Zveza društev upokojencev Slovenije – UPRAVNI ODBOR ZDUS
Ljubljana, 16.2.2015
Zapisnik 27. seje Upravnega odbora ZDUS, ki je bila dne 12.2.2015 na ZDUS
Prisotni člani: Mateja Kožuh Novak (predsednica ZDUS), Slavica Golob (podpredsednica
ZDUS), Anton Donko (podpredsednik ZDUS), Franc Hojnik (PZDU Spodnje Podravje), Janez
Malovrh (PZDU Zasavje), Karl Drago Seme (PZDU Šaleške), Emil Hedžet (PZDU Celje), Anka
Tominšek (Osrednjeslovenska PZDU – pooblastilo), Janez Sušnik (PZDU Gorenjske), Anton
Sagadin (PZDU Južne Primorske – pooblastilo), Jože Jazbec (PZDU Dolenjske in Bele Krajine,
Franc Lobnik (PZDU Zgornje Podravje), Janez Gologranc (Koroška PZDU), Alojz Vitežnik (PZDU
Severne Primorske), Mirko Lebarič (PZDU Pomurje) in Nika Antolašić.
Prisotni vabljeni: Ana Bilbija (podpredsednica Strokovnega sveta), Rožca Šonc (predsednica
NS hotela Delfin), Karolina Vida Rozman (predsednica Komisije za kadrovske in organizacijske
zadeve), Toni Rifelj (predsednik Komisije za gospodarstvo).
Prisotni drugi vabljeni: Andrej Krašek (direktor AVK) in Andrej Miklič (AVK).
Opravičeno odsotni: Marjan Sedmak (Osrednjeslovenska PZDU), Marjan Pavlič (PZDU Južne
Primorske), Jožef Žnidarič (PZDU Posavje).
Podpredsednik ZDUS Anton Donko je uvodoma ugotovil sklepčnost in pričel sejo s
predlogom nekoliko dopolnjenega dnevnega reda:
1. Obravnava in sprejem zapisnika 26. seje Upravnega odbora
2. a) Realizacija finančnega načrta za leto 2014
b) Prvi osnutek finančnega načrta za leto 2015
3. Pregled financiranja projektov za leto 2015
4. Razpis za volitve v ZDUS za mandatno obdobje 2015-2019 in število delegatov za Zbor
članov
5. Sodelovanje z DeSUS in projekt Aktivno državljanstvo
6. Prvi koraki Zavoda Modri Živko
7. Razno
a) Pritožba gorenjskih društev glede sredstev za investicije FIHO v letu 2012
b) Zahtevek za izplačilo nagrade Nadzornemu odboru ZDUS
c) Sprejem DU Paka pri Velenju v ZDUS
d) Sprejem DU družbe HIT Nova Gorica v ZDUS
e) Sodelovanje z Marjanom Dobovškom pri zbiranju oglasov
f) Vezava sredstev sklada Vzajemne samopomoči
Sklep št. 1: Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad1
Anton Donko je predstavil pregled realizacije sklepov 26. redne seje UO ZDUS. Ugotovil je, da
je bilo po sprejetju in uvedbi enotne pristopne izjave kar precej nevšečnosti po društvih.
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Društva moramo nagovarjati v smislu, da naj se uvedba pristopne izjave vzame kot
dolgoročen proces. Najprej naj se uredi za nove člane, nato pa še za obstoječe člane.
V razpravi je bilo kar nekaj pripomb in rešitev. Janez Gologranc je povedal, da so se v njihovih
društvih dogovorili in odločili, da tega ne bodo delali za nazaj. Anton Donko je na to
odgovoril, da je treba zagotoviti vsaj del procesa, da se zadosti zakonodaji. Janez Malovrh je
povedal, da so sami iz izjave izbrisali obveznost predhodnega pisnega obveščanja članstva in
so izjavo prilagodili svojim potrebam. Karl Drago Seme je izročil odgovor informacijske
pooblaščenke glede tega, kaj bi naj izjava vsebovala. Ta odgovor je plod prošnje in pisanja
enega izmed društvenih predsednikov. Odgovor bomo proučili in ga posredovali kot
informacijo pristojnim. Rožca Šonc je menila, da se je UO prehitro odločil glede sprejema
izjave. Pri njih so zaznali problem, da starejši člani novih izjav ne želijo podpisovati. To so
rešili tako, da so pripravili za podpis kratko izjavo, da člani soglašajo z uporabo osebnih
podatkov. Franc Lobnik na izpostavljen problem odgovarja tako, da predsednikom društev
pove, da sami nosijo odgovornost, da so na to opozorjeni in da je izjava tudi za njihovo kritje.
Anton Donko je prosil Emila Hedžeta, da pojasni kakšno je stanje glede Statuta ZDUS. Emil
Hedžet je povedal, da ni več nobenih dilem, da se je članica komisije udeležila razgovora na
Upravni enoti, poročila o opravljenem pogovoru še nima. Potrebno bo vsaj enkrat sklicati
komisijo, da se dokončno pogovorijo in razčistijo še zadnje malenkosti. Zdaj je prišlo do
problema dikcije 1. člena, sprašujejo zakaj je notri termin starejši. Na komisiji smo pregledali
vse pripombe, kar je bilo sprejeto in se dogovorjeno na zadnji seji, je zapisano in upa, da so
zdaj stališča usklajena. Anka Tominšek je povedala, da je na Upravni enoti vprašala ali je
sploh registrirano kakšno društvo starejših. Odgovorili so ji, da sta na območju UE Ljubljane
dve. Na UE so opozorili na naslednje in sicer, če se zavedamo, da se lahko PZDU širijo, kar
posledično pomeni vse več delegatov. Temeljito bi se morali pogovoriti z drugimi kako so
organizirani. Anton Donko se je pripravljen sestati na UE, kjer je treba jasno povedati, da se
zveza ne bo prilagajala vsakemu društvu. Kakor bomo zapisali v Statut, tako bo. Rožca Šonc
je predlagala, da to črtamo iz Statuta. Anton Donko je opozoril, da imamo zaradi odlaganja
sprejema Statuta težave pri tekočem delu. Člani so se strinjali, da se sestavi delovna skupina
in se sestane na Upravni enoti ter dokončno razčisti nejasnosti. Franc Lobnik je prosil, da se
pazi, da Statut ne bi vplival na delo pokrajinskih zvez.
Sklep št. 2: Ker 6. sklep 26. seje UO ZDUS ni v celoti realiziran, se sprejeme predlog
predsednika statutarne komisije, da se sestavi delovno skupino v sestavi Emil Hedžet, Anka
Tominšek, Branka Kastelic in Anton Donko. Člani se bodo sestali s predstavniki UE
Ljubljana in razčistili nesoglasja pri pripravi Statuta.
Franc Lobnik je podal pripombo na UO VPS. Povedal je, da sam ne more biti član UO VS, ker
ni član sklada VS. Prisotni so se z ugotovitvijo soglasno strinjali.
Podpredsednik ZDUS je glede povabila k priključitvi Zveze Maksa Perca v ZDUS povedal, da
zadeva poteka, roka za realizacijo pa ni. Na naslednji seji UO bodo člani obveščeni glede te
zadeve. Če se klub MNZ ne namerava vključiti v ZDUS, ne bodo več tekmovali. Janez Sušnik je
povedal, da v njihovi PZDU dve društvi vodijo izven bilančno, lahko tekmujejo, uvrstitve ne
veljajo in prav tako so izvzeti iz skupnega seštevka. Franc Lobnik je predlagal, da se točko v
zvezi s športom obravnava na prihodnji seji. Slavica Golob je povedala, da so v PZDU zbirali
podpise, da grejo prvaki po izbirnih tekmovanjih lahko tekmovat na državno tekmovanje.
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Sklep št. 3: Zapisnik 26. seje UO ZDUS je bil soglasno sprejet.
Ad2
a)
Mateja Kožuh Novak je povedala, da so prvo realizacijo prejeli po e-pošti, razdelano je tudi
po virih. Če ima kdo kakšne sugestije, naj jih da in jih bomo posredovali računovodji. Marca
bomo sklepali o sprejemu realizacije, bi pa znala biti še kakšna sprememba. Prihodkov je bilo
100.000 € manj, kot smo načrtovali.
Janez Sušnik je prisotne seznanil, da si je glede financ dopisoval z računovodjo in v vednost
pošiljal tudi Mateji Kožuh Novak. Strinja se, da je končna bilanca je sprejemljiva in narejena
po Slovenskih in Evropskih standardih. Vendar meni, da je v tej bilanci drugače vse
pomešano in ne razume kdo naj bi se iz teh bilanc znašel. Pravilno mora biti prikazano
poslovanje in sicer na treh stroškovnih mestih - redno poslovanje, sklad VS in projekti in
morajo biti prikazane prave kalkulacij. Na primer računovodja stane 12.000 € letno in ne
vemo kaj in koliko dela za projekte. Na stroškovnem mestu vzajemne samopomoči mora biti
jasno prikazano kako se denar VS uporablja in prikazani morajo biti tudi normirani stroški, ki
pripadajo skladu. Prišel bo dan, ko bo kakšen projekt odpadel, takrat bo prišlo do
odpuščanja, odpravnin. Meni, da mora predsednica razrešiti te zadeve, razdelati vire
financiranja, porabe, stroške tekočega dela, osnovne dejavnosti. Povedal je, da še vedno ne
ve koliko in od kod gre denar za vse zaposlene in kaj točno delajo, ne ve niti kam grejo
sredstva Delfina. Predsednica mu je odgovorila, da mu je poslala vse tabele in preglede, ki jih
je želel. Predvideva, da ni pogledal zavihkov, vsak projekt je posebej razdelan, dobil je tabelo
oseb, kjer je vse napisano kdo je iz kje plačan. Janez Sušnik je prosil, da se pripravi natančen
in transparenten pregled. Znotraj bilance, za katero pravi da je pripravljena dobro, bi rad
imel obračun treh stroškovnih mest. Vprašal je še kje so prikazani prihodki Telekoma in
Vzajemne. Predsednica mu je odgovorila, da so prihodki Telekoma prikazani pod
oglaševanjem, prihodki Vzajemne pa pod projektom Starejši za starejše. Janez Sušnik je
predsednico vprašal ali projekt Starejši za starejše res potrebuje toliko sredstev. Predsednica
je odgovorila, da bi pri takem številu vključenih oseb potrebovali 600.000 €, ko pa bo projekt
zajel celo državo, bomo za to potrebovali 1 MIO €. Zdaj jih skupaj prejmemo 450.000 €.
Projekt je podhranjen, DU dobijo premalo denarja. Čakamo na evropska sredstva.
Sklad VS smo rešili. Vse je razdeljeno po OD, imena uslužbencev so. Je pa treba poznati
sistem evropskih projektov.
Anka Tominšek je povedala, da so na Izvršilnem odboru Osrednjeslovenske PZDU obravnavali
ali je FN z realizacijo dovolj transparenten. Za obresti, prikazane pri skladu VS, se ne ve ali
gredo obresti za poslovanje ali kam drugam. Zanima jo zakaj pravzaprav so prikazane
obresti, če ni prikazan prihodek od članarin sklada.
Alojz Vitežnik je prosil, da se z NS PIZ d.o.o. uredi zadeva glede prihodkov stanovanjskih
komisij in sicer tako, da dosežemo, da ZDUS ne bo več odbijal davka od teh prihodkov. Za
oddano stanovanje NS PIZ nameni 117 €, društvo pa jih po obračunu dobi le 95 €. Ker imamo
v Nadzornem svetu NS PIZ svojega predstavnika, naj le ta predlaga spremembo. Anka
Tominšek je povedala, da bilo to že večkrat predlagano in dobimo vsakič enak odgovor.
Zahtevati je treba, da dajo pravne podlage za obračun davka.
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Janez Gologranc je glede preteklega načrta povedal, da je bil narejen zelo široko in
neobjektivno. Pri samih projektih je več prihodkov več kot smo jih načrtovali, kar se je
zgodilo prvič.
Slavica Golob je menila, da se po prilivih vidi, da je bilo nekaj narejenega. Predsednici pa gre
priznanje, saj skrbi za službe mladih. Dela na projektih je ogromno, plače so vezane na
projekte. Mateja Kožuh Novak je odgovorila na očitke nedobičkonosnosti projektov. Veliko je
takih, ki znajo dobro tržiti svoje projekte in priznava, da je to njena napaka , saj ima pri
vsakem projektu vedno nove ideje, kaj bi se še dalo narediti. V projektih sicer ni dobičkov,
vedno znova naredimo nekaj več, posledično vemo in znamo nekaj več, pozitivno je to, da
lahko tudi PZDU nekaj naredijo, da imamo/imajo novo znanje, da smo znani v mednarodnem
okolju. Vedeti je treba, da je predračun spisek želja. Zadnji denar smo dobili od Telekoma in
to 31.12.2014. ZDUS pa v voj finančni načrt ne more napisati sredstev za projekte, zato je
naredila tudi pregled iz katerih virov jemljemo in za kaj. Ta sredstva ne sodijo med vire,med
stroški pa so prikazana. Dogovoriti se je treba, da se v bodoče dogovorijo, v kakšni meri lahko
predsednik ZDUS odloča o višini sredstev. Pomembno pri projektu SzS je, da imajo društva
denar za projekt, imajo računalnike, računalniški program in podatke shranjene na strežniku.
Ker konec leta 2015 preneha veljati pogodba za program Bopro, smo nedolgo tega sklicali
delovno skupino in se bomo ob pripravi nove pogodbe dogovorili tudi za novo vrednost
pogodbe. Predsednica je poudarila, da se sama odpoveduje skromnemu prihodku zato, da
zadeve tečejo nemoteno. Kar se tiče sklada je povedala, da ga je od prejšnjega vodstva
prevzela takega kot je in da smo ustanovili skupino, da ta sklad uredi.
Franc Lobnik je povedal, da ne gre za to, da kaj ne bi bilo transparentno in prosil, da bi na
marčevski seji finance pregledali na projekciji.
b)
Gradivo za to točko so prejeli na seji. Predsednica je člane prosila, da pregledajo načrt in
sporočijo svoje pripombe. Načrt je pripravljen enako kot za preteklo leto, postavke so
praktično enake. To so naša finančna pričakovanja. Če bodo člani mnenja, da je to nerealno,
bomo to izvzeli iz načrta. Pri projektih, razen pri projektu Starejši za starejše, poleg
zagotovljenih pogodbenih sredstev, upamo na sponzorska sredstva. Pri projektih so
pogodbe, ste sigurni, da ta denar bo.
Pogovoriti se je potrebno o izvedbi drugega dela kreativnih delavnic za predsednike društev.
Za izvedbo delavni bi potrebovali približno 9.000 €, pri tem pa pričakujemo, da bodo
pokrajinske zveze prevzele strošek prevozov, predsedniki društev pa bi sami krili eno nočitev.
Potrebno se bo resno pogovoriti o aktivnem pridobivanju članstva v skladu in v novem
pravilniku bi morali določiti odstotek sredstev namenjenih za promocijo sklada. Predsednica
je predlagala, da gre tokrat del sredstev za kreativne delavnice predsednikov. Če se
dogovorimo za realizacijo delavnic, imamo možnost imeti štiri delavnice v aprilu in 3 v maju.
Te delavnice moramo realizirati, saj so tisti, ki jih niso imeli, zelo razočarani, tisti, ki pa so bili
na delavnicah prisotni, so bili izredno zadovoljni. Franc Lobnik je predlagal, da se za društva
iz Zgornjega Podravja rezervira dva termina v maju.
V nadaljevanju je predsednica povedala, da bo šlo v letu 2015 za 15.000 € več sredstev za
plače delavcev kot je šlo v preteklem letu. V kolikor v kratkem ne bomo dobili odobrenega
novega projekta in v kolikor ne bo stekel Zavod, bomo morali enega zaposlenega odpustiti.
Letos bomo morali narediti za ta namen rezervni sklad.
Anka Tominšek je ob namigu, da bi vzeli za promocijo sklada VS določen odstotek sredstev iz
samega sklada, vprašala, ali je bilo sploh kaj uspeha pri pridobivanju novega članstva glede
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na akcijo z dopisnicami. Predsednica je odgovorila, da bo ta podatek znan, ko bodo vsa
društva pobrala članarino za letošnje leto.
V nadaljevanju so pregledali še nekatere postavke finančnega načrta – ljudi moramo
pridobiti pri donacijah iz naslova dohodnin, pozitiven učinek je zaznan pri Diners kartici.
Janez Gologranc je predlagal, da naj se zviša predlog za delovanje PZDU nad 44.000 €. Anton
Donko je povedal, da so potekali pogovori z računovodjo, boji se kaj bi se zgodilo, če bi odšla,
zaposliti bi morali nekoga na novo, kar pa bi pomenilo mesečni strošek, ki bi dosegal 3.000 €.
V finančnem načrtu je ta strošek že predviden, v marcu pa se bomo morali o tem pogovoriti
in se dogovoriti o povišanju.
Rožca Šonc je glede pričakovanih 150.000 € iz naslova dobička hotela Delfin povedala, da je
bil sprejet sklep NS hotela Delfin in sicer bo ZDUS od sedaj prejemal sredstva v višini 30 % od
dobička, kar trenutno pomeni, če izhajamo iz situacije za leto 2014, bi ZDUS prejel sredstva v
višini 136.000 €. Glede Vile Ana v Rogaški Slatini je NS hotela Delfin sprejel sklep, da se z
nepremičninsko agencijo sklene pogodba o iskanju kupca za Vilo Ana, saj si je hotel do tega
trenutka nabral za 200.000 € stroškov. Sredstva od prodaje bomo namenili v nakup
zemljišča Delfinčka, kar je za hotel strateškega pomena, saj se bo s tem lahko obogatela
ponudba hotela. Anton Donko je dal pobudo, da v kolikor ne bo vložka v zemljišče, da bi
kupili nekaj bivalnih enot v toplicah. Emil Hedžet je dejal, da bi morali izboljšati ponudbo, da
bi privabili več ljudi. Rožca Šonc je povedala, da je tudi nakup, kot ga je predlagal
podpredsednik ena od možnosti, lahko bi razmišljali tudi o drugih kapacitetah na primer na
Gorenjskem. Člani so sklenili, da se bodo o tem pogovorili na marčevski seji UO.
Na pobudo članov je stekla debata glede morebitne organizacije letnega srečanja
upokojencev v letošnjem letu. Zavedati se je treba, da je treba ljudi na taki prireditvi zaščititi
in da to stane. Anton Donko je opozoril, da tu ne gre pozabiti, da nam je Diners to zagotovil
in financiral leta 2011. Franc Lobnik je menil, da je za odločanje za tako pomembno srečanje
prepozno.
Sklep št. 4: Člani so soglasno sprejeli odločitev, da se v letošnjem letu ne organizira
vseslovenskega srečanja upokojencev in se za to namenjena sredstva prerazporedijo za
dotacije pokrajinskih zvezam.
Glede same izvedbe delavnic s predsedniki društev v Izoli, je Janez Sušnik poudaril, da se ne
sme vzeti sredstev iz sklada VS za organizacijo teh delavnic. Je pa izrazil zadovoljstvo glede
organizacije tovrstnih delavnic. Anton Donko je povedal, da za enkrat še obstaja možnost, da
se vzame del sredstev iz sklada, ko pa bo enkrat sprejet nov pravilnik, tega ne bo moč
narediti. Franc Lobnik je rekel, da bi bilo dovolj, da se tokrat sklene le o izvedbi, o stroških
delavnic pa bi sklepali prihodnjič.
Sklep št 5: Člani so izvedbo delavnic podprli soglasno in predlagali vodstvu ZDUS, da
pripravi predlog za izvedbo delavnic v aprilu in maju, o financah pa sklepali na prihodnji
seji.
Predsednica je povedala, da imamo že predvidene termine za izvedbo delavnic in sicer bi
skupine lahko pričele z delom 4. aprila, 7. aprila, 3. maja, 6. maja in 9. maja. Na posamezni
delavnici je lahko 50 , skupaj bi bilo vseh udeležencev 300. Emil Hedžet je poudaril, da bodo v
mesecu marcu ponekod izvoljeni novi predsedniki. Novi se učijo od prejšnjih predsednikov,
ključno je to, da se med seboj pomešajo in izmenjujejo izkušnje. Člani so pohvalili, da so se
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predsedniki društev po PZDU med seboj pomešali. Vodstvo ZDUS bo predlagalo načrt
menjav.
Franc Lobnik je prosil, da se za PZDU Zgornje Podravje rezervira oba termina v maju.
Ad 3
Mateja Kožuh Novak je prisotne seznanila z vsebino preglednice, ki so jo prejeli pred sejo in
sicer je na preglednici prikazanih 11 projektov, ki jih bo ZDUS izvajal v letošnjem letu.
Planiranih prihodkov je predvidoma 768.665 €, pod vprašajem je financiranje projekta
Starejši za starejše ter Starosta Mali princ, za delo svetovalnice nam je sredstva obljubil NS
PIZ, za vse ostale so podpisane pogodbe. Sofinanciranje ZDUS je predvideno pri 4 projektih,
prikazan je tudi odstotek financiranja, pri dveh novih projektih sofinanciranja ni. Predsednica
je prosila, da tabelo pozorno pregledajo, pri vsakem projektu je zapisano tudi kdo je vodja
projekta, koordinator projekta, kaj projekt prinaša, kdo je vključen v projekt ter ali projekt
vodimo ali smo samo partner. Zagotovo bo sprememba na bolje pri projektu Starejši za
starejše. Glede projekta Starosta Mali princ je Alojz Vitežnik povedal, da obstaja velika
verjetnost, da tega srečanja več ne bo.
Prisotni so se seznanili z informacijo glede aktualnih projektov ter informacijo, da razpis za
Starosto Mali princ še ni bil objavljen.
Ad4
Uvodoma je Vida Karolina Rozman pojasnila, da bodo volitve potekale po starem, veljavnem
Statutu ZDUS. Če bi bil nov Statut sprejet na Zboru z določbo, da prične veljati z dnem
sprejema na najvišjem organu ZDUS, bi volitve morale potekati po novem Statutu ZDUS.
Anka Tominšek je povedala, da je ključno vprašanje to, ali bo Upravni odbor deloval po
novem Statutu. Emil Hedžet je povedal, da so člani Komisije za kadrovske in organizacijske
zadeve sklenili, da bo ves postopek od razpisa do samih volitev potekal po starem, veljavnem
Statutu ZDUS. Vida Karolina Rozman je dejala, da zadeve niso tako enostavne, zatakne se
namreč pri »predstavnikih«, ki jih voli UO. Menila je, da je bilo iz Statuta črtno precej stvari,
ki so nam koristile. Apelirala je na to, da moramo ZDUS ohraniti v taki obliki kot je sedaj.
Edino možnost, da se volilni postopek izvede nemoteno ter izvoli vse organe in delovna
telesa, vidi v tem, da se v nov Statut zapiše prehodna določba, ki naj določi pričetek
veljave Statuta v roku dveh ali treh mesecev od datuma sprejema. V nadaljevanju je člane
seznanila s potrditvijo razpisa o volitvah v ZDUS za mandatno obdobje 2015-2019, na seji
Komisije za kadrovske in organizacijske zadeve. Besedilo razpisa določa, da se volijo
predsednik ZDUS, trije podpredsedniki, Nadzorni odbor in Častno razsodišče. Predlagala je,
da začnejo PZDU pričeti s postopki in morajo predlagane kandidature predložiti Komisiji za
kadrovske in organizacijske zadeve do 24.4.2015. Pomembno je ali imajo društva, iz katerih
izhajajo kandidati, poravnano članarino. Paziti je potrebno na to, da predlagani kandidat ne
more biti sočasno tudi delegat PZDU na volilnem zboru članov. Komisija bo nato za UO
pripravila poročilo o evidentiranju kandidatov. UO bo konec meseca maja na podlagi tega
sklical volilni zbor članov. Volitev bodo praviloma tajne, v kolikor bi zbor sklenil drugače, pa
so lahko tudi javne. Ko bo izvoljen nov predsednik bo, izmed kandidatov za podpredsednike,
predlagal 3 podpredsednike. Sočasno bodo voljeni tudi člani Nadzornega sveta in Častnega
razsodišča. Komisija predlaga PZDU, da naj pripravijo predloge kandidatov tudi za Strokovni
svet in komisije. Predsednica komisije bo pripravila sklepe o imenovanju komisij (tehnični
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vidik), novoizvoljeni UO pa bo sklepe sprejel, ovrgel ali jih spremenil. Razpis za volitve v ZDUS
za mandatno obdobje 2015-2019 bo objavljen 30.3.2015, saj Pravilnik o volitvah določa
objavo razpisa 60 do 90 dni pred volitvami. Ob koncu se je Vida Karolina Rozman v imenu
Komisije za kadrovske in organizacijske zadeve zahvalila predsednici ZDUS za njeno
dosedanje delo.
Člani so prejeli seznam z izračunom števila delegatov za volilni zbor članov. Veljajo podatki,
kjer je pri osnovi za izračun upoštevana 10 % toleranca pri plačilu članarine za preteklo leto.
Po Pravilniku je dovoljeno, da so delegati lahko tudi predsedniki PZDU. Skupaj je določenih
41 delegatov za volilni zbor članov, ki bo 24.6.2015.
Sklep št. 6: člani so sklenili, da bo prihodnja seja UO ZDUS celodnevna in bo potekala
16.3.2015, predvidoma na lokaciji Vile Ana v Rogaški Slatini.
Sklep št. 7: UO ZDUS je soglasno sprejel Razpis o volitvah v ZDUS za mandatno obdobje
2015-2019 v predlaganem besedilu. Razpis bo objavljen 30.3.2015 v sredstvih javnega
obveščanja ZDUS. Prilogi razpisa sta izjava kandidata in seznam komisij ZDUS v
mandatnem obdobju 2011-2015. Upravni odbor je sprejel merila za izračun števila
delegatov za volilni zbor članov, ki bo dne 24.6.2015 in sicer, z upoštevano 10 % toleranco,
kot je določeno v Pravilniku.
Predstavitev Javne agencije RS za varstvo konkurence
Kratko predstavitev AVK sta opravila direktor agencije, Andrej Krašek in Andrej Miklič. V
predstavitvi sta predlagala, da bi člani društev upokojencev sodelovali kot priče pri
preiskavah. Priča pri preiskavi nima posebne vloge, lahko poda pripombe in po zaključku
preiskave podpiše zapisnik. Glede na predlog za povračilo osnovnih stroškov pričam, sta
predstavnika povedala, da pravno podlago za povračilo stroškov vidijo v Zakonu o upravnih
postopkih, ki se sicer v osnovi nanaša na priče zaslišance, pričam v predlaganem postopku pa
bi lahko povrnili stroške poti po najkrajši in najcenejši poti. Glede povračila stroškov bivanja
in malice sta povedala, da se ti stroški lahko povrnejo v primeru, če postopek traja 8 ali več
ur. Dogovor bi bil v primeru sodelovanja tak, da bi AVK organizirala lasten ali organiziran
prevoz prič od njihovega doma do mesta postopka in nazaj. Nadalje sta predstavila primer
sodelovanja in sicer bi se AVK v primeru zaznane kršitve, za katero bi imeli določeno
preiskavo,obrnili na predsednika določene PZDU, ta pa bi priskrbel določeno število prič.
Takih preiskav je v povprečju 2x letno.
Sklep št. 8: UO ZDUS je s predlogom sodelovanja soglašal in dovolil posredovanje
kontaktnih podatkov predsednikov PZDU za namen sodelovanja pri pridobivanju prič.
Ad 5
Janez Sušnik je uvodoma povedal, da so se predstavniki ZDUS, glede na očitke v smislu
prevelikega sodelovanja ZDUS s stranko DeSUS, obiskali vse poslanske skupine, z izjemo
stranke ZaAB. Z Desus smo načeloma sodelovali dobro, včasih bolj, včasih manj. Aktivno
državljanstvo moramo peljati naprej, za sodelovanje so pripravljeni vsi. DeSUS nam je hrbet
obrnil pri spremembi volilne zakonodaje, kjer smo vložili veliko truda in zbrali okrog 5.000
podpisov. Predlagal je, da ZDUS kot nevladna organizacija, še naprej sodeluje z vsemi
strankami, saj moramo kot civilna družba funkcionirati z vsemi.
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Anton Donko je povedal, da imamo težave pri stikih z Ministrstvom za delo, družino in
socialne zadeve. To je še potrebno urediti.
Informacija o sodelovanju s političnimi strankami, podana s strani Janeza Sušnika, je bila
sprejeta.
Mateja Kožuh Novak je v nadaljevanju točke povedala, da so klicali dr. Sama Zupančiča iz
Javne agencije za varnost v prometu, da bodo organizirali izobraževanja za starejše in m u
predlagali, da bi preko ZDUS uredili prostore za predavanja in slušatelje. Po seji UO so
dogovorjeni za sestanek, katerega se bo poleg predsednice in podpredsednika ZDUS, udeležil
še Andrej Jus. Podpiramo idejo predavanj za starejše a ne v takem smislu izvedbe kot so nam
prvotno predlagali.
Ad 6
Toni Rifelj je člane seznanil s postopkom registracije Zavoda Modri Živko. Pridobiti smo
morali soglasje lastnika objekta za uporabo prostorov. Sodišče pa bo tisto, ki bo registracijo
izvedlo ali pa jo zavrnilo. Ne glede na vse, so se že dogovorili s prof. Borutom Štrukljem in
Milanom Zabavnikom dogovorili glede predloga predavanj o prehranskih dopolnilih, brošuri,
v kater bo tudi cena. Plačilo izdelkov bo možno po povzetju, samo blago bomo dobili na
konsignacijo. Marca meseca so predvidena prva predavanja. Ko bo zavod registriran, bo
sklical Svez zavoda, kjer bodo predstavljene celoletne aktivnosti in finančni načrt. V načrtu so
tudi predavanja prof. Štruklja ob četrtkih v hotelu Delfin – namenjeno gostom hotela.
Člani UO ZDUS so sprejeli informacijo glede novosti v zvezi z zavodom.
Ad 7
Dodatek k Ad 1
Ana Bilbij je na kratko povzela dogajanja s področja oblikovanja demografskega sklada. Po
ZPIZ-2 bi moral biti sklad oblikovan do konca leta 2014, s koalicijsko pogodbo je bil rok
prestavljen na 30.6.2015, naš interes pa je, da se to reši čim prej. Strokovni svet je na
včerajšnji seji sprejel zaključke, da smo bili s predsednico v delegaciji pri ministrici za delo,
kjer smo jo seznanili s problematiko, poslano ji je bilo pismo, s katerim smo ministrico prosili,
da nas seznani o pripravi sklada, obiskali smo tudi predsednika vlade, ta nas je pozorno
poslušal in na koncu rekel, da se bo pogovoril s pristojnima ministroma. V KAD so
pripravljene osnove za ustanovitev sklada, od 1.2.2015 sta nova člana NS KAD Cirila Zajc in
dr. Boris Žnidarič. Ker obstajajo pogoji, da se KAD preoblikuje v demografski sklad
predlagamo članoma, da na seji predlagata takojšnje preoblikovanje. Ob tem je potrebno
vztrajati pri prenosu naložb iz zavarovalnice Triglav na KAD. V pripravi je strategija
upravljanja kapitalskih naložb. Zagotoviti je treba dodatne vire; po sedanji zakonodaji se ta
sredstva zbirajo pri ministrstvu za finance. Moramo se poenotiti in pritisniti na vse strani.
Stranke naj do 30.6.2015 izpolnijo dogovorjeno in naj se ne izgovarjajo, da se ne da, lahko se
doda to, da dodatna sredstva zbirajo v prihodnje. Za nas demografski sklad ne bo prišel v
poštev, moramo pa o njem poučiti mlajše, saj bo prišel v poštev za njih.
Alojz Vitežnik je opomnil, da se zavarovalnico Triglav lastnini in ga zanima ali se bo tudi to
preneslo.
a) Uvodoma je Janez Sušnik povedal, da tri gorenjska društva še vedno niso prejela sredstev
FIHO s strani ZDUS za investicije. Delegacija PZDU Gorenjske se je sestala na FIHO glede te
zadeve. Poudaril je, da je odločba pravnomočna in bi lahko imela pravne posledice. Dejal je,
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da ZDUS teh društev ni obvestil, da v kolikor sredstev v tekočem letu ne dobijo, so v
prihodnjem letu v prednosti. Mateja Kožuh Novak je povedala, da za to sliši prvič, da pa so
bila društva obveščena, da se lahko na razpis prijavijo ponovno. Povedala je še, da dotična
društva niso edina, ki niso prejela sredstev. Predlagala je, da se na naslednji seji v finančnem
načrtu poišče vir sredstev za poplačilo. Projekt Starejši za starejše se izredno težko financira,
najprej je treba financirat program. Rožca Šonc je ob koncu dejala, da dane informacije ali
niso korektne ali pa je FIHO spremenil pravila. Tudi njihovo društvo je kandidiralo na razpisu
in bilo že sredi del, ko so prejeli obvestilo. Izvršilni organ PZDU zahteva, da se društvom, ki so
bila neupravičeno prikrajšana za finančna sredstva iz vira FIHO, le-ta nakažejo, saj so do njih
upravičeni.
b) Nadzorni svet ZDUS s sklepom zahteva nagrado za opravljeno delo na letni ravni.
Predsednica in člani NO ZDUS menijo, da bi moral vsak izmed njih prejeti 150 € letne
nagrade.
Sklep št. 9: Člani UO ZDUS so bili soglasni, da nadzorni organi ne morejo prejeti nagrade,
lahko pa prejmejo povrnjene potne stroške in sejnine. Soglasno so sprejeli, da bodo
zahtevana sredstva lahko izplačana, ko bo imel ZDUS sredstva za vsa telesa.
c) Člani so se seznanili s pristopom DU k PZDU in ZDUS in sprejeli ugotovitveni sklep.
Sklep št. 10: UO ZDUS ugotavlja, da se želi DU Paka pri Velenju vključiti v ZDUS in sklenil,
da DU Paka pri Velenju postane polnopravni član ZDUS.
č) Člani so se seznanili s pristopom DU k PZDU in ZDUS in sprejeli ugotovitveni sklep.
Sklep št. 10: UO ZDUS ugotavlja, da se želi DU družbe HIT Nova Gorica vključiti v ZDUS in
sklenil, da DU družbe HIT Nova Gorica postane polnopravni član ZDUS.
d) Člani so glede na pregled pridobivanja oglaševanja za leto 2014 sprejeli
Sklep št. 11: ZDUS ne podaljša pogodbenega sodelovanja z Marjanom Dobovškom pri
pridobivanju oglasov.
e)
Skladno s potrebami in zahtevami UO sklada VS, je vodstvo ZDUS podalo predlog glede vezav
depozitov sklada VS.
Sklep št. 12: UO slada VS prevzame nalogo o spremljanju obrestnih mer pri bankah za
sklepanje depozitnih vezav za sredstva sklada vzajemne samopomoči.
Zapisala
Nika Antolašić

predsednica ZDUS
dr. Mateja Kožuh Novak

