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Zapisnik 1. korespondenčne seje Upravnega odbora ZDUS  

v mandatnem obdobju 2015-2019 

 

 

Korespondenčna seja je bila sklicana na podlagi izkazane možnosti prijave projekta, na 

katerem bi bilo moč zaposliti 11 strokovnih sodelavcev iz naslova programa Starejši za 

preprečevanje nasilja nad vrstniki (razpis MDDZS) za 6 mesecev za naše pokrajinske zveze v 

okviru aktivnosti preprečevanje nasilja nad starejšimi, ki je nadgradnja programa Starejši za 

starejše, smo vam že napisali. Odzvalo se je 10 pokrajinskih predsednikov, ki ste 

zainteresirani za zaposlitev. V projektu moramo prikazati 20 % participacije ZDUS, kar znaša 

slabih 40.000,- EUR. Navedeno bi zagotovili iz sredstev, ki jih potrebujemo po trenutnem 

izračunu za pokritje dela osebnih dohodkov strokovnih sodelavcev na ZDUS v višini 24.000,- 

EUR, ker jih bomo pokrili iz sredstev novega projekta. Razliko pokritja participacije ZDUS  v 

višini 16.000,- EUR bomo lahko delno pokrili z režijskimi stroški ZDUS, delno pa jih bo 

treba pokriti iz drugih prihodkov ZDUS.  

 

Na podlagi zgornje obrazložitve je bil predlagan naslednji dnevni red: 

1. Sprejem soglasja o lastnem 20 % sofinanciranju programa Starejši za preprečevanje 

nasilja nad vrstniki, s katerim se ZDUS prijavlja na Javni razpis za sofinanciranje 

programov socialnega varstva na področju preprečevanja nasilja v letu 2015, ki ga 

razpisuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

 

Na podlagi obrazložitve in pomembnosti projekta na državnem, regionalnem in lokalnem 

nivoju je bil v sprejem predlagan naslednji 

 

 

 

Sklep št. 1: 

UO ZDUS soglaša z lastnim 20 % sofinanciranjem programa Starejši za preprečevanje 

nasilja nad vrstniki v vrednosti 37.382,06 €, s katerim se ZDUS prijavlja na Javni razpis 

za sofinanciranje programov socialnega varstva na področju preprečevanja nasilja v 

letu 2015, ki ga razpisuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake  
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možnosti. Vir navedenega lastnega sofinanciranja programa so prilivi na tekoči račun za 

redne dejavnosti prijavitelja - ZDUS. 

 

 

Glasovalo je 15 od 16 članov UO ZDUS. 

 

 

Zapisniku je priložena preglednica glasovanja. 

 

 

V Ljubljani, 3.7.2015 

 

 

Zapisala  

Nika Antolašić    Anton Donko 

Predsednik ZDUS 
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Prikaz glasovanja: 
 

PZDU Ime in Priimek 

Glasovanje za sklep št. 1: UO ZDUS soglaša z lastnim 20 % sofinanciranjem 
programa Starejši za preprečevanje nasilja nad vrstniki v vrednosti 37.382,06 €, 
s katerim se ZDUS prijavlja na Javni razpis za sofinanciranje programov 
socialnega varstva na področju preprečevanja nasilja v letu 2015, ki ga razpisuje 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vir 
navedenega lastnega sofinanciranja programa so prilivi na tekoči račun za 
redne dejavnosti prijavitelja - ZDUS. 

celjska Silvo Malgaj ZA 

dolenjska Jože Jazbec PROTI 

gorenjska Zdravko Malnar ZA 

južnoprimorska Mirko Miklavčič PROTI 

koroška Janez Gologranc PROTI 

osrednjeslovenska Marjan Sedmak NI GLASOVAL 

podpredsednica ZDUS  Vera Pečnik PROTI 

podpredsednik ZDUS Janez Sušnik PROTI 

pomurska Vijola Bertalanič ZA 

posavska Jožef Žnidarič ZA 

predsednik ZDUS Anton Donko VZDRŽAN 

severnoprimorska Zlatko Martin Marušič ZA 

spodnjepodravska Franc Hojnik ZA 

šaleška dr. Steblovnik Konrad  ZA 

zasavska Janez Malovrh ZA 

zgornjepodravska Franc Lobnik ZA 

  
9 ZA, 5 PROTI, 1 VZDRŽAN, 1 NI GLASOVAL 

 


