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                                                                                                           Ljubljana, 23.8.2013 

 

Zapisnik 18. seje Upravnega odbora ZDUS v mandatu 2011-2015, ki je bila 22.8.2013 ob 

10. uri na sedežu ZDUS 

 

Prisotni: dr. Mateja Kožuh Novak (predsednica ZDUS), Anton Donko (podpredsednik 

ZDUS), Slavica Golob (podpredsednica ZDUS), Alojz Vitežnik (predsednik Severno 

primorske PZDU), Cecilija Lumbar (predsednica NO ZDUS),  Emil Hedžet (predsednik 

PZDU Celje), Franc Hojnik (predsednik Spodnje podravske PZDU), Fran Lobnik (predsednik 

Zgornje podravske PZDU), Janez Malovrh (predsednik Zasavske PZDU), Janez Sušnik 

(predsednik Gorenjske PZDU), Jože Jazbec (predsednik PZDU Dolenjske in Bele Krajine), 

Karl Drago Seme (predsednik Šaleške PZDU), Jože Prednik (podpredsednik Koroške PZDU), 

Marjan Pavlič (predsednik Južno primorske PZDU), Marjan Sedmak (predsednik 

Osrednjeslovenske PZDU), Martin Toth, Nika Antolašić (poslovna tajnica ZDUS) in Branko 

Simonovič (generalni sekretar DeSUS). 

 

Opravičeno odsotni: dr. Samo Zupančič (predsednik SS ZDUS), Janez Gologranc 

(predsednik Koroške PZDU), Mirko Lebarič (predsednik Pomurske PZDU), Mojca Adam 

Derganc (računovodja ZDUS) in Olga Košir (predsednica Posavske PZDU). 

 

Ostali odsotni: Matjaž Vizjak (tiskovni predstavnik ZDUS) in Branka Kastelic (pravna 

svetovalka ZDUS). 

 

Sejo UO je vodil podpredsednik ZDUS, Anton Donko, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne. 

 

Predlagal je spremenjen dnevni red, ki se glasi: 

1. Obravnava in sprejem zapisnika 17. seje UO in korespondenčne seje DP.S.25-7-2013 

2. Šestmesečna finančna realizacija ZDUS  

3. Pridobivanje sredstev za delo strokovne službe in PZDU v letu 2014 

4. Predlog razdelitve sredstev za PZDU v letu 2013 

5. Detajlni predlog za obrambo pokojnin  

6. Razno 

a) Info o pripravah na Festival 2013 

b) Info o predlogu Zakona o preprečevanju dela na črno 

c) Info o pripravi Zakona o zdravstveni dejavnosti 

d) Dogovor o aktivnostih okoli Zakona o dolgotrajni oskrbi 

e) Naša stališča v zvezi s predlogom Zakona o spremembi zakona o uveljavljanju 

pravic iz javnih sredstev 

f) Novi problemi v zavarovalnici Vzajemna d.v.z. 

 

SKLEP: Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
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AD1/ Obravnava in sprejem zapisnika 17. seje UO in 

korespondenčne seje DP.S.25-7-2013 

 

 

Na zapisnika 17. seje UO in korespondenčne seje UO z oznako DP.S.25-7-2013 ni bilo 

pripomb. A. Vitežnik je imel pripombo na zapisnik Zbora članov. Opozoril je, da je treba 

popraviti seznam prisotnih iz PZDU Severne Primorske.  

 

SKLEP: Soglasno sta bila sprejeta zapisnika 17. seje in korespondenčne seje DP.S.25-7-

2013. 

 

AD2/ Šestmesečna finančna realizacija ZDUS 

 

Točko je predstavila M. Kožuh Novak. Člani UO so prejeli tiskano verzijo šestmesečne 

realizacije z napovedjo porabe do konca leta na seji. l. Napoved porabe, narejena na podlagi 

6-mesečne realizacije, napoveduje večji letni manko, kot smo ga predstavili na Zboru članov. 

Na ZDUS delamo na tem, da ga zmanjšamo na 50.000€, predvidenih v letnem proračunu. 

Skušali bomo znižati potne stroške, ne bomo pa jih mogli znižati pri komisijah in delovnih 

skupinah, ki delajo na aktualnih zakonodajnih spremembah.   

Po razgovoru z J. Sušnikom, ki je prenesel mnenje gorenjskih društev, da za plačano članarino 

dobijo premalo,  je M. Kožuh Novak pripravila predvideno porabo sredstev, zbranih iz 

naslova članarin, v letu 2013. Med izkupiček dobljenega iz ZDUS-a morajo društva šteti tudi 

sredstva, dobljena za projekt Starejši za starejše, saj se mora vodstvo projekta pošteno 

potruditi, da ta sredstva zagotovi.  

DU, ki še niso (v celoti) poravnala članarine za leto 2013, bodo v septembru po pošti prejela 

položnice.  

J. Sušnik je zahteval, da podatke o plačani članarini za leto 2012 strokovna služba še enkrat 

preveri, ker imajo društva drugačne podatke. Predsednica je pojasnila, da je prikaz, ki so ga 

dobili člani UO, dokončen. Prosila je, da se društva, ki imajo drugačne podatke o plačani 

članarini, povežejo direktno z računovodstvom ZDUS, da razčistijo nepravilnosti. J. Jazbeca 

je zanimalo, koliko denarja gre v enem letu za izobraževanja. 7 € za malico udeležencev se 

mu zdi previsok znesek. Predsednica je pojasnila,da smo letos zaradi pomanjkanja sredstev 

sredstva za malico ukinili.  Predstavniki društev, ki niso poravnala članarine, pa  plačajo 

participacijo. F. Lobnik je menil, da so društva, ki ne plačujejo članarine, najmanj aktivna in 

bolj kot ostala društva  potrebujejo informacije o novostih na področju računovodstva, 

zakonodaje, izletništva, zato predlaga, da so izobraževanja za vsa društva brezplačna . Če 

bomo zaračunavali, bodo tista DU, ki so že v zaostanku, še bolj nazadovala. A. Vitežnik je 

rekel, da pričakuje, da bo za tekoče leto za 10% manj plačane članarine. A. Tominšek je 

povedala, da je finančni načrt zastavljen optimistično glede na razmere. Letos je ZPIZ za 

rekreativne programe zagotovil več sredstev in sicer za slabih tri tisoč evrov. A. Vitežnik jo je 

vprašal kako lahko na razpisu sodelujejo društva. A. Tominšek mu je odgovorila, da sredstva 

ZPIZ za rekreacijo in kulturo dobijo le društva, ki delujejo na državni ravni. Povedala je še, da 

bo drugo leto razpis najkasneje v mesecu aprilu.  

A. Donko je poudaril pomembnost dostave poročil in računov. Vsi, ki potrebujejo predujem, 

naj to sporočijo poslovni tajnici.  
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A. Tominšek je zahtevala, da je v finančnem poročilu izračunano tudi, kakšen  odstotek 

letnega načrta je v 6 mesecih realiziran. 

Člani so se v nadaljevanju pogovarjali o stanovanjih, ki jih daje v najem Nepremičninski 

sklad. Stroški stanovanjskih komisij, ki pomagajo Nepremičninskemu skladu deliti 

stanovanja, so bistveno večji, kot jih priznava NS. F. Lobnik je povedal, da imajo težave s to 

komisijo, ker stvari okoli delitve stanovanj niso dorečene. M. Sedmak je povedal, da imajo te 

komisije, zlasti v Ljubljani, veliko dela, veliko je tudi materialnih stroškov, za katere NS 

povrne stroške. A. Tominšek  je predlagala, da pokrajinske zveze dodajo svoje analize tega 

dela k stališčem, ki jih je oblikovala stanovanjska komisija ZDUS-a. V nadaljevanju razprave 

so sodelovali A. Vitežnik, M. Sedmak, J. Malovrh, J. Prednik, A. Tominšek in K.D. Seme. 

Slednji je povedal, da je problem širši, odpirajo se konkretni socialni problemi. Ne gre samo 

za pomoč pri delitvi stanovanj, najbolj ogroženi tudi teh stanovanj ne morejo dobiti, čeprav so 

namenjena prav njim. M. Kožuh Novak je povedala, da so skušali strokovnjaki ZDUS-a 

medsebojno pregovarjanje občin in NSPIZ o tem, kdo bo prvi izdal odločbo (o dodelitvi 

stanovanja in o socialni pomoči) že večkrat urediti a brez uspeha. Člani UO so bili mnenja, da 

je treba ta problem rešiti na državnem nivoju.  

 

SKLEP: Člani so se seznanili s šestmesečno realizacijo ZDUS. 

 

SKLEP: Strokovna služba ZDUS naj prenese problem dodeljevanja stanovanj najbolj 

ogroženim starejšim na državni nivo.  

 

AD3/ Pridobivanje sredstev za delo strokovne službe in PZDU v letu 2014 

 

Predsednica je članom UO predstavila predlog dodatnega dobivanja sredstev za programe, ki 

tečejo na nivoju ZDUS-a in PZDU: Nočitve v hotelu Delfin padajo že od leta 2007 dalje. 

Kljub temu je imel hotel  leta 2011 še vedno  dobiček, katerega večji del je šel v rezerve. Če 

bi se vsi potrudili za zapolnitev hotelskih kapacitet, bi lahko iz naslova dobička hotela Delfin 

dobili več denarja za delovanje DU in PZDU. Seveda moramo paziti, da bodo cene čim nižje 

in kakovost ponudbe čim višja. Prav tako moramo nameniti dovolj sredstev investicijam in 

vzdrževanju.. Na podlagi števila nočitev v letu 2012 je pripravila analizo nočitev po 

pokrajinskih zvezah (uporabila je poštne številke gostov). Izračunala je število avtobusov, ki 

jih mora napolnit vsaka PZDU, da bi dosegli 90% nočitev, kot jih je imel hotel nazadnje leta 

2006.. J. Sušnik je povedal kako so se tega lotili na Gorenjskem. Pokrajino so razdelili na 5 

koordinacij za izletništvo in letovanje, v vsaki koordinaciji skupaj nabirajo kandidate za 

počitnice v Delfinu.  

 A. Vitežnik je vprašal, kako je z letovanji zamejcev. Predsednica je povedala, da nova 

direktorica prosi za kontakte z zamejci, da se bo hotel lahko obrnil direktno na njih. Večji 

manko gostov  je v Pomurju, kjer je večja revščina starejših ter pri Zasavju, kjer verjetno 

letujejo drugje. 

F. Lobnik kot rešitev predlaga, da se uredi letovanje članov Vzajemnosti v Delfinu, kar 

predstavlja od 10-20 avtobusov za 4 dni. A. Tominšek je rekla, da to ni možno, ker ima hotel 

premajhne kapacitete. Ostali so se strinjali, da je to izvedljivo v več terminih. F. Lobnik je 

predlagal, da se ta srečanja izvedejo v terminih, ko je hotel bolj prazen. M. Sedmak je 

povedal, da v Sloveniji poteka veliko akcij v smislu »omogočimo mladim počitnice« in 

predlagal, da bi organizirali podobno akcijo, da se odpre telefonska številka za donacije za 
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letovanje starejših., M. Toth je predlagal, da bi Vzajemna d.v.z. lahko prispevala iz svojih 

kapitalskih presežkov, npr. 40€/člana. J. Prednik, predstavnik Koroške,  je povedal, da že od 

januarja zbirajo prijave, da pa je že prva izmena za polovico manjša. Prostora v hotelu je za 

enkrat dovolj, vsak teden so na naši spletni strani objavljene aktualne ponudbe in akcije.  

 

Člani so se seznanili s predlogi za zapolnitev hotela. 

 

AD4/ Predlog razdelitve sredstev za PZDU v letu 2013 

 

V strokovni službi so pripravili predlog delitve sredstev za PZDU v  letu 2013 za organizacijo 

športnih in kulturnih prireditev in za pokrajinska srečanja. Člani UO so prejeli predlog 

razdelitve sredstev za organizacijo kulturnih in športnih aktivnosti v letu 2013 po dveh 

kriterijih in sicer prvi po kriteriju 1.500€ pavšal vsem, ostalo glede na število članov v PZDU, 

popravljeno glede na odstotek plačane članarine po PZDU in po drugem kriteriju, kjer je 

upoštevano samo število članov, popravljeno glede na % plačane članarine po PZDU. Športna 

in kulturna komisija še nista razdelili sredstev. Nujno je potrebno rešiti problem Gorenjske 

PZDU. 

J. Sušnik je povedal, da je PZDU Gorenjska leta 2011 podpisala pogodbo o včlanjenju v 

sindikat KS90, ni pa računal, da bo sindikat na razpisu uporabil njihovo članstvo za pridobitev 

več sredstev. KS90 je v preteklem letu na razpisu prejel 24.000€, od tega je DU namenil 

3.400€ in pokrajini 1.200€. Letos so mu rekli, da je bil razpis drugačen, niso pa jim dali ne 

poročila za leto 2012, ne prijave za leto 2013. Ker so očitno spet uporabili njihovo članstvo za 

pridobitev sredstev,  se bo z njimi sestal, prav tako bo sklical izredni Upravni odbor in 

prekinil sodelovanje. Sredstva ZPIZa, ki jih ZDUS namenja za rekreacijo in kulturo PZDU 

Gorenjska,  morajo dobiti od KS90 ali pa vložiti pritožbo na ZPIZ, da bomo dobili del 

sredstev, ki jih je letos dobil sindikat KS 90, na ZDUS. Iz istega vira sredstev ne morejo biti 

financirani dvakrat.  

Predlaga, da problem financiranja PZDU Gorenjska uredimo na naslednji seji, ko bo imel 

rezultate dogovorov. . M. Sedmak je predlagal, da se sprejme sklep, da ZDUS pošlje dopis 

predsednici Sveta ZPIZ, da se ponovno preveri upravičenost kandidature KS90. V nadaljnji 

razpravi so sodelovali A. Vitežnik, K.D. Seme, F. Lobnik in M. Kožuh Novak.  

 

Člani so soglasno sprejeli naslednje SKLEPE: 

1. Sredstva za delovanje (organizacija kulturnih in športnih aktivnosti v letu 2013) 

PZDU se razdelijo po kriteriju 1.500€ pavšal vsem, ostalo glede na število članov, 

popravljeno glede na odstotek plačane članarine po PZDU. 

2. Sredstva za letna srečanja PZDU se razdelijo enako kot pretekla leta upoštevajoč 

število članstva. 

3. ZDUS čim prej pošlje predsednici Sveta ZPIZ dopis, da se preveri upravičenost 

kandidature KS90 na razpisu. 

 

AD5/ Detajlni predlog za obrambo pokojnin 

 

Predsednica je člane seznanila s podrobnostmi sestanka pri predsednici Vlade, A. Bratušek. 

Ta ji je zagotovila, da se pokojnin ne bodo dotaknili, da pa razmišljajo o ukinitvi preostalega 

regresa. Prosila jo je, naj  regresa za upokojence, ki še dobijo regres, ne jemljejo, ker večina 
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pripada najbolj socialno ogroženi skupini prebivalstva. A. Tominšek in J. Jazbec nista podprla 

solidarnosti s tem delom upokojencev. F. Lobnik pa je dejal, da so prav ti naši člani in da se 

zato moramo boriti za regres. 

J. Sušnik je poudaril nedotakljivost pokojnin, da se regresa ne sme odvzeti, zanimalo ga je 

kakšni so kriteriji za krizni davek. A. Tominšek je povedala, da gre za izredno odgovorno 

stališče, saj predstavljamo maso ljudi in mnenja so zelo deljena, pokojnine je treba ohraniti, če 

kriznega davka ne bo, se bo posegalo v blagajno. M. Sedmak je povedal, da je potrebno 

braniti regres, to naj bi bilo kot manevrski prostor, če bi bila to žrtev za ohranitev pokojnin. 

Zagovarja krizni davek kot začasno rešitev, a naj bo ta progresiven, tisti, ki imajo visoke 

prejemke, naj plačajo več. Predsednica je povedala, da se enkrat mesečno sestaja KOSOS 

(koordinacija seniorskih organizacij), kjer se sej udeležujejo predstavniki strank, ki imajo pri 

prenosu informacij vodstvu strank večjo težo. V nadaljevanju razprave so sodelovali A. 

Donko, S. Golob, J. Jazbec, J. Malovrh, K. D. Seme, M. Sedmak in F. Lobnik. Strinjali so se 

o podpori kriznega davka, glede regresa pa je mnenje tako, da bi se bilo potrebno pogovarjati 

o regresu vseh državljanov.  

Če bomo hoteli ubraniti pokojnine in regres, se bomo morali  resno lotiti obiskovanja 

poslancev. Do sestanka UO ni utegnila pripraviti natančnega načrta dela s poslanci. Predlaga, 

da 16.9.2013 izpeljemo načrt, ki smo ga pripravili za julij. Pripravljenih imamo 15 stališč, ki 

jih bomo strnili in posredovali čim prej. V začetku septembra bo tiskovna konferenca. PZDU 

bomo poslali ažuriran seznam vseh poslancev in poslanskih pisarn. Obiskovanje poslancev se 

bo morali nadaljevati vsak teden.  

 

Predsednica je povedala, da je ZDUS vložil zahtevo za ugotavljanje krivcev za stroške, ki jih 

je povzročil 143. člen ZUJF. Meni, da bi bilo treba vložiti tudi zahtevo za odgovornost 

direktorja Narodne banke Slovenije pri nadzoru slovenskih bank M. Sedmak je rekel, da bi 

lahko pozvali upokojence, da odnesejo vse svoje depozite iz NLB, dokler ta ne objavi 

največjih dolžnikov, ki jih banka ščiti. V nadaljevanju so člani povedali svoje izkušnje in 

mnenja za naprej.  

M. Pavlič je poudaril, da so vsi upokojenci v istih težavah, ne glede na to, kateri opciji 

pripadajo. Poslanci so se na terenu pripravljeni pogovarjati, vsebine razgovora in zaključkov 

pa brez njihovega privoljenja ne smejo posredovati medijem. E. Hedžet je povedal, da se s 

poslanci ni problem pogovarjat, vprašanje je koliko teh informacij gre naprej. M. Sedmak je 

povedal, da je treba izvesti pritisk. S. Golob je povedala, da se je njihov poslanec udeležil UO 

in je bil uspeh že viden. J. Jazbec je povedal, da poslanci glasujejo drugače, saj gledajo na to 

kje bodo naslednja štiri leta. J. Sušnik je povedal, da so jih v SD in PS sprejeli, v SDS pa niso 

bili uspešni. M. Sedmak je rekel, da so prihodnje leto EU in lokalne volitve. Na vsake volitve 

bi morali iti z zahtevo, da morajo stranke uravnotežit svojo strukturo po spolu in generacijah. 

Doseči bi morali, da bodo starejši uživali svojo ustavno volilno pravico. V nadaljevanju so v 

razpravi sodelovali še J. Prednik, K. D. Seme, J. Malovrh, A. Donko. F. Lobnik je povedal, da 

ima njihov koordinator stalen stik s poslanci. A. Vitežnik je povedal, da so pri njih vsi 

zadolženi za svoje poslance. Predsednica je obljubila, da bo pripravila detajlni program v 

nekaj dneh. ZDUS bo poskrbel za novinarsko podporo in bo pripravil stališča.  

 

Člani so soglasno sprejeli naslednja SKLEPA: 

1. Upravni odbor ZDUS ne soglaša s kakršnimkoli poseganjem v pokojnine in regres in 

kot rešitev predlaga uvedbo progresivnega kriznega davka.  
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2. Vodstvo ZDUS pripravi operativni načrt izvedbe aktivnosti v zvezi z obrambo 

pokojnin, ki se začne izvajati 16.9.2013. 

 

Na koncu se je sestanku pridružil B. Simonovič, Povedal je, da v drugi polovici septembra 

oziroma prvi polovici oktobra načrtujejo srečanje na več koncih države, kamor bi povabili 

predsednike, oba ministra, vodjo poslanske skupine in druge člane. V razmislek sprašuje ali bi 

kazalo, da bi to storili skupaj, da bi poizkušali zbrati predsednike DU in člane DeSUS ter bi 

jasno povedali za kaj se zavzemamo.  

Predsednica je povedala, da se je vodstvo že nekajkrat sestalo z DeSUS in je s sodelovanjem 

zadovoljna, da pa ZDUS nima nobenih sredstev za tovrstna srečanja . M. Pavlič je povedal, da 

je na terenu dober odziv na sodelovanje DeSUS in ZDUS, da uspeh ne bo velik, bo pa vseeno 

viden. E. Hedžet je povedal, da gre za velik strošek in zahtevnejšo logistiko, DeSUSu pa na 

terenu očitajo, ker niso podprli pokojninske reforme in zakona o malem delu. F. Hojnik je 

povedal ,da so predstavniki DESUSa že bili na Ptuju in da dobro sodelujejo. J. Jazbec je rekel, 

da se klanja vsakemu, ki karkoli naredi za upokojence in se strinja z organiziranjem 

tovrstnega srečanja. C. Lumbar bo predlog podala na UO šišenskih društev v začetku 

septembra. J. Prednik bo predlog prav tako podal na UO zveze, ki bo v nekaj dneh. K. D. 

Seme je povedal, da bodo organizirali okrogle mize s to tematiko, prav tako sestanke in bo 

povprašal za mnenje. J. Malovrh je podprl kakršnokoli tovrstno aktivnost. F. Lobnik je rekel, 

da se strinja s predlaganim. A. Donko predlaga, da naj vsaka pokrajina tja pošlje svojo 

delegacijo (1 avto = 4 ljudi).  

 

AD6/ 

 

a) 

A. Donko je članom povedal, da so na seji prejeli zapisnik zadnjega sestanka za F3ŽO. 

Priložen je program strokovnega dela festivala. Ura zaključka bo nekoliko prej. Kar se tiče 

kart, bo sistem enak kot preteklo leto. F. Lobnik je vprašal, kako je z nastopom malih skupin. 

A. Donko bo preveril. A. Vitežnik je vprašal, kakšni stroški bodo povrnjeni, saj lansko leto 

tržaški pevski zbor ni dobil nič.  

 

b) 

Točka ni bila obravnavana zaradi odsotnosti B. Kastelic. 

 

c) 

M. Toth je strnil spremembe Zakona o zdravstveni dejavnosti in poudaril najpomembnejše. 

Gre za osnovni koncept, ki je bil pripravljen leta 2008, med tem je doživel nekaj sprememb. 

Zdravstvena komisija je na zadnji seji zavzela stališča, ki jih bo poslala na ESS. 

 

d) 

Zakon o dolgotrajni oskrbi namerava MDDZS vložiti v vladno proceduro do novega leta. M. 

Kožuh je poudarila, da smo zakon predali MDDZS januarja 2012 in da je zadnji čas, da ga 

spravimo v parlament. Če ne bo šlo z vlogo preko DeSUS, bomo morali zbirati podpise in 

Zakon vložiti sami in to čim prej. 
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e)  

S. Golob je povedala, da so bili na sestanki pri ministrici MDDSZ, dr. Anji Kopač Mrak. Ta 

je sprejela pripombe Komisije za socialne zadeve. Na ZDUS je bil tudi D. Dominkuš s 

pravnico. S pripombami je bil ZDUS uspešen. Na ta račun bo v CSD tudi precej manj 

administrativnega dela. 

 

f) 

Točka ni bila obravnavana zaradi odsotnosti B. Kastelic. 

 

g) 

A. Donko je člane seznanil s povabilom Zavoda Ypsilon glede vseslovenskega projekta 

Simbioz@. Eden od članov UO je povedal, da starejši pri njih z izobraževanjem niso bili 

zadovoljni, ker traja prekratko. Nobena pokrajina ne zbira podatkov o izobraževanju v okviru 

Simbioze in o zadovoljstvu udeležencev.  

 

h) 

A. Donko je člane UO seznanil z odločitvijo sodišča glede tožbe Zdenke Ferfila,   ki je  bila 

na 1. Stopnji rešena v korist ZDUS. Tožeča stranka ima 15 dni časa za pritožbo. 

 

Zaključek ob 14:30. 

 

Zapisala:  

Nika Antolašić dr. Mateja Kožuh Novak 

 Predsednica ZDUS 


