Upravni odbor ZDUS
Ljubljana, 21.2.2016
Kor. 25.2.2016

Zapisnik 4. redne seje UO ZDUS z dne 16.2.2016

Prisotni člani: Vera Pečnik (podpredsednica ZDUS), Janez Sušnik (podpredsednik ZDUS), Alojz
Vitežnik (predsednik NO ZDUS), Ana Bilbija (predsednica Strokovnega sveta ZDUS), Franc
Lobnik (predsednik PZDU Zgornje Podravje), Jože jazbec (predsednik PZDU Dolenjske in Bele
Krajine), Janez Malovrh (predsednik PZDU Zasavje), Željko Kljajić (namestnik predsednika
PZDU Koroške), Vijola Bertalanič (predsednica PZDU Pomurje), Konrad Steblovnik
(predsednik PZDU Šaleške), Silvo Malgaj (predsednik PZDU Celje), Anka Tominšek
(podpredsednica MZU Ljubljana), Zlatko Martin Marušič (predsednik PZDU Severne
Primorske), Zdravko Malnar (predsednik PZDU Gorenjske), Mirko Miklavčič (predsednik
PZDU Južne Primorske), Jožef Žnidarič (predsednik PZDU Posavje) in Marjan Sedmak
(predsednik MZU Ljubljana).
Prisotni vabljeni: Rožca Šonc (vodja programa Starejši za starejše), Vida Karolina Rozman
(predsednica Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve), Branka Kastelic
(upokojena pravnica) in Nika Antolašić (poslovna tajnica).
Odsotni: Anton Donko (predsednik ZDUS) in Janez Gologranc (predsednik PZDU Koroške).

Sejo je zaradi odsotnosti podpredsednika Janeza Sušnika (se bo pridružil po nekaj točkah)
pričela in vodila podpredsednica Vera Pečnik.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Obravnava in sprejem zapisnika 3. seje (Nika Antolašić)
2. Obravnava in sprejem zapisnika 3. korespondenčne seje (Nika Antolašić)
3. 70. - letnica ZDUS (Vera Pečnik)
a) svečana akademija
b) razvitje prapora
c) potrditev slogana
d) zbornik
4. Imenovanje organizacijskega odbora za pripravo svečane akademije ob 70. –letnici
ZDUS (Vera Pečnik)
5. Pričetek aktivnosti za zbiranje pobud in predlogov za izboljšanje položaja
upokojencev z nizkimi pokojninami (Janez Sušnik)
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6. Pobuda za ponovno zahtevo za socialni transfer - pogrebnine za najbolj ogrožene
(Vera Pečnik)
7. Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o delovnih razmerjih ZDUS
(Vida Karolina Rozman)
8. Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o prostovoljskem delu (Rožca Šonc)
9. Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o priznanjih ZDUS (Vida Karolina Rozman)
10. Pričetek postopka za predlaganje kandidatov za člane Nadzornega sveta Delfin hotel
ZDUS d.o.o. Izola (Vida Karolina Rozman)
11. Predlog za spremembo v sestavi organov in delovnih teles za mandatno obdobje
2015-2019 (Vida Karolina Rozman)
12. Pismo o nameri ZDUS – Linea directa d.o.o. (Zlata mreža), potrditev osnutka
(Vera Pečnik)
13. Zavod Modri Živko (Vera Pečnik)
14. Priprava pobude glede davčnih blagajn v DU (Branka Kastelic)
15. Sprejem ugotovitvenega sklepa o pristopu DU Ravne pri Šoštanju (Nika Antolašić)
16. Projekt Starejši za starejše, finančno stanje (Rožca Šonc)
17. Vzajemna, 5.000 podpisnikov (Rožca Šonc)
18. Razno
Prisotne je vprašala po morebitnih pripombah na predlog dnevnega reda. Ker člani pripomb
niso dali, je bil sprejet
Sklep št. 1: UO ZDUS je soglasno sprejel predlog dnevnega reda.
Ad 1
Nika Antolašić je povzela realizacijo sklepov 3. seje UO ZDUS z dne 15.12.2015 in povedala,
da je bil na seji sprejet sklep, da naj člani v določenem roku posredujejo pripombe na
predlog izvedbenega načrta aktivnosti ZDUS za leto 2016.
Izvedbeni načrt od 7.12.2015 je priloga št. 1 tega zapisnika.
Pripomb na predlog (december 2015) ni bilo podanih, zato je bil sprejet
Sklep št. 2: UO ZDUS je soglasno sprejel predlog izvedbenega načrta aktivnosti ZDUS za
leto 2016.
Sklep št. 3: UO ZDUS je soglasno sprejel zapisnik 3. seje UO ZDUS.
Ad 2
Nika Antolašić je povzela realizacijo sklepov 3. korespondenčne seje UO.
Sklep št. 4: UO ZDUS je soglasno sprejel zapisnik 3. korespondenčne seje UO ZDUS.

Stran 2 od 14

Ad 3
a) Svečana akademija
Vera Pečnik je povedala, da smo se dogovorili, da bo svečana akademija potekala v
Cankarjevem domu v sklopu 16. Festivala za 3. življenjsko obdobje, v Linhartovi dvorani s
pričetkom ob 14. uri. Dogodek bo trajal okvirno uro in pol.
b) Razvitje prapora
Na akademiji bi razvili prapor, katerega ZDUS nima. Ugotavljali smo, da so razni dogodki, kjer
bi bil prapor dobrodošel. Nakup bomo financirali iz sredstev sponzorjev. Razvitje prapora bi
potekalo po protokolu. Predsednike PZDU je prosila, da v lokalnem okolju poiščejo
morebitne sponzorje.
Zdravko Malnar je podpredsednico vprašal glede stroškov, ali bo realizirano to, kar je bilo
dogovorjeno na zadnji seji in sicer je bilo dogovorjeno, da se bo del sredstev za letna
srečanja namenil za organizacijo srečanja ob 70. letnici, del pa bo razdeljen za letna
pokrajinska srečanja. Ali to še drži? Okvirno je želel vedeti, koliko sredstev bo na voljo. Vera
Pečnik je povedala, da smo predvideli takšno razdelitev, točnega stroškovnika še ni. PZDU bi
namenili približno 15.000 €. Vijola Bertalanič je vprašala glede plačil za organizacijo prevozov
v lastni režiji.
c) Potrditev slogana
Vera Pečnik je povedala, da je potrebno izbrati slogan. Nika Antolašić je povedala, da je bilo
nekaj več poudarka na dva predloga, prvi je »Naših 70 let«, drugi pa v smislu »Preteklost in
sedanjost za prihodnost«. Jožef Žnidarič je povedal, da so na Komisiji za kulturo razpravljali o
teh dveh predlogih. Slogan in letnico pa je potrebno tudi oblikovati za naše tiskovine.
Zdravko Malnar je povedal, da bi bil dober slogan »Nič o nas brez nas – so namreč taki časi,
padajo pokojnine, vsebina 70. letnice naj teče v tej smeri. Željko Kljajič bi iz slogana črtal
preteklost, gremo v sedanjost za prihodnost. Anka Tominšek je povedala, da slogan »Nič o
nas brez nas« že dolgo poznamo in zakaj bi ga menjali. Mirko Miklavčič je rekel, da bi se
sedanja vlada in naša generacija morala vprašati, kako smo zdržali 70 let – naj bo tudi slogan
pripravljen v tem smislu.
Sklep št. 5: UO ZDUS je sklenil, da se izbor slogana prepusti Komisiji za kulturo.
d) Zbornik
Vera Pečnik je povzela dogajanje okrog priprav za ureditev zbornika, ta je delno pripravljen in
želeli bi, da bi zgodovino ZDUS od leta 1946 dalje dobro popisali. Predlagala je imenovanje
skupine za pripravo zbornika, ki ga je v veliki meri potrebno novelirati in dopolniti.
Predlog sklepa o imenovanju ožje skupine za pripravo zbornika je priloga št. 2 tega zapisnika.
Sklep št. 6: UO ZDUS je v skupino za pripravo zbornika ZDUS ob 70. letnici soglasno
imenoval: Jožefa Žnidariča, Franca Gombača, Nevenko Dobljekar, Antona Kotarja in Dijano
Lukić.
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Jožef Žnidarič je povedal, da se komisija aktivno vključuje v pripravo zbornika, pripravljeni so
popolni podatki od leta 1946 do 1976, treba ga je še dopolniti in lektorirati. Nekaj besedil za
zadnjih nekaj mandatov je na voljo, a jih je še potrebno urediti. Za uvodnik pa potrebujemo
pomoč PZDU.
Celoten strošek izdelave zbornika bo znašal približno 8.000 €.
Sklep št. 7: UO ZDUS je sprejel predlog, da za uvod vsaka PZDU pripravi nekaj stavkov in jih
na ZDUS (na naslov dijana.lukic@zdus-zveza.si) posreduje do 27.3.2016.
Rožca Šonc je izrazila mnenje, da glede na to, da je ZDUS humanitarna organizacija, bi moral
biti v tej skupini tudi nekdo, ki bi lahko pokrival ta del. Večina članov se s tem ni strinjala, saj
je jasno, da smo humanitarna organizacija in da posebej zaradi tega v skupino ni potrebno
imenovati še enega člana. Anka Tominšek je predlog razumela in je menila, da je utemeljen.
Gre za 70. letnico in tisti, ki zbornik poznajo in poznajo delo ZDUS za nazaj, vedo, da takrat
takega poudarka na humanitarno dejavnost kot je danes, ni bilo.
Sklep št. 8: UO ZDUS se je strinjal, da se v zborniku poudari humanitarna nota.
V nadaljevanju je bil podan predlog za imenovanje ožje skupine za organizacijo svečane
akademije ob 70. letnici ZDUS.
Predlog sklepa o imenovanju ožje skupine za organizacijo svečane akademije je priloga št. 3
tega zapisnika.
Sklep št. 9: UO ZDUS je soglasno imenoval ožjo skupino za organizacijo svečane akademije
ob 70. letnici ZDUS v sestavi: Janez Sušnik, Marjan Sedmak, Franc Gombač, Andrej Jus,
Janez Dolinar, Dijana Lukić.

Ad 4
Vera Pečnik je predlagala sestavo organizacijskega odbora za pripravo 70. letnice ZDUS.
Vijola Bertalanič je poudarila, da bi morali v skupino imenovati tudi predsednika ne glede na
to, da ga, zaradi bolezni, trenutno ni.
Predlog sklepa o imenovanju organizacijskega odbora za pripravo 70. letnice ZDUS je priloga
št. 4 tega zapisnika.
Sklep št. 10: UO ZDUS je soglasno sprejel sestavo organizacijskega odbora za pripravo 70.
letnice ZDUS in sicer: Anton Donko, Janez Sušnik, Vera Pečnik, Jožef Žnidarič, Andrej Jus,
Marija Orešnik, Marjan Sedmak, Franc Gombač, Marjan Šiftar, Anton Kotar, Dijana Lukić in
Tihomir Kovačič.

Ad 5
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Vera Pečnik je pričela najbolj pomembno točko vezano na pokojnine. Odstotki pri pokojninah
padajo in žalostno bo, če bodo te res dosegle 51 % povprečne plače. Sedaj vrednost
pokojnine znaša 56 % povprečne plače.
Za predstavitev problematike je prosila Ano Bilbija, predsednico Strokovnega sveta, ki je
povedala, da je o problematiki razpravljal Strokovni svet že v prejšnji sestavi, vendar je bil
slabo slišan. Strokovni svet v novi sestavi je predlagal komisiji, ki pokriva to področje, da
pripravi gradivo za UO ZDUS.
Problematika je bila razdeljena na področje usklajevanja pokojnin v skladu s sistemskih
zakonom, izplačilo letnega dodatka, ki je pravica iz obveznega zavarovanja in ni socialni
transfer, problematiko vdovskih pokojnin in problem nizkih pokojnin novih upokojencev.
Opozorila je, da smo mirno sprejeli ukinitev seniorske olajšave pri zakonu o dohodnini. Tudi
pogrebnine in posmrtnine so problem. V vseh primerih gre za nujnost spremembe
zakonodaje. Za sprejem sprememb pa potrebujemo Državni zbor. V DeSUS-u je imenovana
skupina, ki se bo ukvarjala s to problematiko. Vodi jo Uroš Prikl, sodelujejo pa še Marija Pukl,
Jani Kavtičnik in Ana Bilbija. Povedala je da skupina predlaga, da bi v skupino imenoval enega
člana tudi ZDUS. Predlog je posredovala podpredsedniku, ki pa je predlog zavrnil. Dejal ji je,
da je že imenovana skupina dovolj močna ter, da ima ZDUS, po sklepu vodstva, posebno
skupino, ki se bo ukvarjala s to problematiko. Opozorila je še, da je Strokovni svet že l. 2014
sprejel sklep, da bo ZDUS z DeSUS sodeloval pri posameznih področjih pomembnih za vse
upokojence. Eden od sprejetih sklepov je bil tudi, da bo vodstvo ZDUS obiskovalo poslanske
skupine. Zabeležk o opravljenih obiskih in dogovorih ni videla.
(ob 10. 50 uri se je pridružil Janez Sušnik).
Janez Sušnik je povedal, da ugotavlja, glede na komentarje s terena, da ZDUS za svoje
osnovno poslanstvo malo naredi. Povedal je da imamo v svojih vrstah dva izjemna
strokovnjaka, ki sta pripravila posnetek stanja na pokojninskem področju. Točno sta prikazala
podatke in stanje, kdor bo prebral, bo to razumel. Problem na terenu so ta trenutek tudi
davčne blagajne in seveda pokojnine. Če mi ne moremo na tem nivoju bedet nad
zakonodajo, imamo za to področje imenovano komisij, katere temeljno poslanstvo so
pokojnine in socialno varstvo. Letos bomo morali zahtevati redno uskladitev. Sramotno je, da
je spodnji prag za 40 let delovne dobe 440 €. Imamo strokovnjake, ki bodo pripravili dobre
podlage. Potrebovali bomo močno politično podporo, proračun za letos in l. 2017 je že
sprejet in če je denar za vse, bo tudi za upokojence.
Marjan Sedmak je zagovarjal oblikovanje posebne skupine. Moramo se zavedati, da je DeSUS
kot bistven steber – nosilec, kot del koalicije, po drugi strani pa nosilec interesov
upokojencev. Ker pa vsega ne moremo prelagati na DeSUS, bi bilo dobro, da bi imeli
samostojno skupino, da bo te zadeve pripravljala in analizirala. Če se bomo tega lotili (in se
moramo), bomo morali s samostojno akcijo pritiskat na vse stranke.
Silvo Malgaj je dejal, da se na terenu postavlja vprašanja, kaj konkretno je ZDUS v zvezi s
pokojninami in 0,7 % izredno uskladitvijo naredil.
Vijola Bertalanič je podprla prizadevanja in dejala, da moramo z aktivnostmi in svojimi
prizadevanji seznaniti tudi novinarje.
Janez Malovrh je povedal, da bo treba civilno družbo tudi kdaj opremiti s kakšnim
transparentom in sprehodom mimo parlamenta.
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Jože Jazbec je dejal, da je že v prejšnjem obdobju poudarjal, da moramo sprejeti prioritete in
se jih držati. Glavna prioriteta so pokojnine.
Mirko Miklavčič je povedal, da je zadovoljen, da enako razmišljamo in poudaril, da je
potrebno paziti, da se ne usmerimo le proti eni stranki.
Branka Kastelic je povedala, da je bila ZDUS v preteklosti zelo dejavna, a povsod, žal, ni bila
uspešna.
Anka Tominšek je povedala, da sta se z Jožetom Kuhljem lotila teh problemov. Brez širše
podpore žal ne bomo uspeli. Sramota je, da za 40 let dela od zajamčene pokojninske osnove
znaša pokojnina za moškega 440 evrov. Pogoji za uskladitev so podani.
Taka višina pokojnine je sramota in nobeno sporočilo mladi generaciji , da bo verjela v prvi
steber.
Željko Kljajič je dal poudarek na strategijo, v kateri bi morali biti razdelani tudi lobisti.
Po daljši razpravi je bil sprejet
Sklep št. 11: UO ZDUS je soglasno sprejel strokovni tim, ki bo pripravljal predloge za
spremembo zakonodaje na področju gmotnega položaja upokojencev. V tim je soglasno
imenoval: eno osebo iz vodstva ZDUS, Anko Tominšek, Jožeta Kuhlja, Tomaža Banovca in
Nežko Ivanetič.
Po potrebi bo sodelovala tudi Branka Kastelic.
Anka Tominšek je izpostavila vprašanje zahteve na Svetu ZPIZ za izredno uskladitev pokojnin,
ker so pogoji podani.
Sklep št. 12: UO ZDUS je soglasno sprejel predlog, da Anka Tominšek, kot članica Sveta
ZPIZ, predlaga Svetu ZPIZ, da sprejme sklep o izredni uskladitvi pokojnin.
Dopis za članstvo, v katerem je dan poudarek na slabšanje gmotnega položaja upokojencev
in so dani poudarki na naših nalogah in prizadevanjih, je priloga št. 5 tega zapisnika.
Ad 6
Vera Pečnik je povedala, da so se pogrebnine l. 2014 prenesle na socialni transfer. Pri tem so
se pojavile določene ovire kot na primer: pogreb mora biti v Sloveniji, niso določena
sorodstvena razmerja in tako dalje.
Menimo, da je potrebno pogrebnine urediti tako, kot urejen regres - po lestvici ,če že ne
moremo doseči drugega. Da se določajo glede na višino dohodka. Da se višina pogrebnine
določi skladno s prihodki.
Sklep št. 13: UO ZDUS je soglasno sprejel predlog, da se prične s postopkom za spremembo
določil ureditve področja pogrebnin in sicer naj se uredi določilo, ki ureja kraj pogreba,
uredi naj se vprašanje sorodstvenih razmerij in organizatorja pogreba ter uredi naj se
vprašanje višine pogrebnine, vsaj v razmerju, kot je določen regres.
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Ad 7
Vida Karolina Rozman je povedala, da je komisija na predlog podpredsednika pripravila
predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o delovnih razmerjih, ker je vodstvo ugotovilo, da
ima strokovna služba ZDUS previsoko število dni dopustov. Tako je komisija v 27. členu
zmanjšala število dni dopusta na delovno dobo za en dan in na zahtevnost dela prav tako za
en dan. Komisija je dodala nov odstavek v 29. členu in sicer, da UO ZDUS na predlog vodstva
določi letni načrt in kolektivni dopust.
31. člen pa se dopolni v smislu, da se na predlog vodstva, ki predlaga izobraževanje
zaposlenega, sklene posebna pogodba o izobraževanju, s katero se določijo pravice in
dolžnosti pogodbenih strank. Nadalje je predlagala, da UO ZDUS sprejme spremembe in
dopolnitve pravilnika in jih da v 30 dnevno obravnavo strokovni službi na običajen način.
Zdravko Malnar je povedal, da podpira prizadevanje vodstva v vseh spremembah, vezanih na
racionalizacijo poslovanja. Z večino sprememb se strinja, tudi sam je hotel predlagati
dodatek glede pogodbe za izobraževanje. Zmotila ga je edino povezava stopnje izobrazbe in
zahtevnosti dela. Menil je, da to ni enako. Tu bi dopuste sicer zmanjšal še za en dan. Nakar je
poudaril, da pa morda ne bi bilo dobro vzeti vsega naenkrat, ker bi to lahko povzročilo kontra
efekt.
Rožca Šonc je povedala, da je vodstvo že v prejšnji sestavi zmanjšalo število dni dopusta in je
to zmanjšanje že tretje po vrsti.
Alojz Vitežnik je poudaril, da ga je zmotilo določilo glede zaporedja sprejema predloga in
obravnave delavcev, pravilno bi bilo, da se da predlog v obravnavo delavcem in se ga šele
potem sprejme.
Franc Lobnik je dejal, da ima pomisleke okoli predloga Zdravka Malnarja in je menil, da bi
morali pustit tisti dan pri stopnji oz. zahtevnosti. Predlagal je, da se izenači število dni od
sedme do devete stopnje.
Vida Karolina Rozman je povedala, da je bilo pravilno ugotovljeno, da mora UO sprejeti le
predlog sprememb in dopolnitev pravilnika in ga dati v obravnavo strokovni službi. Po
opravljeni javni obravnavi bo UO odločil o eventualnih pripombah in nato sprejel Pravilnik o
delovnih razmerjih.
Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o delovnih razmerjih je priloga št. 6 tega
zapisnika.
Sklep št. 14: UO ZDUS je soglasno sprejel predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o
delovnih razmerjih z dopolnitvami in ga podal v 30 dnevno obravnavo delavcem Strokovne
službe ZDUS.
Obvestilo strokovni službi je priloga št. 7 tega zapisnika.
Sklep št. 15: UO ZDUS je sprejel termine za kolektivni dopust in sicer:
- 28.1.2016 - 29.4.2016,
- 10.8.2016 - 24.8.2016 in
- 30.12.2016 - 31.12.2016.
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Ad 8
Rožca Šonc je povedala, da je UO ZDUS l. 2014 sprejel Pravilnik o prostovoljskem delu. V l.
2015 so bile sprejete spremembe Zakona o prostovoljskem delu, zato je bilo potrebno
pripraviti predlog sprememb in dopolnitev tudi našega pravilnika. Spremembe so v 23.
členih, vsebinsko pomembnejše spremembe se nanašajo na evidenco o prostovoljskem delu,
za katerega skrbi strokovna služba, urejeno je plačilo prostovoljcem skladno z zakonom in
uredbo, urejen je način poročanja, način in postopek za vključitev v prostovoljsko delo ter
način sprejemanja pravilnika.
Marjan Sedmak je vprašal ali pride ta pravilnik v poštev tudi za uporabo na PZDU. Rožca Šonc
je odgovorila, da mora imeti vsaka organizacija, ki je vpisana v vpisnik prostovoljskih
organizacij, interni pravilnik o prostovoljskem delu. Za podlago se lahko uporabi tudi ZDUSov pravilnik.
Na predlog predsednika NO ZDUS je bil sprejet
Sklep št. 16: UO ZDUS je soglasno sprejel predlog, da lahko PZDU smiselno uporabljajo
Pravilnik o prostovoljskem delu s spremembami in dopolnitvami.
Sklep št. 17: UO ZDUS je soglasno sprejel spremembe in dopolnitve Pravilnika o
prostovoljskem delu, sprejetim 21.10.2014.
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o prostovoljskem delu so priloga št. 8 tega zapisnika.
Ad 9
Vida Karolina Rozman je povedala, da je UO ZDUS preteklo leto sprejel spremembe in
dopolnitve 18. in 20. člena Pravilnika o priznanjih ZDUS, nakar smo imeli veliko pripomb po
razpisu za priznanja za leto 2015 in smo na predlog UO ZDUS pripravili spremembo določbe,
s katero smo omejili pridobivanje priznanj (preteči mora štiri leta med zadnjim priznanjem in
predlogom priznanja ZDUS). Komisija je predlagala, da se ta določba črta. Komisija je
dodatno predlagala, da mora biti v obrazcu za predlaganje priznanja naveden sklep o
dodelitvi zadnjega priznanja z navedbo organa z vsemi potrebnimi podatki.
Sklep št. 18: UO ZDUS je sprejel spremembe in dopolnitve Pravilnika o priznanjih ZDUS,
prečiščeno besedilo sprejeto 24.4.2014.
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o priznanjih ZDUS so priloga št. 9 tega zapisnika.
Ad 10
Vida Karolina Rozman je člane informirala o poteku mandata Nadzornega sveta Delfin hotela
ZDUS d.o.o. Izola. Ta poteče 30.6.2016.
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Mirko Miklavčič je povedal, da bi bilo potrebno spremeniti Statut družbe, da bi morali
pripraviti predlog za spremembo, da hotel v poslovanju preide iz dvotirnega v enotirni
sistem. V tem primeru hotel ne bi potreboval Nadzornega sveta.
Predsednica Strokovnega sveta Ana Bilbija je opozorila, da bi bilo dobro pred odločanjem
narediti analizo o smiselnosti spremembe.
Po krajši razpravi glede možnosti spremembe temeljnega akta družbe, ukinitve Nadzornega
sveta ter načina za aktivnejše polnjenje kapacitet hotela, je bilo dogovorjeno, da se spelje
postopek za predlaganje kandidatov za Nadzorni svet, vzporedno pa se pelje postopek za
spremembo temeljnega akta družbe.
Pri razpisnih pogojih je potrebno dati prednost strokovni usposobljenosti, izobrazbi in
izkušnjam. Hkrati je potrebno proučiti prednosti sedanje oblike funkcije nadzornega sveta ter
prednosti in slabosti dvotirnega in enotirnega sistema.
Janez Sušnik je dejal, da je razpis potrebno objaviti. Predlagal je, da se v razpisu črta
zastopanost po spolu.
Rožca Šonca je povedala, da je sprememba akta o načinu upravljanja in nadzora stvar
razprave in odločitev Skupščine. Pri sestavi članov NS, pa je iz izkušenj predlagala , da je
zastopana pravna, finančno računovodska, gradbena in turistična stroka. Povedala je, da ima
hotel vsako leto od 800.000 € do enega milijona evrov investicij in je zastopanost navedenih
strok toliko bolj zaželena. Poudarila je, da je pomembno in odgovorno, da se v NS imenujejo
ljudje, ki bodo svojo vlogo v svetu opravljali v skladu z zakonom, Aktom o ustanovitvi družbe
ter Poslovnikom o delu NS.
Razpis za predlaganje kandidatov za Nadzorni svet Delfin hotela ZDUS d.o.o. Izola je priloga
št. 10 tega zapisnika.
Sklep št. 19: UO ZDUS je soglašal s pričetkom razpisnega postopka. PZDU naj v roku do
11.4.2016 predlagajo kandidate za Nadzorni svet Delfin hotela ZDUS d.o.o. Izola.
Sklep št. 20: UO ZDUS je soglašal s predlogom, da se prouči pozitivne in negativne učinke
obeh sistemov poslovanja družbe. Kdo in na kakšen način bi se to pripravilo, se bo vodstvo
ZDUS še posvetovalo in pripravilo predlog za sprejem na UO ZDUS.

Ad 11
Vida Karolina Rozman je predstavila predlog za povečanje sestave Strokovnega sveta ZDUS
za dva člana in podala predlog za imenovanje dodatnih članov, mag. Martina Totha za
področje zdravstva in Tomaža Banovca za področje statističnih podatkov za ugotavljanje
gmotnega položaja upokojencev.
Predlog sklepa o imenovanju Strokovnega sveta ZDUS za mandatno obdobje 2015-2019 je
priloga št. 11 tega zapisnika.
Sklep št. 21: UO ZDUS je soglasno sprejel sklep, da se v Strokovni svet za mandatno
obdobje 2015-2019 imenujeta za člana mag. Martin Totha za področje zdravstva in Tomaž
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Banovca za področje statističnih podatkov za ugotavljanje gmotnega položaja
upokojencev.

Vida Karolina Rozman je predstavila predlog za imenovanje članice v Komisijo za tehnično
kulturo (vemo, da je en član pri prvem imenovanju manjkal).
Predlog sklepa o imenovanju Komisije za tehnično kulturo ZDUS za mandatno obdobje 20152019 je priloga št. 12 tega zapisnika.

Sklep št. 22: UO ZDUS je v Komisijo za tehnično kulturo soglasno imenoval Nevenko
Vidmar iz PZDU Severne Primorske.
UO ZDUS je sprejel Sklep o imenovanju Komisije za tehnično kulturo.
Ad 12
Janez Sušnik je povedal, da so člani predhodno prejeli predlog sodelovanja z Zlato mrežo
(pismo o nameri). Ob tem je povedal, da je vezano na A-Soft d.o.o., ki je tudi parter v
projektu Zlate mreže mislil, da smo lastniki tako programa Bopro, kot podatkov, a je ugotovil,
da smo le lastniki podatkov.
Člane je prosil za predloge in pripombe, da bomo vedeli kaj želimo od samega sodelovanja.
Poudaril je, da moramo ob vsem tem obvarovati podatke iz programa Starejši za starejše. Ne
bi pa rad videl, da ne bi sodelovali.
Poudaril je, da mora soglasje dati UO ZDUS, saj s podpredsednico nista pooblaščena za vse
kar delata. Da sicer obstaja notarsko pooblastilo, a ne za tak obseg nalog, ki jih opravljata.
Zanimalo ga je, na kakšen način bi ohranili humanitarno noto ob morebitnem sodelovanju.
Mirko Miklavčič je povedal, da je proti predlogu pisma o nameri in sodelovanju na tak način.
Vprašati se je treba, ali in koga se bojimo, ker, če je tu še kaj v ozadju, je to treba jasno
poudariti in izpostaviti. Jasno je, da se je to rodilo v dogovoru z Zavodom Modri Živko, ker pa
ga zapiramo, ni več podatkov naše baze, zato zdaj rabijo nas.
Gre za to, da bodo na legalen način prišli do podatkov, ki pa jih najbrž že imajo.
Željko Kljajič je iz vidika prostovoljca, ki dela na terenu v sklopu programa Starejši za starejše
povedal, da ne bi rad, da bi nekdo koristil podatke, ki jih je že tako težko pridobimo na
terenu.
Janez Malovrh je povedal, da je nerodna povezava z A-Soft d.o.o., ki ima programsko
podporo programa Starejši za starejše in jo vzdržuje. Vse podatke imajo zbrane na svojem
strežniku. Zmotilo ga je, da je koordinator projekta Zlata mreža Miha Bogataj. Ko je bil na
zadnjem, 15. F3ŽO je po naključju zasledil njihovo predstavitev in sledil njihovemu
razmišljanju. Apriori ni proti možnosti sodelovanja, nad njim pa ni najbolj navdušen.
Jožef Žnidarič je povedal, da bo vodstvo proučilo in se še odločilo kako naprej, ZDUS še ni dal
nobenega soglasja za sodelovanje z Zlato mrežo. Dajmo poiskat način kako sodelovat – naj
se društva, ki so samostojne pravne osebe, odločijo ali bodo pri tem sodelovala ali ne.
sodelovat način, da se DU sama odločijo ali pristopi ali ne. V njihovi PZDU zaenkrat ni bilo
izkazanega posebnega navdušenja.
Janez Malovrh je dejal, da je jasno, da ciljajo na upokojence kot ključno ciljno skupino, ker
imajo reden prihodek.
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Zlatko Martin Marušič je povedal, da je skeptičen glede predloga in da je podobnih
ponudnikov ogromno. Treba bo premisliti, da ne bi izkoristili dela naših prostovoljcev.
Franc Lobnik je povedal, da z vsem ni seznanjen in je zaskrbljen. Na formularjih je zapisano,
da podatke obdrži samo DU in že tu prekoračujemo pooblastila, ker podatke nekdo ima. Tudi
Zavod Modri Živko je hotel priti do njih. Nekaj od aktivnostih pa DU že tako ali drugače
peljejo preko svojih programov. Skrbi pa ga 4. točka 2. člena.
Alojz Vitežnik je vprašal kakšno osnovo ima UO ZDUS za podpisovanje pisma o nameri in
ugotavlja, da nobene. Se pa zaveda, da je zadaj politika. DU so suverena, lahko sodelovanje
sprejmejo ali ne. Kot predsednik NO ZDUS je zahteval, da se preveri katere so osnove za
podpis tega pisma.
Zdravko Malnar je povedal, da moramo biti previdni. Podprl je sicer prizadevanje
podpredsednika, a se pridružuje stališču Alojza Vitežnika. Zmotila ga je tudi oznaka
»zaupno«. Če se ničesar ne zavezujemo, potem ne rabimo te oznake – temeljno načelo je
načelo javnosti. To ni pismo o nameri, ampak pogodba z zelo zavitim predmetom pisma o
nameri. Izrazil je pomisleke glede aktivnosti, promocije in dogodkov. Nič od tega ni jasno
opredeljeno. Sodelovanje je lahko brez pogodbe! Na mestu je vprašanje, ali je potrebno tudi
ekspertno mnenje plačanega strokovnjaka. Ni proti sodelovanju, je pa opozoril, naj bomo
previdni.
Rožca Šonc je povedala, da je pogodbeni partner (A-Soft d.o.o.) zadolžen za izvajanju
programa Starejši za starejše – program Bopro in hramba podatkov. Ko se je pojavil projekt
Zlata mreža, smo takoj zahtevali pojasnila, z namenom da se zaščiti baza podatkov. Na
Programskem svetu programa Starejši za starejše smo sprejeli 9 sklepov, preko katerih
obveščamo na katerih točkah ne moremo sodelovati in katere so stične točke, kjer vidimo
nekatere možnosti povezovanja, npr. Prostofer, delavnica,… Aktivnosti z DU že tečejo, npr.
DU Šalara in DU Izola sta sodelovala v Zlatem kotičku v Mercatorju. V DU Novo mesto smo
imeli tombolo in snemanje v živo s TV Golica o aktivnostih društva. Čez samo aktivnost ni
prišla do tega, da bi to bilo škodljivo, DU je imel nastop in predstavitev dejavnosti DU. DU
ima na tak način v oddaji kar nekaj možnosti promocije svojega delovanja. Za samo
sodelovanje ZDUS-Zlata mreža pa veljajo sklepi, ki so bili sprejeti na Programskem svetu.
Menila je, da je vloga predsednikov PZDU, da se dogovorimo kaj je tisto, kar je DU
prepuščeno in da je to, kar je povezano s programom Starejši za starejše, razen da se pove,
da ga izvajamo, absolutno izključeno.
Aloj Vitežnik je povedal, da je povezava že bila in še obstaja, na spletni strani je točen
seznam DU (sicer brez kontaktnih podatkov. Pismo o nameri je pravni akt, iz katerega sledi
pogodba. Vprašal je še s kom bomo sklepali pogodbo, z DU ali s kom drugim.
Vijola Bertalnič je bila do predloga skeptična. Predlagala je, da si vzamemo čas, zdaj je tudi
čas zborov, da malo potipamo na terenu, kaj bodo ljudje rekli. Vsi so naveličani pritiskov in
moramo biti zato še toliko bolj previdni.
Anka Tominšek je povedala, da je bila prisotna na razgovoru s predstavniki Zlate Mreže in je
bila presenečena nad tem, kar je zdaj prejela. Stališče IO MZU je, da ne bomo sklepali
nobenih pogodb, saj so DU samostojne pravne enote. Če pismo o nameri pomeni nadaljnje
pogodbeno sklepanje, te podpore ne bilo.
Rožca Šonc je povedala, da kot potencialno kandidatko, ki bi sodelovala pri projektu, vidi
Alenko Reissner.
Željko Kljajič je podprl razmišljanje predsednika NO ZDUS, da ne podpišemo nič, če za to ni
pravne osnove.
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Branka Kastelic je glede pravne osnove povedala kakšna je pravna narava pisma o nameri, to
ni pogodba, to je le ene vrste dogovor v pisni obliki o stvareh, ki jih nameravata stranki
urediti v pogodbi brez obvez.
Konrad Steblovnik je povedal, da je v aktivni delovni dobi podpisal veliko pisem, ni pa bilo nič
zavezujoče, so sodelovali s tistimi, s katerimi so našli skupne točke.
Mirko Miklavčič je povedal, da ima pismo o nameri sodno prakso in naj si vsak pogleda le-to.
Vprašal je, kaj so člani podpisovali na tomboli v DU Novo mesto, Rožca Šonc je odgovorila, da
so dali svoje podatke za preverbo podatkov tombolskih lističev. Odgovoril ji je, da se na tak
način pridobivajo podatke naše baze.
Sklep št. 23: Na osnovi vseh pripomb članov UO ZDUS, so člani z večino glasov sprejeli, da
naj vodstvo ZDUS s pomočjo pravnikov pripravi nov predlog Pisma o nameri. Pri tem velja,
da je potrebno upoštevati sklepe, ki jih je v zvezi s tem sprejel Programski svet programa
Starejši za starejše.
Mirko Miklavčič je bil proti Pismu o nameri.
Ad 13
Vera Pečnik je povedala, da je direktor Zavoda Modri Živko, ki je z 31.12.2015 sicer odstopil,
za nas nedosegljiv in smo zato aktivirali odvetnika, da najprej ugotovimo ali lahko vrnemo
izdelke na podlagi konsignacijskih pogodbi ter, če so le-te sklenjen z vsemi parterji.
En dolg znaša slabih 6.000 €, preveriti pa moramo še ostale zaloge.
Skratka, odvetnik je pooblaščen in bo pripravil predlog, kako čim prej likvidirati zavod in
kakšno odgovornost nosi direktor.
Sklep št. 24: UO ZDUS je soglasno podprl prizadevanja vodstva ZDUS, da se zadeve v zvezi z
Zavodom Modri Živko čim prej uredijo, likvidirajo in se ugotovi odgovornost direktorja.
Ad 14
Branka Kastelic je povedala, da je bilo na terenu glede davčnih blagajn povzročeno veliko
razburjanja, predvsem na račun pobiranja članarine. Najbolj radikalno je to, da so dali del
članarin v profitne namene in se za to zahteva davčno potrjevanje. Janez Sušnik se je udeležil
koordinacije civilne družbe, s katerimi je dogovorjeno, da se pripravi uradna zahteva za
avtentično razlago, to pa lahko da le tisti, ki je zakon tudi sprejel. Ključen problem je , da
sami nimamo legitimnosti za vložitev pobude za avtentično razlago, ampak jo imajo poslanci
DZ. Iz terena je pritisk zelo velik.
Mirko Miklavčič je predlagal, da zakonodajalcu predlagamo, da zamrzne del zakona, ki se tiče
članarin.
Po krajši razpravi je bil sprejet
Sklep št. 25: UO ZDUS je soglasno sprejel, da damo predlog za avtentično tolmačenje. Ko
bomo zbrali konkretne podatke in pripombe, bomo pripravili zakonodajno iniciativo.
Ad 15
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Nika Antolašić je na kratko predstavila predlog za sprejem novega DU.
Sklep št. 26: UO ZDUS je soglasno sprejel ugotovitveni sklep, da k PZDU Šaleške in ZDUS
pristopa DU Ravne pri Šoštanju.
Ad 16
Rožca Šonc je povedala, da je projekt Starejši za starejše podhranjen. DU še nismo izplačali
okrog 67.000 evrov dotacij iz naslova 3. obroka in se bojimo, da bi se program pričel
ustavljati.
Janez Sušnik je predlagal, da se pripravi poročilo iz katerega mora biti jasno razvidno za
koliko je projekt podhranjen. Znano je že, da bo potrebno približno 100.000 € primanjkljaja
zagotoviti iz tekočih sredstev ZDUS. Morda nam bo letos uspelo zagotoviti vsaj pol sredstev,
drugo leto pa še pol. Potrebno pa bo še korigirati odhodke, saj bo drugače zmanjkalo
sredstev za plače, te pa moramo izplačati.
Rožca Šonc je izrazila željo in potrebo, da se na prihodnji seji UO ZDUS predstavi program
Starejši za starejše v celoti. Dejstvo je, da programu letno zmanjka za izplačila vseh stroškov
cca 124.000 EUR, ki se jih je v projektu preneslo v plačilo v naslednje leto. ZDUS pa je
zagotavljal za izplačila likvidna sredstva, ki so se s prilivi financerjev vračala. MDDSZEM je l.
2012 prispevalo sredstva za vstop novih 62 DU, v naslednjih letih pa zaradi proračunskih
omejitev znižal sredstva. Dejansko program potrebuje tekoča sredstva ZDUS oz. posojila
sklada Vzajemne samopomoči za premoščanje stroškov v programu, saj financerja
financirata program po dvanajstinah.
V programu so 302 DU in to je edini program, ki ga DU izvajajo in so ga posvojila in je
namenjen članstvu. Vesela je bila razprave prostovoljca iz Koroške (Željko Kljajić), ki je
ugotovil komu je ta program namenjen. Pokriva namreč tisti del populacije, ki se ne vključuje
v šport in kulturo. Mnogo županov je že spoznalo vrednost tega. V vrsti za sprejem čaka več
kot 40 DU, ki jih ta trenutek ne moremo sprejeti. Sramotno je, da država ne vidi kako
pomemben in vreden je ta program in da je vrednost prostovoljskega dela in privarčujemo
42 milijonov evrov tej državi.
Po daljši razpravi je bil na predlog Vere Pečnik sprejet
Sklep št. 27: UO ZDUS je soglasno sprejel predlog, da si ZDUS, za kritje stroškov programa
Starejši za starejše iz leta 2015, sposodi sredstva iz Sklada Vzajemne samopomoči na
podlagi posojilne pogodbe.
Ad 17
Vera Pečnik je povedala, da v preteklem letu nismo izpolnili vseh pogodbenih obveznosti do
Vzajemne d.v.z. Ta nam je za lansko leto namenila 40.000 € pod pogojem, da pridobimo
5.000 podpisanih obrazcev za program Varuh zdravja. Letos bomo to pogodbeno obveznost
morali izpolniti v celoti, sicer sredstev ne bomo prejeli.
Na predlog Anke Tominšek je bil sprejet
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Sklep št. 28: UO ZDUS je soglasno sprejel predlog, da strokovna služba programa Starejši za
starejše pripravi besedilo s pojasnilom o razlogih in načinih za pridobitev podatkov
oziroma podpisov letaka za program Varuha zdravja.
Ad 18
Brez razprave je bil na predlog vodstva ZDUS je bil sprejet
Sklep št. 29: UO ZDUS je soglasno imenoval Uredniški odbor ZDUS Plus v sestavi Janez
Sušnik, Vera Pečnik, Jožef Žnidarič, Nevenka Dobljekar, Nika Antolašić in Anja Šonc.

Zapisala: Nika Antolašić
Podpredsednica ZDUS
Vera Pečnik
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