
 
   Upravni odbor ZDUS 

 

 

Ljubljana, 26.3.2019 

 

Zapisnik 27. redne seje UPRAVNEGA ODBORA 
Zveze društev upokojencev Slovenije v mandatnem obdobju 2015-2019, 

z dne 20.3.2019 s pričetkom ob 10. uri v veliki sejni sobi ZDUS 
 

 
Prisotni člani: Janez Sušnik (predsednik ZDUS – do vključno 7. točke), Vera Pečnik 
(podpredsednica ZDUS – od 5. točke naprej), Zdravko Malnar (predsednik PZDU Gorenjske), 
Janez Malovrh (predsednik Zasavske PZDU), Vijola Bertalanič (predsednica Pomurske PZDU), 
Franc Lobnik (predstavnik Zgornjepodravske PZDU), Franc Hojnik (predsednik PZDU Spodnje 
Podravje), Janez Gologranc (predsednik PZDU Koroške), Jožef Žnidarič (predsednik PZDU 
Posavje), Mirko Miklavčič (predsednik PZDU Južno Primorske), Zlatko Martin Marušič 
(predsednik PZDU Severne Primorske), Franc Vedenik (predsednik Šaleške PZDU ,Anka 
Tominšek (predstavnica Osrednjeslovenske PZDU-MZU Ljubljana) in Drago Prtenjak (po 
pooblastilu predsednika PZDU Celje). 
 
Prisotni drugi vabljeni: Ana Pajić (podpredsednica Nadzornega odbora ZDUS), Ana Bilbija 
(predsednica Strokovnega sveta ZDUS), Janko Zelcer (predsednik Častnega razsodišča ZDUS), 
Karolina Vida Rozman (predsednica Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne 
zadeve), Nika Antolašić (tajnik), Dijana Lukić (izvršni vodja projektov in prireditev – k 6. in 7. 
točki), Mojca Adam Derganc (računovodja – k 2. točki), mag. Martin Toth (član Strokovnega 
sveta ZDUS – k 9. točki) in mag. Jožica Dorniž (direktorica in odgovorna urednica revije 
Vzajemnost – k 11. točki). 
 
Opravičeno odsotni člani: Jože Jazbec (predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine) in Silvo 
Malgaj (predsednik PZDU Celje). 
 
Opravičeno odsotni drugi vabljeni: Alojz Vitežnik (predsednik Nadzornega odbora ZDUS). 

 

Janez Sušnik je uvodoma pozdravil vse prisotne in predlagal v sprejem dnevni red v 
dopolnjeni obliki. 

 
Sklep št. 1: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel dnevni red 27. redne seje dne 
20.3.2019: 
1. Pregled realizacije sklepov, obravnava in sprejem zapisnikov 23., 24. in 25.     

  korespondenčne seje ter 26. redne seje Upravnega odbora ZDUS z dne 23.1.2019     
2. Letno poročilo ZDUS za leto 2018, Izvršitev finančnega načrta ZDUS za leto 2018 in    

  Poročilo Nadzornega odbora ZDUS za leto 2018  
3. Poročilo Častnega razsodišča ZDUS za leto 2018  
4. Poročilo Strokovnega sveta ZDUS za leto 2018  
5. Kadrovske zadeve: 

a) Predlog za včlanitev Šaleške PZDU v ZDUS 
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b) Sprejem Razpisa za volitve in imenovanja v ZDUS za mandatno obdobje 2019-
2023 in seznanitev z rokovnikom volilnih opravil 

c) Sprejem Razpisa za imenovanje članov Upravnega odbora Vzajemnega 
posmrtninskega sklada za mandatno obdobje 2019-2023 

d) Opozorilo na izvrševanje 53. člena Statuta ZDUS in s tem povezano določitvijo 
števila delegatov za volilni Zbor članov ZDUS 

e) Sprememba sestave Komisije za priznanja Dnevov medgeneracijskega sožitja 
(razrešitev in imenovanje člana) 

f) Sprememba sestave Programskega sveta programa Starejši za starejše 
(razrešitev in imenovanje predsednice in člana/ice) 

g) Sprememba sestave Delovne skupine za pripravo strokovnih podlag za delo 
Sveta Vlade Republike Slovenije za aktivno staranje in medgeneracijsko 
sodelovanje pri MDDSZ in Sveta Vlade Republike Slovenije za aktivno staranje in 
medgeneracijsko sodelovanje razreši (razrešitev in imenovanje članice, 
predstavnice ZDUS) 

h) Seznanitev s poročili predstavnikov ZDUS v organih upravljanja in delovnih 
telesih na državni ravni 

i) Sprejem Pravilnika o evidentiranju rokov 
j) Predlog nagrade funkcionarjem ZDUS 

6. Seznanitev s poročilom o izvedbi rednega letnega popisa s stanjem na dan 31.12.2018     
7. Dnevi medgeneracijskega sožitja 

a) Seznanitev z aktivnostmi in poziv k promociji prireditve 
b) Predlog Mestne občine Ljubljana za podpis dogovora z družbo Proevent d.o.o. 

8. Predlog za prodajo dveh lastniških zemljišč v Rogaški Slatini 
9. Peticija za nujen sprejem Zakona o dolgotrajni oskrbi 
10. Interes po centralnem računovodstvu za PZDU na podlagi analize stroškov PZDU   

  2014-2018 
11. Sprejem Poslovnega poročila Zavoda Vzajemnost 
12. Razno 

a) Podpora na EU volitvah 
 

AD 1 
 
Nika Antolašić je predstavila realizacijo sklepov od 23. do 25. korespondenčne seje in 26. 
redne seje Upravnega odbora ZDUS. Posebej je izpostavila sklepe, ki niso bili izvršeni in 
razloge za le-to ter sklepe, ki so v izvrševanju: 

- 23. korespondenčna seja: sklep št. 1 bo izvršen po izteku roka; 
- 26. redna seja: sklep št. 9 ni izvršen, ker Tomaž Banovec ni dal soglasja za imenovanje 

v delovno skupino; 
- 26. redna seja: sklep št. 10 in 11 sta v izvrševanju. 

Na zapisnike ni bilo pripomb. 
 
Sklep št. 2: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel zapisnike od 23. do 25. 
korespondenčne seje in 26. redne seje Upravnega odbora ZDUS. 
 
 
 



3 
 

AD 2 
 
Ana Pajić je povzela Poročilo Nadzornega odbora ZDUS za leto 2018, ki so ga člani prejeli z 
gradivom za sejo. Nadzorni odbor ZDUS je skrbno spremljal vse aktivnosti, predsednik 
odbora se je tudi udeleževal sej Upravnega odbora ZDUS in tudi Komisije za kadrovske, 
organizacijske in statutarne zadeve, sproti opozarjal na predloge in rešitve ter tekoče 
obveščal člane. Nadzorni odbor ZDUS je poročilo sprejel na seji dne 13.3.2019. Ugotovil je, 
da prihodki ne presegajo zneska, ki zavezuje k reviziji, zato je bilo ocenjeno, da revizijski 
pregled ni potreben. Računovodski izkazi so pregledni, poslovanje Vzajemnega 
posmrtninskega sklada je ločeno, opravljeni so bili vsi postopki in popisi vezani na zaključek 
leta. ZDUS je posloval pozitivno, prihodki ZDUS so znašali 917.363,15 €, odhodki 916.943,89 
€, presežek prihodkov nad odhodki pa je znašal 419,26 €. Vzajemni posmrtninski sklad je 
imel v preteklem letu 615.148,92 € prihodkov, administrativnih stroškov in izplačanih 
posmrtnin je bilo za 548.175,27 €, stanje sklada na dan 31.12.2018 pa je znašalo 785.310,90 
€. Predlaga se, da Upravni odbor ZDUS sprejme poročilo in ga posreduje Zboru članov ZDUS.  
 
Na poročilo Nadzornega odbora ZDUS ni bilo pripomb. 
 
Janez Sušnik je povzel predlog letnega poročila za leto 2018. Posebej je poudaril, kaj smo v 
preteklem letu izvedli in kaj vse zajemajo priloge – poročila organov in delovnih teles, ter kaj 
moramo v prihodnje še izboljšati. Največji poudarek je bil dan na izboljšanje gmotnega 
položaja upokojencev, za kar smo podali predloge v okviru ukrepov, ki smo jih predstavili 
vladi in resornim ministrstvom. Med aktualnimi zadevami je omenil težave z MZU Ljubljana, 
aktivnosti v okviru MeKoS in pripravami na Dneve medgeneracijskega sožitja. 
 
Mojca Adam Derganc je predstavila realizacijo finančnega načrta za leto 2018.  ZDUS je glede 
na načrt dosegel 98,03 % realizacijo prihodkov in 97,99 % realizacijo odhodkov. NA 
prihodkovni strani je bilo nekaj več prihodka od dividend (več delnic Delavske hranilnice 
d.d.), na izrednih prihodkih pa je bila več kot 700 % realizacija zaradi poplačane terjatve za 
projekt Net Age (del terjatve smo v letu 2017 odpisali). Nekaj več prihodka smo imeli tudi od 
obresti na vezana sredstva, saj so bile le-te bistveno višje (vezava pri Delavski hranilnici d.d. 
za dobo enega leta z boljšo obrestno mero). Na odhodkovni strani je bilo porabljenega 
nekoliko več kot je bilo načrtovano, saj je tudi bilo več aktivnosti. Prihodki od projektov so 
bili nekoliko nižji, kot je bilo načrtovano (projekti). Sredstva ZPIZ so bila v celoti namensko 
porabljena, odstopanje je zgolj na aktivnostih tehnične kulture. Skupaj je bilo na odhodkovni 
strani rednih aktivnosti porabljeno 170.768,19 evrov. Več je bilo tudi stroškov dela, zaradi 
manj projektov, kar je glavni razlog, da so ti stroški odpadli na ZDUS. Več je bilo tudi potnih 
stroškov za Upravni in Nadzorni odbor ZDUS. ZDUS je zaradi napovedane tožbe s strani MZU 
Ljubljana oblikoval za 13.000 evrov rezervacij. Več stroškov smo imeli tudi za odvetniške 
storitve in pregled poslovanja hotela Delfin. Presežek prihodkov nad odhodki je znašal 
419,26 evrov. 
 
Janez Sušnik je spomnil še na stroške, ki smo jih imeli z organizacijo programa Festivala za 
tretje življenjsko obdobje. Neposrednih stroškov smo imeli za cca 10.000 evrov, ta strošek pa 
ne zajema tudi stroškov dela in drugo. 
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Jože Žnidarič je dejal, da je s poročilom zadovoljen, da se tudi vidi, kaj vse se je delalo. Tudi 
finančno poročilo je bilo dobro razloženo in predstavljeno. V poročilu pa da pogreša, da ni 
nič govora o oddajanju pisarn ZDUS.  
 
Franc Vedenik je izpostavil finančne probleme majhnih PZDU, sami že 2-3 leta delajo izgubo. 
Zadevo skuša reševati v okviru občine, a se boji, da bodo temu sledila tudi druga društva. 
Zanimalo ga je, kako lahko pri tem pomaga ZDUS. 
 
Vijola Bertalanič se je pridružila mnenju in vprašanju. Na PZDU so namreč ostali brez javne 
delavke, v letu 2018 imajo izgubo. Nujno bi bilo potrebno vzpostaviti nivo pokrajin, kjer 
potrebujejo zaposleno osebo. Zanimalo jo je, kako to rešujejo drugi? Omenila je tudi  
nesorazmerje med sredstvi za sofinanciranje PŠI in DŠI. 
 
Zdravko Malnar je izrazil zadovoljstvo, da se je začela razvijati ta debata, ki jo je sam večkrat 
že načel. Kar se tiče PŠI in DŠI, je potrebno to področje urediti (prerazporeditev sredstev). 
Letos je še čas, da se pripravi rebalans finančnega načrta, da se to uredi in ublaži. Kar se tiče 
občinskega financiranja, je težko priti zraven, če nismo humanitarno društvo, sredstva pa so 
namenska. Na PZDU sta največji strošek podjemne pogodbe in računovodstvo.  
 
Mojca Adam Derganc je omenila, da je občasno upokojensko delo enako drago kot 
podjemne pogodbe, in bi tu ZDUS lahko dosegel, da se posebni davek 25% črta ter se potni 
stroški in povračila za prehrano lahko izplačujejo neobdavčeno. To bi lahko bila neka rešitev.  
 
Zdravko Malnar je odgovoril, da preden bomo dosegli, bo minilo kar nekaj časa. Spomnil je  
tudi na Pravilnik o priznanjih ZDUS, ki je kar nekaj stroška zaradi postopnosti priznanj 
prenesel na PZDU. 
 
Zlatko Martin Marušič je pohvalil pripravljeno poročilo. Kar se tiče obdavčitve pogodb, tudi 
sam meni, da je res drago in mi morali na tem res nekaj narediti.  
 
Franc Lobnik je pohvalil poročilo in se v nadaljevanju osredotočil na dva problema – PZDU je 
leto zaključila prvič z minusom, tudi račun ne-organizacije letnega srečanja PZDU . Imeli so 
medobčinska srečanja in sofinanciranje le-teh bi bila za njih rešitev. Kar pa se tiče PŠI, so se 
povečali stroški posledično zaradi povečanja števila nastopajočih.  
 
Mirko Miklavčič je prosil, da bi se osredotočili samo na poročila in predlagal, da bi 
problematiko financiranja PZDU obravnavali na posebni seji.  
 
Janez Sušnik je v povezavi s financiranjem spomnil na predlog za uveljavitev 1 eur na vsakega 
upokojenca skozi zakon. 
 
Ana Bilbija je mnenja, da bi morali opozoriti na javna dela v povezavi z zaposlovanjem, letos 
je veliko organizacij tu izostalo. Opozoriti bi morali tudi na to, kako je to urejeno v drugih 
državah (zaposlovanje v civilni družbi). V zvezi z občinskim financiranjem je kot primer 
navedla, da je imela MO Novo mesto vrsto let postavko v proračunu za sofinanciranje 
dejavnosti DU, sedaj pa to poteka le preko projektov. 
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Vijola Bertalanič je povzela še slišano na izobraževanjih prostovoljcev v Izoli in sicer je bilo 
izraženo mnenje, da ni dobro, ker je izobraževanje zaradi finančne podhranjenosti skrajšano 
za en dan. Zaradi tega je program zapolnjen čez cel dan, kar pa je zelo obremenjujoče.  
 
Sklep št. 3: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel Izvršitev finančnega načrta ZDUS za 
leto 2018 in ga predlaga v sprejem Zboru članov ZDUS. 
 
Sklep št. 4: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel Letno poročilo ZDUS za leto 2018 in ga 
predlaga v sprejem Zboru članov ZDUS. 
 
Sklep št. 5: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel Poročilo Nadzornega odbora ZDUS za 
leto 2018 in ga predlaga v sprejem Zboru članov ZDUS. 
 

AD 3 
 
Janko Zelcer je predstavil poročilo Častnega razsodišča ZDUS. Le-to se v letu 2018 ni sestalo, 
je pa umrl predsednik razsodišča, kar je bil razlog, da so med seboj izvolili novega 
predsednika. Do sedaj ni bilo nič perečega za razpravo in presojanje in si želi, da tako ostane. 
 
Sklep št. 6: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel Poročilo Častnega razsodišča ZDUS in 
ga daje v sprejem Zboru članov ZDUS. 
 

AD 4 
 
Ana Bilbija je povedala, da je v poročilu zajeto vse, kar je Strokovni svet obravnaval. Posebej 
je opozorila na izvrševanje Memoranduma 2018, kateremu manjka akcijski program. 
Spremljanje izvajanja dokumenta je nujno, sicer bo zadeva slabo izpeljana. Spomnila je tudi 
na Demografski sklad in omenila, da je razočarana nad mladimi, katerim je sklad v končni fazi 
namenjen. Strokovni svet ZDUS je izrazil zaskrbljenost nad nizkim številom projektov in da bo 
na tem področju potrebno nekaj narediti. Omenila je tudi poročanje predstavnikov ZDUS v 
organih upravljanja in nadzora. Nekateri so se izognili poročanju, česar pa ne moremo 
tolerirati. Vse točke sveta sicer niso bile realizirane in bo verjetno organ v novi sestavi 
poskrbel za to. 
 
Sklep št. 7: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel Poročilo Strokovnega sveta ZDUS za 
leto 2018 in ga daje v sprejem Zboru članov ZDUS. 
 

AD 5 
 
a) Predlog za včlanitev Šaleške PZDU v ZDUS 
 
Ugotovljeno je bilo, da je Šaleška PZDU v roku izpolnila vse pogoje za včlanitev. Zato je 
Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve predlagala Upravnemu odboru 
ZDUS, da skladno z določbami 10. in 12. člena Statuta ZDUS ugotovi, da je članica ZDUS 
postala Šaleška PZDU. 
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Sklep št. 8: Upravni odbor ZDUS je na podlagi določb 10. in 12. člena Statuta ZDUS soglasno 
ugotovil, da članica ZDUS postane Šaleška Pokrajinska zveza društev upokojencev (PZDU). 
 
b) Sprejem Razpisa za volitve in imenovanja v ZDUS za mandatno obdobje 2019-2023 in 

seznanitev z rokovnikom volilnih opravil 
 
Karolina Vida Rozman je predstavila predlog Razpisa za volitve in imenovanja v ZDUS za 
mandatno obdobje 2019-2023. Predlog je pripravljen v skladu s pravilnikom, ki je bil sprejet 
dne 23.1.2019. Opozorila je, da pravilnik ni bil nikomur pisan na kožo in je sama vsa leta 
delala tako, da bo ZDUS spoštovana organizacija. Podala je tudi predlog komisije, da bi se 
podaljšalo delovanje komisij tega mandata za čas do imenovanja novih komisij. Volitve bodo 
sicer 20.6.2019 in takrat bo zastavljeno vse na novo, tudi sestava Upravnega odbora ZDUS bo 
nova. Predstavila je še pregled mandatov funkcionarjev in organov (zadnja dva mandata) ter 
delovnih teles (slednje le zadnji mandat): 
 

FUNKCIONAR, ORGAN MANDAT 2015-2019 MANDAT 2011-2015 
 

    

 
PZDU 

 

PREDSEDNIK 
Gorenjska/Aktivi in klubi, 
Osrednjeslovenska Osrednjeslovenska  

posamezniki 
s tudi več 

predlagatelji 

PODPREDSEDNIK Celje Aktivi in klubi 

Gorenjska - 2x delno Zgornjepodravska 

Južno Primorska 

NADZORNI ODBOR Severna Primorska Osrednjeslovenska  
 Posavje Dolenjska in Bela krajina 
 Spodnje Podravje Spodnje Podravje 
 Gorenjska Gorenjska 
 

Dolenjska in Bela krajina Koroška 
 Pomurska Zgornjepodravska 
 ČASTNO RAZSODIŠČE Celje Zgornjepodravska 
 

Gorenjska/Spodnje 
Podravje - 2x delno Dolenjska in Bela krajina 

 Šaleška Gorenjska 
 Koroška Južno Primorska 
 Zasavje Spodnje Podravje 
 

Zgornjepodravska - delno Celje 
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KOMISIJA MANDAT 2015-2019 

za kadrovske, organizacijske in statutarne 
zadeve Aktivi in klubi 

Celje 

Gorenjska 

Južno Primorska 

Osrednjeslovenska 

Zasavska 

Zgornjepodravska 

za bivanjski standard in pokojninsko politiko 
Celjska 

Dolenjska in Bela krajina 

Osrednjeslovenska 

Severne Primorske 

Spodnje Podravje 

Zasavje 

Zgornjepodravska 

za kulturo Celje 

Južno Primorska 

Koroška 

Osrednjeslovenska 

Severne Primorske 

za zdravstveno varstvo in duševno zdravje 
Celje 

Gorenjska 

Gorenjska 

Osrednjeslovenska 

Pomurska 

Zgornjepodravska 

za gospodarstvo in turizem Celje 

Gorenjska 

Osrednjeslovenska 

Posavje 

Zgornjepodravska 

za socialna vprašanja Celje 
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Dolenjska in Bela krajina 

Gorenjska 

Koroška 

Osrednjeslovenska 

Pomurska 

Spodnje Podravje 

za šport, rekreacijo in gibalno kulturo 

Celje 

Dolenjska in Bela krajina 

Gorenjska 

Osrednjeslovenska 

Severne Primorske 

Šaleška 

Zgornjepodravska 

za izobraževanje, publiciteto in informatiko 
Gorenjska 

Pomurska 

Posavje 

Šaleška 

Spodnje Podravje 

za tehnično kulturo Aktivi in klubi 

Gorenjska 

Severne Primorske 

Spodnje Podravje 

Zgornjepodravska 

 
Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve je soglasno sprejela Razpis volitev 
in imenovanj v Zvezi društev upokojencev Slovenije za mandatno obdobje 2019-2023 s 
pripombami in dopolnitvami, sprejetimi na seji komisije in ga predlaga v sprejem Upravnemu 
odboru ZDUS. Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve je prav tako 
predlagala Upravnemu odboru ZDUS, da po konstituiranju za novo mandatno obdobje 2019-
2023  sprejme sklep (po 20.6.2019), s katerim podaljša delovanje sedanjih delovnih teles 
ZDUS do imenovanja novih. 
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Sklep št. 9: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel Razpis volitev in imenovanj v ZDUS za 
mandatno obdobje 2019-2023 in ga daje v objavo s 25.3.2019. Prav tako je soglasno 
sprejel, da bo Upravni odbor ZDUS po konstituiranju za mandatno obdobje 2019-2023 
sprejel sklep, s katerim bo podaljšal delovanje sedanjim delovnim telesom ZDUS do 
imenovanja  novih. 
 
c) Sprejem Razpisa za imenovanje članov Upravnega odbora Vzajemnega 

posmrtninskega sklada za mandatno obdobje 2019-2023 
 
Upravnemu odboru Vzajemnega posmrtninskega sklada prav tako poteče mandat 24.6.2019, 
zato je treba izvesti postopek za imenovanje novih članov. Komisija za kadrovske, 
organizacijske in statutarne zadeve je soglasno sprejela pričetek postopka za imenovanje 
članov Vzajemnega posmrtninskega sklada in ga predlaga v sprejem Upravnemu odboru 
ZDUS. 
 
Sklep št. 10: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel in začenja postopek za imenovanje 
članov Vzajemnega posmrtninskega sklada ter ga daje v objavo s 25.3.2019. 
 
d) Opozorilo na izvrševanje 53. člena Statuta ZDUS in s tem povezano določitvijo števila 

delegatov za volilni Zbor članov ZDUS 
 
DU, ki do sprejetja novega Statuta ZDUS niso bila vključena v nobeno PZDU, so imela čas, da 
to uredijo v roku dveh let. Ker doslej nismo prejeli nobenega obvestila s strani DU, se le-ta 
pozove, da podajo povratno informacijo. Slednje namreč vpliva na določitev števila 
delegatov za volilni Zbor članov ZDUS (op. najpozneje 15.5.2019). 
 
Sklep št. 11: Upravni odbor ZDUS pozove DU k izvršitvi 53. člena Statuta ZDUS. 
 
e) Sprememba sestave Komisije za priznanja Dnevov medgeneracijskega sožitja 

(razrešitev in imenovanje člana) 
 
Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve je predlagala Upravnemu odboru 
ZDUS, da v Komisiji za priznanja Dnevov medgeneracijskega sožitja razreši člana Staneta 
Hribarja in na to mesto imenuje Zdravka Taškarja. 
 
Sklep št. 12: Upravni odbor ZDUS je z enim vzdržanim glasom v Komisiji za priznanja 
Dnevov medgeneracijskega sožitja razrešil člana Staneta Hribarja in na to mesto imenoval 
Zdravka Taškarja. 
 
f) Sprememba sestave Programskega sveta programa Starejši za starejše (razrešitev in 

imenovanje predsednice in člana/ice) 
 
Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve je predlagala Upravnemu odboru 
ZDUS, da v Programskem svetu programa Starejši za starejše razreši predsednico Anko 
Ostrman in člana Alda Ternovca ter imenuje predsednico Vijolo Bertalanič in članico Janjo 
Polanc. 
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Sklep št. 13: Upravni odbor ZDUS je soglasno v Programskem svetu programa Starejši za 
starejše razrešil predsednico Anko Ostrman in člana Alda Ternovca ter imenoval 
predsednico Vijolo Bertalanič in članico Janjo Polanc. 
 
g) Sprememba sestave Delovne skupine za pripravo strokovnih podlag za delo Sveta 

Vlade Republike Slovenije za aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje pri 
MDDSZ in Sveta Vlade Republike Slovenije za aktivno staranje in medgeneracijsko 
sodelovanje razreši (razrešitev in imenovanje članice, predstavnice ZDUS) 

 
Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve je predlagala Upravnemu odboru 
ZDUS, da z mesta članice Delovne skupine za pripravo strokovnih podlag za delo Sveta Vlade 
Republike Slovenije za aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje pri MDDSZ in Sveta 
Vlade Republike Slovenije za aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje razreši Mijo 
Pukl in imenuje Jožico Puhar. 
 
Sklep št. 14: Upravni odbor ZDUS je soglasno razrešil Mijo Pukl z mesta članice Delovne 
skupine za pripravo strokovnih podlag za delo Sveta Vlade Republike Slovenije za aktivno 
staranje in medgeneracijsko sodelovanje pri MDDSZ in Sveta Vlade Republike Slovenije za 
aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje in namesto nje imenoval Jožico Puhar. 
 
h) Seznanitev s poročili predstavnikov ZDUS v organih upravljanja in delovnih telesih na 

državni ravni 
 
V razpravi je bilo izpostavljeno nekaj dobrih primerov poročil predstavnikov ZDUS v organih 
upravljanja in nadzora na ravni države (mag. Rosvita Svenšek, Cirila Surina Zajc). Pohvaljen je 
bil tudi angažma Mirka Miklavčiča glede stroškov zdravljenja po prometnih nesrečah, ki se 
krije iz komercialnih zavarovanj. Sam je k temu dodal, da bo zadevo predal računskemu 
sodišču in zatrdil, da se na ta račun izgubi kar 500 milijonov evrov.   
 
Anka Tominšek je predlagala, da bi predstavniki v posameznem organu podali skupno 
poročilo, kar so nekateri že storili.  
 
Janez Sušnik je omenil, da v poročilu Anke Tominšek in Silve Koželj pogreša, da ni nič 
zapisano o ukrepih in zahtevah, ki jih je dal ZDUS. Anka Tominšek je odgovorila, da teh 
ukrepov Svet ZPIZ ni obravnaval in zato niso zajeti v poročilu. 
 
Sklep št. 15: Upravni odbor ZDUS se je seznanil s poročili predstavnikov ZDUS v organih 
upravljanja in nadzora na državni ravni. 
 
i) Sprejem Pravilnika o evidentiranju rokov 
 
Predlaga se, da se sprejme pravilnik kot navodilo, ki bo urejalo postopek evidentiranja rokov 
razpisov. 
 
Sklep št. 16: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel Navodila za evidentiranje rokov in 
določil, da ga nomotehnično uredita Karolina Vida Rozman in Nika Antolašić. 
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j) Predlog nagrade funkcionarjem ZDUS 
 
Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve je predlagala Upravnemu odboru 
ZDUS, da predsedniku ZDUS Janezu Sušniku in podpredsednici ZDUS Veri Pečnik dodeli 
dodatnih 100 evrov neto nagrade v obdobju od februarja do junija 2019, zaradi dodatnih 
obremenitev nastalih z odstopom Mije Pukl z mesta podpredsednice ZDUS. 
 
Sklep št. 17: Upravni odbor ZDUS je soglasno določil, da se predsedniku ZDUS Janezu 
Sušniku in podpredsednici ZDUS Veri Pečnik dodeli dodatnih 100 evrov neto nagrade v 
obdobju od februarja do junija 2019. 
 

AD 6 
 
Dijana Lukić je predstavila poročilo o izvedbi rednega letnega popisa s stanjem na dan 
31.12.2018. Komisija v sestavi Dijana Lukić, Beata Akerman in Sabina Črnila je popisala 
osnovna sredstva in ugotovila skladnost z dejanskim stanjem, eno sredstvo se je zaradi 
dotrajanosti predlagalo za odpis. Iz poročila je tudi razvidno stanje denarnih sredstev. 
 
Sklep št. 18: Upravni odbor se je seznanil s Poročilom o opravljenem rednem letnem 
popisu za poslovno leto 2018. 

 
AD 7 

 
a) Seznanitev z aktivnostmi in poziv k promociji prireditve 
 
Janez Sušnik je uvodoma izrazil nezadovoljstvo zaradi nespoštovanja sklepov Upravnega 
odbora in Zbora članov ZDUS na strani dela članov, ki so se odločili drugače kot določajo 
sklepi. Prisotnim je prebral odlomek iz izjave konference MZU Ljubljana, ki govori o podpori 
in ohranitvi Festivala za tretje življenjsko obdobje, da je hvalevredna pobuda za organizacijo 
Dnevov medgeneracijskega sožitja, a da ni hvalevreden umik s festivala. Konferenca je 
posebej obsodila blatenje festivala in dosedanjega del. Konferenca našo prireditev naslavlja 
kot začimbo v času pred volitvami. V nadaljevanju izjave konference je bilo kar precej žalitev 
tudi na račun Upravnega odbora ZDUS. 
 
Dijana Lukić je predstavila napovednik prireditve, ki ga je vsako DU dobilo po 3 izvode, tudi 
po e-pošti. Glede strokovnega programa je povedala, da smo v zaključni fazi potrjevanja 
sodelujočih in bomo v začetku aprila razposlali e-vabila. Tudi izobraževalni program je 
zaključen, le še lokacije je potrebno uskladiti. V marčevski številki ZDUS Plus bo objavljen 
podatek, kje se lahko rezervira karte. V drugi polovici aprila bomo izdali katalog s celotnim 
programom, ki bo dostopen tudi na samem dogodku Prisotne je prosila, da širijo glas o 
prireditvi po svojih kanalih in po DU.  
 
Janez Gologranc je povprašal po možnosti sofinanciranja prevoznih stroškov. V odgovor je 
prejel informacijo, da moramo najprej imeti končno finančno sliko in v kolikor bo ta 
pozitivna, bi obstajala eventualna možnost tudi za to ter bodo o tem obveščeni. 
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Mirko Miklavčič je dal pobudo, da bi vsaka PZDU imela svojo stojnico, s čimer bi še dodatno 
podprli odločitev o organiziranju te prireditve. Ker bi to povzročilo dodatne finančne stroške, 
se predloga ni podprlo, poleg tega pa bodo vse PZDU dobro zastopane in izpostavljene v 
Ustvarjalnem stičišču. 
 
Vijola Bertalanič je temu pritrdila, dodala pa, da ne dovoli, da jim Marjan Sedmak daje takšne 
titule kot so omenjen v izjavi konference in opozorila na medsebojno spoštovanje. 
 
Franc Lobnik se je strinjal s povedanim. Dejal je, da je dovolj tovrstnih žalitev in konstantnih 
pisanj in da bi upravni odbor ZDUS na to moral odreagirati. 
 
Franc Hojnik je vsled težav s prevozi opozoril na časovno stisko in vezanost na 
prihode/odhode vlakov ter omenil, da se še iščejo možnosti povezovanj prevozov.  
 
Drago Prtenjak je agitiral za Dneve medgeneracijskega sožitja, nekaj DU bo prišlo z avtobusi, 
za kar je predlagal, da bi se evidentiralo in razporejalo prihode, da ne bodo prišli vsi hkrati. 
Naj se izda nekakšno priporočilo, kdaj naj avtobus pride.  
 
Sklep št. 19: Upravni odbor ZDUS se je seznanil s pripravami na Dneve medgeneracijskega 
sožitja. 
 
b) Predlog Mestne občine Ljubljana za podpis dogovora z družbo Proevent d.o.o. 
 
Janez Sušnik je predstavil vsebino dopisa MOL in predlog dogovora, ki bi naj ga ZDUS sklenil z 
družbo Proevent d.o.o. Mi ljudem ne moremo prepovedati, da ne gredo na festival, dejstvo 
pa je, da so Dnevi medgeneracijskega sožitja pomemben dogodek, kar se odraža tudi s 
podporo vlade in ministrstev. Mi smo od festivala odstopili in delamo svojo prireditev, 
festival pa naj delajo naprej. Slabe reklame ne bomo delali, nas pa vsekakor žalosti odločitev 
MZU Ljubljana, ki je pristopila kot soorganizator festivala.  
 
Ana Bilbija je povedala, da je Strokovni svet ZDUS svetoval temu organu, da ugotovi, da je 
najvišji organ sprejel stališča in smo jih dolžni izvajati. Če bomo svoje delo korektno opravili, 
nismo dolžni nikomur nič. 
 
Zdravko Malnar je dejal, da je 2. člen predloga dogovora žaljiv in da o ostalem ne bo niti 
razpravljal, dogovor pa naj se ne podpiše. 
 
Sklep št. 20:  Upravni odbor ZDUS se je seznanil z vsebino dopisa Mestne občine Ljubljana 
št. 089-788/2018-4 z dne 30.1.2019 in predlogom dogovora med Proevent d.o.o. in Zvezo 
društev upokojencev Slovenije v zvezi z organizacijo dogodkov in obveščanju članstva 
ZDUS o obeh dogodkih. Upravni odbor ZDUS je soglasno odločil, da se še naprej spoštuje 
sklepe Upravnega odbora in Zbora članov ZDUS, zato ZDUS ne pristopi k podpisu 
predlaganega dogovora. 
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AD 8 

 
ZDUS ima v Rogaški Slatini dve zemljišči, manjše je kmetijsko, večje pa gozdno. Predlaga se, 
da se zemljišči proda. 
 
Mirko Miklavčič je spomnil, da se je ob prenosu Vile Ana na hotel Delfin na zemljišče 
pozabilo. Gre pravzaprav za nabrežino. Nekoč je obstajala ideja, da bi imeli tam parkirna 
mesta.  
 
Drago Prtenjak je dejal, da problem predstavlja, da ne gre za funkcionalno zemljišče, ampak 
nabrežin. Opozoril je na dejstvo, da je nekdo kupil stavbo za tem zemljiščem in zaprl vse 
dostope. Tam so bili vrtički, ki so jih ljudje vzdrževali, sedaj pa se vse zarašča. 
 
Anka Tominšek meni, da je ZDUS enkrat že naredil napako in opozorila, da se ne bo tudi 
tokrat prehitro postopalo.  
 
Mirko Miklavčič je glede na razpravo Draga Prtenjaka odgovoril, da ima vsako zemljišče lahko 
služnostno pot. Če je bil dostop ves čas omogočen, se da to tudi sedaj urediti, čemur je 
pritrdil tudi Franc Lobnik. 
 
Sklep št. 21: Upravni odbor ZDUS predlaga, da se prouči možnost spremembe 
namembnosti zemljišča in naj se preveri status služnostne poti, ki je nekoč že bila. 
 

AD 9 
 
Mag. Martin Toth je povzel predlog peticije za takojšnji sprejem Zakona o dolgotrajni oskrbi.  
Povedal je, da zakon nastaja že skoraj 20 let, prva verzija sega v leto 2002, ko je to področje 
še sodilo na pod MDDSZ. Zakon ni uspel, ker bi bilo treba najti dodatnih 100 milijonov evrov 
javnih finančnih sredstev. Nato se je pripravilo še nekaj verzij, nobena ni bila realizirana. Na 
vsebine smo imeli različne poglede, glavni problem pa so bile vedno finance. Težava je, da je 
vedno več ljudi. ki potrebujejo pomoč. Komisija za zdravstveno varstvo se je ponovno lotila 
tega vprašanja tudi glede na trenutno solidno gospodarsko situacijo. S peticijo bi pozvali 
vlado, da se zakon nemudoma sprejme. 
 
Drago Prtenjak je podprl predlog in spomnil na pilotne projekte (3), ki se izvajajo v Celju in še 
dveh slovenskih občinah.  Ko se je zadeva postavljala v Celju, je imel pripombo, da ni v to 
vključen ZDUS - predstavniki MDDSZ so zagotovili, da imajo sestanek na ZDUS in po preverbi 
ugotovil, da to sploh ne drži ter je bilo že vse podpisano. Mag. Martin Toth je dejal, da so 
pilotni projekti poskus medikalizacije tega področja. 
 
Vijola Bertalanič je povedala, da so se tudi v Izoli na izobraževanjih prostovoljcev ukvarjali s 
to tematiko in podprla peticijo. Potrebno je ob tem tudi opozoriti na enakopravnost vseh 
državljanov. 
 
Jožef Žnidarič se je strinjal s peticijo in jo podprl. 
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Anka Tominšek je povedala, da bo MZU Ljubljana v sklopu Pohoda ob žici na petih točkah 
organizirala podpisovanje peticije.  
 
Sklep št. 22: Upravni odbor ZDUS podpira predlog peticije za čim prejšnji sprejem Zakona o 
dolgotrajni oskrbi. 
 

AD 10 
 
Članom Upravnega odbora ZDUS je bil podan predlog za centralno vodenje računovodstva za 
PZDU. 
 
Sklep št. 23: Upravni odbor ZDUS se do predloga ni opredelil in bo o njem ponovno 
razpravljal na posebni seji o financiranju PZDU. 
 

AD 11 
 
Mag. Jožica Dorniž je predstavila poslovno poročilo Zavoda Vzajemnost za leto 2018. Lastnika 
zavoda sta ZPIZ in ZDUS. Lansko poslovanje je ocenila kot uspešno, uresničevali so cilje, 
poslovno leto pa zaključili uspešno. V poročilu so zajeti podatki koliko številk je izšlo, kot bolj 
odmevno je izpostavila decembrsko številka s prilogo Pomagajmo si sami. Negativen trend 
padanja naklade so ustavljali z akcijami – pridobili so preko 1.900 novih naročnikov in imeli 
manj odpovedi. Med vzroki za odjavo so pogosto bolezen, smrt, ekonomski razlogi in drugo. 
Zavod se financira s prodajo naročnine (2,10 €) in od oglaševanja.  
Cena naročnine ni bila spremenjena že od leta 2012. Razlika med prihodki in odhodki je 
pozitivna, sicer pa manjša kot v letu 2017. Narastli so stroški tiska in poštnine, a kljub temu 
niso dvignili cene naročnine. Imajo tudi spletno stran, kjer vsa vsebina ni dostopna oz. je v 
celoti dostopna le naročnikom.  
 
Janeza Gologranca je zanimalo, ali je revija Vzajemna konkurenčna Vzajemnosti, na kar mu je 
mag. Jožica Dorniž odgovorila, da konkurenčni niso. Revija nosi podobno ime, ljudje to 
pogosto zamenjujejo. Dejala je tudi, če bi pravna država funkcionirala, bi moral lastnik revije 
odgovarjati za škodo, ki jo je povzročil in tudi za odtujeno bazo podatkov.  
 
V nadaljnji razpravi je bila dana sugestija, naj PZDU revijo promovirajo na terenu med 
članstvom.  
 
Sklep št. 24:  Upravni odbor ZDUS se je seznanil z vsebino poročila o poslovanju Zavoda 
Vzajemnost za leto 2018 in ga je soglasno sprejel s priporočilom, da društva upokojencev 
pomagajo pri promociji revije na terenu. 
 

AD 12 
 
a) Podpora na EU volitvah 
 
Sklep št. 25: Upravni odbor ZDUS bo ob letošnjih EU volitvah dal izjavo, naj ljudje volijo EU 
poslance po lastni volji in presoji.  
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Seja je bila zaključena ob 13.30 uri. 
 
Zapisala: 
Nika Antolašić      Janez Sušnik 
Tajnik ZDUS      Predsednik ZDUS 
 
       Vera Pečnik 
       Podpredsednica ZDUS 


