
 

                                                                                                             
 

 

Zapisnik 29. redne seje UPRAVNEGA ODBORA  

Zveze društev upokojencev Slovenije v mandatnem obdobju 2011-2015,  

ki je bila v petek 24.4.2015 ob 10. uri v sejni sobi na ZDUS 

 

Prisotni člani: dr. Mateja Kožuh Novak (predsednica ZDUS), Slavica Golob 

(podpredsednica ZDUS), Anton Donko (podpredsednik ZDUS), Mirko Lebarič 

(predsednik PZDU Pomurje), Jože Jazbec (predsednik PZDU Dolenjske in Bele 

krajine), dr. Konrad Steblovnik (predsednik PZDU Šaleške), Franc Hojnik (predsednik 

PZDU Spodnje Podravje), Franc Lobnik (PZDU Zgornje Podravje), Zlatko Martin 

Marušič (predsednik PZDU Severne Primorske), Janez Gologranc (predsednik PZDU 

Koroške), Mirko Miklavčič (predsednik PZDU Južne Primorske), Silvo Malgaj 

(predsednik PZDU Celje), Jožef Žnidarič (predsednik PZDU Posavje), Anka Tominšek 

(namestnica predsednika PZDU Osrednjeslovenske PDUS), Vlado Todorović 

(namestnik predsednika PZDU Gorenjske) in Janez Malovrh (predsednik PZDU 

Zasavje). 

 

Prisotni ostali vabljeni: Ana Bilbija (podpredsednica Strokovnega sveta), Cecilija 

Lumbar (predsednica Nadzornega odbora ZDUS), Zdravko Malnar (novo izvoljeni 

predsednik PZDU Gorenjske - nastop mandata v juniju 2015), Mojca Adam Derganc 

(računovodja ZDUS), Toni Rifelj (direktor Zavoda Modri Živko in predsednik Komisije 

za gospodarstvo), Vida Karolina Rozman (predsednica Komisije za kadrovske in 

organizacijske zadeve), Mihael Majerle (predsednik Komisije za šport, rekreacijo in 

gibalno kulturo), Rožca Šonc (predsednica Nadzornega sveta Delfin hotela ZDUS d.o.o. 

Izola) in Nika Antolašić (poslovna tajnica ZDUS). 

 

Odsotni člani: Janez Sušnik (predsednik PZDU Gorenjske) in Marjan Sedmak 

(predsednik PZDU Osrednjeslovenske). 

 

Prisotne je pozdravila predsednica ZDUS, Mateja Kožuh Novak in predala vodenje seje 

podpredsedniku, Antonu Donku. 

 

Anton Donko je predlagal dopolnitve zadnje točke dnevnega reda in sicer: 

e) sodelovanje upokojenskega PZ »Neven« na 15. F3ŽO 

f) obračun dohodnine za leto 2014 in vloga ZPIZ 

g) 15. F3ŽO 

h) morebitno podaljšanje roka za kandidiranje na volitvah v ZDUS (delno) 

 

Predlagal je še, da se 4. točka prestavi do prihoda Tonija Riflja na sejo. 

 

Sklep št. 1: Soglasno je bil sprejet predlog dopolnjenega dnevnega reda, ki se glasi: 



 

1. Obravnava in sprejem zapisnika 28. seje Upravnega odbora 

2. Vsebinsko in finančno poročilo za leto 2014 

3. Vsebinski in finančni načrt za leto 2015 

4. Zavod Modri Živko – novosti 

5. Sprejem prečiščenega besedila Pravilnika o priznanjih ZDUS 

6. Šport 

a) Sklep komisije v zvezi s tekmovanjem na DŠI 

b) Sprejem pobude za sprožitev športnih in rekreacijskih dni v ZDUS 

c) Sprejem predloga sprememb pravilnika športnih tekmovanj ZDUS 

7. Razno 

a) Pobuda za pripravo predloga za priznanje predsednici ZDUS 

b) Predlog za zaračunavanje poštnine za priporočeno pošiljko pri dobavi 

tiskovin nad 50 kosov 

c) 30. seja UO ZDUS 

d) Zbor članov ZDUS 

e) sodelovanje upokojenskega PZ »Neven« na 15. F3ŽO 

f) obračun dohodnine za leto 2014 in vloga ZPIZ 

g) 15. F3ŽO 

h) morebitno podaljšanje roka za kandidiranje na volitvah v ZDUS (delno) 

 

 

Ad 1 / Obravnava in sprejem zapisnika 28. seje Upravnega odbora (Anton Donko) 

 

Anton Donko je povedal, da je večina sklepov 28. seje UO ZDUS realiziranih. Sprememba je 

nastala pri sklepu št. 3 in sicer bosta, od vseh letos planiranih delavnic predsednikov DU v 

hotelu Delfin, glede na dosedanje prijave, realizirani le dve delavnici, v terminih 9.-12.5.2015 

ter 12.-15.5.2015. Sklep št. 5 bo potrebno uskladiti z direktorjem Zavoda. Konrad Steblovnik 

je na zapisnik pripomni, da je bila s strani prejšnjega predsednika PZDU Šaleške dana 

pobuda, ki je nastala na podlagi opažanja upadanja članstva, da bi ZDUS apeliral na 

slovenska podjetja, kjer bi zaposlene – bodoče upokojence seznanili z možnostmi, ki se jim 

ponujajo po upokojitvi. Ob tej priliki bi veljalo pripraviti tudi ustrezno zgibanko. Mateja 

Kožuh Novak mu je odgovorila, da ZDUS že ima podobno zgibanko, s katero med svoje vrste 

vabimo seniorje. Zgibanka je dostopna na vseh območnih enotah ZPIZ. 

Anton Donko je povedal, da bo v bodoče potrebno delati tudi na Strategiji projekta Aha.si, ki 

je pomembna za pridobivanje novega članstva. Strategija bo ena od pomembnejših nalog dela 

bodočega UO. Jožefa Žnidariča je zanimalo kaj je z realizacijo sklepa št. 9, v zvezi s prodajo 

Vile Ana. Rožca Šonc mu je odgovorila, da je bilo sklenjeno, da se prične postopek prodaje in 

se bo za ta namen  sklenila ekskluzivna pogodba z nepremičninsko agencijo. Ko bo prišlo do 

prodaje vile, se bomo lahko pogovarjali o investicijah. Mirko Miklavčič je opozoril, da mora 

tako odločitev  sprejeti skupščina in da je bila vila Ana dokapitalizirana k hotelu Delfin. Paziti 

je potrebno, da ne bi prišlo do kakšnega zapleta. Anton Donko je pripomnil, da bi na to morali 

opozoriti tudi Zbor članov. 

 

Sklep št. 2: Zapisnik 28. seje Upravnega odbora ZDUS je bil soglasno sprejet. 

 

 

Ad 2 / Vsebinsko in finančno poročilo za leto 2014 (Mateja Kožuh Novak, Anton Donko) 

 

Mateja Kožuh Novak se je opravičila članom, ker ni uspela pripraviti vsebinskega poročila za 

leto 2014.  



 

 

Bistvene zadeve iz finančnega poročila za leto 2014 je predstavila Mojca Adam Derganc. 

Povedala je, da je po novem pri projektih prikazana udeležba ZDUS za sofinanciranje 

projektov. Leto 2014 smo zaključili pozitivno z 1.024.447,16 € prihodkov, skupni odhodki so 

znašali 1.024.262,24 €, presežek prihodkov nad odhodki pa je znašal 184,92 €. Stroški so 

vodeni na dveh nivojih, vse vknjižbe so jasno razvidne in transparentne.  

Anton Donko je predlagal, da člani do naslednje seje pregledajo realizacijo, takrat jo bo 

namreč potrebno potrditi. Mateja Kožuh Novak je povedala, da v realizaciji ni bistvenih 

sprememb v primerjavi s tisto, ki so jo prejeli na prejšnji seji. Anka Tominšek je menila, da to 

ni pravi način dela in da vsak, ki je odgovoren, želi vnaprej natančno pregledati podatke, zato 

je v bodoče treba načrt ali realizacijo potrebno poslati pravočasno. Mateja Kožuh Novak in 

Mojca Adam Derganc sta pojasnili, da bistvenih sprememb ni, so le pri nekaterih projektih, 

kjer smo odvisni od povratne informacije prvostopenjske kontrole.  

 

Sklep št. 3: Na 30. seji UO ZDUS bo potrebno potrditi realizacijo finančnega načrta za 

in vsebinsko poročilo za leto 2014. Pripombe na poročili lahko člani sporočijo 

predsednici do 15.5.2015. 

 

 

Ad 3 / Vsebinski in finančni načrt za leto 2015 (Mateja Kožuh Novak, Anton Donko) 

  

Člani so finančni načrt za leto 2015 prejeli na seji. V kolikor ima kdo na načrt kakšne 

pripombe, naj jih posreduje predsednici do 15.5.2015. Načrt bo potrebno sprejeti do Zbora 

članov.  

 

Anton Donko je povzel vsebinski načrt za leto 2015, katerega so člani prejeli na seji (2. 

osnutek).V letošnjem letu imamo v načrtu izobraževanje izobraževalcev, okrepiti moramo 

aktivno državljanstvo in svojo vlogo pri Ekonomsko socialnem svetu. Aktivni bomo morali 

biti pri pridobivanju novih članov, predvsem za sklad VS. Sodelovali bomo tudi pri pripravah 

na festival za 3. življenjsko obdobje, kjer so naši cilji: kulturno udejstvovanje, izobraževalne 

vsebine, konference in  okrogle mize. Proti koncu leta se bodo pričele priprave v počastitev 

70. letnice delovanja ZDUS, ki bo obeležena v letu 2016. Počastitev bo skromna, a primerna 

in dostojanstvena. Na obeleženju si želimo razviti prapor ZDUS, ki ga bo potrebno dati v 

izdelavo. Pripombe na vsebinski načrt naj člani posredujejo podpredsedniku do 

15.5.2015. 
 

Mateja Kožuh Novak je opozorila na pomembnost kreativnih delavnic predsednikov DU, 

za katere je bil osnovni motiv za izvedbo, da se poišče možne rešitve sklada VS. Izračunala je, 

da 272 predsednikov še ni imelo kreativnih delavnic in pričakujemo, da se jih bodo udeležili 

letos. Ugotovili smo, da smo imeli v letu 2014 en izstop več kot je bilo vstopov, izplačali smo 

več posmrtnin kot smo prejeli vplačil članarin. Do 22.4.2015 smo imeli 505 novih članov, če 

se bo tak trend nadaljeval bomo imeli do konca leta 1.515 novih članov. Na delavnicah smo 

prikazali, da bi bil sklad vzdržen v primeru, če bi nam uspelo pridobiti 3.000 novih članov. 

Rožca Šonc je komentirala v prihodkih predviden prispevek hotela Delfin v višini 150.000 €. 

Nadzorni svet je na predlog uprave sklenil predlagati delež v višini 30 %, kar bi pomenilo, da 

bi prispevek za leto 2015 znašal 131.000 €, če pa bo skupščina smatrala, da ZDUS potrebuje 

več, lahko na seji skupščine predlaga višji odstotek prispevka od dobička hotela. Anton 

Donko je pripomnil, da je potrebno take spremembe pripravljati za leto vnaprej in ne za 

tekoče leto. Mateja Kožuh Novak je menila, da glede na to, da uspešno polnimo hotel, lahko 

pričakujemo le več sredstev. Anton Donko je novim predsednikom PZDU pojasnil, da so 



 

predsedniki PZDU po položaju tudi člani skupščine hotela Delfin. Jožeta Jazbeca je zanimalo 

ali so že vidni kakšni rezultati kreativnih delavnic v smislu naraščanja članov sklada VS. Ko 

bodo izpeljane vse delavnice, bodo možni prvi vidnejši rezultati. Anton Donko je povedal, da 

so ponekod že vidni pozitivni rezultati, ponekod pa v sklad niso vpisali nobenega novega 

člana. 

 

Ana Bilbija je opozorila na rezervni demografski sklad, o kateri so govorili na zadnji seji 

Strokovnega sveta. Iščejo se dodatni viri za polnjenje sklada, ko bo ta ustanovljen. S sindikati 

smo uskladili stališče, da bi se del davka na nepremičnine lahko usmeril v ta sklad, stališče 

bomo argumentirali, da bomo jasno povedali, da smo mi ustvarili to premoženje in zato lahko 

zahtevamo, da gre en del sredstev v sklad. Sredstva bodo več ali manj namenjena zanamcem. 

Anka Tominšek je povedala, da je bila prisotna na seji Strokovnega sveta, kjer je predstavila 

stališče Komisije za pokojninsko politiko. Predstavniki kapitalske družbe, so pri predstavitvi 

izhodišč za oblikovanje demografskega sklada predlagali dodatne vire polnjenja sklada. 

Sedanji vir je izključno KAD, ki bi se preoblikoval v rezervni demografski sklad, kar pa je 

potrebno rešiti še pravno formalno. Drugi vir je naš delež v zavarovalnici Triglav. Konec 

decembra 2012 je država sprejela ZPIZ- 2, kjer je jasno napisano, da mora biti rezervni 

demografski sklad ustanovljen s posebnim zakonom do konca leta 2014. Sprašuje se ali 

imamo med svojimi člani upokojene gospodarstvenike, bančnike in druge, ki bi znali iz svojih 

izkušenj in analiz prikazati možne dodatne vire polnjenja sklada, ki bi bili dolgoročno 

vzdržni. Menila je, da bi to morala biti prioriteta naše organizacije. Gre namreč za bodoče 

generacije, ne samo za upokojence.  

Jožef Žnidarič je predlagal Ani Bilbija, naj skupina nadaljuje z aktivnostmi in predlagal, da 

naj država nameni 10 % od prodaje premoženja v rezervni demografski sklad. Predlagal je še, 

da se delovna skupina sestane z vodstvom DeSUS in poišče ustrezne rešitve. 

 

Mateja Kožuh Novak je apelirala na novo izvoljene predsednike PZDU, naj v strokovne 

komisije predlagajo upokojene strokovnjake iz svojih krajev. Naše komisije so tiste, ki stroko 

nosijo naprej in predlagajo kaj in kako je treba narediti. Jože Jazbec je pripomnil, da bi 

napisali platformo, da v bodoče ne bi prihajalo do nejasnosti. S platformo bi bili seznanjeni 

vsi in bi na tem lahko gradili dalje.  

Mirko Miklavčič je dal pripombo k razpravi o Ekonomsko socialnem svetu. Pred cca. 3 leti je 

bil zapisan dogovor, da so lahko na seji ESS prisotni predstavniki starejših in upokojencev s 

tem, da razpravljajo na koncu seje in nimajo glasovalne pravice. Ko je sam prisostvoval na 

sejah, je ob prispelem dnevnem redu, svoje stališče posredoval delodajalcem, delojemalcem 

in vladi ter ugotovil, da je bila velika večina njegovih idej in stališč posredovana preko njih 

samih. To je najboljša tehnika sodelovanja.  

Anton Donko je povedal, da so našo predstavnico - Branko Kastelic, na seji ESS opozorili, da 

naj na seje ne hodi, ker je tako odločil predsedujoči. To je nesprejemljivo. Jože Jazbec je 

povedal, da smo kot civilna družba bolj aktivni kot marsikatera stranka. Napadamo vsak 

zakon in imamo v naših vrstah upokojene strokovnjake, ki so zelo kvalitetni in bi veljalo, da 

bi jih upoštevali. Ni prav, da nas vlada ne upošteva. Naš namen je da, zaščitimo interese 

upokojencev. Menil je tudi, da imamo zdaj edinstveno priložnost, da preko koalicije  speljemo 

naše zahteve skozi parlament.  

 

 

Ad 4 / Zavod Modri Živko – novosti (Toni Rifelj) 

 

Člani so prejeli brošuro Zavoda, na kateri je na prvi strani predstavljen zavod. Zakaj ime 

Zavod Modri Živko - v iniciativni sestavi snovalcev zavoda so prišli najprej do imena Živko, 



 

ker to predstavlja neko pozitivno energijo, življenje. Pri sami registracij to ni šlo skozi, ker je 

pod tem imenom že registriran drug subjekt. Dodali smo Modri, ker smo v preteklosti že 

govorili o možnosti delovanja Modrega servisa in ne nazadnje je prav, da smo to dodali, ker 

to predstavlja modrost upokojencev. Dolgi naziv zavoda je Zavod za izobraževanje, 

usposabljanje, posredovanje in pomoč ljudem v 3. življenjskem obdobju. S tem smo postavili 

temelje za 4 dejavnosti znotraj zavoda.  

V letu 2014 se je na ZDUS oblikovala iniciativa, na podlagi pobude s strani Fakultete za 

farmacijo. Začeli smo s prodajo prehranskih dopolnil, nadaljevali bomo tudi z drugimi izdelki. 

Pri prehranskih dopolnilih nastaja v Sloveniji anarhija, veliko je izdelkov s Kitajskega tržišča, 

vsebine ne ustrezajo deklaracijam itd. Mi smo naredili korak naprej in bomo prodajali samo 

preverjene in certificirane izdelke s strani fakultete za farmacijo.  Eden od izdelkov je 

Poligenol, ki je plod domačega znanja, je Slovenski proizvod – gre za izvleček bele  jelke in 

je od marca dalje izključno in samo v naši ponudbi. K ljudem bomo pristopili preko 

brezplačnih predavanj, izobraževanj in predstavitev izdelkov. Predavanja želimo izpeljati po 

celi Sloveniji in ljudem z osebnim pristopom predstaviti dopolnila in njihove prednosti. 

Vsako DU bo prejelo plakat, na katerega bodo vpisali temo in termin predavanja. Naši plakati 

bodo objavljeni v enotah Pošte po Sloveniji. 

Prva predstavitev je bila v Loški dolini, kjer je bil rezultat dober, saj je 45 % udeležencev 

takoj kupilo Poligenol. Imamo brezplačno telefonsko številko za naročanje – 080 30 14, na 

kateri se oglaša Milan Zabavnik.  

Smo tudi  v končni fazi dogovora s Tosamo, s katero bomo sodelovali direktno, brez 

posrednikov, tako bomo lahko ugodno nastopali na tržišču. Za začetek bo ponujenih 20 

izdelkov, potem bodo ponudbo širili.  

Naslednji izdelek, ki je plod znanja razvojnikov in ljudi, ki skrbijo za zdravje ljudi, je SOS 

zapestnica. Pobuda za izdelavo je bila dana s strani gorskih reševalcev, ki se soočajo s 

težavami, ki jih imajo ob pristopu k ponesrečencem, katerih zdravstvenega stanja ne poznajo. 

Podatki, ki jih bo nudila zapestnica, bodo lahko odčitani kjerkoli po svetu.Trenutna cena je 

19,90 €, pogajamo se za nižjo ceno.  

Od kar so se pojavili na spletu, se je vsulo kar precej ponudb, ki bi našim upokojencem 

ponujali svoje izdelke. Na Svetu zavoda bodo pričeli selekcionirati ponudbe. Naloga PZDU 

je, da določijo lokacije, kjer bi se za ljudi lahko organizirala brezplačna predavanja.  

Naslednja zadeva je sprememba ZDUS spletne strani, ki je stara 5 let. Pripravljen je predlog 

kako vkomponirati ponudbo zavoda na spletno stran ZDUS. 

V zaključni fazi je sodelovanje s turistično agencijo za potovanja v posebnih akcijskih paketih 

za upokojence - Španija, Tenerifi itd. Naslednja zadeva, kjer že tečejo resni pogovori, je 

sodelovanje pri organiziranju enodnevnih izletov za DU kamorkoli  po Sloveniji z vodenjem s 

strani upokojenega vodiča z licenco. Računamo, da bo cena enodnevnega izleta 30-35 € po 

osebi, v ceno bo vračunan izlet, prevoz, prehrana in vodenje.  To se bodo skušali dogovoriti 

do konca meseca maja. 

 

Anka Tominšek je povedala, da je viden napredek od prvotne ideje z junija preteklega leta. 

Gre za zelo širok spekter dejavnosti zavoda. Zdaj je naslov primerno prilagojen in registriran. 

Člane je seznanila, da so na Komisiji za pokojninsko politiko obravnavali predlog Obrtne 

zbornice glede dela upokojencev in poudarila,da ne gre samo za obrtnike, ampak za vse 

upokojence. Pri posredovanju prehranskih dopolnil je jasno, da ne gre za pravico iz 

zdravstvenega zavarovanja, zanimalo pa jo je kako bo to z inkontinenčnimi in drugimi 

pripomočki – ali bodo cenejši? Toni Rifelj je povedal, da so za enkrat osredotočeni na 

inkontinenčne pripomočke, ko se bodo začeli pogovarjati o ortopedskih pripomočkih, pa se 

bodo zagotovo povezali tudi z ZZZS. Glede plenic je povedal, da obstaja veliko skritih 

porabnikov inkontinenčnih pripomočkov. To je trg kamor vstopamo. Povedal je še, da bo 



 

Tosama po DU organizirala brezplačna predavanja, organizirana bo tudi predstavitev 

izdelkov. Glede servisne dejavnosti je povedal, da so v ZDUS Plus objavili povpraševanje po 

izvajalcih del za namen izdelave registra ljudi, ki bi želeli delati; v naslednji fazi pa bomo 

vstopili na trg po principu študentskega servisa. 

Anton Donko je povedal, da je pošta zagotovila dostavo tudi večjih paketov, tako ljudem ne 

bo potrebno prevzemati paketov po ambulantah, lekarnah. Jože Jazbec je vprašal ali bo 

fakulteta dejansko zagotovila, da bodo količine vsebine dopolnil dejansko enake vrednostim 

na deklaracijah. Mateja Kožuh Novak je povedala, da bodo. Prehranska dopolnila imajo 

certifikat, da je v samem dopolnilu učinkovina, ki je napisana na škatlici. 

Mirko Miklavčič je pripomnil, da ne bi prihajalo do kakšnih nepravilnosti, zavajanja - starejši 

nismo, niso za vsako dopolnilo. Veliko dopolnil je umetno narejenih, paziti je treba, da ne 

bomo zavajali upokojencev.  

Mateja Kožuh Novak je povedala, da je ideja prišla s farmacevtske  fakultete, kjer sodelujejo 

najvišji strokovnjaki s področja farmacije in priporočajo samo tisto kar testirajo. Predlagala je, 

da na PZDU Južne primorske čim prej organizirajo predavanje in tam zastavijo vsa vprašanja. 

Milan Zabavnik bo na PZDU ponovno poslal predlog za izobraževanja.  
Mateja Kožuh Novak je povedala, da potrebujemo za strokovnega sodelavca od 1.6.2015 

dalje nekaj več kot 13.000 € do konca leta, zanima jo tudi koliko bi stala sprememba spletne 

strani. Glede servisne dejavnosti je povedala, da so  na terenu ljudje, ki dajejo pomoč pomoči 

potrebnim in pravijo, da jih moti, ker so se pričeli izvajali inšpekcijski nadzori. Nekateri so že 

kupili vrednotnice, nekateri bi radi, da bi šlo to preko ZDUS v smislu, da bi ZDUS postal 

posrednik del. V ZDUS Plus je prijavnica za delo, na podlagi katere bomo naredili register 

potencialnih ponudnikov del, imamo pa že potencialne uporabnikov. Pogovarjali smo se, da 

bo marža šla na DU, PZDU in ZDUS - kako bo to razdeljeno, to je potrebno določiti, da ne bo 

potem problemov pri delitvi dobička. Toni Rifelj je povedal, da bo delitev dobička urejena s 

pogodbo oziroma dogovorom, glede stroškov je tako, da je z dobavitelji dogovorjeno, da je 

prvo polnjenje zdravil na konsignacijo, naslednja polnjenja pa grejo v sistem plačil. Edini 

strošek, ki je bil, je bil strošek tiska. S Tosamo gremo enako s polnjenjem na konsignacijo. 

Predsednica je povedala, da bo treba plačati potne stroške za delavnice, imamo delavca, 

kateremu bo potrebno plačati tudi nadure za delavnice. Toni Rifelj je povedal, da bo to delo 

opravljal sam in brezplačno.   

Zlatko Martin Marušič je vprašal ali s tem ne delamo reklamo za določene proizvajalce. Če se 

bomo omejili na določene dobavitelje, proizvajalce, bomo imeli hitro problem, saj vemo 

kakšni so lobiji.  

Zdravko Malnar podpira vprašanja predsednice in predsednika PZDU Severne Primorske. 

Zanima ga financiranje organizacije, kako se bo delil dobiček, glede na to, da gre za 

neprofitni zavod. Zagotovo je razlika v marži, a podpira pomisleke, da bosta na to odreagirala 

tako konkurenca kot tudi agencija za varstvo konkurence. Toni Rifelj je odgovoril, da v tem 

ne vidi posebne težave, edino kar se lahko zgodi je to, da bo konkurenca spustila cene.  Pri 

ustanovitvi je sodelovala tudi Milojka Kolar, danes ministrica za zdravje.  

Mirko Miklavčič je predlagal, da glede delovanja zavoda poda mnenje tudi Strokovni 

svet ZDUS. 

 

Ad 5 / Sprejem prečiščenega besedila Pravilnika o priznanjih ZDUS (Vida Karolina 

Rozman) 

 

Predsednica Komisije za kadrovske in organizacijske zadeve je povedala, da so člani na 

prejšnji seji UO ZDUS sprejeli spremembe in dopolnitve Pravilnika o priznanjih ZDUS. 

Pripravila je prečiščeno besedilo Pravilnika o priznanjih ZDUS, ki ga je potrebno le sprejeti, 

da bomo lahko objavili razpis za priznanja ZDUS za leto 2015.   



 

 

Sklep št. 4: UO ZDUS je soglasno sprejel prečiščeno besedilo Pravilnika o priznanjih 

ZDUS. 

 

Ad 6 / Šport (Mihael Majerle) 

 

Mihael Majerle je povedal, da Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo trenutno deluje 

v obsegu 14 članov s strani PZDU in 1 člana iz OKS. Če ostane komisija v takem obsegu, 

predlaga, da se med letom dela v manjšem obsegu in naj v tem primeru UO sklene, da se 

lahko dela na tak način, 1-2 x letno pa naj se sestane kompletna zasedba. Predlagal je, da naj 

se komisija čim prej formira, ker bo treba takoj pristopiti k delu, potrebno bo pripraviti 

statistiko tekmovanj, pripraviti izračune za dodelitev finančnih sredstev, obvestiti o izboru vse 

nosilce DŠI, poslati sezname udeležencev, imenovati po enega predstavnika-delegata na DŠI.  

 

Anton Donko je povedal, da naj v prihodnjem mandatu pričakujejo še člana iz vrst aktivov in 

klubov. Vida Karolina Rozman je pripomnila, da bo o tem odločal novoizvoljeni UO ZDUS. 

 

a) sklep komisije v zvezi s tekmovanjem na DŠI 

Tako komisija, kot UO ZDUS sta se seznanili s pritožbo Emila Hedžeta. Predsednik komisije 

je povedal, da klub MNZ Maksa Perca že vsa leta sodeluje na tekmovanjih in nikdar ni bilo 

nobenih pripomb, niti ni prišlo do pripomb ali pritožb po vseh do sedaj opravljenih statistikah 

tekmovanj, kjer so bili navedeni kot zmagovalci. Do same seje komisije, ki je bila 25.3.2015, 

člani komisije niso vedeli, da klub ni član ZDUS. Zato je predlagal, da UO ZDUS  zadevo 

reši s sprejetjem ustreznega sklepa. 

 

Anton Donko je povedal, da je bil tak sklep že sprejet, da lahko tekmujejo le kolektivni 

člani ZDUS in tisti, ki imajo plačano članarino. Za potrebe dela komisije je bil ponovno 

sprejet  

sklep št. 5: Na DŠI lahko tekmujejo le kolektivni člani ZDUS in imajo poravnano 

članarino.  

Sklep se pošlje na klub MNZ Maksa Perca in na Mestno zvezo upokojencev Ljubljane. 

 

b) sprejem pobude za sprožitev športnih in rekreacijskih dni ZDUS 

Predsednik je predstavil idejo Janeza Matoha, da bi za poživitev rekreacijskih dejavnosti 

organizirali dneve pohodništva, plavanja, smučanja, … po DU. To bi lahko naredile 

pokrajinske zveze preko svojih komisij. Na aktivnosti oz. rekreacijske dneve bi povabili tudi 

nečlane – upokojence in jim predstavili tudi druge dejavnosti v DU (to je pomembno za 

pridobivanje novega članstva).  

 

Sklep št. 6: UO ZDUS je sklenil, da komisija sprejme predlog Janeza Matoha, katerega 

se preko strokovnega sodelavca komisije posreduje na PZDU, te pa ga posredujejo 

naprej na društva.  

 

Anton Donko je ob tem vprašal ali ima komisija za ta namen sredstva, saj bo to težko 

izvesti, v kolikor sredstev nima. 

 

Sklep št.7: UO ZDUS je pozdravil pobudo in predlagal nadaljevanje aktivnosti v 

jesenskem delu. 

 

c) sprejem predloga sprememb pravilnika športnih tekmovanj ZDUS 



 

Na komisijo so pričeli pritiskati kegljači, ki želijo, da bi število lučajev dvignili s 60 na 120. 

Komisija je na seji, dne 25.3.2015 sklenila, da ostanemo pri 60 lučajih. 

Šahisti igrajo po dveh sistemih (švicarski, bergerjev); pri šahu je največji razpon upokojencev. 

Po pregledu možnih rešitev, so se odločili za predlog uporabe švicarskega sistema.  

Pri balinanju traja partija do 13 točk, igra se lahko konča časovno ali rezultatsko, tu glede na 

dosedanjo prakso predlagajo čas igranja 1 uro s kontrolo izmeta. 

Predsednik je prosil UO, da odobri, da se še enkrat sestane delovna skupina in pripravi 

ustrezne popravke pravilnika.  

Slavica Golob je predstavila predlog kegljačev, ki želijo, da ne bi bilo izbirnih tekmovanj, da 

bi šli na tekmovanje avtomatsko prvaki.  

 

Sklep št. 8: Sprejmejo se predlogi komisije: 60 lučajev pri kegljanju, šah se igra po 

švicarskem sistemu, balinanje se igra 1 uro s kontrolo izmeta. 

 

Sklep št. 9: Predlog Slavice Golob se ne sprejme. 

 

 

Ad 7 / Razno 

 

a) Pobuda za pripravo predloga za priznanje predsednici ZDUS 

Vida Karolina Rozman je povedala, da je bil na prejšnji seji UO ZDUS podan predlog za 

priznanje predsednici ZDUS. Glede na to, da čez 1 dan prične veljati nov pravilnik o 

priznanjih, je predlagala, da se na prihodnji seji pripravi predlog za imenovanje in 

podelitev naziva častne članice ZDUS predsednici ZDUS ter predlog za podelitev naziva 

častne podpredsednice ZDUS aktualni podpredsednici.  
 

b) predlog za zaračunavanje poštnine za priporočeno pošiljko pri dobavi tiskovin nad 50  

kosov 

Nika Antolašić je na kratko predstavila predlog, ki so ga člani prejeli z vabilom po elektronski 

pošti. Zaradi izgubljenih pošiljk tiskovin, ima ZDUS že nekaj finančne škode. Zato bi želeli 

pošiljke oddajati priporočeno, kar pa pomeni dodaten strošek za DU. 

Cecilija Lumbarje predlagala, da bi tiskovine pošiljali s plačilom po povzetju. Slavica Golob 

je odgovorila, da v marsikaterem DU nimajo dovolj gotovine v blagajni, da bi bilo to lahko 

izvedljivo. 

  

Sklep št. 10: UO ZDUS je z 10 glasovi ZA in 1 PROTI sprejel predlog za zaračunavanje 

poštnine za priporočeno pošiljko pri dobavi tiskovin nad 50 kosov.  

 

Janez Gologranc je pripomnil, da se lahko tiskovine prevzamejo tudi osebno na sedežu 

ZDUS. 

 

c) 30. seja UO ZDUS (dogovor o datumu seje) 

Prisotni so se dogovorili, da bo naslednja seja 20.5.2015 na ZDUS. Nekateri prisotni so 

opozorili na to, da naj UO računa na to, da bo potrebno na naslednji seji podaljšati mandat 

komisijam do imenovanja novih.  

 

Sklep št. 11: UO ZDUS je sprejel predlog, da se podaljša delovanje obstoječih komisij in 

njenih članov, do imenovanja novih komisij in članov komisij za mandatno obdobje 

2015-2019 s strani novoizvoljenega UO ZDUS. 

 



 

d) Zbor članov ZDUS (informacija o lokaciji in dogovor o prevozih) 

Zbor smo poskušali organizirati v hotelu Delfin, kar zaradi prostorske stiske ne bo izvedljivo, 

zato se je Anton Donko dogovoril z direktorjem ZPIZ, da nam bodo za ta namen odstopili 

svoje prostore na ZPIZ, Kolodvorska 15, Ljubljana.  

 

Ob tej priliki je podpredsednik prosil predsednike PZDU naj podajo predloge za volitve v 

ZDUS za člane in namestnike Nadzornega odbora in Častnega razsodišča, v kolikor bi se 

zgodilo, da do razpisnega roka prejmemo premalo prijav – rok za kandidiranje v ta dva 

organa se eventuelno podaljša do 5.5.2015. 
 

Janez Gologranc je vprašal ali je lahko član organov ali teles nekdo, ki ni upokojenec – 

mlajša oseba, je pa član DU. Eden od prisotnih je predlagal, da ima, v kolikor je član 

DU in plačuje članarino, pravico biti član komisije. Vida Karolina Rozman se s tem ni 

strinjala in je prosila strokovno sodelavko komisije, da poišče sklep izpred štirih let, na 

katerega se bomo lahko sklicevali v primeru, da bomo prejeli tako kandidaturo. 

 

Anton Donko je pripomnil, da bi morda veljalo prestaviti Zbor članov, saj pričakuje, da 

revizijskega poročila do takrat še ne bo. Večina se ni strinjala s prestavitvijo datuma. 

 

e) sodelovanje upokojenskega PZ »Neven« na 15. F3ŽO 

Pevski zbor iz Leskovca (Srbija) želi nastopati na državni reviji pevskih zborov. S 

predstavnicami zbora je bil opravljen razgovor, predlog za nastop je obravnavala tudi 

komisijo za kulturo, ki je podala različna mnenja članov.  

 

Sklep št. 12: UO ZDUS soglaša z nastopom na državni reviji PZ na 15. F3ŽO.  

 

f) obračun dohodnine za leto 2014 in vloga ZPIZ 

ZPIZ je upokojencem poslal poravnave za dohodnino za leto 2014 (v zvezi z izvrševanjem 

143. člena ZUJF), saj so nekateri upokojenci zaradi vračila 80 % odvzete pokojnine padli v 

take razrede, da so nekaterim odmerili tudi 700 € dohodnine. FURS je pristal na kolektivno 

pritožbo, ki jo je vložil ZPIZ. Na ZPIZ so izračunali povprečnino in izračun poslali 

oškodovancem, teh je približno 7.000. Oškodovance zdaj zanima ali je to prav izračunano. Če 

se nekdo ne strinja s predlogom, naj pošlje pritožbo na ZPIZ in naj utemelji kaj in zakaj ni 

prav izračunano.  

 

g) 15. F3ŽO 

Anton  Donko je povedal, da festival bo in upa, da bo letos financiranje potekalo nemoteno. 

 

h)Morebitno podaljšanje roka za kandidiranje na volitvah v ZDUS (delno) 

Točka ni bila obravnavana, ker za to ni bilo potrebe. 

 

 

Zaključek seje je bil ob 14,40 uri. 

 

Zapisala Nika Antolašić     Predsednica ZDUS 

        Dr. Mateja Kožuh Novak 


