
                                             

   
 

 

                                                                                                        Ljubljana, 27.1.2013 

 

 

 

Zapisnik 21. redne seje Upravnega odbora ZDUS v mandatu 2011-2015, ki je bila  

9.1.2014 ob 10,00. uri na ZDUS, Ljubljana 

 

 

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

(podpredsednik ZDUS), Slavica Golob (podpredsednica ZDUS), Janez Gologranc 

(predsednik PZDU Koroške), Karl Drago Seme (predsednik Šaleške PZDU), Janez Sušnik 

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

Alojz Vitežnik (predsednik PZDU Severno primorske), Emil Hedžet (predsednik PZDU 

Celje), Mirko Lebarič (predsednik Pomurske PZDU), Franc Hojnik (predsednik PZDU 

Spodnje Podravje), Franc Lobnik (predsednik PZDU Zgornje Podravje), Marjan Pavlič 

(predsednik Južno primorske) in Jožica Sušin (podpredsednica PZDU Posavje). 

 

Ostali prisotni: dr. Samo Zupančič (predsednik SS ZDUS), Toni Rifelj (predsednik 

Gospodarske komisije ZDUS), Rožca Šonc (NS Delfin hotel ZDUS Izola d.o.o.) in Nika 

Antolašič (p. tajnica ZDUS) 

 

Opravičeno odsotni: Janez Malovrh (predsednik PZDU Zasavje), Marjan Sedmak 

(predsednik Osrednjeslovenske PZDU) in Cecilija Lumbar (predsednica NO ZDUS). 

 

Sejo UO je vodila Mateja Kožuh Novak (predsednica ZDUS). 

 

Predlagala je naslednji dnevni red: 

1. Kaj in kako bomo delali v letu 2014 

2. Razno 

 

SKLEP: Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

A. Donko je v uvodu pojasnil, da zapisnik 20. seje UO ni predlagan v obravnavo, ker ni bila 

možna izvršba sklepov, saj še nismo dobili realizacije. Na prihodnji seji bosta tako 

obravnavana zapisnika 20. in 21. redne seje UO. 

 

Ad 1. Kaj in kako bomo delali v letu 2014 

 

 

M. Kožuh Novak je podrobneje obrazložila predlog programa aktivnosti v letu 2014, ki so ga 

člani UO dobili na decembrski seji.,  Glavni poudarek predloga programa dela ZDUS za leto 

2014 je  poudarek na skrbi za kakovost življenja starejših. Programi aktivnega staranja, ki jih 

izvajajo društva, so za zdravje naših članov zelo pomembni. ZPIZ je tudi za leto 2014 sprejel 

sofinanciranje preventivnih programov za starejše, recesija pa lahko izplačila prepreči. ZDUS 

rezervnih sredstev za plačilo športnih tekmovanj in pevskih revij nima. 

Za kakovost življenja starejših so v teh turbulentnih časih izjemno pomembni programi 

aktivnega državljanstva Že v januarju organiziramo ponovno zaradi popolne medijske 



                                             

   
 

 

blokade Zakona o volitvah v Državni zbor, ki so ga pripravili naši strokovnjaki in smo zanj 

zbrali več kot 5.700 podpisov, posvet v Državnem svetu. Pomembno je, da bo dvorana polna, 

zato je opozorila člane UO, da bi morali iz vsake pokrajine priti vsaj 4 ljudje.   

Letos se bomo morali posebej potruditi, da bomo spravili v Državni zbor Zakon o dolgotrajni 

oskrbi, ki ga zavira Ministrstvo za zdravje. Z nadaljnjimi aktivnostmi moramo počakati do 

nastopa novega ministra. Dogovoriti se moramo tudi, kako bomo pomagali starejšim pri 

težavah, ki jih bo povzročil Zakon o davku na nepremičnine. DA bi lahko uveljavili pravice 

starejših v parlamentu, moramo nujno organizirano nadaljevati z rednimi obiski v poslanskih 

pisarnah. Med našim številnim članstvom moramo ne bi smel biti problem najti 90 aktivistov, 

ki bi zbrali okoli sebe obiskovalce posamezne poslanske pisarne. Letos prihaja resen boj za 

pokojnine. Če nanj ne bomo pripravljeni, se bo načrtno zniževanje pokojnin nadaljevalo.  

Svetovalnica za bivalno kulturo je za starejše izjemno pomembna. Projekt Helps se 

zaključuje, za svetovalnico iščemo sredstva iz drugih virov. Razmišljati moramo tudi o širitvi 

svetovalnice v pokrajine. 

Peripetije okoli zdravstvene zakonodaje morajo ostati ena od naših prioritet, saj se dostop za 

starejše do zdravstvenega varstva znižuje. Projekt Starejši za starejše ostaja med 

najpomembnejšimi nalogami ZDUS. Žal se zaradi recesije viri sredstev zmanjšujejo. Konec 

leta 2013 nam je ponudil sodelovanje Telekom, ki je že nakazal 20.000 € za projekt Starejši 

za starejše. Vsa društva, ki sodelujejo v projektu, bo Telekom opremil tudi z brezplačnim 

dostopom do interneta. Te dni opremlja društva na Gorenjskem.  

Ena od pomembnih prioritet vsega članstva v naši organizaciji v letu 2014 mora biti 

pridobivanje novega članstva v Skladu vzajemne pomoči. Sklad živi od ustanovitve prvega 

društva upokojencev v letu 1946, zato bi ne smeli dovoliti, da propade. V letu 2013 smo prvič 

izplačali večjo vsoto za posmrtnine kot smo jo dobili iz vplačil članarine. V tem letu je umrlo 

3.200 članov, izstopilo jih je 800, novih se je vključilo 2.300. Izračunala je, da bo sklad, če ne 

bomo polno nadomeščali umrlih z novimi člani. , izplačal zadnjo posmrtnino sredi leta 2018, 

kar pomeni, da bo 55.000 članov ostalo brez izplačil, česar si ne smemo privoščiti. Če 

poskušamo članstvo povečati za 10% (za 7.000), bomo zaprtje sklada prestavili za eno leto. 

Če bi podvojili število članov (od sedanjih 70.000 na 140.000), bi lahko leta 2019 že 

izplačevali 500 € posmrtnine. Izračunala je, koliko novih članov bi moralo nabrati v letu 2014 

vsako društvo. Pogovor s predsedniki društev je pokazal, da je to v sedanjem času nemogoče.  

Ker je nujna motivacija predsednikov in tajnic društev ter poverjenikov, je v predlogu 

predračuna za leto 2014, ki so ga člani UO tudi dobili na decembrski seji UO, bistveno 

povečala sredstva za izobraževanje funkcionarjev društev, del sredstev Sklada VS pa je 

namenila za promocijo sklada.  Med predlogi izobraževanj so najpomembnejša izobraževanja 

predsednikov in tajnic, predvidela je 4-dnevna izobraževanja v hotelu Delfin, ki naj bi imela 

tri cilje: informirati funkcionarje o potrebi po nabiranju novih članov sklada VS in njihovi 

motivaciji, polnjenju hotela v mrtvi sezoni in nagrado funkcionarjem za delo, ki ga opravljajo.  

Poleg teh izobraževanj predlaga v jeseni tudi nekajdnevna srečanja za male pevske skupine, 

za ustvarjalce ročnih del (prva delavnica v letu 2013 je bila zelo uspešna), za dramske skupine 

in za instrumentalne skupine društev. Cilji teh srečanj so nagrajevanje prostovoljcev v 

društvih, ki vodijo programe aktivnega staranja, povečanje komunikacije med različnimi 

nivoji v ZDUSu, kar naj bi pripomoglo k motivaciji društev za plačilo članarine in pa 

popestritvi programov za goste hotela Delfin.  

 

Pomemben del letošnjega programa dela bi moral biti tudi iskanje dodatnih sredstev za 

delovanje vseh nivojev ZDUSa. Izobraževanje funkcionarjev društev je namenjeno tudi 



                                             

   
 

 

razgovoru, zakaj morajo društva plačevati članarino in kaj dobijo za to. Še vedno velja 

razmisliti o promociji kreditne kartice Diners. Člani UO so dobili na mizo izračun, koliko 

sredstev letno dobi povprečno društvo v pokrajini, če bi uspeli letos zbrati 50.000 članov in bi 

bila povprečna poraba na kartico 100, 200 ali 300 € mesečno. Strokovna skupina pripravlja 

tudi metodologijo servisne dejavnosti v društvih (Modri servis), ki bi moral pilotsko zastaviti 

delo v letu 2014.  

Obrazložitev predloga je predsednica  zaključila s poudarkom na tem, da mora Upravni odbor 

nujno sprejeti sklepe glede programa aktivnega državljanstva, pridobivanja  sredstev za 

delovanje vseh nivojev ZDUS in v zvezi z reševanjem Sklada Vzajemne samopomoči. 

 

Besedo je prepustila članom Upravnega odbora. 

 

J. Sušnik je povedal, da je dana situacija znana, graditi moramo na odnosih, urediti finančno 

stanje, sodelovati moramo s politiko, kot civilna družba moramo sodelovati z vsemi 

političnimi strankami. Povedal je, da je imel v preteklem letu v pokrajini finančno krizo in 

pozval, da se je treba za naprej dogovoriti glede financiranja. Na ZPIZ-u so opravili razgovor 

glede sindikata KS90, prekinili bodo sodelovanje s KS90. Društva se javljajo na občinske 

razpise. Glede volilne zakonodaje je mnenja, da DeSUS ne bo podprl naših prizadevanj. 

Civilna družba je močna, a nima vpliva, ne glasu. Urediti je potrebno tudi stvari okrog plačil 

članarin, v pokrajini so zaradi neplačevanja dali eno društvo v mirovanje. Glede vzajemne 

samopomoči je povedal, da imajo ljudje težave z zamenjavo naše in državne posmrtnine. 

 

J. Gologranc je naštel nekaj aktivnosti, ki bodo izvajane na pokrajini. Poudaril je, da mora vse 

delo temeljiti na realnem finančnem načrtu, iz FN ZDUS za leto 2014 je namreč razvidno, da 

je planiranih 90.000 € za izobraževanja. Meni, da so nekatere postavke pri izobraževanju 

nepotrebne in da so stroški previsoki. Glede nepremičninskega davka je omenil, da bodo 

morala DU, ki so lastniki nepremičnin, plačati 0,75% glede na vrednost nepremičnine. Rekel 

je še, da so izobraževanja za računovodje in blagajnike nujna in je zaželeno, da predavatelji 

prinesejo s seboj konkretne za vse slušatelje  obrazce za oddajo na AJPES in DURS, da jih 

lahko izpolnijo na samem seminarju. 

 

M. Lebarič je uvodoma poudaril, da se moramo pogovarjat z ljudmi in se dogovoriti, kaj 

točno želimo doseči. Imeli so težave pri prijavi na javna dela, ker se je zataknilo pri statusu o 

delovanju v javnem interesu. Na tem področju je nujno potrebno nekaj narediti.  

 

K. D. Seme je povedal, da je bilo minulo leto precej razgibano. Borba za ohranitev pokojnin 

je nujno potrebna. Pohvalil je delo B. Kastelic, ki je zagotavljala pravno pomoč vsem , ki so 

jo potrebovali. Podpira projekte, v prvi vrsti projekt Starejši za starejše – ob tem je povedal, 

da se v pokrajini prijavljajo na razpise za socialne programe, da pridobijo nekaj dodatnih 

sredstev.  

 

A. Vitežnik ne verjame, da bomo predlagan program dela realizirali. Glede volilnega zakona 

je povedal, da ga zagovarjamo, a meni, da  ga stranke ne bodo podprle. Pri skladu Vzajemne 

samopomoči vidi začasno rešitev v tem, da znižamo izplačila in pridobivamo nove člane. Kar 

se tiče nepremičninskega davka je povedal, da se nihče ni poglobil v zakon. Na pokrajini bodo 

upokojeni geodeti svetovali upokojencem.  

 



                                             

   
 

 

J. Jazbec je uvodoma povedal, da je vesel, da poteka tako strpna razprava. Meni, da naše 

ideje, kljub temu, da so dobre, nimajo obstoja. Upokojenci bi morali imeti svoj glas v 

parlamentu, žal nas stranke ne podpirajo. Glede sklada VS je povedal, da nikakor ne smemo 

povečati izplačil, ohranit moramo višino pristopnine in znižati izplačila posmrtnin, več 

novega članstva ne bo možno pridobiti. 

 

F. Lobnik je pohvalil prizadevanja za spremembo volilne zakonodaje, ne glede na uspeh in 

meni, da so bili vsi nastali stroški upravičeni. Glede nepremičninskega zakona je povedal, da 

je nedodelan, da pa bo deloval, ko bodo stvari razčiščene. Za ta čas, dokler se ne uredi 

nepremičninski zakon, bi bilo bolje, da bi imeli krizni davek. Kar se tiče zdravstva, bi zadeve 

funkcionirale, če ne bi bilo afer. Bil je kritičen do projekta Starejši za starejše. Moti ga, da ni 

videl še nobene konkretne analize opravljenega dela. Strinja se, da moramo imeti finančno-

računovodska izobraževanja. Pri skladu VS vidi rešitev v zmanjšanji izplačila posmrtnin in da 

delamo na pridobivanju novih članov. Povedal je še, da moramo nekaj narediti glede društev, 

ki ne plačujejo članarine ter opozoril na razliko med statističnimi podatki in plačano 

članarino. 

 

M. Pavlič se je strinjal, da peljemo naprej aktivno državljanstvo. Za finančno-računovodska 

izobraževanja je vprašanje, koliko so dejansko potrebna, saj ima večina društev zunanje 

računovodske (knjigovodske) servise.  

 

F. Hojnik je povedal, da pričakuje nadgradnjo projekta Starejši za starejše, moralo bi 

zagotoviti več sredstev za delo društev. Problemi pri nepremičninskem zakonu so predvsem 

pri lastninjenju. Aktivno državljanstvo peljejo na pokrajini naprej z obiskovanjem poslancev. 

 

J. Sušin je mnenja, da so izobraževanja nujno potrebna in jih je potrebno izpeljat po 

pokrajinah. Povedala je, da ljudje zamenjujejo posmrtnine sklada VS in državne posmrtnine – 

zato tudi nekoliko večji izpad članstva. 

 

T. Rifelj, predsednik Komisije za gospodarstvo, meni, da je hkratno plačilo članarine društvu 

in članarine sklada VS za nekatere velik strošek in bi bilo lažje, da plačevali po  obrokih. V 

razmislek je povedal, da bi bilo smiselno Sklad dati eno od  zavarovalnic,  kjer bi lahko 

zavarovali druge stvari in bi se v sklad včlanili brez prispevka, ZDUS pa bi od tega dobival 

provizijo. Povedal je, da so na sestanku ekspertne skupine za davke določili ekipo za pripravo 

amandmajev na nepremičninski zakon, štirje členi namreč niso v skladu z Ustavo. Z Modrim 

servisom smo že tako daleč, da bi lahko štartali, gre pa za pomemben vir prihodkov za DU. 

Potrebno je naredit nek sistem, nato bi speljali projekt v 3-4 mesecih. Glede občinskih 

razpisov je prisotnim povedal, da so najmanj 4 postavke, kjer bi lahko kandidirali, žal pa 

nimajo vse občine razpisov. Kot dva možna vira financiranja je omenil sodelovanje z 

zavarovalnico Generali in Pošto Slovenije. 

 

A. Vitežnik in J. Gologranc sta izračunala, za koliko bi lahko znižali izplačilo posmrtnin v 

skladu VS in sicer gre za 12% znižanje, kar znese izplačilo v višini 206 € (oziroma 

zaokroženo na 210 €). Možnost je tudi znižanje za 15%, a bi bila razlika že prevelika. 

 

R. Šonc, predsednica NS Delfina je povedala, da je vesela, ker je projekt Starejši za starejše 

tako dobro sprejet v društvih in na občinah. Kjer nastajajo zapleti v društvih, se župani 



                                             

   
 

 

vključujejo sami. Glede nadgradnje projekta s servisno dejavnostjo je povedala, da se to že 

dogaja v društvih, kjer pomagajo pomoči potrebnim na različne načine. Ob tem pa je 

opozorila, da ne FIHO in ne MDDSZ ne dovolita, da bi sredstva, ki jih dobivamo za izvedbo 

projekta,  porabili za direktno finančno pomoč posameznikom ali za pomoč v hrani. Povedala 

je, da je najmanj učinka na PZDU Južne primorske, da so učinki odvisni od društev, tam je 

problem predvsem pri predsednikih. Poudarila je, da koordinatorji nimajo pooblastil za 

poseganje v kompetence predsednikov DU in PZDU. Povedala je še, da se lahko nameni 0,5% 

od dohodnine humanitarnim organizacijam in da so tisti, ki imajo lastne prostore in delujejo v 

javnem interesu, opravičeni plačila davka na nepremičnine. 

Zahvalila se je vsem, ki se trudijo za polnjenje hotela. 

 

S. Golob je uvodoma poudarila, da letni finančni  plan nikoli ne more biti dorečen na začetku 

leta, ker nimamo stalnih  virov prihodkov . Glede projekta Starejši za starejše je povedala, da 

v projektu ne gre za anketiranje, da dejansko pomagamo pomoči potrebnim na različne 

načine. Kar se tiče članarin, pa je vse odvisno od društev, tudi društva ne morejo delati 

normalno, če ne dobijo članarine. 

 

A. Donko je povedal mnenje direktorja ZPIZ, ki smo ga opozorili na to, da je sindikat KS90 

uporabil članstvo PZDU Gorenjska za pridobitev sredstev na ZPIZu. Sindikat je v prekršku, 

strokovni delavci ZPIZ bodo ukrepali. Po sestanku s KS90 se nameravamo  še enkrat sestali 

na ZPIZ-u, da se ta zadeva zaključi. Glede volilne zakonodaje je povedal, da je ZDUS 

zaslužen, da se karkoli premika v tej smeri. Tu je uspeh naš, kot je bil pri Vzajemni 

zavarovalnici d.v.z. Potekajo še dogovarjanja za vstop v Ekonomsko-socialni svet. 

 

M. Kožuh Novak je povedala, da proračun nikoli ne bo trden. Moramo iskati možne vire 

prihodkov (Modri servis, Diners). Letos je proračun večji, ker moramo narediti nekaj na 

promociji Sklada vzajemne samopomoči. Predlagala je, da sestavimo 3-člansko ekipo in naj 

pripravi realen predračun, kot to predlagajo člani UO.  Sama ne zna pripraviti letnega 

predračuna drugače, kot ga je. 

 

Po krajši razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi: 

SKLEP št. 1: Finančni načrt za leto 2014 naj pregleda Gospodarska komisija in naj 

pripravi ustrezen komentar. 

 

SKLEP št. 2:  PZDU in DU izvajajo projekt aktivno državljanstvo tako kot menijo, da je 

najbolj učinkovito, ZDUS pa bo stališča glede zakonodaje v nastajanju objavljal na 

spletni strani in v mesečniku ZDUS PLUS.  

 

SKLEP št. 3 Izobraževanja za računovodje in blagajnike bodo izpeljana takoj. 

 

SKLEP št. 4: Izobraževanj za vse predsednike in tajnice v letu 2014 ne bomo izvedli. 

 

SKLEP št. 5: Vodstvo ZDUS naj prouči predlog A. Vitežnika in J. Gologranca, da naj 

znižamo izplačilo posmrtnin na 210 €. 

 

 

 



                                             

   
 

 

Ad 2. Razno 

 

Na Upravni enoti smo vložili prošnjo za ustavitev spremembe temeljnega akta, ker nekaterih 

členov še nismo uspeli uskladiti. 

 

Sprejet je bil naslednji  

SKLEP št. 6: Objaviti moramo obvestilo, da še vedno velja stari Statut ZDUS. 

 

Na koncu sestanka je M. Kožuh Novak seznanila člane UO o razgovorih s kandidati za  EU 

volitve. Dogovoriti se bomo morali, katere kandidate bomo v ZDUSu podprli.  

 

 

 

 

Zapisala                     Predsednica 

Nika Antolašić           dr. Mateja Kožuh Novak 

 

 

 

 


