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Zapisnik 1. redne seje UO ZDUS, 

ki je bila v ponedeljek, 21.9.2015 ob 10. uri na ZDUS 

 

 

Prisotni člani: Anton Donko (predsednik ZDUS), Vera Pečnik (podpredsednica ZDUS), Janez 

Sušnik (podpredsednik ZDUS), Vijola Bertalanič (predsednica PZDU Pomurje), Jože Jazbec 

(predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine), dr. Konrad Steblovnik (predsednik PZDU 

Šaleške), Franc Hojnik (predsednik PZDU Spodnje Podravje), Zdravko Malnar (predsednik 

PZDU Gorenjske), Franc Lobnik (PZDU Zgornje Podravje), Zlatko Martin Marušič 

(predsednik PZDU Severne Primorske), Janez Gologranc (predsednik PZDU Koroške), Mirko 

Miklavčič (predsednik PZDU Južne Primorske), Anka Tominšek (podpredsednica 

Osrednjeslovenske PZDU), Jožef Žnidarič (predsednik PZDU Posavje), Janez Malovrh 

(predsednik PZDU Zasavje), Silvo Malgaj (predsednik PZDU Celje). 

 

Prisotni vabljeni: Ana Bilbija (podpredsednica Strokovnega sveta ZDUS), Ana Pajić 

(Nadzorni odbor ZDUS), Karolina Vida Rozman (predsednica Komisije za kadrovske in 

organizacijske zadeve), Rožca Šonc (vodja programa Starejši za višjo kakovost življenja 

doma) in Nika Antolašić (poslovna tajnica ZDUS). 

 

Odsotni vabljeni: Mojca Adam Derganc (računovodja ZDUS). 

 

Sejo je vodil predsednik ZDUS, Anton Donko, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne in 

ugotovil polno udeležbo članov UO ZDUS.  

 

V sprejem je bil predlagan naslednji dnevni red: 

1. Obravnava in sprejem zapisnikov; pregled realizacije sklepov   

a) Konstitutivna seja z dne, 24.6.2015  

b) Korespondenčna seja z dne, 3.7.2015  

c) 1. izredna seja z dne, 28.7.2015  

2. Predlog dopolnitev Akta o sistemizaciji; sprejem sklepa   

3. Predlog števila komisij ZDUS in članov komisij za mandatno obdobje 2015-2019  

4. Program Starejši za starejše; njegova vloga in delo na pokrajinah 

5. Realizacija finančnega načrta za leto 2015  

6. Sprememba načrta dela za leto 2015  

7. Delitev sredstev ZPIZ za leto 2015; seznanitev z razdelilnikom za letovanje in športne 

igre, sprejem sklepa ter sprejem razdelilnikov za organizacijo RŠK dejavnosti na letni 

ravni in letna RŠK pokrajinska srečanja  

8. Priprave na 70. letnico ZDUS v letu 2016  

9. Razno 

a) Sklad Vzajemne samopomoči  

b) Zavod Modri Živko  

c) Informacija o 15. Festivalu za 3. življenjsko obdobje  

d) Informacija o ZDUS Diners kartici  

e) Revizija za poslovno leto 2015  

f) Članarina ZDUS 2015; stanje in neplačniki  



                          UPRAVNI ODBOR        

   
 
 

 

g) Pooblastilo predsednika podpredsednici in podpredsedniku za zastopanje  

h) Simbioza giba  

 

Sklep št. 1: Soglasno je bil sprejet predlagan dnevni red 1. redne seje UO ZDUS. 

 

Ad 1 

 

Anton Donko je povzel realizacijo sklepov vseh treh priloženih zapisnikov sej.  

 

a) 

Na zapisnik konstitutivne seje z dne, 24.6.2015 ni bilo podanih nobenih pripomb. 

 

Sklep št. 2: Zapisnik konstitutivne seje UO ZDUS z dne, 24.6.2015 je bil soglasno 

sprejet. 

 

b) 

Glede zapisnika korespondenčne seje z dne, 3.7.2015 je Anton Donko povedal, da je zadeva 

brezpredmetna, saj projekt ni bil odobren. Poudaril je, da se v bodoče o tako pomembnih 

zadevah ne bo razpravljalo na korespondenčnih sejah. 

Mirko Miklavčič je dejal, naj se v bodoče takih sej ne sklicuje, saj je iz samega glasovanja 

razvidno, da vodstvo samo ni podprlo predloga.  

Anton Donko je odvrnil, da je bila seja sklicana v času prehoda. Sam v uspeh ni bil prepričan, 

s čimer jih je tudi seznanil. Korespondenčna seja je bila sklicana iz razloga, ker je 10 PZDU 

idejo in projekt podprlo, saj so se s tem odprle tudi možnosti za zaposlitev delavcev na PZDU. 

Jožef Žnidarič je izrazil razočaranje zaradi neodobrenega projekta, saj so veliko naredili za 

možne zaposlitve. V bodoče je potrebno dobro pregledati vsebino, preveriti ustreznost kadrov 

ter predvsem zagotoviti ustrezno finančno konstrukcijo. 

Anton Donko je povedal, da so se zadeve odvijale zelo hitro, pobuda je bila dana s strani 

MDDSZEM in ob prijavi smo dobili tudi zagotovila za pridobitev sredstev, zapletlo pa se je, 

ko nam je Socialna zbornica Slovenije izdala negativno, za katerega smo morali plačati 350 €. 

Franc Lobnik je povedal ,da so podprli projekt iz razloga zaposlitve delavca. Predlagal je, da 

se v bodoče razmisli kam bomo pošiljali naše prostovoljce. Morda ni bilo slabo, da projekt ni 

bil odobren, saj smo se s tem lahko izognili morebitnim posledicam. 

Zdravko Malnar je povedal, da so podprli projekt, tudi iz naslova zaposlitve delavca. Je pa 

opozoril na besedilo samega razpisa, kjer je bilo navedeno najmanj 20 % sofinanciranje. 

Predlagal je, da se o financah ne odloča več korespondenčno.  

Rožca Šonc je povedala, da smo se na razpis s projektom, ki bi veljal kot nadgradnja 

programa Starejši za višjo kakovost življenja doma, prijavili na pobudo ministrstva, žal pa se 

je zbornica odločila, da prijava ne ustreza razpisnim pogojem. Določene naloge, ki smo jih 

nameravali izvajati, namreč že izvajata Inštitut Antona Trstenjaka in Gerontološko društvo. 

Narobe je bilo, da smo tako hitro pristopili k iskanju kadrov, namen pa je bil dober. 

Konrad Steblovnik je povedal, da je njihova kandidatka za delo, dala kritičen pogled na 

prijavo projekta. 

 

 

c) 
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Anton Donko je pojasnil, da so bila na 1. izredni seji UO ZDUS sprejeta mnenje in predlogi k 

zdravstveni resoluciji, le ta so bila tudi poslana na pristojno ministrstvo. Hkrati smo 

Ministrstvo za zdravje pozvali, da nas povabijo, ko se bo pristopilo k finančni konstrukciji 

Zakona o dolgotrajni oskrbi. Do sedaj nismo prejeli nobenega odziva. MDDSZEM je glede 

tega dalo stališče, da naj se zakon čim prej obravnava. Zakon ni naj bil sprejet spomladi 2016 

in naj bi stopil v veljavo s 1.1.2017. 

 

Sklep št. 3: Zapisnik 1. izredne seje UO ZDUS z dne, 28.7.2015 je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 2 

 

Anton Donko je predhodno že opozoril na težave, ki se bodo pojavile v zvezi z obstoječimi 

zaposlitvami na projektih. V preteklosti je prišlo do več zaposlitev za nedoločen čas, kar 

danes predstavlja precejšnje težave ob dejstvu, da na razpisih nismo uspešni. Da se s tem v 

bodoče ne bi več srečevali, smo pripravili sklepe, s katerimi se ustrezno dopolni Akt o 

sistemizaciji delovnih mest. Ključno je, da bomo lahko ukinili število izvrševalcev na 

delovnem mestu Strokovni sodelavec I – koordinator projekta, ko preneha vir financiranja s 

strani posameznih projektov. 

Janez Malovrh je dejal, da je imel v svoje društvu delovno inšpekcijo in da je bil opozorjen, 

da vse kar kaže na redno delovno razmerje, kjer gre za naravo dela, mora biti to tudi pravilno 

urejeno. 

Anton Donko je povedal, da imamo tu podoben primer glede drugega delovnega razmerja, a 

ta trenutek to ni tema razgovora. 

Anka Tominšek je jasno povedala, da je na te zadeve opozarjala že dalj časa. Predvsem pa se 

mora ZDUS usmeriti v svoje temeljne naloge, kar pa projekti zagotovo niso. 

Anton Donko je poudaril, da bodo vse zaposlitve v novem mandatu bile obravnavane na 

Strokovnem svetu in Upravnem odboru, vodstvo o tem ne bo odločalo samo. Se pa s 

povedanim strinja, a trenutno ne moremo narediti na tem področju še nič. 

Podan je bil tudi predlog naj kadrovska komisija na eni prvih sej obravnava akt o sistemizaciji 

in ga ustrezno dopolni, predvsem v smislu opredelitve ključnih zadev, pomembnih za ZDUS. 

Anton Donko je opozoril, da bo v primeru drastičnega zmanjšanja števila zaposlenih prišlo do 

težav z izvedbo določenih aktivnosti. 

Mirko Miklavčič je dejal, da komisija z aktom nima nič, saj gre za kadrovanje znotraj ZDUS 

in o tem odloča vodstvo. 

Anton Donko je odgovoril, da je prav, da dokument obravnava tudi strokovna komisija. 

Silvo Malgaj je vprašal kaj je UO ZDUS delal prej, zakaj to že ni bilo sprejeto. Sami so v 

PZDU zadevo z odpuščanjem rešili tako, da so v akt zapisali klavzulo, da ko usahne vir 

financiranja, je to zadostna podlaga za odpust. 

Rožca Šonc je poudarila, da je v Poslovniku o delu organov in delovnih teles jasno napisano, 

da ima pooblastila za izvedbo zgoraj omenjenih zadev predsednik. Pojasnila je, da je bil eden 

od razlogov za zaposlitve tudi sprejem petletnega programa Starejši za starejše. V kolikor gre 

tu za administrativne zadeve, je zadeva sledeča, s konstantnim zaposlovanjem istih oseb za 

določen čas in ob napovedi pregleda ter v skladu z zakonodajo, je ZDUS te osebe zaposlil za 

nedoločen čas. Kar se tiče delavcev, ki delajo na projektih, je tako, da opravijo tudi veliko 

nalog za ZDUS, kar pa je bil verjetno eden izmed razlogov za izdajo POZ za nedoločen čas. 
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Ko usahnejo viri za kritje plač, sledi odpoved POZ iz poslovnih razlogov. Po nasvetu 

odvetnika je potrebno potrditi predlagan dokument. 

Franc Lobnik je opozoril, da je potrebno v Statut ZDUS zapisati naloge predsednika ZDUS in 

Upravnega odbora ZDUS. 

 

Sklep št. 4: Soglasno je bil sprejet predlog sklepov kot dodatek k Aktu o sistemizaciji 

delovnih mest.
1
 

 

Ad 3 

 

Janez Sušnik je uvodoma povedal, da je vodstvo k oblikovanju komisij pristopilo na podlagi 

ureditve finančne vzdržnosti za celo leto. Pri pripravi predlogov smo se oslonili med drugim 

na predlog s 30. seje UO ZDUS z dne, 25.5.2015, kjer je bilo izraženo, da je treba članstvo v 

komisijah omejiti na 5-7 članov. Pripravili smo pregled primerjave komisij in članstva iz 

mandata 2011-2015 in predlog za mandat 2015-2019. Pri združevanju smo se ravnali po 

skupnih tematikah. Velja, da bo članstvo izbrano na podlagi stroke in izkušenj. Določene 

osebe bomo angažirali tako, da bodo pokrajine primerno zastopane po področjih. Pripravili 

smo predlog, ki se s 14 strokovnih komisij  skrči na 9, število članov pa z 136 na 53. 

Karolina Vida Rozman je povedala, da je komisija podala predlog na 30. sejo UO ZDUS, da 

se zmanjša število komisij in zmanjša število članov na 5-7 za posamezno komisijo. Vodstvo 

ZDUS je v tem smislu tudi pripravilo predlog za to mandatno obdobje. V sklep o ustanovitvi 

komisij smo dodali, da se mandat komisije lahko podaljša za največ 4 mesece ter, da UO 

komisije lahko združi, širi ali ukine. Dodatno je potrebno potrditi spremembo osnove za 

izračun števila članov v komisijah iz posameznih PZDU, ki je odvisna od % plačane članarine 

ZDUS. Zato se v poslovnik o delu organov in delovnih teles v ZDUS vnese sprememba pri 

plačilih članarine z 80 % na 90 % plačane članarine. 

 

Sklep št. 5: Soglasno je bila sprejeta sprememba dela besedila v 28. členu Poslovnika o 

delu organov in delovnih teles v Zvezi društev upokojencev Slovenije, se besedilo  

»80 %« nadomesti z besedilom »90 %«. 

 

Zlatko Martin Marušič je predlagal, da se PZDU ponovno pozove k predlaganju predlogov za 

člane komisij. 

Anka Tominšek je podprla združevanje in zmanjšanje števila komisij in števila članov, a ne za 

vsako ceno. Na primer, komisija za bivanjski standard obravnava drugo problematiko kot 

pokojninska politika, na drugi strani pa recimo nista združeni kultura in tehnična kultura. 

Janez Gologranc je opozoril na netočen pregled prisotnosti na komisijah, pri športu je 

udeležba netočna, saj so se seje sklicevale v okviru delovne skupine, prikazano pa je tako, kot, 

da se člani niso udeleževali. Menil je, da pokojninska politika spada prej pod socialo,kot pod 

bivanjski standard. Število članov komisij pa bi bilo smiselno določiti na podlagi aktivnosti in 

področij delovanja posameznih PZDU.  

Mirko Miklavčič je ponovno opozoril na formalizem, razpis je bil odprt namreč tudi za 

komisije. Prednost pri izboru je potrebno dati znanju in izkušnjam. Meni, da bi bilo treba 

razpis razveljaviti. 

                                                 
1
 Dokument je Priloga 1 tega zapisnika. 
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Karolina Vida Rozman je odgovorila, da je bilo v razpisu jasno določeno, da se predloge 

pripravi na podlagi obstoječih komisij, kjer pa se dopušča možnost sprememb v novem 

mandatu (združevanje, zmanjševanje). Na podlagi tega razpisa ni potrebno razveljaviti.  

Jožef Žnidarič je podprl združitev komisije za kulturo in komisije za tehnično kulturo.  

Konrad Steblovnik je podprl razpravljavce in združevanje. 

Vijola Bertalanič je povedala, da je bilo znano, da komisije niso dokončne in se dopušča 

možnost sprememb. Predlagala pa je, da naj se pristojna komisija pri sestavi posvetuje s 

PZDU.  

Franc Lobnik je prav tako podprl razpravljavce. Povedal je, da je že bilo dogovorjeno, da se 

pripravi nabor in se bo po oblikovanj komisij predlagalo komu se da prednost pri imenovanju. 

Zdravko Malnar je predlagal, da se spelje nov postopek. Predlagal je, da se združita komisiji 

za kulturo in tehnično kulturo, da se bivanjski standard pridruži drugi komisiji, pokojninska 

politika pa naj bo samostojna. 

Franc Hojnik je vprašal kakšen je finančni vidik tega združevanja in predlagal naj ima vsaka 

PZDU po 1 člana v vsaki komisiji. 

Nika Antolašić je odgovorila, da se z naslova združevanj in zmanjševanj komisij in članov pri 

potnih stroških prihrani slabi 2/3 sredstev. 

Janez Sušnik je strnil predloge in povedal, da so bili predlogi združitve izdelani na podlagi 

skupnih področij obravnave, za kulturni komisiji je povedal, da so po prvotnem predlogu 

združitve ugotovili, da je zaradi področij, ki jih pokrivata komisije bolje, da se ne združita. 

Strinjal se je s črtanjem dela imena zdravstvene komisije.  

Anton Donko je glede imena zdravstvene komisije povedal, da so ga v organizacijah že 

spraševali kako imamo urejeno področje duševnega zdravja, zato je smiselno, da naziv ostane 

priključen.  

Ana Bilbija je predlagala, da se predlogov za komisije ne sprejme, saj so se predlogi zbirali na 

podlagi oblik prejšnjih komisij. Glede strokovnega sveta je dejala, da ta pri ZDUS mora biti, 

saj to od nas zahteva zakonodaja – na podlagi tega društva lahko pridobivajo status 

humanitarnih organizacij. 

Anka Tominšek je predlagala, da se združita komisiji za kulturo in naj imata skupaj 7 članov, 

3, ki predstavljajo razliko do skupnega števila, pa naj se porazdeli med 3 pomembnejše 

komisije. 

Na glasovanje je bil dan prvotni predlog o sestavi novih komisij. Za predlog je glasovalo 8 

članov. 

Na glasovanje je bil dan predlog združitve komisije za kulturo in komisije za tehnično kulturo 

s skupaj 7 člani in porazdelitvijo 3 članov med 3 pomembnejše komisije. Za predlog je 

glasovalo 6 članov, proti so glasovali 3 člani, 1 član se je glasovanja vzdržal. 

Ker nobeden izmed predlogov ni bil podprt, je predsednik predlagal nekaj minut odmora in 

predlagal ponovno glasovanje po odmoru za prvi predlog. 

Po odmoru je bil sprejet naslednji  

 

Sklep št. 6: UO ZDUS je z 10 glasovi sprejel Sklep o imenovanju komisij in število 

članov v posameznih komisijah.
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 Priloga 2 je Sklep o imenovanju komisij za mandatno obdobje 2015-2019. 
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Janez Sušnik je, ob sprejemu tega sklepa, predlagal sestavo Komisije za kadrovske, 

organizacijske in statutarne zadeve za mandatno obdobje 2015-2016 v sestavi: Karolina Vida 

Rozman (predsednica), Franc Koščak (podpredsednik), Ivan Herbert Kukec, Emil Hedžet, 

Anka Tominšek, Martina Kralj in Gabrijela Grafenauer (člani). 

 

Sklep št. 7: UO ZDUS je soglasno sprejel Sklep o imenovanju Komisije za kadrovske, 

organizacijske in statutarne zadeve za mandatno obdobje 2015-2019.
3
 

 

Zlatko Martin Marušič je predlagal, da naj se podaljša rok za predložitev kandidatur v 

komisije. 

Zdravko Malnar je predlagal, naj tiste PZDU, ki svojih predlogov še niso poslale, to storijo do 

28.9.2015. 

Anton Donko je dodal, da naj PZDU, ki so to že storile, predlagajo izmed že posredovanih 

predlogov, kandidate, ki imajo ustrezna znanja in kompetence za posamezne komisije. 

V nadaljevanju je bil sprejet naslednji 

 

Sklep št. 8: Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve izbere kandidate 

za člane posameznih komisij od že predlaganih. Posamezne PZDU, ki še niso predlagale 

kandidatov oz. tiste PZDU, ki bi želele dati prednost kandidatom z določenimi 

izkušnjami in kompetencami za članstvo v posameznih komisijah, pa imajo dodaten rok 

in sicer 28.9.2015 do 12. ure. 

 

Ad 4 

 

Janez Sušnik je povzel pregled realizacije finančnega načrta programa Starejši za višjo 

kakovost življenja doma. Vseh virov je za dobrih 332 tisoč evrov, glede na realizacijo smo 

pridobili 224 tisoč evrov, po napovedi bi morali pridobiti še 191 tisoč evrov. Imamo pa še za 

225 tisoč evrov predvidenih stroškov, torej je razlika precejšnja. V praksi je bilo do sedaj 

tako, da so se obveznosti do dobaviteljev prenašale v naslednje leto. Velik strošek 

predstavljajo izobraževanja, plače, pokrajinska srečanja, računalniški program, dotacije DU, 

vmes je še nekaj manjših postavk. Ugotovili smo, da obveznosti, ki so predvidene do konca 

leta, ne bo moč pokriti v celoti. Sprašuje se ali smo v stanju to zapreti. Vodstvo se bo še 

naprej trudilo pri pridobivanju novih sredstev, v nasprotnem primeru bo potrebno 

reprogramirati program Starejši za višjo kakovost življenja doma.  

Rožca Šonc je povedala, da je program Starejši za višjo kakovost življenja doma izrednega 

pomena na vseh nivojih. V 11 letih je število vključenih društev naraščalo. V program sta 

trenutno vključeni 302 društvi. Da je program finančno podhranjen je že znano. V letih 2011 

in 2012 je nastala finančna kriza, ki je posledično vplivala na zmanjšanje dotacij društvom. 

Takrat so se začele prenašati obveznosti do dobaviteljev v naslednje leto. Bilo bi škoda, da bi 

po vsem vloženem trudu, program zamrl. Vsa DU ne bomo uspeli zajeti v program, saj 

nekateri ne zadostujejo minimalnim pogojem. Nekaj bo potrebno ukreniti, saj se stanje na 

terenu ne izboljšuje. 

 

 

                                                 
3
 Sklep o imenovanju Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve je Priloga 3 tega zapisnika. 
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Ad 5 / Ad 6 

 

Vera Pečnik je povzela pregled prihodkov, realizacijo do 31.7.2015 in napoved do konca leta. 

Prihodki so bili 70 % doseženi, za naprej pa je planirano nekoliko drugače in sicer, 

načrtujemo do konca tekočega leta 91 % realizacijo finančnega načrta. Približno 18 tisoč 

evrov je izpadlo iz naslova hotela, zmanjšali smo odhodke za izobraževanja za 15 tisoč evrov, 

prav tako bodo nižji  prihodki od kartice ugodnosti. Glede projektov je bilo povedano, da 

bomo v bodoče pozorni pri njihovi izbiri in izvajanju, lotili se bomo le tistih, ki bodo za 

ZDUS ugodni. Realizacija pri projektih je 56 %. Odhodke smo znižali bolj ali manj povsod, 

pustili smo sredstva za rekreacijsko, športno in kulturno dejavnost. Odločili smo se, da letos 

ne bomo izpeljali kreativnih delavnic s predsedniki DU in izobraževanj poverjenikov. Konec 

poslovnega leta pričakujemo pozitiven rezultat, z razliko prihodkov nad odhodki v višini 240 

€. 

Anton Donko je povedal, da se trudimo pri pridobivanju sredstev za prihodnje leto in 

pričakujemo pozitivno realizacijo teh dogovorov.  

Jože Jazbec je pohvalil prizadevanja vodstva in povedal, da je zadovoljen s takim pristopom. 

Anton Donko je dal na glasovanje sprejem sprememb finančnega in vsebinskega načrta 

ZDUS za leto 2015. V nadaljevanju je bil sprejet naslednji 

 

Sklep št. 9: UO ZDUS je soglasno sprejel spremembe finančnega načrta in s tem 

spremembe vsebinskega načrta ZDUS za leto 2015. 

 

Ad 7 

 

Nika Antolašić je prisotne seznanila z gradivom, ki so ga prejeli z vabilom. 

LETOVANJE: Razdelilnik je pripravljen tako kot vsako leto. Temeljni podatki za izračun 

višine dotacije je osnovna višina sredstev na tej postavki, ki se razdeli na vse pravilno oddane 

vloge (zadoščeni kriteriji in obvezne priloge). Znesek se zmanjša glede na plačano članarino 

preteklega leta. Izven roka smo prejeli še 5 vlog za sofinanciranje letovanj. DU naprošajo UO 

ZDUS, da se njihove vloge (vse izpolnjujejo kriterije) upoštevajo pri delitvi sredstev. Po 

krajši razpravi je bil sprejet naslednji  

 

Sklep št. 10: UO ZDUS je soglasno zavrnil vseh 5 prošenj, ki so pripele izven razpisnega 

roka. Ostalim DU se nakažejo sredstva na podlagi pripravljenega razdelilnika. 

 

ŠPORT: Člani so z gradivom prejeli predloga dveh razdelilnikov sredstev za šport in sicer, za 

pokrajinske in za državne športne igre. Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo je na 

UO ZDUS naslovila prošnjo, da sprejem ustrezen sklep glede plačila potnih stroškov 

delegatov na državnih športnih igrah in sicer, naj UO ZDUS odloči ali se delegatom plačajo 

potni stroški iz sredstev ZDUS ali se za te zneske zmanjšajo izplačila za posamezne 

organizatorje.  

Franc Lobnik je opozoril na povračila strokov tudi za druga tekmovanja, ki potekajo skozi vse 

leto. Odgovorili smo mu, da so ta sredstva namenska in sicer za PŠI in DŠI. Po krajši razpravi 

je bil sprejet naslednji 

 



                          UPRAVNI ODBOR        

   
 
 

 

Sklep št. 11: S 15 glasovi za in 1 proti, je UO ZDUS sprejel plačilo potnih stroškov 

delegatov na DŠI iz sredstev ZDUS. Ostala sredstva se nakažejo organizatorjem PŠI in 

DŠI za leto 2015 na podlagi pripravljenih razdelilnikov. 

 

SM 3050 (DELOVANJE) IN SM 3061 (LETNA SREČANJA): Razdelilnika sta pripravljena 

enako kot preteklo leto in nanju ni bilo podanih pripomb, zato je bil sprejet 

 

Sklep št. 12: UO ZDUS je soglasno sprejel plačilo PZDU za delovanje iz postavke 3050 

in za letna srečanja iz postavke 3061. 

 

Ad 8 

 

Anton Donko je pripravil nekaj okvirnih predlogov za obeleženje 70. letnice ZDUS prihodnje 

leto. Predlogi so zgolj informativne narave in jih je dal v razmislek do prihodnje seje.  

Jožef Žnidarič je predlagal, da se od naslednje seje pripravijo konkretni predlogi. 

Anka Tominšek se ni strinjala s pripravo vseslovenskega srečanja in se bolj nagiba k drugima 

dvema možnostim. 

Zdravko Malnar je opozoril na racionalizacijo stroškov, stroški vseslovenskega srečanja bi 

bili zagotovo visoki. 

Janez Sušnik je pojasnil, da bi bila finančna konstrukcija dogodka skrbno pripravljena in sicer 

bi se prihodnje leto sredstva namenjena za letna srečanja ali v celoti namenila za dogodek ali 

pa bi se del sredstev namenil za dogodek, del pa za letna srečanja po PZDU.  

Anton Donko je predlagal termin dogodka, ta bi bil junija pred šolskimi počitnicami, ker bi le 

tako lahko zagotovili ustrezno udeležbo (ZDUS je bil registriran 30.9.1976). 

Mirko Miklavčič se je strinjal z razpravljavci. Povedal je, da je potrebno zagotoviti ustrezno 

finančno konstrukcijo in poskrbeti za zadovoljstvo baze. Menil je, da naj se PZDU odpovejo 

letnim srečanjem in naj se to združi v eno, skupno srečanje. Paziti moramo na to, da državnim 

organom s tem dogodkom prenesemo tudi določena sporočila, zagotoviti je potrebno tudi 

udeležbo vodilnih oseb. 

Janez Sušnik je povedal, da bi srečanje lahko pripravili npr. v  Celju.   

 

Ad 9 

 

a) 

Janez Malovrh je povzel stanje sklada Vzajemne samopomoči. Povedal je, da prvotni predlog, 

ki je predvidel zvišanje članarine in znižanje izplačila posmrtnine, ni bil sprejet. Odbor sklada 

se je zato že lotil priprave novega predloga, ki predvideva znižanje izplačila posmrtnine z 235 

€ na 205 €, s tem bi pridobili 90 tisoč evrov. Ker umrljivost narašča, bo nujno potrebno nekaj 

ukreniti. 

 

Sklep št. 13: Odbor sklada VS naj za novembrsko sejo UO ZDUS pripravi jasno 

poročilo sklada VS z ustreznimi predlogi in načini reševanja situacije v skladu VS. Na 

novembrsko sejo UO ZDUS se povabi tudi Bredo Popek, ki skrbi za poslovanje sklada 

VS. 
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b) 

Anton Donko je povedal da bo kot predsednik, v kolikor Zavod Modri Živko ne bo spremenil 

in izboljšal poslovanje Zavoda, predlagal zaprtje zavoda. 

Celoten UO ZDUS je ob tem izkazal zadovoljstvo. 

 

c)  

Anton Donko je povedal, da bo letos festival izveden nemoteno, je pa vprašanje kaj bo 

prihodnje leto. Predsednike je prosil, naj na pokrajine odnesejo programa letošnjega festivala 

in plakate. 

 

d) 

Anton Donko je povedal, da se je vodstvo ZDUS sestalo s predstavniki Erste carda (Diners), 

kjer so se dogovarjali o novih aktivnostih in sodelovanju med EC in ZDUS. EC nam je 

obljubil, da bo kot podporni sponzor sodeloval pri organizaciji 70. letnice ZDUS. 

 

e) 

Anton Donko je člane UO ZDUS vprašal, ali naj za revidiranje poslovnih izkazov za leto 

2015 sklenemo pogodbo z obstoječo revizorko hišo ali jo zamenjamo. 

 

Sklep št. 14: UO ZDUS je soglasno sprejel zamenjavo revizorske hiše za revidiranje 

poslovnih izkazov ZDUS za leto 2015.  

 

f) 

Člani so prejeli pregled plačil članarin za leto 2015 in seznam 100 % neplačnikov. 

 

g) Anton Donko je člane prosil za sprejem pooblastila podpredsednici in podpredsedniku za 

zastopanje predsednika, v času odsotnosti. 

 

Sklep št. 15: UO ZDUS je soglasno sprejel predlog Pooblastila predsednika ZDUS, da ga 

podpredsednik in podpredsednica lahko zastopata v času njegove odsotnosti. Pooblastilo 

overi notar. 

 

h) 

Anton Donko je predstavil podporno sodelovanje pri projektu Simbioza giba, ki je že v fazi 

izvajanja na terenu. ZDUS do projekta nima finančnih obveznosti. 

 

 

 

Seja UO ZDUS je bila zaključena  ob 13.15 uri. 

 

V nadaljevanju je predsednik, zaradi odsotnosti vodstva v nadaljevanju, besedo predal 

podpredsednici Strokovnega sveta, Ani Bilbija. 

 

Po zaključeni seji UO ZDUS je Ana Bilbija prisotnim članom podala obrazložitev o 

najpomembnejših točkah, ki bi zahtevale sprejem sklepov: 

- Ustanovitev neodvisnega avtonomnega rezervnega demografskega sklada: 
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Rok za ustanovitev neodvisnega avtonomnega rezervnega demografskega sklada po ZPIZ-2 

in rok, določen s Koalicijskim sporazumom je potekel. Rok za preoblikovanje Kapitalske 

družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d. d. v neodvisni avtonomni rezervni 

demografski sklad se izteče konec leta. Po neuradnih informacijah bi bil namesto neodvisnega 

avtonomnega rezervnega demografskega sklada ustanovljen investicijski sklad. UO ZDUS bi 

zato moral od pristojnega ministrstva zahtevati, da pripravi osnutek zakona o ustanovitvi 

sklada, v nasprotnem primeru bo ZDUS sam pristopil k pripravi in zakona. ZDUS mora na 

svojo stran pridobiti tudi sindikate in predstavnike mladih. 

- Ustanovitev Urada za starejše: 

Urad za starejše in državna sekretarka, Mija Pukl še vedno nimata urejenega statusa. Od 

predsednika Vlade je potrebno zahtevati, da nemudoma uredi status obeh tako, kot je bilo 

sprva zagotovljeno. 

- Sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi: 

Ugotoviti je treba ali obstaja analiza izvajanja dolgotrajne oskrbe in storiti je treba vse, da 

pridemo do sprejema tega zakona. 

- Usklajevanje pokojnin in novi upokojenci: 

Zahtevati moramo, da se pokojnine prihodnje leto uskladijo v skladu z zakonodajo in da se 

prihodnje leto vsem upokojencem izplača letni dodatek. 

 
 

Zaključek ob 14.00 uri. 

 

 

Zapisala:       

Nika Antolašić     Anton Donko 

       Predsednik ZDUS 

 


