
                                   

   

 

 

 

UPRAVNI ODBOR ZDUS                 Ljubljana, 26.11.2015 
          R_7.12.2015 

 
Zapisnik 2. redne seje UO ZDUS, 

ki je bila v torek, 10.11.2015 ob 10. uri na ZDUS 
 
 
Prisotni člani: Anton Donko (predsednik ZDUS), Vera Pečnik (podpredsednica ZDUS), Janez 
Sušnik (podpredsednik ZDUS), Vijola Bertalanič (predsednica PZDU Pomurje), 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), Marjan Sedmak (predsednik 
Osrednjeslovenske PZDU), Jožef Žnidarič (predsednik PZDU Posavje), Janez Malovrh 
(predsednik PZDU Zasavje), Silvo Malgaj (predsednik PZDU Celje) in Dušan Kraševec 
(podpredsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine). 
 
Prisotni vabljeni: Ana Bilbija (podpredsednica Strokovnega sveta ZDUS), Alojz Vitežnik 
(Nadzorni odbor ZDUS), Vida Karolina Rozman (predsednica Komisije za kadrovske in 
organizacijske zadeve), Anka Tominšek (predsednica delovne skupine za pripravo Statuta 
ZDUS v okviru KKOSZ), Mojca Adam Derganc (računovodja ZDUS) - delno in Nika Antolašić 
(poslovna tajnica ZDUS). 
 
 
Sejo je vodil predsednik ZDUS, Anton Donko, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne in ugotovil 
udeležbo članov UO ZDUS in njihovih namestnikov ter predlagal minuto molka za 
preminulega nekdanjega predsednika ZDUS v mandatnem obdobju 1995-2007, Vinka Gobca. 
 
V nadaljevanju je predlagal spremenjen dnevni red: 

1. Obravnava in sprejem zapisnika 1. seje; pregled realizacije sklepov  
2. Pregled realizacije finančnega načrta za leto 2015 in napoved do konca leta  
3. Vsebinski načrt za leto 2016  
4. Finančni načrt za leto 2016  
5. Popravek terjatve do Polzela d.d.; dogovor za korespondenčno sejo  
6. Predlog za sprejem sklepov o imenovanju komisij ZDUS za mandatno obdobje 2015-

2019  
7. Predlog za sprejem sklepa o imenovanju Strokovnega sveta ZDUS za mandatno 

obdobje 2015-2019  
8. Predlog za sprejem predlogov za priznanja za leto 2015  
9. Statut ZDUS  
10. Sklad Vzajemne samopomoči; znižanje izplačila posmrtnine  
11. Zavod Modri Živko; informacija o prenehanju delovanja zavoda  
12. Revizija za poslovno leto 2015; izbor  



                                   

   

 

 

 

13. Razno 
a. Informacija o spremembah in dopolnitvah ZPIZ-2  
b. Članstvo v AGE platformi  
c. 70. letnica ZDUS  
d. ZDUS Diners kartica  
e. Potni stroški od 1.1.2016 dalje  
f. Cenik oglaševanja  
g. Zastopanost ZDUS pri Olimpijskem komiteju Slovenije  
h. Pritožba DU Slivnica in DU Fram, letovanje 2015  
i. Nova Facebook stran – ZDUS  

 
Sklep št. 1: Soglasno je bil sprejet spremenjen dnevni red 2. redne seje UO ZDUS. 
 
Pred pričetkom obravnave posameznih točk je nekaj članov UO ZDUS vprašalo o nujnosti in 
obveznosti davčnih blagajn za DU. Pojasnilo je podala računovodja, Mojca Adam Derganc in 
sicer je povedala, da bodo morala obvezno imeti davčne blagajne tista DU, ki se kakorkoli 
ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo. To se tiče letovanj, srečanj, izletov, športnih iger ipd. in s 
tem povezanimi storitvami, ki jih DU zaračunajo članom v gotovini. Za to bodo DU morala 
izstavljati račune in jih davčno potrjevat. V prehodnem obdobju bo še veljala uporaba 
vezanih knjig računov. Vse bo potrebno prepisovat v e-blagajno. Tisti, ki ne bodo imeli veliko 
računov, se bodo lahko posluževali e-blagajne na e-banki z namenskim digitalnim potrdilom, 
ki bo veljalo samo za namen davčnega potrjevanja računov. V kolikor bodo vsi nakazovali na 
TRR, pa teh računov ne bo potrebno davčno potrjevati. Pri tem je še poudarila, da članarina 
ni predmet davčnega potrjevanja. Predsednik je povedal, da sta računovodja in poslovna 
tajnica začeli z izvajanjem seminarjev po PZDU, kjer so davčne blagajne ena glavnih tem. 
Predlagal je, da se tiste PZDU, ki tovrstno predavanje potrebujejo, za uskladitev termina 
dogovorijo s strokovno službo. 
 
Predsednik je pred prvo točko dnevnega reda še na kratko povzel aktivnosti med prvo in 
drugo sejo UO ZDUS. Poudaril je vse pomembnejše dogodke, sestanke in nastope v medijih.  
   

Ad 1 
 
Anton Donko je povzel realizacijo sklepov 1. redne seje UO ZDUS in povedal, da so bili vsi 
sklepi realizirani. K točkama 8. in 13. je dodal komentar, da bo ta tematika obravnavana na 
tej seji. Na zapisnik ni bilo danih nobenih pripomb. 
 
Sklep št. 2: Zapisnik 1. redne seje UO ZDUS z dne 21.9.2015 je bil soglasno sprejet. 

 
Ad 2 

 
Vera Pečnik je predstavila realizacijo in načrt prihodkov in odhodkov do konca leta 2015. 
Trenutna predvidena realizacija prihodkov je 91 odstotna. Imamo izpad prihodkov iz naslova 



                                   

   

 

 

 

Delfin hotela ZDUS d.o.o. Izola, nekoliko sta povečana prihodek Zavoda za pokojninnsko in 
invalidsko zavarovanje in Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. 
Prihodki so bili realizirani za 37.000,00 € manj kot je bilo načrtovano. Velja opozoriti, da so 
sredstva v programu Starejši za starejše že pošla in ga je že potrebno dofinancirati iz sredstev 
ZDUS. Ostali projekti tečejo finančno po načrtu. Pri odhodkih smo že umaknili financiranje 
izobraževanj predsednikov. Konec leta pričakujemo poslovni izid s pozitivno ničlo in 
sofinanciranjem vseh projektov v višini 12.000,00 €. 
Predsednik je povedal, da bomo še dalje delali na racionalizaciji stroškov.  
Podpredsednik je glede programa Starejši za starejše povedal, da stroškov, ki so se prenašali 
iz leta v leto, v tem letu ne bo moč pokriti v celoti (s tekočimi stroški vred) in je pričakovati, 
da bomo del sredstev morali poravnati v prihodnjem letu. Ves primanjkljaj pa se že krije iz 
sredstev ZDUS. V načrtu je, da se bodo vsi stroški pokrili do 1.1.2017. 
Marjan Sedmak je rekel, da se mora s tem strinjati tudi UO. Na to je dobil odgovor, da je UO 
ZDUS o tem že sprejel sklep in sicer s potrditvijo rebalansa finančnega načrta za leto 2015. 
 
Sklep št. 3: UO ZDUS se je seznanil s finančno realizacijo in napovedjo prihodkov in 
odhodkov do konca leta 2015. 
 

Ad 3 
 
Predsednik je povedal, da v letu 2016 ne pričakujemo bistveno več sredstev kot doslej. Vse 
stroške racionaliziramo kolikor se le da. V načrtu za prihodnje leto je ena od opcij 
organizacija vseslovenskega srečanja ob 70. letnici ZDUS. Ob tem je povedal, da bo vodstvo 
obiskalo PZDU, ki bo kot organizator sodelovala pri obeleženju dogodka. Delali bomo na 
sprejemu Zakona o dolgotrajni oskrbi in osebni asistenci, aktivnejši bomo morali biti pri 
ustanovitvi avtonomnega neodvisnega rezervnega demografskega sklada. Nadaljevali bomo 
z nujnimi seminarji po terenu, skladno s potrebami in glede na zakonodajen spremembe 
pomembne za delovanje DU. V prihodnjem letu nameravamo organizirati v sodelovanju z 
MOL Eurag konferenco. 
Vsebinski načrt je bil pripravljen pol leta prej kot običajno, enako velja tudi za finančni načrt. 
Oba dokumenta bosta šla v sprejem na Zbor članov ZDUS, ki bo 15.12.2015. Vsebinski načrt 
se bo dopolnil z izvedbenim načrtom aktivnosti za leto 2016. Osnutek bo pripravljen 
predvidoma do naslednje seje. 
Janez Gologranc je povedal, da so imeli na Koroški PZDU sestanek s predstavniki DeSUS-a ter 
nekaterimi ministri iz njihovih vrst. Ti so obljubili, da bo zakon dokončan in dan v obravnavo 
na pristojnih odborih Državnega zbora RS. Predsednik je odvrnil, da je Zakon o dolgotrajni 
oskrbi in osebni asistenci že bil dan v obravnavo, da je imel svojo predstavitev tudi ZDUS, a je 
zaradi proceduralne napake prišlo do prestavitve obravnave na eno od prihodnjih sej.  
Anka Tominšek je povedala, da so za izvajanje omenjenega zakona potrebna določena 
finančna sredstva, za katera pa vemo, da jih ni. Zanimalo jo je še ali so znana bistvena 
izhodišča zakona.  
Konrad Steblovnik se je, navezujoč na pripravo izvedbenega načrta zavzel, da se v dokument 
zapiše ključne aktivnosti, kot sta na primer kultura in šport.  



                                   

   

 

 

 

Ana Bilbija je opozorila na pravilno rabo terminologije, pri kateri moramo bolj paziti: 
»regres« se nadomesti z »letnim dodatkom«, »usklajevanje pokojnin« se dopolni z »v skladu 
z zakonodajo«, »demografski sklad« se nadomesti z »avtonomnim neodvisnim rezervnim 
demografskim skladom itd. Pri načrtu pa nikakor ne gre zanemariti tudi seniorske 
dohodninske olajšave. Pri dolgotrajni oskrbi je pripomnila, da bi morali zahtevati posnetek 
stanja, analizo sedanjega trenutka. Vprašati pa se je treba tudi, ali osebna asistenca res sodi 
v ta zakon. 
Mirko Miklavčič je predlagal, da bi svoje ideje, stališča in mnenja predstavili na okroglih 
mizah po PZDU in bi skupaj strnili sklepe ter jih posredovali nosilcem zakona. Ta predlog je 
podprl tudi Marjan Sedmak. 
Zdravko Malnar je predlagal, da se te aktivnosti podprejo, ker gre za splošni dokument. 
Predlagal je, da se dokument potrdi, vse ostalo pa tako ali tako zadeva izvedbeni načrt.  
Franc Lobnik je, navezujoč na aktualne zadeve, izpostavil vprašanje analiz iz programa 
Starejši za starejše, kjer bi dobili podatke, ki jih je predhodno omenila Ana Bilbija. 
 
Sklep št. 4: Soglasno je bil sprejet predlog vsebinskega načrta ZDUS za leto 2016 z 
dopolnjeno terminologijo (glej prilogo). Predvidoma do naslednje seje UO ZDUS naj 
strokovna služba pripravi izvedbeni načrt za leto 2016. 
 

Ad 4 
 
Vera Pečnik je predstavila predlog finančnega načrta za leto 2016. V načrtu so glavne 
vsebine, pri čemer je potrebno vedeti, da bomo sredstva po področjih razdelili toliko, kot jih 
bomo tudi prejeli iz posameznih virov. V letu 2016 pričakujem celoten prihodek s strani 
Delfin hotela ZDUS d.o.o. Izola, iz naslova članarin, precej več sredstev pričakujemo od 
sponzorjev, donatorjev in oglaševanja, predvsem na račun 70. letnice ZDUS. Precej višji bo 
tudi prihodek od Diners kartice. Pri programu Starejši za starejše načrtujemo kar 100.000,00 
€ več kot sicer, realizirano pa bo seveda skladno z dejanskimi prihodki. Bistveno smo 
zmanjšali stroške izobraževalne dejavnosti. K projektom bomo pristopili tako, da bodo 
finančno vzdržni in v celoti pokriti. Kljub temu, da nastajajo stroški delovanja, imamo v 
načrtu zaključek poslovnega izkaza s pozitivno ničlo. 
Predsednik je povedal, da je to seznam  želja, ki se bo glede na prihodke verjetno tudi 
spremenil.  
Zdravko Malnar je opozoril, da je to dokončen dokument za Zbor članov ZDUS. Janez Sušnik 
je dejal, naj prisotne ne skrbijo spremembe, saj bo v letu 2016 zagotovo sledil rebalans. Tako 
je bilo še vsako leto doslej. 
 
Sklep št. 5: UO ZDUS je soglasno sprejel predlog finančnega načrta za leto 2016.  
 

Ad 5 
 
Vera Pečnik je uvodoma povedala, da vsi vemo, da je podjetje Polzela d.d. v postopku 
stečaja. ZDUS je bil med stečajnim postopkom zaprošen, da se terjatev zapre v smislu 



                                   

   

 

 

 

dokapitalizacije podjetja oziroma, da sklenemo delni pobot terjatve. Skladno s Pravilnikom o 
izvedbi letnega popisa lahko Komisija za popis predlaga UO ZDUS delni odpis najprej  
1.12.2015. Podpredsednica je zato predlagala, da UO sklene, da se 1.12.2015 izvede 
korespondenčna seja, kjer se potrdi delni pobot terjatve. 
 
Sklep št. 6: Soglasno je bil sprejet sklep, da se 1.12.2015 izvede korespondenčna seja UO 
ZDUS, na kateri se sprejme predlog Komisije za popis za odpis 50 % terjatve do Polzela d.d. 
 

Ad 6 
 
Janez Sušnik je pri tej točki povedal, da si je novo vodstvo že ob izvolitvi zadalo nalogo, da se 
naredi dodatna racionalizacija stroškov. Pri vseh komisijah smo imeli do sedaj skupno slabih 
140 članov. Pri predlogu novih oziroma združenih komisij, pa se predlaga skupaj 9 komisij 
(prej 15) z 53 člani. Ob tem je povedal, da je na razpis prispelo kar 133 predlogov kandidatov. 
Predlagal je sprejem sklepov o imenovanju komisij s sestavo in že določenimi predsedniki in 
podpredsedniki komisij za mandatno obdobje 2015-2019 (glej priloge).  
Za to pristojna komisija je bila pozorna pri izboru kandidatov za posamezne komisije in sicer 
je upoštevala kriterije, določene z razpisom in Pravilnikom o volitvah v ZDUS. 
Konrad Steblovnik je povedal, da bi morale imeti vse PZDU enakopravno zastopanost v 
komisiji za kulturo in komisiji za šport. 
Mirko Miklavčič je povedal, da bo podprl predloge komisij, ob tem pa je poudaril, da bi 
veljalo obvestiti DU zakaj in kako so bile določene posamezne komisije. 
Vida Karolina Rozman je povedala, da je bilo z razpisom opozorjeno na možno krčenje 
komisij in števila članov komisij, na način, kot ga bo določil UO ZDUS. Pri nekatrih predlogih 
smo imeli težave z evidentiranjem, ker predlogi niso bili oddani popolno. 
Marjan Sedmak je dejal, da si komisije predstavlja kot strokovna telesa in da so PZDU tiste, ki 
nosijo odgovornost pri predlaganju strokovnega kadra. 
Vijola Bertalanič je povedala, da je njihova PZDU oddala več predlogov s tem, da so vedeli in 
se zavedali, da ni nujno, da bodo vsi predlogi tudi upoštevani. Sicer pa so s končnim izborom 
zadovoljni. 
Po nadaljnji krajši razpravi je bil sprejet  
 
Sklep št. 7: UO ZDUS je soglasno sprejel sklepe o imenovanju komisij (glej prilogo) in 
njihovo sestavo za mandatno obdobje 2015-2019. 
 

Ad 7 
 
Janez Sušnik je predstavil predlog sklepa o imenovanju Strokovnega sveta ZDUS.  
Vida Karolina Rozman je predlagala popravek in sicer se podvojen podatek pri g. Gašperšiču 
nadomesti z naslednjimi podatki: področje dela – pravne zadeve, član Emil Hedžet iz PZDU 
Celje. Predlagala je še, da se preambula sklepa dopolni s podatki 36. člena Statuta ZDUS. 
Ana Bilbija je dala pripombo v smislu, da bi moral biti v organu nekdo, ki se spozna na 
projekte in predlagala za članico Rožco Šonc. Predsednik je povedal, da je za potrebe 



                                   

   

 

 

 

projektnega dela predlagan Jožef Gašperšič, za program Starejši za starejše pa Anka 
Ostrman. 
Mirko Miklavčič je povedal, da je Strokovni svet potreben in predpisan z zakonom in je menil, 
da bi moral kot član sodelovati zunanji član kot nadzornik. Ana Bilbija je na to odgovorila, da 
je Strokovni svet določen z 17. členom Zakona o humanitarnih organizacijah in tudi 36. 
členom Statuta ZDUS. Zakon v nobenem členu ne predvideva zunanjega nadzornika, člana 
Strokovnga sveta. 
Vida Karolina Rozman je povedala, da je bilo vodilo pri izboru tudi to, da član ne more biti 
član UO ZDUS ali predsednik posamezne komisije. 
Marjan Sedmak je povedal, da komisije nosijo organizacijsko skrb, strokovni svet pa 
strateško. 
 
Sklep št. 8: UO ZDUS je soglasno sprejel predlog sklepa o imenovanju Strokovnega sveta 
ZDUS za mandatno obdobje 2015-2019 s popravki (glej prilogo), ki jih je predlagala 
predsednica Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve. 
 

Ad 8 
 
Vida Karolina Rozman je predstavila predlog za priznanja ZDUS za leto 2015, ki so bila 
predlagana skladno z razpisom in pravilnikom. 
Mirko Miklavčič je dal pripombo na tolmačenje 18. in 20. člena in ob tem prosil, da se 
ponovno preverijo zavrnjena priznanja. 
Anka Tominšek je povedala, da se letno odobri tako veliko število priznanj, da so ta že 
razvrednotena. Nimamo nobene analize kako to poteka po DU in PZDU. 
Marjan Sedmak je dejal, da sta 18. in 20. člen nekoliko ohlapna in je predlagal naj komisija 
pripravi avtentično razlago obeh členov, UO pa naj jo potrdi. 
Zdravko Malnar je prosil, da se predlog za priznanje županu Občine Bohinj spremeni in naj se 
glasi le na Občino Bohinj.  
V nadaljevanju so se člani dogovorili, da se nesporne predloge potrdi, ostale pa se ponovno 
preveri, obenem pa se pripravi ustrezno tolmačenje 18. in 20. člena. 
 
Sklep št. 9: UO ZDUS je soglasno sprejel predloge za priznanja ZDUS za leto 2015. 
 

Ad 9 
 
Anka Tominšek je uvodoma pojasnila zakaj lanskoletni predlog noveg Statuta ZDUS ni bil 
sprejet ter kakšen in kdaj je dala svoj odgovor nanj Upravna enota Ljubljana. 
Ker se novega predloga ne more pripraviti v izjemno kratkem roku tako, da bi bil nared do 
decembrskega Zbora članov ZDUS velja, da bo predlog novega Statuta pripravljen  prihodnje 
leto. Potrebno si bo vzeti čas in se jasno pogovoriti o ključnih vsebinskih vprašanjih. V  
osnutku, ki je v pripravi, so že zajeti smiselni predlogi, ki smo jih prejeli ob zadnji javni 
razpravi. Pričakovati je, da bodo organi in UO DU dali konkretene povratne informacije glede 
ključnih vsebinskih vprašanj. Nujno potrebno je v Statutu tudi določiti dejavnosti in se jasno 



                                   

   

 

 

 

opredeliti do temeljnjega poslanstva ZDUS. Predlagala je, da se PZDU posvetujejo s svojimi 
DU in pripravijo povratno informacijo ter se izjasnijo glede ključnih vsebinskih vprašanj in 
sicer do konca leta.  
Zdravko Malnar je pozdravil idejo in poudaril naj se PZDU izjasnijo glede vsebinskih, ne pa 
tudi pravnih vprašanj. Predlagal je, da naj komisija pripravi ključne teme o katerih se je treba 
pogovoriti. 
Marjan Sedmak je opozoril tudi na opredelitev glede same organiziranosti ZDUS. Večina je 
bila mnenja, da bi veljalo vzpostaviti piramidalni sistem organiziranosti. 
 
Sklep št. 10: UO ZDUS je soglasno sprejel predlog, da Komisija za kadrovske, organizacijske 
in statutarne zadeve do 1.12.2015 pripravi izhodišča oziroma ključna vsebinska vprašanja 
(glej prilogo), in jih pošlje na PZDU, le-te pa dajo povratno pisno informacijo do konca 
januarja 2016. 
 

Ad 10 
 
Janez Malovrh je predstavil predlog za znižanje izplačila posmrtnine Sklada Vzajemne 
samopomoči z 235,00 € na 205,00 € z namenom, da se doseže kratkoročna vzdržnst sklada.  
Konrad Steblovnik je dejal, da bo podprl predlog. 
Zdravko Malnar je vprašal, ali je tak predlog smiselen, glede na to, da je Zbor članov ZDUS 
podoben predlog enkrat že zavrnil. Potrebno bi se bilo aktivno posvetiti pridobivanju novih 
članov, kar je ključnega pomena za vzdržnost sklada. 
Po krajši razpravi je Janez Malovrh povedal, da ta trenutek druge rešitve ni, strinjal pa se je s 
predlogom glede pridobivanja članov. 
Mirko Miklavčič je povedal, da je Zbor članov ZDUS med drugim sprejel tudi sklep, da bodo 
DU v tem letu skupaj pridobila 3.000 novih članov. Podpredsednica je odgovorila, da je bil 
namen dober in če bi se vsi skupaj potrudili, bi to tudi uspelo. 
 
Sklep št. 11: S 14 glasovi za in 1 proti je UO ZDUS sprejel predlog za znižanje izplačila 
posmrtine Sklada Vzajemne samopomoči na 205,00 €. Sprememba začne veljati po 
sprejemu na Zboru članov ZDUS in se začne uporabljati s 1.1.2016. 
 

Ad 11 
 

Branka Kastelic je uvodoma povedala, da smo ugotovili, da Zavod Modri Živko nima več 
pogojev za nadaljnje delovanje. Zavod bi moral imeti zaposlenega enega operativca, če bi 
hoteli, da bi stvari tekle, kot bi morale. Analiza je pokazala, da glede na količino dela, delavec 
na Zavodu ni potreben (delavec je za ZDUS opravil 80 % dela, za Zavod pa 20 %). Da ne bomo 
povzročali nadaljnjih stroškov, smo se odločili da Zavod zapremo do konca tega leta. 
Dokončno poročilo o stroških in zaprtju bodo člani prejeli predvidoma na naslednji seji. 
Mirko Miklavčič je k temu dodal, da naj se o tem nekaj pove tudi na Zboru članov ZDUS. 



                                   

   

 

 

 

Marjan Sedmak je povedal, da je bila sedanja situacija predvidljiva. Ob tem je poudaril, da 
določeno odgovornost pri tem nosi tudi UO ZDUS, ki se je s predlogom o ustanovitvi in 
delovanju ZDUS tudi strinjal. 
Anka Tominšek je čestitala predsedniku, da je zadevo tako hitro uredil, saj se je dolgo 
opozarjalo na razmere, logistiko in drugo. Opomnila pa je še, da je bila pobudnik in avtor 
tega Zavoda Milojka Kolar. 
 

Ad 12 
 

Vera Pečnik je povzela prispele ponudbe za revidiranje poslovnih izkazov za leto 2015. 
Kriteriji za izbor so bili detajlna ponudba, da so bili v ponudbi zajeti vsi predvideni stroški 
dela, cenovna dostopnost in reference. 
 
Sklep št. 12: UO ZDUS je soglasno sprejel ponudbo ABC revizija, Družba za revizijo in 
sorodne storitve d.o.o., Ljubljana za revidiranje poslovnih izkazov za leto 2015. 
 

Ad 13 
 

a) 
Branka Kastelic je povedala, da se je predlog sprememb ZPIZ-2 že trikrat spremenil in se 
trenutno pripravljajo nova izhodišča za pogajanja. Zadnja verzija ZPIZ-2 se spreminja v dveh 
delih. Nas predvsem zanima urejanje dvojnega statusa upokojencev. Zadnjega teksta še 
nismo prejeli. Naše zahteve so meddrugim, da se dvojni status uredi sistemsko, da zakon v 
pokojnine praviloma ne bi posegal, ker so le-te ustavna pravica. MDDSZEM je pripravilo več 
možnih rešitev, od katerih se nobena ne dotika pokojnin. Čim prej bi se morala nova komisija 
za to področje opredeliti do predloga ZPIZ-2 v delu, ki se nanaša na delo upokojencev – s.p. 
 
b) 
Anton Donko je povedal, da sta Jožica Puhar (prejšnja predsednica Komisije za mednarodne 
zadeve) in Alenka Ogrin (projektna delavka) pripravili predlog ponovne priključitve k članstvu 
v Age Platformi. Predlagali sta, da se ZDUS včlani kot »opazovalec« in v prvem letu ugotovi, 
kaj bi s članstvom pridobili, nato pa bi se odločili glede članstva v bodoče. 
Marjan Sedmak je povedal, da se mu zdi škoda, ker se omenjeni osebi nista posvetovali z 
njim. Na vprašanje »Kaj imamo od Age?« je odgovoril, da nam članstvo v Age prinaša 
marsikaj, meddrugim velja opozoriti, da Age deluje na ravni EU, da Age skuša lobirat za 
interese upokojencev in da je izredno močna reprezentativna organizacija. Na Age je dosegel 
dogovor, da ZDUS lahko prisotpi k polnopravnemu članstvu in ji ni potrebno poravnati  
članarine za vmesno obdobje, ko ni bila članica.  
 
Sklep št. 13: UO ZDUS je soglasno sprejel predlog, da ZDUS k Age Platformi pristopi kot 
polnopravna članica. 
 
 



                                   

   

 

 

 

c) 
Predsednik je predsednika PZDU Celje povprašal ali se strinjajo z možnostjo organizacije 
vseslovenskega srečanja ob 70. letnici ZDUS. PZDU predsednik je odgovoril pritrdilno. 
Ker so nekateri opozorili, da na ta račun ne bo letnih srečanj upokojencev po PZDU, jih je 
Marjan Sedmak spomnil, da so pred leti sprejeli sklep, da bo vsako drugo leto vseslovensko 
srečanje ZDUS. 
 
d) 
Nika Antolašić je člane na kratko seznanila z vsebino prodajnega pisma vezanega na Diners 
ZDUS kartico. Pismo so na dom prejeli vsi predsedniki DU in PZDU. Poudarila je novost in 
sicer bodo DU od 1.1.2016 dalje za nove člane, imetnike kartice na TRR prejela 10,00 € na 
kartico. 
 
e) 
Predstavljenih je bilo več variant glede znižanja kilometrine. Pri postavitvi cene je potrebno 
upoštevati zakonodajo in uredbe s tega področja ter priporočila Slovenske Filantropije.  
Vijola Bertalanič je predlagala, da se pri znižanju kilometrine izvzame program Starejši za 
starejše.  
 
Sklep št. 14: Predlogi za znižanje kilometrine niso bili sprejeti. Do prihodnje seje UO ZDUS 
naj strokovna služba pripravi nov predlog in upošteva tudi zvišanje prispevka za člane iz 
Ljubljane, iz 2,00 € na 2,40 €. 
 
f) 
Brez razprave sta bila sprejeta  
 
Sklep št. 15: UO ZDUS je soglasno sprejel predlog novega cenika za oglaševanje v ZDUS 
Plus. Ta stopi v veljavo s 1.12.2015. 
 
Sklep št. 16: UO ZDUS je soglasno sprejel predlog, da strokovna služba ZDUS ob ugotovitvi, 
da se, v kolikor se poveča število oglasov in s tem prihodek z naslova oglaševanja, lahko 
poveča obseg strani ZDUS Plus. 
g) 
Predsednik je povedal, da se je z Janezom Matohom sestal z Bogdanom Gabrovcem, 
predsednikom OKS in Janezom Sodržnikom, podpredsednikom OKS na Olimpijskem komiteju 
Slovenije. Dogovorili smo se, da bo ZDUS kot kolektivna članica pristopila h komiteju in bo 
poravnala simbolično letno članarino v znesku 40,00 €. Na ta račun bomo lahko skupaj 
kandidirali na razpisih za sredstva. Pripravili bomo pismo o nameri in pogodbo o sodelovanju 
na področju zdravega, aktivnega in varnega staranja. Predsednik je predstavil tudi predlog o 
zastopanju ZDUS pri komiteju v tem mandatu. 
 
Sklep št. 17: UO ZDUS je soglasno sprejel predlog za kolektivno članstvo ZDUS v 
Olimpijskem komiteju Slovenije. 



                                   

   

 

 

 

 
Sklep št. 18: UO ZDUS je soglasno sprejel, da bo Janez Matoh v mandatnem obdobju 2015-
2019 zastopal ZDUS pri Olimpijskem komiteju Slovenije. 
 
h) 
Po krajši razpravi so člani sprejeli predlog, ki ga je podala Nika Antolašić in sicer se subvencije 
za letovanja v letu 2015 omogočijo vsem petim DU, ki so vloge posredovala izven 
razpisanega roka in so bile s sklepom UO ZDUS, sprejetim na 2. redni seji, izvzete iz seznama 
dotacij. 
 
Sklep št. 19: UO ZDUS je s 13 glasovi za in 2 vzdržanima sprejel predlog, da se petim DU, ki 
so poslala vlogo za subvencijo letovanja izven razpisanega roka, dotacije odobrijo. Za 
naprej pa velja, da se morajo DU strogo držati razpisa. 
 
i) 
Ker je Lada Zei upravljala neformalno stran ZDUS na socialnem omrežju Facebook in ker so 
na projektih zaznali potrebe po formalni strani ZDUS, je predsednik predlagal, da UO ZDUS 
zahteva ukinitev neformalne strani. 
 
Sklep št. 20: UO ZDUS je soglasno sprejel predlog, da Lada Zei zapre in ukine neformalno 
stran na socialnem omrežju Facebook ter da formalno stran ZDUS na omenjenem omrežju 
ustanovi in ureja Anja Šonc, ki že skrbi za spletno stran ZDUS. 
 
 
Ob zaključku seje se je Alojz Vitežnik zahvalil za povabilo in pohvalil dosedanje delo vodstva 
ter izkazal zadovoljstvo ob dejstvu, da gre ZDUS po poti, kot so si želeli vsi. 
 
Zaključek ob 15.00 uri. 
 
 
Zapisala:       
Nika Antolašić,     Anton Donko, 
Poslovna tajnica     Predsednik ZDUS 


