Upravni odbor ZDUS

ZAPISNIK 7. redne seje UPRAVNEGA ODBORA ZDUS
(mandatno obdobje 2015 - 2019),
dne 29. 6. 2016 ob 10.00 uri v kavarni Delfin Hotela ZDUS d.o.o. Izola

Prisotni člani: Vijola Bertalanič, Anton Donko, Franc Hojnik, Jože Jazbec, Željko Kljajić, Franc
Lobnik, Silvo Malgaj, Zdravko Malnar, Zlatko Martin Marušič, Mirko Miklavčič, Vera Pečnik,
Jože Rebernak, Marjan Sedmak, Jadranka Žagar (po pooblastilu Janeza Malovrha) in Jožef
Žnidarič.
Prisotni vabljeni: Ana Bilbija, Karolina Vida Rozman, Rožca Šonc, Anka Tominšek in Alojz
Vitežnik.
Odsotnost opravičil član: Janez Malovrh.

Predlagani dnevni red:
1. Pregled realizacije sklepov in sprejem zapisnika 6. redne seje UO ZDUS / Janez Sušnik
2. Pregled realizacije sklepov in sprejem zapisnika 6. korespondenčne seje UO ZDUS /
Janez Sušnik
3. Pregled realizacije sklepov in sprejem zapisnika 7. korespondenčne seje UO ZDUS /
Janez Sušnik
4. Osnutek predloga Statuta ZDUS / Karolina Vida Rozman, Anka Tominšek
5. Stališče vodstva glede neplačnikov članarine / Janez Sušnik
6. Delitev sredstev ZPIZ / Janez Sušnik
7. Poročilo o pripravah na 70-letnico ZDUS / Janez Sušnik
8. Poročilo o sklepih Komisije za bivanjski standard in pokojninsko politiko / Vera Pečnik
9. Možnosti za sodelovanje programov Starejši za starejše in RESje / Vera Pečnik
10. Društvo upokojencev Slovenije, poročilo in predlog / Janez Sušnik
11. Strokovni svet in odstop predsednice (prestavljeno iz prejšnje seje)
12. Razno
Uvodoma je predsednik ZDUS Anton Donko pozdravil prisotne in zaželel UO ZDUS dobro
delo. Sejo je vodila podpredsednica ZDUS Vera Pečnik, ki je predlagala, da se dnevni red po
točki 3 razširi z dvema dodatnima točkama, in sicer »Predlog za izvolitev začasnega
predsednika ZDUS« in »Razpis o nadomestnih volitvah za novega predsednika ZDUS za
preostalo mandatno obdobje 2015-2019«. Po točki 9 je predlagala razširitev za sprejem
»Pravilnika o reševanju pritožb v programu Starejši za starejše«.
Zdravko Malnar je predlagal, da se točka »Osnutek predloga Statuta ZDUS« umakne z
dnevnega reda in obravnava na prihodnji seji UO, ker je premalo časa za diskusijo.

1

Marjan Sedmak je na tem mestu dodal, da v Statutu ZDUS ni zasledil funkcije nadomestnega
predsednika in da obstoječi statut ne omogoča izvolitev začasnega predsednika, pač pa lahko
sedanji predsednik pooblasti podpredsednika, da zastopa ZDUS (34. člen Statuta ZDUS).
Predlagal je, da odstop Antona Donka stopi v veljavo z dnem izvolitve novega predsednika
ZDUS, do tedaj pa naj podpredsednika opravljata funkciji po pooblastilu. Po krajši razpravi, ki
je sledila, je Janez Sušnik komentiral, da sedanje pooblastilo ne zadošča za opravljanje vseh
obveznosti ZDUS. Vera Pečnik je dodala, da je Anton Donko podal pisno odstopno izjavo z
dnem 29. 6. in da je zaradi narave dela na zvezi začasni predsednik nujno potreben.
Anka Tominšek je soglašala s predlogom Zdravka Malnarja. Meni, da 15 minut ni dovolj za
razpravo o osnutku predloga Statuta ZDUS in predlagala, da se skliče posebna seja UO, kjer
bi bil osnutek predloga edina točka na dnevnem redu. Glede imenovanja začasnega
predsednika ZDUS pa je komentirala, da je Komisija za kadrovske, organizacijske in
statutarne zadeve poiskala edino možno rešitev v sodelovanju z Upravno enoto in poudarila,
da ne gre za kršitev statuta, pač pa za začasno rešitev do izvolitve novega predsednika za
preostalo mandatno obdobje. Ana Bilbija meni, da je začasni predsednik ZDUS potreben in
ker je bila rešitev poiskana in preverjena pri Upravni enoti, predlaga, da UO ZDUS potrdi to
odločitev in predlaga Zboru članov izvolitev Janeza Sušnika za začasnega predsednika ZDUS.
Alojz Vitežnik je povedal, da je Nadzorni odbor ZDUS ugotovil, da podpredsednik/ca nimata
pooblastila, ki bi omogočil polno zastopanost za vodenje in zastopanje ZDUS v času
odsotnosti predsednika Antona Donka in da Statut ZDUS ne določa, da sta lahko v tem
primeru vpisana kot zakonita zastopnika v register društva. To pomanjkljivost je potrebno
odpraviti s spremembo Statuta ZDUS.
Jože Žnidarič, ki je delo na ZDUS pobližje spoznal, tudi ugotavlja, da je zaradi narave dela
nujno potrebno izvoliti začasnega predsednika ZDUS in se strinja s tem, da UO poda Zboru
članov predlog, da se Janez Sušnik izvoli za začasnega predsednika.
Marjan Sedmak je na tem mestu ponovno poudaril, da z Zdravkom Malnarjem predlagata, da
odstopna izjava Antona Donka s funkcije predsednika ZDUS stopi v veljavo z dnevom izvolitve
novega predsednika ZDUS, kar je v skladu z obstoječim Statutom ZDUS. V tem času njegove
posle po pooblastilu še vedno delujočega, veljavnega predsednika, opravlja eden ali oba
podpredsednika. Meni, da je to edini predlog, ki je usklajen s statutom.
Anton Donko je povedal, da je podal pisno odstopno izjavo z dnem 29. 6., zato da se lahko v
miru posveti svojemu zdravju in da lahko novo vodstvo neobremenjeno in zakonito dela še
naprej v dobro organizacije.
Članice in člani so soglasno sprejeli
Sklep št. 1: Dnevni red 7. redne seje UO se dopolni s predlogi Vere Pečnik za 3 dodatne
točke in s predlogom Zdravka Malnarja o umiku točke »Osnutek predloga Statuta ZDUS«.
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Nadalje je seja potekala po sprejetem dnevnem redu:
1. Pregled realizacije sklepov in sprejem zapisnika 6. redne seje UO ZDUS / Janez Sušnik
2. Pregled realizacije sklepov in sprejem zapisnika 6. korespondenčne seje UO ZDUS /
Janez Sušnik
3. Pregled realizacije sklepov in sprejem zapisnika 7. korespondenčne seje UO ZDUS /
Janez Sušnik
4. Predlog za izvolitev začasnega predsednika ZDUS
5. Razpis o nadomestnih volitvah za novega predsednika ZDUS za preostalo mandatno
obdobje 2015-2019
6. Stališče vodstva glede neplačnikov članarine / Janez Sušnik
7. Delitev sredstev ZPIZ / Janez Sušnik
8. Poročilo o pripravah na 70-letnico ZDUS / Janez Sušnik
9. Poročilo o sklepih Komisije za bivanjski standard in pokojninsko politiko / Vera Pečnik
10. Možnosti za sodelovanje programov Starejši za starejše in RESje / Vera Pečnik
11. Pravilnik o reševanju pritožb v programu Starejši za starejše / Rožca Šonc
12. Društvo upokojencev Slovenije, poročilo in predlog / Janez Sušnik
13. Strokovni svet in odstop predsednice (prestavljeno iz prejšnje seje)
14. Razno
Ad. 1
Janez Sušnik je podal pregled realizacije sklepov 6. redne seje UO ZDUS z dne 1. 6. 2016.
Jožef Rebernak je podal pripombo na zapisnik. Opozoril je na napačno zapisan priimek v
celotnem zapisniku (Prednik namesto Rebernak) in prosil, da se napaka popravi. Janez Sušnik
se je Jožefu Rebernaku opravičil za napako in dodal, da bo pripomba upoštevana.
Članice in člani so soglasno sprejeli
Sklep št. 2: Zapisnik 6. redne seje UO ZDUS z dne 1. 6.2016 se z upoštevanjem pripombe
Jožefa Rebernaka sprejme.
Ad. 2
Janez Sušnik je podal pregled realizacije sklepov 6. korespondenčne seje UO ZDUS, ki je bila
sklicana 13. 6. 2016. Na zapisnik ni bilo podanih pripomb.
Članice in člani so soglasno sprejeli
Sklep št. 3: Zapisnik 6. korespondenčne seje UO ZDUS z dne 13. 6. 2016 se sprejme.
Ad. 3
Janez Sušnik je podal pregled realizacije sklepov 7. korespondenčne seje UO ZDUS, ki je bila
sklicana 17. 6. 2016. Na zapisnik ni bilo podanih pripomb.
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Članice in člani so soglasno sprejeli
Sklep št. 4: Zapisnik 7 korespondenčne seje UO ZDUS z dne 17. 6. 2016 se sprejme.
Ad. 4
Razprava je potekala uvodoma ob sprejemu dnevnega reda.
Članice in člani so z 13 glasovi za, 2 vzdržanima (Marjan Sedmak in Zdravko Malnar) sprejeli
Sklep št. 5: Upravni odbor ZDUS predlaga Zboru članov ZDUS, da izvoli Janeza Sušnika za
začasnega predsednika ZDUS do izvolitve novega predsednika na nadomestnih volitvah
oziroma največ za čas enega leta.
Janezu Sušniku, predsedniku ZDUS, za čas opravljanja te funkcije, miruje funkcija
podpredsednika ZDUS v mandatnem obdobju 2015-2019.
Ad. 5
Karolina Vida Rozman je pojasnila zastavljene datume v razpisu o nadomestnih volitvah
predsednika ZDUS za preostalo mandatno obdobje 2015-2019. Razpis je kot priloga št. 1
priložen zapisniku in je njegov sestavni del. Dodala še je, da gre izključno za razpis za
predsednika zveze in ne za podpredsednike.
Članice in člani so soglasno sprejeli
Sklep št. 6: UO ZDUS na podlagi prvega odstavka 28. in 6. člena Pravilnika o volitvah v Zvezi
društev upokojencev Slovenije potrjuje objavo razpisa nadomestnih volitev za predsednika
ZDUS za preostalo mandatno obdobje 2015-2019. Postopek za nadomestne volitve se
prične z dnem 26. 9. 2016, volitve pa bodo izvedene dne 15. 12. 2016.
Ad. 6
Janez Sušnik je podal stališče vodstva glede neplačnikov članarine ZDUS. Povedal je, da je
bila ZDUS-u do sedaj poravnana članarina v višini 91.988,78 EUR. Pri tem je izpostavil PZDU
Koroško, ki je poravnala vse obveznosti in PZDU Spodnje Podravje in Posavje, ki imata
preplačano članarino. Predlagal je, da se v prvem letu, ko članarina ni poravnana, društvom
pošlje opomin in prepove vsako udejstvovanje na športnih, kulturnih in drugih dejavnosti, ki
jih pokrajina in ZDUS organizirajo. V kolikor se članarina tudi v prihodnjem letu ne poravna,
bi društva še naprej spodbujali k poravnavi, zato da se lahko ponovno vključijo v aktivnosti
na ravni pokrajine in ZDUS.
Marjan Sedmak meni, da DU, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti, tudi ne morejo uživati
pravic. Predlagal je, da se jim udejstvovanje v športnih, kulturnih in drugih aktivnostih na
ravni PZDU in ZDUS ne prepove, temveč se jim v primeru udeležbe izstavi račun za storitve.
V razpravi na temo neplačnikov članarine sta sodelovala še Jožef Rebernak in Vijola
Bertalanič.
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Članice in člani so soglasno sprejeli
Sklep št. 7: Neplačnikom članarine ZDUS, ki v tekočem letu le-te ne poravnajo, se pošlje
opomin, omejijo se tudi pravice neplačnikom članarine ZDUS za leto 2015 pri
udejstvovanju v športnih, kulturnih in drugih aktivnostih, ki se organizirajo na ravni PZDU
in ZDUS v tekočem letu.
Ad. 7
Janez Sušnik je podal informacije o rezultatih javnega razpisa ZPIZ za delitev sredstev za
rekreativno, športno in kulturno dejavnost, ki jo organizirajo organizacije upokojencev in
delovnih invalidov v letu 2016. Letos bo ZDUS prejel sredstva v vrednosti 141.991,88 EUR,
kar je 16.000,00 EUR manj sredstev kot leta 2015. V nadaljevanju je podal predlog za delitev
sredstev.
Janez Sušnik je na tem mestu predlagal, da se pokrajine, ki uspejo v tekočem letu poravnati
obveznosti članarine ZDUS, nagradijo s 5 odstotno stimulacijo pri sofinanciranju delovanja
PZDU. V razpravi, ki je sledila, se večina članov s tem predlogom ni strinjala.
Ana Bilbija je komentirala, da morajo društva svoje obveznosti redno izpolnjevati in se ni
strinjala s podanim predlogom o stimulaciji. Marjan Sedmak je dejal, da so neplačniki že
kaznovani in da ne vidi smisla v tem, da se tudi pokrajine, ki imajo neplačnike, kaznuje s
stimulacijo drugih pokrajin, ki teh nimajo.
Članice in člani so soglasno sprejeli
Sklep št. 8: Predlog vodstva ZDUS o 5 odstotni stimulaciji pri sofinanciranju delovanja
PZDU-jev, ki nimajo neplačnikov članarine ZDUS za tekoče leto, se ne sprejme.
Ad. 8
Zaradi časovne stike je Janez Sušnik na kratko omenil potek priprav na 70-letnico ZDUS.
Povedal je, da je vodstvo ZDUS zadnje mesece izjemno aktivno v pridobivanju sredstev za
svečano akademijo ob 70-letnici in pozval vse člane UO ZDUS, da se tudi vključijo v akcijo
pridobivanja sponzorskih in donatorskih sredstev. Dogovorili so se, da se možnosti za
sodelovanje sponzorjev in donatorjev (cenik) posreduje članom UO, kot tudi osnutki
predlogov za prapor ZDUS.
Ad. 9
Poročilo o sklepih Komisije za bivanjski standard in pokojninsko politiko se zaradi časovne
stiske prestavi na naslednjo sejo.
Ad. 10
Vera Pečnik je na kratko povzela, kaj vodstvo ZDUS pričakuje od vodje programa RESje prof.
Ane Cajnko in predlagala sprejetje dveh sklepov v zvezi z obveznostmi programa in vodje do
5

vodstva ZDUS. Ana Bilbija je komentirala, da se ji zdi smotrno, da to točko obravnava
Strokovni svet ZDUS, ker po vsebini to sodi v področje dela Strokovnega sveta ZDUS in ne UO
ZDUS.
Članice in člani so soglasno sprejeli
Sklep št. 9: Prof. Ana Anica Cajnko v 5 delovnih dneh dostavi podatke in pisno gradivo o
programu RESje, in sicer: organigram programa RESje, seznam prostovoljcev v obstoječi
mreži programa RESje, seznam prostovoljcev, ki sodelujejo tudi v programu Starejši za
starejše ter načrt vsebinske in časovne izvedbe programa.
Sklep št. 10: Prof. Ana Anica Cajnko se mora pred delegiranjem nalog strokovni službi
sestati z vodstvom ZDUS, predsednico programskega sveta in vodjo programa Starejši za
starejše z namenom, da se dogovorijo o sodelovanju in prostovoljskem delu naših skupnih
prostovoljcev.
Ad. 11
Rožca Šonc je na kratko povzela namen in potrebo po Pravilniku o reševanju pritožb v
programu Starejši za starejše. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti pripravlja razpis o sofinanciranju socialnovarstvenih programov za deset letno
obdobje, na katerega se bo ZDUS prijavil s programom Starejši za starejše. Pogoj razpisa je
pridobljena strokovna verifikacija programa s strani Socialne zbornice Slovenije, ki pa za
slednjo zahteva poseben akt z opredeljenim pritožbenim postopkom za uporabnike
programa.
Pravilnik o reševanju pritožb v programu Starejši za starejše je kot priloga št. 2 priložen
zapisniku in je njegov sestavni del.
Članice in člani so soglasno sprejeli
Sklep št. 11: Pravilnik o reševanju pritožb v programu Starejši za starejše, ki ga izvaja Zveza
društev upokojencev Slovenije, se sprejme.
Ad. 12
Janez Sušnik je prisotne seznanil z aktivnostmi vodstva glede preverbe imena
novoustanovljenega Društva upokojencev Slovenije. ZDUS ima možnost, da se v skladu z
Zakonom o društvih pritoži zoper ustanovitev društva pod tem imenom.
Članice in člani so soglasno sprejeli
Sklep št. 12: ZDUS se zoper ustanovitev Društva upokojencev Slovenije pritoži.
Ad. 13
Obravnava odstopa predsednice Strokovnega sveta se zaradi časovne stiske prestavi na
naslednjo sejo.
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Zapisala: Dijana Lukić
Strokovna sodelavka ZDUS

Janez Sušnik
predsednik UO

V Ljubljani, dne 30. 6. 2016

Priloga št. 1: Razpis o nadomestnih volitvah predsednika ZDUS za preostalo mandatno
obdobje 2015-2019.
Priloga št. 2: Pravilniku o reševanju pritožb v programu Starejši za starejše.
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