaradi tega je bilo 
potrebno sprejeti ustrezen sklep, da se ta račun lahko odpre, kar pa ne pomeni, da se bo 
takoj ukinil TRR sklada, saj se še vedno dogaja, da prihaja do napačnih nakazil med TRR 
sklada in ZDUS. Kar se tiče vknjižb, so te že prenesene na izvenbilančno vodenje in ne bo več 
prikazano v poslovnem izidu ZDUS.  
 



 

 

Alojz Vitežnik je povedal, da je NO ZDUS dal predlog, da bo račun še moral biti odprt. Nov 
Statut ZDUS predvideva spremembe in vprašanje je, ali bo sklad ostal v taki obliki in vsebini, 
ali pa se bo usmeril morda tudi v vrednostne papirje. Ko bo sprejet sklep, bo moral pravilnik 
sklada vsebovat tudi to. Mojca Adam Derganc je povedala, da če se bo vlagalo v finančne 
naložbe, se bo to prikazalo na izvenbilančni vknjižbi kot depozit. 
 
Marjan Sedmak je vprašal, zakaj je morala prejšnja predsednica NO ZDUS 8 let prepričevati 
Upravni odbor, da sklad ne more biti del bilance ZDUS.  
 
Alojz Vitežnik je dejal, da ko revizor izda poročilo, zakaj bi vodstvo spreminjalo, če ni bila 
dana taka usmeritev. Drugo pa je bilo prepričanje, da lahko sklad pokriva nelikvidnost ZDUS-
a.  
 
Sklep št. 3: V skladu s priporočili revizijske hiše ABC Revizija d.o.o., ZDUS za Sklad 
Vzajemne samopomoči odpre fiduciarni račun, sredstva in obveznosti sklada, zavedenih v 
poslovnih knjigah ZDUS, pa se prenesejo na izvenbilančne konte poslovnih knjig. 
 

Ad. 3 
 

Janez Sušnik je povedal, da smo v obravnavo prejeli predlog Statuta ZDUS za javno 
obravnavo, le-ta se je dolgo pripravljal. Anka Tominšek in Karolina Vida Rozman bosta 
predstavili posebnosti, upoštevane pa so bile tudi možnosti glede vključitve PZDU. Glede 
klubov in ostalih, ki so bili direktno vključeni v ZDUS je povedal, da so se predsedniki aktivov 
in klubov, prisotni na sestanku dne 26. 8. 2016, da so se vsi strinjali s predlogom o njihovi 
prostovoljni priključitvi PZDU, da dobimo pravi piramidni sistem, skrbelo pa jih je, ali bodo 
PZDU pri tem dovolj aktivne.  
 
Anka Tominšek je povedala, da je predlagatelj osnutka komisija. Člani UO ZDU so za junijsko 
sejo prejeli drug osnutek. Predstavila je ključne spremembe, o katerih so se predhodno 
opredelili tudi na pokrajinah. 
  
Predno gre tak predlog Statuta ZDUS v javno obravnavo, bo o tekstu potrebno dobro 
prediskutirati. Anka Tominšek je opozorila, da obravnava predloga traja 60 dni in če bo 
Statut ZDUS dan v sprejem na sejo Zbora članov dne  15. 12. 2016, bo k javni obravnavi treba 
pristopiti pravočasno. 
 
Marjan Sedmak je dejal, da je lepo napisano kakšno društvo je ZDUS (reprezentativno), ni pa 
nujno, da nam bodo vsi drugi to reprezentativno organiziranje priznali. Glede zapisa o 
aktivnem vključevanju v politično odločanje, je predlagal, da se uporablja termin oblikovanje 
politik. Za 10. člen je opozoril, da manjka vejica, ki je v tem primeru nujna. Daljša razprava se 
je odprla glede delegatov PZDU. 
 
Jože Jazbec je glede odgovornosti dejal, da je predsednik tisti, ki je izvoljen in je odgovoren. 
Dr. Mateja Kožuh Novak je članarino uvedla, da bodo imela društva vse zastonj 
(izobraževanja, priznanja, ….). DU umetno prikazujejo manjše članstvo. Že v preteklosti je 
predlagal, da bi vse te storitve zaračunavali. To je bistvo, zakaj danes ni novih članov. Že dalj 
časa opozarja, da kmalu ne bomo več reprezentativni predstavniki. Ne ve pa, kdo se bori za 



 

 

to, da nas razbijejo na atome, tako pri ZDUS in DeSUS. To se zadnje čase resnično dogaja, 
zato bo potrebno stopiti skupaj in sprejeti pametne rešitve. 
 
Mirko Miklavčič je opozoril na reprezentativnost sindikatov upokojencev, teh je 6, le ZDUS ga 
nima. Vprašati se je treba, kaj je kdo naredil za maso, ki jo zastopamo. Zato potrebujemo 
močan sindikat in je menil, da bi moral biti ZDUS tisti, da nekaj naredi na tem.  
 
Janez Sušnik je povedal, da bo v septembru sklical KOSOS, da se vidi organiziranost drugod.  
Anka Tominšek je idejo o sindikatih že zasledila, ureja jih poseben zakon in v ESS so lahko le 
reprezentativni predstavniki, ki delujejo kot državni organ. 
 
Alojz Vitežnik je predlagal, da se zadnji odstavek 29. člena dopolni tako, da član UO ZDUS ne 
more biti član Nadzornega sveta hotela Delfin. Enako velja tudi za druge organe.  
 
Janez Gologranc je v zvezi z 19. členom vprašal, ali sedaj drži, da bo 5.000 članov limit za 
enega delegata. Temu je bilo pritrjeno.   
 
Anka Tominšek je opozorila še na vprašanje Strokovnega sveta in generalnega sekretarja. Na 
terenu je prisotna ideja, da ga ne potrebujemo. Imamo tudi zaposlene in nekdo mora 
sprejeti odgovornost vodenja strokovne službe. Janez Sušnik je za to, da mesto generalnega 
sekretarja ostane, opis del in delovnih nalog pa ne spada v Statut ZDUS in bo del Akta o 
sistemizaciji.  
 
Sklep št. 4: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel dopolnjen predlog Statuta ZDUS in ga 
daje v javno razpravo z dnem  1. 9. 2016. Javna razprava traja 60 dni, v tem roku pa se 
pričakuje, da bo članstvo temeljito pregledalo predlog temeljnega akta in bo nanj podalo 
pripombe.  
 

Ad. 4 
 

Znano je, da sta vodstvi PZDU Osrednjeslovenske in Južno Primorske pripravili vsaka svoj 
manifest, ki smo ju nekako združili. Tudi Strokovni svet je o njem razpravljal in predlagal, da 
se ga dopolni. Želja je, da se z manifestom poudarijo zdravstvena reforma, pokojninska 
reforma, dolgotrajna oskrba. Za zdravstveno reformo je treba poudariti, kaj se terja, saj v 
dveh mandatih ni bilo nobene reforme. Pri pokojninski reformi je ključno vprašanje, ali 
želimo ohraniti prvi steber, a ne na račun siromašenja starejših, zraven seveda spada tudi 
neodvisni rezervni demografski sklad. Vprašanje pa je tudi zagotovitev dela za mlade in 
starejše. 
 
Sklep št. 5: Anka Tominšek bo pripravila besedilo manifesta, ki se ga javno objavi. 
 

Ad. 5 
 

Dana je bila pobuda za pripravo predloga zakonodajne pobude za dvig osnovne pokojnine za 
40 let delovne dobe. Gre za res minimalni dvig.  
 



 

 

Anka Tominšek je opozorila, da moški za 40 let delovne dobe prejme 443 EUR pokojnine. Če 
država ni sposobna delavcu za polno dobo dati tako pokojnino, kot ima socialne prejemke 
nekdo, ki ni delal, bomo morali na to posebno opozoriti. Predlog bomo dali vsem poslanskim 
skupinam. Poslanci lahko dajo predlog v obravnavo v DZ RS, mi sami, žal ne moremo biti 
uradni predlagatelj teksta. Reforma naj bi bila, a se po terenu še ne vodi nobene razprave.  
 
Janez Sušnik je povedal, da je predlog dan in ga je treba spraviti v zakonodajno obliko, potem 
pa bi se posvetili obiskom strank in poslanskih skupin 
 
Sklep št. 6: Predlog pobude za pripravo predloga zakonodajne pobude za dvig osnovne 
pokojnine je bil soglasno podprt. 
 

Ad. 6 
 
Janez Sušnik je na kratko povzel, da je ZDUS generalnega sekretarja že imel. Dejstvo je, da 
funkcionarji ne morejo biti dnevno prisotni in potrebujemo vodjo strokovne službe. V 
primeru, da bo ZDUS zaposlil generalnega sekretarja, bodo odpadli vse sedanji honorarji in s 
tem bomo zagotovili plačo za sekretarja.  
 
Sklep št. 7: UO ZDUS je soglasno potrdil predlog, da se ponovno v razmerje sprejme 
generalnega sekretarja. 
 

 
 
 

Ad. 7 
 
ZDUS je od ZPIZ-a prejela manj sredstev, predvsem na račun manjšega članstva. Za delovanje 
PZDU bi namenili 36.000 EUR, za letna srečanja 26.000 EUR, za kolektivno letovanje 15.000 
EUR, za šport 22.500 EUR za PŠI in 10.000 EUR za DŠI, za kulturo sredstva ostanejo 
nespremenjena. 
Janez Sušnik je dejal, da smo na ¾ leta in bomo videli kakšno bo stanje, če bo ostalo kaj 
sredstev, se bodo ta sredstva lahko razdelila. Ne gre pa pozabiti na manjko pri programu 
Starejši za starejše. ZDUS dobička ne potrebuje, poslovati mora s pozitivno nulo.  
 
Franc Lobnik je predstavil pritožbo predsednika komisije za šport pri PZDU, da podatki niso 
točni. Da imajo DU na tekmovanjih po več ekip je problem. S tem naj se ukvarja za to 
pristojna komisija. 
 
Alojz Vitežnik je opozoril na to, da so vsa sredstva, ki jih dobi ZDUS namenska, različne 
kombinacije zato niso mogoče. Sredstva hotela Delfin pa je potrebno deliti s posebnim 
kriterijem.   
 
Z enim glasom (Franc Lobnik) proti, je UO ZDUS z večino glasov sprejel 
 
Sklep št. 8: Sprejme se predlog razdelitve sredstev ZPIZ za RŠK dejavnosti v letu 2016 
(tabela 1), delitev sredstev za SM 04 3050 – Organizacija rekreativnih, kulturnih in športnih 



 

 

aktivnosti v PZDU v letu 2016 (tabela 2), SM 04 3061 – Rekreativna srečanja upokojencev v 
PZDU v letu 2016 (tabela 3), SM 04 3070 – Pokrajinske športne igre v letu 2016 (tabela 4) in 
SM 04 3071 – Državne športne igre v letu 2016 (tabela 5). 

Delitev sredstev ZPIZ za rekreativne, športne in kulturne dejavnosti v letu 2016 

   

SM1   Postavka  Načrt odhodkov iz vira ZPIZ za leto 2016  

sklep št. 8, UO 
ZDUS - 31. 8. 
2016 

    PZDU-organizacija športnih, rekreativnih in kulturnih aktivnosti  36.000,00 

04           3050  Delovanje PZDU skupaj  36.000,00 

   Rekreativna dejavnost    

04           3060  Rekreacija - državno srečanje upokojencev    

04           3061  Rekreativno srečanje upokojencev v PZDU  26.000,00 

04           3063  Kolektivno letovanje v Sloveniji  15.000,00 

   Skupaj rekreativna dejavnost  41.000,00 

      

   Športne aktivnosti društev    

04           3070  Šport v PZDU  22500,00 

04           3071  Šport na državnem nivoju  10000,00 

   Skupaj športne aktivnosti  32500,00 

      

   Kulturne aktivnosti društev    

04           3080  Tekmovanje pevskih zborov v pokrajinah  10600 

04           3081  Revija pevskih zborov na državnem nivoju  3800 

04           3082  Literarna dejavnost društev  2300 

04           3083  Likovna dejavnost društev  1800 

04           3084  Izdajateljska dejavnost  1300 

04           3085  Mednarodno sodelovanje DU-kultura & rekreacija  4000 

04           3087  Aktivnosti na področju tehnične kulture    

04           3129  Delavnica izdelovalcev ročnih del  3691,88 



 

 

   Skupaj kulturna aktivnost  27491,88 

   Stroški dela      

04           3086  Stroški dela v zvezi z koordinacijo ZPIZ  5000,00 

   Skupaj stroški dela  5000,00 

   

 

Skupaj: 141.991,88 

 
Tabela 1: Delitev sredstev ZPIZ za RŠK dejavnosti 
 

 
PREDLOG ZA IZPLAČILO DOTACIJ ZA ORGANIZACIJO ŠPORTNIH, 

REKREATIVNIH IN KULTURNIH AKTIVNOSTI ZA LETO 2016 

 
       

PZDU 

Članov v 
PZDU 
2014 

članstvo, 
stanje na 

31.12.2015 

% 
članstva 

predvidena 
članarina 
za 2015 

% plač. 
članarine 

za leto 
2015 

plan 
sredstev 
36.000,00 

dodeljeno 
glede na 
% plač. 

čl. 

  

za 
primerjavo 
- padec v 

2015 

vir STAT 
2015 

vir STAT 
2015 

c*0,5 
vir RAČ, 

KK 
plan x d 

% 
g x f % 

Aktivi in klubi 7.366 6.378 
              
3,1  3.189 55,10 1114,38 614,02 

Celjska - Celje     23.915  
      
23.010  

           
11,2  11.505 88,80 4020,36 3570,08 

Dolenjska - Novo mesto     14.525  
      
14.227  

              
6,9  7.114 89,10 2485,78 2214,83 

Gorenjska PZDU - Kranj     30.140  
      
29.784  

           
14,5  14.892 89,90 5203,94 4678,34 

Južnoprimorska - Koper      9.432  
        
9.059  

              
4,4  4.530 86,80 1582,81 1373,88 

Koroška - Slovenj Gradec         8.487  
           
8.482  

              
4,1  4.241 102,40 1482,00 1517,56 

Osrednjeslovenska - 
Ljubljana      28.000  

         
27.192  

           
13,2  13.596 87,90 4751,05 4176,18 

Pomurska - Murska Sobota     12.971  
      
12.702  

              
6,2  6.351 93,20 2219,33 2068,41 

Posavska - Krško      7.298  
        
6.310  

              
3,1  3.155 93,30 1102,50 1028,63 

Severnoprimorska - Nova 
Gorica     14.259  

      
13.808  

              
6,7  6.904 95,80 2412,57 2311,24 

Spodnjepodravska - Ptuj      11.321  
         
11.086  

              
5,4  5.543 109,60 1936,97 2122,92 

Šaleška - Velenje      7.092  
        
5.726  

              
2,8  2.863 109,90 1000,46 1099,51 



 

 

Zasavska - Trbovlje     13.475  
      
13.046  

              
6,3  6.523 106,90 2279,43 2436,71 

Zgornjepodravska - Maribor     26.131  
      
25.231  

           
12,2  12.616 80,90 4408,42 3566,41 

SKUPAJ 214.412 206.041 100 103.021 92,11 36000,00 32778,73 

 
padec čl. 8.371 

      
Tabela 2: Delitev sredstev na SM 04 3050 

 
PREDLOG ZA IZPLAČILO DOTACIJ ZA REKREATIVNA SREČANJA UPOKOJENCEV V PZDU 

        

PZDU 

Članov v 
PZDU 
2014 

članstvo, 
stanje na 

31.12.2015 

% 
članstva 

predvidena 
članarina 
za 2015 

% plač. 
članarine 

za leto 
2015 

plan 
sredstev 
26.000,00 

dodeljeno 
glede na 
% plač. 

čl. 

  

za 
primerjavo 
- padec v 

2015 

vir STAT 
2015 

vir STAT 
2015 

c*0,5 
vir RAČ, 

KK 
plan x d 

% 
g x f % 

Aktivi in klubi 7.366 6.378 
              
3,1  3.189 55,10 804,83 443,46 

Celjska - Celje     23.915       23.010  

            
11,2  11.505 88,80 2903,60 2578,39 

Dolenjska - Novo mesto     14.525       14.227  

              
6,9  7.114 89,10 1795,28 1599,60 

Gorenjska PZDU - Kranj     30.140       29.784  

            
14,5  14.892 89,90 3758,40 3378,80 

Južnoprimorska - Koper      9.432         9.059  

              
4,4  4.530 86,80 1143,14 992,25 

Koroška - Slovenj Gradec         8.487  
          
8.482  

              
4,1  4.241 102,40 1070,33 1096,02 

Osrednjeslovenska - 
Ljubljana      28.000  

        
27.192  

            
13,2  13.596 87,90 3431,32 3016,13 

Pomurska - Murska Sobota     12.971       12.702  

              
6,2  6.351 93,20 1602,85 1493,85 

Posavska - Krško      7.298         6.310  

              
3,1  3.155 93,30 796,25 742,90 

Severnoprimorska - Nova 
Gorica     14.259       13.808  

              
6,7  6.904 95,80 1742,41 1669,23 

Spodnjepodravska - Ptuj      11.321  
        
11.086  

              
5,4  5.543 109,60 1398,93 1533,22 

Šaleška - Velenje      7.092         5.726  

              
2,8  2.863 109,90 722,56 794,09 

Zasavska - Trbovlje     13.475       13.046  

              
6,3  6.523 106,90 1646,25 1759,85 

Zgornjepodravska - Maribor     26.131       25.231  

            
12,2  12.616 80,90 3183,86 2575,74 



 

 

SKUPAJ 214.412 206.041 100 103.021 92,11 26000,00 23949,71 

 
Tabela 3: Delitev sredstev na SM 04 3061 

DELITEV SREDSTEV ZA POKRAJINSKE ŠPORTNE IGRE UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE 2016 

Zap.št. PZDU 
Znesek za nakazilo 

(specifikacija v tajništvu) 

1 Celjska - Celje 1794 

2 Dolenjska - Novo mesto 2553 

3 Gorenjska PZDU - Kranj 2173 

4 Južnoprimorska - Koper 1500 

5 Koroška - Slovenj Gradec 1845 

6 Osrednjeslovenska - Ljubljana 1681 

7 Pomurska - Murska Sobota 1699 

8 Posavska - Krško 1228 

9 Severnoprimorska - Nova Gorica 1681 

10 Spodnjepodravska - Ptuj 1742 

11 Šaleška - Velenje 1776 

12 Zasavska - Trbovlje 1354 

13 Zgornjepodravska - Maribor 1474 

 
skupaj 22500 

 
Tabela 4: Delitev sredstev za organizacijo PŠI v letu 2016 
 

Sofinanciranje DŠI 2016 

 
   

   % panoga znesek € 

      

100% KEGLJANJE 1700 

      

100% LOV RIB S PLOVCEM 1700 

      

90% STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO 1450 

      

90% BALINANJE 1450 

      

80% ŠAH 1200 

      

80% PIKADO 1200 

      



 

 

80% KEGLJANJE S KROGLO NA VRVICI 1200 

      

  SKUPAJ 9900 

 
Tabela 5: Delitev sredstev za organizacijo DŠI v letu 2016 
 

Ad. 8 
 
Janez Sušnik je povedal, da so člani predhodno prejeli predlog scenarija za slavnostno 
akademijo ZDUS, ki bo dne 30. 9. 2016 v Cankarjevem domu. 
 
Glede vabil je povedal, da bodo vabila prejela vsa DU s po enim predstavnikom, vabljeni 
bodo vsi predsedniki organov in delovnih teles, predstavniki sorodnih organizacij bivše 
Jugoslavije, zamejci, ministri, predsedniki strank, sponzorji in večji donatorje. Pogostitve za 
goste izjemoma ne bo, za nastopajoče bo za to poskrbljeno. Tuje delegacije bomo izjemoma 
povabili na kosilo. V primeru pogostitve, bi strošek pogostitve znašal 7.000 EUR, kar je 
izredno veliko. Akademija bo stala približno 20.000 EUR, prapor 3.000 EUR, zbornik 7.000 
EUR.  
 
Zlatko Martin Marušič je dal predlog, da bi PZDU prispevale donacijo za zlat žebljiček na 
praporu.  
 
Mirko Miklavčič je opozoril na to, kaj predstavlja za člane pogostitev – priložnost za druženje, 
klepet in spletanje novih vezi. Morda bi veljalo razmisliti o skromni pogostitvi.  
 
Sklep št. 9: Upravni odbor je soglasno sprejel pobudo, da PZDU prispevajo donacijo za zlat 
žebljiček na praporu. 
  

Ad. 9 
 
V zvezi z seniorsko olajšavo je Anka Tominšek dejala, da smo le-to nekoč že imeli. Ker smo 
zamudili rok za pripombe na Zakon o dohodnini, smo pripravili pobudo za ponovno 
uveljavitev k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini in smo 
hkrati predlagali zvišanje starostne meje s 65 na 70 let. Ali bo to upoštevano, pa žal ne vemo.  
 
Pobuda je bila poslana konec julija predlagatelju zakona. 
 

Ad. 10 
 

Po desetletju smo uspešno prijavili program RESje na razpis ministrstva. Sedaj, ko ga 
izvajamo, smo ugotovili, da od vodje programa ni dobrih povratnih informacij. Nismo dobili 
niti organigrama programa. Samoiniciativno je prijavila v imenu ZDUS program na razpis 
Zavarovalnice Triglav in onemogočila pridobitev sredstev za 70-letnico ZDUS.  
V Izoli je bilo izvedeno srečanje v povezavi projekta Spomini, program je bil dober, videli pa 
smo, da so tja prišli različni ljudje, od s.p.-jev do oseb, ki imajo v družini dementne osebe. 
Ana Cajnko je meddrugim zahtevala tudi, da sama nadzoruje in obvladuje sredstva 



 

 

programa, kar seveda ni mogoče. V času izvajanja programa se je izkazalo, da ni bila 
zadovoljna s strokovnimi delavci, ki sicer dobro delajo. 
Doslej je bila enkrat že s sklepom pozvana, da dostavi vso dokumentacijo programa, a je ni. 
Nato smo zaprosili za pomoč Ano Bilbijo, sedaj tudi Jožeta Žnidariča. Program je potrebno 
izpeljati do konca, kljub temu, da že posluje z izgubo 1.000 EUR.  
Ostaja veliko nepodpisanih potnih nalogov in zato neporavnanih stroškov, saj se poti niso 
predhodno odobrile, naknadno pa tudi niso bila predložena ustrezna dokazila. Vodstvo ZDUS 
se je z Ano Cajnko večkrat sestalo, dala je cel kup pripomb, npr. da je za finance odgovorna 
ona, da vodstva ne priznava, opozorila je tudi, da je skladno s pogodbo treba pridobiti 100 
ljudi za 35 skupin.  
Glede na vse težave je Komisija za zdravstveno varstvo in duševno zdravje podala predlog, da 
UO ZDUS potrdi projektni svet programa RESje, da se bo lahko program izpeljal do konca.  
 
Na seji UO ZDUS, ki bo predvidoma oktobra, bomo imeli ponovni pregled stanja. 
 
Anka Tominšek je podprla predloge predsednika in opozorila na stališče, da v primeru, ko 
nekdo odstopi s položaja, naj to tudi velja. Glede na sklenjeno pogodbo z ministrstvom je 
treba zadevo izpeljati do konca.  
 
Alojz Vitežnik je opozoril, ko je bil sprejet projekt, je moral tisti, ki ga je sprejel, vedeti kaj bo 
potrebno delati in kakšna je finančna stran projekta. Spomnil je na Net-Age, kje je še vedno 
odprta terjatev in morda bomo morali za ta sredstva vložiti tožbo.  
 
ZDUS ima Pravilnik o izvajanju projektov, kjer so določene obveznosti in skladno s tem je 
določeno tudi, da so vodje vezane na vodstvo.  
Drugo kar je moteče, je, da ne moremo imeti dvojnih prostovoljcev. Ob ugotovitvi stanja na 
terenu v sklopu izvajanja programa Starejši za starejše, bi bilo potrebno usmeriti strokovno 
usposobljenega prostovoljca iz programa RESje na osebe, potrebne pomoči. 
 
Želeli bi pridobiti organigram programa, vsebino programa, seznam prostovoljcev in drugo. 
Jože Žnidarič je s tem v zvezi že urgiral, kot mediatorko bomo vključili tudi predsednico 
Strokovnega sveta ZDUS.  
 
Po daljši razpravi okrog sodelovanja z Ano Cajnko in v zvezi s podvajanjem prostovoljcev, v 
kateri so sodelovali, Mirko Miklavčič, Alojz Vitežnik in Vera Pečnik so bili soglasno sprejeti 
naslednji  
 
Sklep št. 10: Upravni odbor ZDUS v Projektni svet Programa RESje – Prostovoljska pomoč 
osebam z demenco in njihovim svojcem imenuje: Marijo Krušić, Vido Bogataj, Silvo Gorjup, 
Vlasto Zakrajšek, Nastjo Ivanuša in Barbaro Šešek. 
 
Sklep št. 11: Upravni odbor ZDUS od prof. Ane Anice Cajnko zahteva, da v roku 10 dni od 
prejema tega sklepa preda celoten arhiv programa RESje – Prostovoljska pomoč osebam z 
demenco in njihovim svojcem Zvezi društev upokojencev Slovenije. Primopredajo arhiva 
opravi z Anjo Šonc, zaposleno na delovnem mestu Koordinator projekta – Strokovni 
sodelavec I. Zadevo neposredno vodi Vera Pečnik, podpredsednica ZDUS. 
 



 

 

Sklep št. 12: Upravni odbor ZDUS je sprejel odstop prof. Ane Anice Cajnko z mesta vodje 
programa RESje – Prostovoljska pomoč osebam z demenco in njihovim svojcem ter z vseh 
mest v organih in delovnih telesih ZDUS. 
 
Mirko Miklavčič je dodal, da se projekti vodijo dobro, če so tja postavljeni dobri 
koordinatorji, da je vodstvo tisto, ki odgovarja za poslovanje. Ker so PZDU »podaljšana roka« 
vodstva, meni, da bi morali imeti možnost tudi pri kadrovanju. 
Prisotne je še informiral o časopisu, ki ga izdajajo prostovoljci programa Starejši za starejše in 
meni, da je vodja programa tam prekoračila svoja pooblastila. 
 

Ad. 11 
 

Ker pred podpisom pogodb ni bilo predhodnega sklepa o višini zneskov, je predsednik podal 
predlog, da se UO ZDUS do teh zneskov opredeli. 
 
Alojz Vitežnik je vprašal, koliko sta prejemala do sedaj. Prejemala sta po 400 EUR neto, 
predsednik nekoliko več. 
 
Mirko Miklavčič je povedal, da obstaja sklep, s katerim je bilo določeno, da je prejšnja 
predsednica prejemala 600 EUR neto, podpredsedniki pa 500 EUR neto ter, ko je bila na 
ZDUS finančna kriza, so se temu odpovedali.  
 
Jožef Rebernak, je povedal, da je sicer zagovornik pro bono dela, da pa je potrebno poravnati 
določene stroške. Vodenje ZDUS je drugačno kot na PZDU in se strinja s podanimi predlogi. V 
razpravi je bilo danih več predlogov, ki žal niso vzdržni. Da se zadeve začasno rešijo, je bil dan 
predlog, da se potrdi pogodbe v tej obliki.  
 
Soglasno so bili sprejeti naslednji 
 
Sklep št. 13: Predlog pogodbe o poslovodenju, ki se sklene s predsednikom Janezom 
Sušnikom za čas enega leta oziroma do nadomestnih volitev predsednika ZDUS (te so 
predvidene dne 15. 12. 2016) se potrdi. Predsedniku po pogodbi pripada mesečno plačilo v 
višini 717,64 EUR 1. bruto. 
 
Sklep št. 14: Predlog dodatka k Mandatni pogodbi, ki se sklene s podpredsednico Vero 
Pečnik in določa mesečno plačilo v višini 549,98 EUR 1. bruto se potrdi. 
 

Ad. 12 
 
Nika Antolašić je podala predlog za sprejem novonastalega društva. Sprejet je bil 
 
Sklep št. 15:  

1. Upravni odbor ZDUS je ugotovil, da se želi DU Grozdek Janžev vrh vključiti v ZDUS. 
2. Upravni odbor ZDUS je ugotovil, da je DU Grozdek Janžev vrh polnopravni član. 

 
 
 



 

 

Ad. 13 
 

a) Predsednik je podal predlog za oddajanje prostorov v najem. Oddali bi dve pisarni in 
malo sejno sobo v starem delu ZDUS-a ter dali v souporabo kuhinjo in toaletne 
prostore. Skupna mesečna najemnina z vsemi stroški bi znašala 444,40 EUR. 
 

Sklep št. 16: Prostore se odda v najem za mesečno najemnino 444,40 EUR. 
 

b) Strokovni svet ZDUS je na seji dne 29. 8. 2016 sprejel sklep in predlagal, da se 
ustanovi ekspertno skupino za zdravje.  

 
Sklep št. 17: Upravni odbor ZDUS v Ekspertno skupino za zdravje imenuje: dr. Marjana 
Česna, mag. Martina Totha, mag. Dunjo Obersnel Kveder, Anko Tominšek in Vero Pečnik. 
 

c) V nadaljevanju je direktor ljubljanske podružnice Delavske hranilnice d.d. predstavil 
posebno ponudbo za zveze, DU in člane. Za člane DU velja, da imajo 2 leti zastonj 
uporabo storitve, potem je strošek nadomestila le 0,80 EUR, krediti so brez stroškov 
odobritve, odobrijo jih starejšim do 75. leta, možni so dvigi gotovine v Sloveniji in 
tujini brez obresti, limiti se obračunajo po 6,5 % obrestni meri, kar je za 2 % manj kot 
drugod. Predstavil je postopek pristopa, zamenjave banke, zaprtja računa, prenosa 
trajnikov. Za DU in zveze je storitev 2 leti zastonj, potem znaša strošek vodenja le 1 
EUR. 

 
Janez Malovrh je pohvalil njihove storitev in sodelovanje. Tudi sam je njihov komitent in kot 
mu je znano, so k njim pristopila vsa DU v Zasavju. Izračunali so, da so v DU na račun prehoda 
na Delavsko hranilnico privarčevali cca 3.000 EUR letno.  
Mirko Miklavčič je vprašal, kdo jamči za prihranke pri njih in izvedel, da jamčijo za do 100.000 
EUR ter so v jamstveni shemi kot ostale banke. 
 
Janez Sušnik je priporočil, da se predstavnike hranilnice povabi, da v pokrajinah naredijo 
predstavitve. 
 
Če bi kdo želel dobiti letake, naj ga kontaktirajo in dogovorili se bodo za dostavo iz najbližje 
poslovalnice in morebitno predstavitev.  
 

d) Predstavitev Deželne banke Slovenije in Zadružna zveza Slovenije sta pripravila 
predsednica uprave DBS Sonja Anadolli in predsednik zadružne zveze Peter Vrisk. 
Uvodoma je Janez Sušnik povedal, da bi želeli dobiti informacijo kakšne so možnosti 
sodelovanja, predvsem za člane, ki uporabljajo ZDUS Diners kartico. 
 

Peter Vrisk je povzel delovanje njihovega sistema. Združujejo preko 600 kmetijskih in 
gozdarskih zadrug. Zadruga kupi preko 80 % pridelkov kmetov in večina zadrug dobro dela. 
Trgovin po terenu niso zapirali, ohranjajo manjše kmetijske in tehnične trgovine. Zadnja leta 
opažajo, da slovenski potrošnik ponovno opravlja nakupe v zadrugah. Njihovo združenje 
temelji na prostovoljnem pristopu. Poznana je dolgoletna tradicija hranilnice, ki se je združila 
v današnjo DBS, ki so jo sanirali in dokapitalizirali. Poudaril je, da je pomembno, da imajo 
kmetovalci banko, kjer pod ugodnimi pogoji dobijo tudi ugodne kredite.  



 

 

Predstavitev banke je pripravila Sonja Anadolli in povedala, da DBS predstavlja 2 % bančnega 
sistema in večino komitentov predstavlja kmečko in podeželsko prebivalstvo. Dejala je, da so 
med cenejšimi bankami, hranilnice so sicer po navadi nekoliko cenejše, a ne opravljajo vseh 
storitev. Imajo tudi možnost varčevanja z obrestno mero 0,4 % nad 1 letom varčevanja. 
Sklepajo tudi vsa zavarovanja, nakupe in prodajo vrednostnih papirjev, preko njih se lahko 
opravijo vse finančne storitve. Uvajajo novo storitev, ki bo na trgu meseca septembra, kot 
celovito ponudbo varčevanja za »zadnje dni«. Za upokojence nudijo nižje stroške vodenja 
računa, kot je običajno, še vedno imajo možnost uporabe hranilne knjižice. Če bo s strani 
ZDUS izražen interes, bodo pripravili poseben paket za člane. 
 
Po krajši razpravi je bilo ugotovljeno, da obstaja skupen interes, da bi upokojencem ponudili 
slovenske zdrave proizvode vseh vrst in jim zagotovili ugodnejši nakup s kartico ZDUS Diners, 
o čimer pa se je potrebno še dogovoriti o višini popusta (nekaj odstotkov). 
 
 
Seja je bila zaključena ob 14. 45 uri. 
 
 
Zapisala: 
Nika Antolašić,     Janez Sušnik, 
poslovna tajnica     predsednik ZDUS 
 

-  


