
 

 

Upravni odbor ZDUS                                                                                                            
  

Ljubljana, 13. 2. 2017 
 
 

Zapisnik 10. redne seje Upravnega odbora ZDUS  
v mandatnem obdobju 2015-2019 z dne 9. 2. 2017 s pričetkom ob 10. uri na ZDUS 

 
 
Prisotni člani: Janez Sušnik, Vera Pečnik, Franc Hojnik, Janez Malovrh, Dušan Kraševec 
(namestnik Jožefa Jazbeca), Zdravko Malnar, Silvo Malgaj, Jožef Rebernak, Vijola Bertalanič, 
Zlatko Martin Marušič, Mirko Miklavčič, Janez Gologranc, Jožef Žnidarič in Gabrijel Cintauer 
(namestnik Franca Lobnika). 
 
Opravičeno odsotni člani: Marjan Sedmak, Franc Lobnik in Jožef Jazbec. 
 
Prisotni drugi vabljeni: Alojz Vitežnik, Karolina Vida Rozman, Rožca Šonc, Anka Tominšek in 
Nika Antolašić. 
 
Opravičeno odsotni drugi vabljeni: Ana Bilbija. 
 
 
Janez Sušnik je uvodoma pozdravil prisotne in predlagal dopolnjen dnevni: 

1. Pregled realizacije sklepov, obravnava in sprejem zapisnika 9. redne seje UO ZDUS  
2. Pregled realizacije sklepov, obravnava in sprejem zapisnikov od 9. do 14. 

korespondenčne seje UO ZDUS 
3. Obravnava in sprejem Pravilnika o urejanju medsebojnih odnosov ZDUS in PZDU 
4. Obravnava in sprejem izvedbenega načrta dela ZDUS za leto 2017 
5. Sprejem terminov za kolektivni dopust 
6. Program Starejši za starejše  
7. Sprejem predloga Razpisa za nadomestne volitve za enega podpredsednika ZDUS, 

enega člana NO ZDUS in enega člana ČR ZDUS za preostalo mandatno obdobje 
2015-2019 

8. Obravnava in sprejem Pravilnika o praporu, grbu in logotipu ZDUS 
9. Vsebinsko in finančno poročilo F3ŽO 
10. Zavod Zlata mreža 
11. Predlog za izplačilo nagrad prostovoljcem za leto 2016 
12. Kadrovske zadeve: 

- sprejem Sklepa o imenovanju Ekspertne skupine za gospodarstvo 
- sprejem Sklepa o imenovanju nove članice v Komisijo za zdravstveno varstvo 
- sprejem Sklepa o imenovanju Amalije Šiftar za članico Delovne skupine 

Ministrstva za zdravje za pripravo Zakona o dolgotrajni oskrbi 
- sprejem Sklepa o imenovanju predstavnikov ZDUS v organe in delovna 

telesa F3ŽO 
- sprejem Sklepa o imenovanju člana v Uredniški odbor ZDUS Plus 
- sprejem Sklepa o imenovanju novega Programskega sveta RESje 
- sprejem Sklepa o imenovanju Silve Koželj za članico Sveta FIHO 



 

 

- sprejem Sklepa o imenovanju Rosvite Svenšek v Ekspertno skupino za 
zdravje 

13. Razno 
- možnost sodelovanja s Simobilom 
- možnost sodelovanja s časnikom Večer 

 
Silvo Malgaj je podal komentar, da na dnevnem redu manjka trenutno zelo aktualna in 
pomembna točka, to je nova zdravstvena zakonodaja. Janez Sušnik se je s komentarjem 
strinjal in dejal, da se v roku enega tedna namerava sestati Ekspertna skupina za zdravstvo, 
nato se bo o tej tematiki lahko razpravljalo. 
 
Sklep št. 1: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel dopolnjen dnevni red 10. redne seje 
Upravnega odbora ZDUS. 
 

Ad. 1 
 

Nika Antolašić je glede na to, da so člani že prejeli realizacijo sklepov 9. redne seje 
Upravnega odbora ZDUS, predlagala, naj člani podajo morebitne dopolnitve na zapisnik. 
 
Janez Gologranc je glede sklepa, na podlagi katerega za leto 2017 niso bile naročene nalepke 
za plačano članarino, vprašal, ali lahko DU in PZDU to uredijo po svoje.  
 
Ugotovljeno je bilo, da DU to rešujejo vsako po svoje, nato je Mirko Miklavčič še predlagal, 
da se sprejme sklep, da lahko DU in PZDU uporabljajo znak ZDUS, med drugim tudi za namen 
naročanja nalepk za plačano članarino. 
 
Sklep št. 2: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel predlog, da DU in PZDU lahko 
uporabljajo znak ZDUS, med drugim tudi za namen naročanja nalepk za plačano članarino. 
 
Sklep št. 3: Upravni odbor ZDUS se je seznanil s pripombo v zvezi z nalepkami za plačano 
članarino in soglasno sprejel zapisnik 9. redne seje. 
 

Ad. 2 
 
Nika Antolašić je glede na to, da so člani že prejeli realizacijo sklepov od 9. do 14. 
korespondenčne seje Upravnega odbora ZDUS, predlagala, naj člani podajo morebitne 
dopolnitve na zapisnike. 
 
Janez Sušnik je glede članstva v Age Platform povedal, da je bila znižana članarina poravnana 
in pričakuje, da bo g. Sedmak podal tudi kakšno poročilo. Opozoril je tudi na sprejeto 20 
odstotno sofinanciranje programa RESje in je bilo to izjemoma, saj ima ZDUS za tekoče leto 
premalo projektov, zaposlenih pa je kar nekaj. Dodal je še, kakšen razpis je za leto 2017 
objavilo MDDSZEM in za kakšna sredstva ter da se je ZDUS prijavil samo s programom 
Starejši za starejše, kar ni prav. 
 
Sklep št. 4: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel zapisnike od 9. do 14. korespondenčne 
seje. 



 

 

Ad. 3 
 
Uvodoma je Janez Sušnik povedal, da so bile na Upravni enoti Ljubljana podane minimalne 
pripombe na statut, a da se bo to brez posebnih težav uredilo v kratkem. 
Nato je predstavil osnutek predloga Pravilnika o urejanju medsebojnih odnosov ZDUS in 
PZDU. 
 
Anka Tominšek je povedala, da je bilo na podlagi razprave na seji Komisije za kadrovske, 
organizacijske in statutarne zadeve, dogovorjeno, da s predsednico komisije pripravita 
tehnične popravke akta. Generalno gledano je bilo, da ta akt kot predlog, ne more biti 
sprejet na tej seji, saj ga PZDU še niso obravnavale na svojih organov. Ko z aktom soglašata 
obe strani, se ga lahko pravno formulira. V novem statutu je jasno določeno, da so člani 
ZDUS zgolj PZDU-ji, kar izhaja že iz uvodne določbe. Ker vse naše akte bere tudi članstvo, se 
bo lahko tako lažje seznanilo s spremembami. Tam, kjer je bilo govora o DU, je izpostavila, da 
posebej ne citiramo DU in jih je zapisala kot članice. Da se poraba namenskih finančnih 
sredstev nadzira, je prav. Voditi pa jih ZDUS kot taka, ne more. Predstavila je pravilno 
formulacijo glede delitve namenskih sredstev, kar v zadnjem osnutku ni upoštevamo. Menila 
je, da v 6. členu ni potrebno pisati posebej strokovne službe in da mora biti zapisana le ZDUS.  
Janez Sušnik je povedal, da je to začasni akt in naj ga Upravni odbor ZDUS sprejme. Ko pa bo 
dokončno sprejet Statut, bo ta akt tudi veljal kot dokončni.  
 
Alojz Vitežnik je vprašal, kdo bo opravljal nadzor nad namensko porabo sredstev v PZDU. 
Janez Sušnik je odgovoril, da so PZDU pravne osebe in namensko porabo sredstev 
nadzirajo njihovi nadzorni odbori. Alojz Vitežnik je opozoril, da v statutu piše, da Nadzorni 
odbor ZDUS opravlja nadzor. 
 
Janez Sušnik je dejal, da je na tej ena glavnih tematik članarina in poročilo o plačilu. 
Evidenco o plačani članarino bo treba voditi tako na ZDUS in PZDU.  
 
Janez Malovrh je opozoril, da je v prvem členu napaka v letnici. 
 
Glede razpisov je Janez Sušnik povedal, da jih bo z aktom določil Upravni odbor ZDUS, ko bo 
znano kakšno bo financiranje s strani ZPIZ-a. V letu 2016 smo sredstva razdelili v celoti, kljub 
temu, da je bila akademija in smo imeli finančno vrzel v programu Starejši za starejše. 
 
Janez Gologranc je opozoril še na 9. člen, da bi bilo smiselno omeniti tudi PZDU, ne samo 
ZDUS. Zmotila ga je tretja alineja in ga je zanimalo, zakaj je potrebno posamezne prireditve 
posebej poudarjati. Janez Sušnik je povedal, da tako mora biti poudarjeno. 
Vsebina kot taka gre lahko v razpravo na PZDU-je, kjer naj se akt obravnava in se predložijo 
pripombe.  
 
Vijola Bertalanič je v zvezi s članarino povedala, v kakšni neprijetni situaciji se je znašla 
preteklo leto zaradi napake pri vodenju članarine na ZDUS ker je javno en od DU izpostavila 
kot neplačnika, a se je na koncu izkazalo, da je DU članarino poravnalo. 
 
Mirko Miklavčič je dejal, da je bil statut sprejet na zboru dne 15. 12. 2016 in upa, da ga bo 
Upravna enota Ljubljana tudi potrdila. Povedal je, da so tudi sami šli v spremembo statuta. 



 

 

Osnovno vprašanje zanje je bilo, kako se bo plačevala članarina, saj statut določa, da PZDU 
pobere članarino in polovico nakaže ZDUS-u. V kolikor bo akt določal tudi način plačevanja 
članarine in bo sprejet, bo to potrebno urediti tudi na PZDU. 
Jožef Rebernak je povedal, da smatrajo, da je bil statut decembra sprejet in so na osnovi tega 
pripravili statut pokrajine in ga dali v javno razpravo. Menil je, da je predstavljen pravilnik za 
vmesno obdobje dober. 
 
Janez Sušnik je povedal, da lahko na PZDU delajo vse po statutu, a jim je ZDUS s tem aktom 
ponudila dobre možnosti in bo opravljala nekatere naloge še naprej.  
 
Mirko Miklavčič je povedal, da je ta akt potreben. Predlagal je, naj se v 8. členu dopiše, da 
bo ZDUS vodil plačilo članarine po PZDU-jih. 
 
Silvo Malgaj je menil, da tak akt zadostuje. Za PZDU pa je glede vodenja evidenc prijazno 
opomnil, naj PZDU poskušajo same voditi za preko 70 DU evidence brez zaposlenega, kar pa 
je nemogoče. Njemu zadošča, da ZDUS sporoči, kdo je poravnal članarino, to potem lahko 
primerja še z lastno evidenco. 
 
Vera Pečnik je predlagala, naj se v aktu pri razpisih črta besedo »lokalno«. 
 
Sklep št. 5: Upravni odbor je soglasno sprejel predlog Pravilnika o urejanju medsebojnih 
odnosov ZDUS in PZDU s posameznimi utemeljenimi pripombami.  
 

Ad. 4 
 

Nika Antolašić je prebrala predlog izvedbenega načrta aktivnosti. Dodala je pisne pripombe 
Ane Bilbija, katere so bile delno upoštevane. 
 
Anka Tominšek je dejala, da je dokument dobro pripravljen. Opozorila je le da je potrebno 
dati poudarek na zakonodajo, da je ta tema pomembna in jo je treba zato poudariti. Prosila 
je, da se tej temi posebej posvetimo tudi na letošnjem Festivalu za 3. življenjsko obdobje. 
Smo pred spremembo ZPIZ-2 in na predlog so že bile dane bistvene pripombe. Ko je izšla 
Bela knjiga so se na ZDUS pripravila stališča, nato je predlagala, da se organizira javna 
razprava na to temo, za kar je časa dovolj. 
Nadalje je potekala krajša razprava glede zdravstvene reforme, ki predvideva tudi kadrovske 
spremembe v skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Izpostavila je težavo, 
glede avtonomije, če bomo imeli v skupščini le dva člana, predstavnika upokojencev.  
 
Silvo Malgaj je bil mnenja, da je potrebno o tem javno govoriti. 
 
Vijola Bertalanič je podala pripombo, ki je nastala na odboru PZDU in sicer je glede dela 
članov v komisijah povedala, da vse komisije nimajo predstavnikov, zastopnikov vseh PZDU 
in dala sugestijo, da se posamezne člane opomni, da informacije s sej komisij prenašajo tudi 
v sosednje pokrajine.  
 
Mirko Miklavčič k zdravstveni reformi dodal, naj se v razpravo vključi vse predsednike 
PZDU. 



 

 

 
Sklep št. 6: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel Izvedbeni načrt ZDUS za leto 2017 z 
dopolnitvami. 

Ad. 5 
 
Janez Sušnik je predstavil predlog terminov za kolektivni dopust. Skupaj je načrtovano 13 dni 
kolektivnega dopusta. 
 
Sklep št. 7: Upravni odbor je soglasno sprejel termine za kolektivni dopust v letu 2017: 

Zap. št. Termin Dežurstvo Opomba 

1 Petek, 28. 4. 2017 Ni potrebno 1 dan 

2 Ponedeljek, 7. 8. 2017 – 
petek, 18. 8. 2017 

Zagotoviti 
dežurstvo ene (1) 
osebe 

9 dni, praznik dne 15. 8. 
2017 

3 Sreda, 27. 12. 2017 – petek, 
29. 12. 2017 

Zagotoviti 
dežurstvo ene (1) 
osebe 

3 dni 

 
Ad. 6 

 
Po uvodni besedi Janeza Sušnika k tej točki in povabilu, naj pri programu sodelujejo tudi 
pokrajinski predsedniki, je delo programa predstavila vodja programa. 
 
Rožca Šonc je uvodoma povedala, da bo večji poudarek dala na organiziranost v programu. 
ZDUS je nosilec programa, le-ta ima programski svet, ki je zadolžen za izvajanje metodologije 
programa, ki temelji na verifikaciji Socialne zbornice Slovenije, izobraževanja, spremljanje 
izvajanja BOPRO programa po pogodbi. V programu deluje 17 pokrajinskih koordinatorjev, ki 
koordinirajo 247 DU koordinatorjev. Za obiske skrbi 3.500 prostovoljcev. V sami prezentaciji 
so predstavljeni: organiziranost v PZDU in kako so narejene posamezne delitve ter 
poimensko pokrajinski koordinatorji. 
Zahteve za pristop DU k izvajanju programa Starejši za starejše se v prezentaciji pričnejo na 
12. strani. 
Nemogoče je, da pri 300 DU, 3.500 prostovoljcih, najmanj 300 koordinatorji in najmanj 300 
predsedniki DU, ne bi prišlo do kakšnih težav na terenu. Trenutno je aktualnih tri do štiri 
problemov, zaradi katerih ne bi smeli meniti, da program ne deluje dobro in da so v njem 
anomalije. Prostovoljci so nosilci programa in se soočajo ter seznanjajo s težavami na terenu, 
se srečujejo z nasiljem. Pri slednjem je povedala, da težava nastane tam, kjer je potrebno 
nasilje prijaviti.  
Nadalje je povedala je, da je pogledala, kdo so bili prejemniki razpisanih sredstev MDDSZEM 
in je bila presenečena nad zneskom financiranja DU, ki dela z nasilnimi osebami. 
Predstavila je rezultate v obdobju 2004-2016 in posebej v letu 2016. Ure, ki so jih opravili 
prostovoljci so ovrednotene za več 10 milijonov evrov, kar konec koncev pomeni privarčevan 
denar javnih sredstev. 
Predstavila je analizo, iz katere izhaja tudi katere pokrajine so najbolj prizadete. 
Povedala je, da je v preteklem letu državno nagrado prejela prostovoljka iz DU Loče, kjer so 
danes zaznane tudi določene težave, saj novi predsednik ne želi nadaljevati programa.  



 

 

Dotaknila se je tudi financiranja programa, ki je podhranjen. Z letošnjim letom je program pri 
financiranju s strani MDDSZEM sedemletni (prej petletni), potem je tu še FIHO, prezreti ne 
gre tudi nekaj sponzorjev in donatorjev. 
Da bi program kolikor toliko normalno deloval, bi morali zbrati dodatno kar 56.000 evrov.  
Stroški programa so: dve plači strokovnih delavk, kar je zahteva ministrstva (preko 52.000 
evrov), dalje - dogovor je bil, da se vrednost programa BOPRO poravna v znesku 30.000 
evrov (22.000 evrov manj kot v preteklih letih). 
 
Janez Malovrh je vprašal, kako je mišljen prenos plačila programa BOPRO. Rožca Šonc je 
pojasnila, da je lastnik programa A-Soft d.o.o. in je svoje podjetje razdelil na dva dela, od 
katerih pri enem ni zavezan k plačilu DDV.  
Vera Pečnik je dodala, da je bila debata o tem že na Strokovnem svetu in posebnih zadržkov 
ni bilo. Konec koncev gre za prihranek 6.000 evrov. 
 
Alojz Vitežnik je povedal, da so se na sejah Nadzornega odbora že večkrat pogovarjali o 
programu. Predstavil je tudi ugotovitve v zvezi s programom BOPRO in kakšni so bili njegovi 
stroški. V prejšnjih letih je bil problem programa, da je ministrstvo leta 2013 zmanjšalo 
sredstva za program in so se potem začela plačila prenašati. Potem se je postavilo vprašanje, 
ali koordinatorji prejemajo preveč sredstev, kar sicer urejajo posebna pravila.  
Na koncu je spomnil še na terjatev za projekt Net-Age. 
 
Janez Gologranc je spomnil na težave s pridobivanjem podatkov o starejših. Rožca Šonc je 
povedala, da se je to vprašanje še pojasnilo tudi z odgovorom informacijske pooblaščenke. 
 
Zdravko Malnar je povedal, da občine lahko dajo podatke, če se tam izvaja projekt, za kar se 
sklene posebna pogodba med DU in občino. V njihovi PZDU to dobro teče, so tudi obnovili 
socialno komisijo, ki združuje člane, ki sodelujejo in ne sodelujejo v projektu. Tudi 
predstavitev programa kranjskemu županu bodo opravili.  
 
Mirko Miklavčič je povedal, da se je potrdila ugotovitev, da so bili pokrajinski predsedniki 
pravno formalno izključeni iz tega. Sam je že predstavil problematiko za področje Južne 
Primorske, a odziva ni. Kje se problemi pojavijo, vedo v PZDU-jih. Povedal je, da podatki iz 
prezentacije ne držijo povsem, s tem je mislil na težave v Kopru in Škofijah.  
Rožca Šonc je povedala, da je pozorno prebrala, kar je napisal v zvezi s prostovoljskim delom 
v ZDUS-u. Težko pa oceni, kakšna je dejanska situacija. 13. 12. 2016 je bila na sestanku na 
Južno Primorskem, ki je bil sklican ravno zato, da se ugotovi, s kakšnimi težavami se soočajo. 
Na tem sestanku predsedniki in koordinatorji niso imeli enakih pripomb, kot jih je podal 
Mirko Miklavčič. V Škofijah je problem, ker so se zamenjali štirje koordinatorji in vsi so trdili, 
da ne morejo delati s predsednikom. Sama je bila prisotna na sestanku, kjer niso dovolili , da 
bi bil predsednik prisoten na sestanku. O težavah zaradi pokrajinske koordinatorke je 
ponovno poudarila, da so pravilniki, ki določajo, kako se te zadeve urejajo in naj se sproži 
postopek. V DU na Južno Primorskem trdijo, da so težave v tem, ker ne dobijo prostovoljcev. 
Mirko Miklavčič je povedal, da se opira zgolj na dejstva. Pripravil pa je tudi že pritožbeni 
postopek. 
 
Silvo Malgaj je povedal, da imajo v Ločah kar hud primer in je PZDU dala usmeritev, da se to 
uredi znotraj DU in naj se skliče zbor članov DU. 



 

 

Vera Pečnik je komentirala, da še ni doživela takega primera, take anarhije in 
neorganiziranosti. ZDUS se v to ne more vmešavati in je menila, da PZDU take anarhije res ne 
bi smela dovoliti.  
Alojz Vitežnik je bil mnenja, da bi kazalo tudi koordinatorjem pojasniti naloge, saj tudi sami 
nosijo določeno odgovornost. 
 
Janez Sušnik je povedal, da se ve, kako poteka izvolitev v DU in tako lahko poteka tudi 
odpoklic. V zvezi z občinami pa je povedal, da če na občini ni zaznavanj programa, se tudi pri 
županih ne doseže nič. Projekt je dober, ga je treba podpreti, predvsem pa ga je potrebno 
dobro izvajati. Tam, kjer se vidi, da delo ne poteka dovolj dobro, je treba zadevo pospešiti na 
relaciji od dobro plačanih delavk na programu, vodstva programa in ZDUS.  
 
Vijola Bertalanič je povedala, da sama deluje tudi kot koordinatorka in je bila soočena s 
sporom v enem od DU in kjer je le svetovala. Kar se tiče poročil DU za sredstva, je predstavila 
primer računovodje, ki dela za njihova DU in je točno zahtevala kaj in kako mora biti urejeno 
ter so bila sredstva izključno namensko razdeljena. 
 
Sklep št. 8: Pripombe s terena naj se obravnavajo na programskem svetu programa Starejši 
za starejše, ki naj se na pripombe tudi primerno odzove. 
 

Ad. 7 
 
Karolina Vida Rozman je povedala, da je bil za predlog razpisa smiselno uporabljen Pravilnik 
o volitvah v Zvezi društev upokojencev Slovenije. Pripravljen je razpis za enega 
podpredsednika ZDUS, enega člana Nadzornega odbora ZDUS in enega namestnika člana 
Častnega razsodišča ZDUS. Razlogi za to so: podpredsednik je postal predsednik, ena članica 
Nadzornega odbora ZDUS je odstopila pred kratkim, namestnik člana Častnega razsodišča 
ZDUS pa je junija 2015 odstopil, ker je postal član Nadzornega sveta Delfin hotela ZDUS 
d.o.o. Izola. Predlagala je, da se razpis s popravkom pri razpisu za namestnika člana Častnega 
razsodišča ZDUS sprejme in ga predsednik da v objavo v sredstvih javnega obveščanja ZDUS.  
 
Alojz Vitežnik je povedal, da je članica Nadzornega odbora ZDUS odstopila iz moralnih 
razlogov, ker njeno DU ne plačuje celotnega zneska članarine PZDU. 
 
Sklep št. 9: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel Razpis za nadomestne volitve za enega 
podpredsednika ZDUS, eno članico Nadzornega odbora ZDUS in enega namestnika člana 
Častnega razsodišča ZDUS za preostalo mandatno obdobje 2015-2019 s popravki. 
 

Ad. 8 
 

Vera Pečnik je povedala, da je Pravilnik o praporu, grbu in logotipu ZDUS obravnavala tudi 
kadrovska komisija. Dodana je bila sprememba, ki jo je določila komisija in sicer v 10. členu, 
ki določa, kje se prapor pojavi, to je na državnih prireditvah na povabilo organizatorja.  
 
Janez Gologranc je dejal, da DU svoje prapore imajo in naj pravilnik ne določa, da morajo DU 
uporabljati takega, kot ga določa omenjeni pravilnik. 
 



 

 

Sklep št. 10: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel Pravilnik o praporu, grbu in logotipu 
ZDUS. 

 
Ad. 9 

 
Janez Sušnik je dejal, da je ZDUS je kot soorganizator festivala slabo identificirana, tako na 
biltenu, kot na sami prireditvi. Pri festivalu je aktivnih kar nekaj naših ljudi, iztržek ZDUS-a pa 
je slab. Zahtevali bomo, da je na festivalu že na vhodu vidno označen soorganizator ZDUS. 
Povedal je, da je bil slabe volje, ker je bil na zadnjem festivalu najpomembnejši program 
ZDUS-a, to je Starejši za starejše neustrezno predstavljen. Komercialni del je zastopan dobro 
in je v organizaciji Proeventa. Letos, ko se bodo začele aktivnosti za nov festival, se bo prvič 
postavilo vprašanje, ali naj le-ta še poteka v Cankarjevem domu. Z našimi programi in 
projekti moramo biti tam dobro predstavljeni.  
Člani so predhodno prejeli vsebinsko in finančno poročilo 16. Festivala za tretje življenjsko 
obdobje, na sami seji pa še zbornik.  
ZDUS želi sodelovati tako, da pridobi: grafične in video podlage, primerno predstavitev v 
biltenu, na samem dogodku,… Z njegovimi zahtevami se ožji kolegij festivala ni strinjal, zato 
je to poročilo sedaj tudi na seji Upravnega odbora ZDUS. 
 
Silvo Malgaj je podprl predsednika. 
 
Mirko Miklavčič je povedal, da je bila sama ideja o festivalu ukradena ZDUS-u in že pred leti 
je tedanje vodstvo nastopilo z enakimi zahtevami, kot so predstavljene sedaj.  
 
Karolina Vida Rozman je spomnila na mnogo številčne komisije festivala.  
 
Sklep št. 11: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel podporo vodstvu pri izhodiščih za 
pogajanje  in za izpostavitev ZDUS-a na Festivalu za tretje življenjsko obdobje. 
 

Ad. 10 
 
Janez Sušnik je na kratko predstavil predlog direktorja A-Soft d.o.o. glede ustanovitve Zavoda 
Zlata Mreža. Dan je bil predlog, da bi Zavod Modri Živko prenesli in ustanovili Zavod Zlata 
mreža. Naš vložek bi predstavljal Zavod Modri Živko z vložkom 6.500 evrov. ZDUS je dal 
izhodišča in predlog glede deležev ustanoviteljev, glasovalnih pravic, zaposlitev in podobo, a 
jim Tadej Muha ni bil naklonjen. 
 
Vera Pečnik je povedala, da je mreža ZDUS izredno pomembna. 
 
Zlatko Martin Marušič je spomnil, da smo napako naredili že z ustanovitvijo Zavoda Modri 
Živko. 
 
Mirko Miklavčič je opozoril, da je bilo s statutom sprejeto, katere so druge dejavnosti, s 
katerimi dopolnjujemo svojo osnovno dejavnost in je v tem primeru menil, da gre za 
zahajanje v komercialne storitve, kar ni poslanstvo ZDUS. Če pa DU najde nek delček 
programa za druženje oz. kaj podobnega, pa naj sodeluje. 
 



 

 

Alojza Vitežnika je zanimalo, ali je direktor A-Soft d.o.o. isti kot za Zlato mrežo. Nadalje je 
dejal, da so predlogi za ustanovitev Zavoda Zlata Mreža nesprejemljivi in je svetoval, da se 
zapre Zavod Modri Živko in se ne ustanavlja drugih zavodov. 
Jožef Žnidarič je povedal, da v Posavju ni posebnega zanimanja za to in je proti temu, da se 
ZDUS kakorkoli vključuje, saj smo že imeli težave z Zavodom Modrim Živkom. 
 
Franc Hojnik je glede Zavoda Zlata Mreža povedal, da le-ta počasi že deluje. 
 
Mirko Miklavčič je povedal, da gre tu za širšo zadevo in je to treba razčistiti.  
 
Vera Pečnik je predlagala, da se zadevo ponovno prouči in se pooblasti vodstvo za nadaljnja 
pogajanja, s čimer se člani niso strinjali. 
 
Alojz Vitežnik je spomnil na pismo o nameri Zlate Mreže. 
 
Sklep št. 12: Upravni odbor ZDUS ne podpira ustanovitve Zavoda Zlata Mreža in ni 
zainteresiran za sodelovanje. 
 

Ad. 11 
 
Na predlog vodstva ZDUS je Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve 
obravnavala in sprejela predlog za izplačilo nagrad in sicer: 
Na predlog skrbnice pogodbe sklenjene z MDDSZEM za potrebe priprave poročila o pripravi 
Strategije dolgožive družbe in poročila MIPPA/RIS za obdobje 2012-2017, pri pripravi katerih 
je sodelovalo 12 prostovoljcev in 3 pogodbeniki (avtorski honorar) in v skladu s 40. členom 
Pravilnika o prostovoljskem delu v Zvezi društev upokojencev Slovenije, ki ga je sprejel UO 
ZDUS dne 7. 4. 2016 ter na predlog predsednika, se za izjemne dosežke kot je bilo 
sodelovanje pri pripravi obeh strokovnih poročil predlaga nagrada trem (3) od dvanajstih 
(12) prostovoljcev, ki so sodelovali pri pripravi besedila in sicer: 
1. Tomažu Banovcu v znesku 500,00 evrov neto, 
2. Alenki Reissner v znesku 500,00 evrov neto in  
3. Janezu Matohu v znesku 500,00 evrov neto. 
Na predlog vodstva ZDUS in v skladu s 40. členom Pravilnika o prostovoljskem delu v Zvezi 
društev upokojencev Slovenije, ki ga je sprejel UO ZDUS dne 7. 4. 2016, se za izjemne 
dosežke pri pripravi predlogov sprememb zakonodaje in pripravi novega temeljnega akta 
izmed vseh sodelujočih (zdravstvena in kadrovska komisija) predlaga nagrado trem (3) 
prostovoljcem in sicer: 
1. Dunji Obersnel Kveder v znesku 200,00 evrov neto, 
2. Anki Tominšek v znesku 200,00 evrov neto in  
3. Karolini Vidi Rozman v znesku 200,00 evrov neto. 
 
Sklep št. 13: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel predlog izplačil nagrad zaslužnim 
prostovoljcem za leto 2016 in sicer po 500,00 evrov neto Tomažu Banovci, Alenki Reissner 
in Janezu Matohu ter po 200,00 evrov neto Dunji Obersnel Kveder, Anki Tominšek in 
Karolini Vidi Rozman. 
 

 



 

 

Ad. 12 
 
Sprejem Sklepa o imenovanju Ekspertne skupine za gospodarstvo 
Komisija za gospodarstvo in turizem je dne 21. 12. 2016 sprejela sklep o ustanovitvi 
Ekspertne skupine za spodbujanje gospodarstva in predlagala, da bi ta skupina predlagala 
strokovna mnenja in podajala predloge glede zakonodaje in podobno ter v skupino 
predlagala imenovanje članov: Janez Sušnik, Boris Janez Bregant, Bruno Korelič, Saša 
Geržina, Andrej Cetinski in Jože Stanič. Predlog je bil sprejet na 3. korespondenčni seji 
Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve. 
 
V krajši razpravi članov so bili dani pomisleki glede sodelovanja Saše Geržine, ker je 
podpredsednik DeSUS-a. Alojz Vitežnik je povedal, da v tem primeru ne gre za organ ZDUS-a 
in s tem nismo v nasprotju s statutom. 
 
Sklep št. 14: Upravni odbor ZDUS je soglasno imenoval Ekspertno skupino za spodbujanje 
gospodarstva v sestavi: Janez Sušnik, Boris Janez Bregant, Bruno Korelič, Saša Geržina, 
Andrej Cetinski in Jože Stanič.  
 
Sprejem Sklepa o imenovanju nove članice v Komisijo za zdravstveno varstvo 
Vodstvo ZDUS je na 19. kolegiju dne 9. 1. 2017 s sklepom podalo predlog Komisiji za 
kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve, da na mesto Ane Cajnko kot članice Komisije 
za zdravstveno varstvo in duševno zdravje, ki je odstopila v letu 2016 z vseh funkcij in 
članstva v ZDUS, predlaga Rosvito Svenšek iz Podčetrtka, sicer dobro poznavalko zdravstvene 
zakonodaje. Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve je s sklepom sprejela 
predlog. 
 
Sklep št. 15: Upravni odbor ZDUS je soglasno imenoval Rosvito Svenšek za članico Komisije 
za zdravstveno varstvo in duševno zdravje. 
 
Sprejem Sklepa o imenovanju Amalije Šiftar za članico Delovne skupine Ministrstva za 
zdravje za pripravo Zakona o dolgotrajni oskrbi 
Na prošnjo ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc in na predlog predsednika ZDUS Janeza 
Sušnika se za imenovanje predstavnice ZDUS v Delovno skupino za pripravo Zakona o 
dolgotrajni oskrbi predlaga Amalijo Šiftar. Tudi kadrovska komisija je sprejela ta predlog, 
kljub temu, da je izrazila določene pomisleke in je predlagala, da se dodatno imenuje 
Martina Totha ter morda še koga s področja sociale. 
 
Sklep št. 16: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel, da se v Delovno skupino Ministrstva 
za zdravje za pripravo Zakona o dolgotrajni oskrbi imenuje Amalijo Šiftar, Martin Toth pa 
naj z njo sodeluje, saj že 15 let dela na tem področju. 
 
Sprejem Sklepa o imenovanju predstavnikov ZDUS v organe in delovna telesa F3ŽO 
Kadrovska komisija je na predlog vodstva ZDUS sprejela imenovanje predstavnikov ZDUS vse 
v organe in delovna telesa F3ŽO. 
 
Sklep št. 17: Upravni odbor ZDUS je soglasno imenoval predstavnike ZDUS v organe in 
delovna telesa Festivala za tretje življenjsko obdobje in sicer: 



 

 

 
PROGRAMSKI SVET F3ŽO 

Zap. št. Ime Priimek 

1 Vida  Bogataj 

2 Anton Donko 

3 Andrej  Jus 

4 Vera  Pečnik 

5 Irena Koželj Levičnik 

6 Marija Orešnik 

7 Anka Ostrman 

8 Marjan Šiftar 

9 Dijana Lukić 

10 Nika  Antolašić 

 
KOMISIJA ZA STROKOVNI PROGRAM F3ŽO 

Zap. št. Ime Priimek 

1 Anton Donko 

2 Andrej Jus 

3 Anka Ostrman (predsednica) 

4 Alenka Reissner 

5 Marjan Sedmak 

6 Vera Pečnik 

 
KOMISIJA ZA KULTURNI PROGRAM F3ŽO 

Zap. št. Ime Priimek 

1 Marija Orešnik (predsednica) 

2 Tanja Ahačič 

3 Dijana Lukić 

 
KOMISIJA ZA RAZPISE IN PRIZNANJA F3ŽO 

Zap. št. Ime Priimek 

1 Vida Bogataj (predsednica) 

2 Jožef Žnidarič 

3 Andrej Jus 

 
Sprejem Sklepa o imenovanju člana v Uredniški odbor ZDUS Plus 
V načrtu je prenova glasila ZDUS Plus, zato se za boljše delovanje odbora in pripravo časopisa 
na predlog predsednika Janeza Sušnika in na podlagi sklepa kadrovske komisije, v Uredniški 
odbor ZDUS Plus dodatno predlaga imenovanje člana Ljuba Jasniča, sicer člana Viškega DU. 
 
Sklep št. 18: Upravni odbor ZDUS je soglasno imenoval Ljuba Jasniča za člana Uredniškega 
odbora ZDUS Plus. 
 
Sprejem Sklepa o imenovanju novega Programskega sveta RESje 
Programski svet RESje v prejšnji sestavi, je dne 21. 12. 2016 sprejel sklep, da se v nov 
programski svet RESje, ki je tudi prijavljen v letošnjem razpisu Ministrstva za delo, družino, 



 

 

socialne zadeve in enake možnosti, imenuje prenovljeno sestavo. Predlog je potrdila tudi 
kadrovska komisija. 
 
Sklep št. 19: Upravni odbor ZDUS je soglasno imenoval nov programski svet RESje v 
sestavi: 

     

zap. št. Ime in 
priimek, član 

DU 

Izobrazba Delovne izkušnje Kratka navedba 
dela 

v programu in 
lokacija oziroma 

podprogram 

 
1. 

Milka Cizelj, 
DU Brežice 

Upokojena dipl. soc. 
del. samostojna 
svetovalka 

38 let dela v 
Domu 
upokojencev, od 
tega sedem let 
kot vodja doma, 
25 let kot 
direktorica 
kombiniranega 
zavoda, 6 let kot 
strokovna vodja 
doma. 
 

Odgovorni vodja 
projekta, sedež 
ZDUS, 
izobraževalka 
delavnic 
komunikacije z 
osebami z 
demenco 

 
2. 

Marija Krušić, 
DU Senovo 
 

Upokojena dipl. 
ekonomistka 

30 let v upravi 
na občini, v UE 
ter na podjetjih. 
Pred pokojem 
zadnjih 7 let 
direktorica v 
gospodarstvu in  
svetovalka za 
lokalni razvoj in 
podjetništvo. 

Izobraževalka in 
izvajalka drugih 
nalog v 
programu, 
izobraževalka 
delavnic 
komunikacije z 
osebami z 
demenco 

 
3. 

Vida Bogataj, 
DUPDS 
 

Upokojena 
univ.dipl.germanistka 

Predavanje 
(SR.šola, Višja 
šola, UNI III, 
DCA….)        
 
Ustanavljanje, 
organiziranje in 
vodenje 
izobraževalnih 
centrov 
 
Organiziranje , 
vodenje, 

Izobraževalka in 
izvajalka drugih 
nalog v 
programu, 
izobraževalka 
delavnic 
komunikacije z 
osebami z 
demenco 



 

 

izvajanje 
neformalnega 
izobraževanja v 
gospodarstvu 
 
Vodenje komisij 
za razvoj 
izobraževanja 
 
Sodelovanje v 
mednarodnem 
izobraževalnem 
sistemu 

 
4. 

Irma Veljić, 
DUPDS 

Upokojena spec. ped. 
univ. prof. 
ped.andragike 

35 let v šolstvu 
(OŠ, prilagojen 
program za 
otroke s 
posebnimi 
potrebami; ped. 
svetovalka  na 
ZRSŠ) 
 
Ves čas delovala 
na področju 
vzgoje in izob.; 
partnerica v 3. 
letnem mednar. 
projektu 
Sodelovanje šole 
in staršev; 
dolgoletno 
vodenje 
seminarjev na 
ZRSŠ – 
pripravniki in 
mentorji ; 
medkulturnost; 
soavtorica knjige 
na tem 
področju…. 

Izobraževalka in 
izvajalka drugih 
nalog v 
programu, 
izobraževalka 
delavnic za 
umske 
sposobnosti 

5. Milena Dimec, 
DU Litija 

Uni. dipl. 
pedagoginja in 
slavistka 

25 let 
neposrednega 
dela v razredu 
(učiteljica in 
razredničarka), 5 
let pedagoginja 

Izobraževalka in 
izvajalka drugih 
nalog v 
programu, 
izobraževalka 
delavnic za 



 

 

v OŠ, 7 let 
pomočnica 
ravnateljice. Pri 
društvu 
upokojencev je 
sedaj 5 let vodja 
socialne sekcije. 

umske 
sposobnosti 

6. Milica 
Gregorič 
Kramberger, 
ni članica DU, 
je še aktivno 
zaposlena na 
UKC 

Dr. med. Zaposlena je kot 
vodja Centra za 
kognitivne 
motnje na 
Kliničnem 
oddelku za 
bolezni živčevja 
(Nevrološka 
klinika, UKC 
Ljubljana), kjer 
se ukvarja z 
demenco. 

Strokovna 
podpora vodji, 
izvajanje nalog v 
programu 

7. Nevenka 
Dobljekar, DU 
Optimisti Ptuj 

Upokojena univ. dipl. 
novinarka 

Več kot 30 let 
dela v medijih 
(Radio Ptuj, TV 
Slovenija) vodja 
projekta 
MATURE – Naj 
bo učenje 
odraslih 
koristno, 
pomembno in 
mikavno, 
urednica glasila 
ZDUS plus 

Medijske objave 
o aktivnostih 
programa v 
lokalnih medijih 
(radijske in TV 
oddaje, članki v 
lokalnih 
časopisih) 

 
Sprejem Sklepa o imenovanju Silve Koželj za članico Sveta FIHO 
Na podlagi javnega poziva Volilno-mandatne komisije DZ RS, s katerim so bile pozvane  
invalidske in humanitarne organizacije ter NSIOS za predlaganje kandidatov za člane Sveta 
FIHO, se za članico Sveta FIHO predlaga imenovanje predstavnice ZDUS in sicer Silve Koželj iz 
DU Šentjur. 
 
Sklep št. 20: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel predlog za imenovanje predstavnice 
ZDUS za kandidiranje za članico Sveta FIHO. 
 
Sprejem Sklepa o imenovanju Rosvite Svenšek v Ekspertno skupino za zdravje 
Podan je bil predlog za zamenjavo Anke Tominšek v ekspertni skupini za zdravje. Na njeno 
mesto se predlaga imenovanje članice Rosvite Svenšek.  
 

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/mediji/novice/novica/3118a844-4e64-4933-8419-0b0501b43465/!ut/p/z1/tZRdb4IwGIX_ynbhJelbW74ukUQEYSQqKr1ZEFBrRlHHdNuvX71ZJkbROHsBIZznnDelB8TQFDGR7PgiqXgpkjf5HDPtte-GQ7ODLQidFwC3F_p-aEfg6BRNjgXOgLbBxX1z5Ac-BkdD7Igf93TJDzEdjrsYKKnzoYm74EbEoSQYAQTt63g4syw45mvjDdSG_AGp5R-_1nEDH7Xv46Xg0vyN_ADfmH8acNv-1QSdO3kpYJfP3xgxxFJRraslirPvp6xMP4pcVO8tKPKMr3gLRLnjad4CgrGRGJQqNNfkxSREMSg2FZiBCnhGCdXUg9s65RmKr1JPmurBLh_OWPL6WX4sP8-O53sUiXJbyDYObxyvd5IAgA8JI-LZHpDQoHcmNNhrj7VXH2uvP9Q-vHfvvaZuyJ83X202zJINKUWVf1Zo-g8VkbbtbWAHCzltUi0VLuYlml6FrovodxUG-VJib7ffj-aFPTP-3CbGu_X8A5CahZM!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


 

 

Mirko Miklavčič je dejal, da bi bilo prav, da so v skupini ljudje različnih profilov. 
 
Sklep št. 21: Upravni odbor ZDUS je soglasno imenoval Rosvito Svenšek za članico 
Ekspertne skupine za zdravje. Sprejet je bil tudi predlog, da se v skupino imenuje dodatno 
še eno osebo iz organizacijske stroke. 
 

Ad. 13 
 
Amandmaji k Statutu ZDUS 
Vera Pečnik je predstavila amandmaje k statutu, ki bi jih sprejeli korespondenčno na Zboru 
članov. Zadeva je usklajena z Upravno enoto Ljubljana1. Nadalje je predlagala, da Upravni 
odbor ZDUS sprejme predlagane amandmaje k Statutu ZDUS in jih da v sprejem Zboru 
članom ZDUS. Skliče se korespondenčna seja Zbora članov ZDUS, na kateri se poleg običajnih 
točk2 na dnevnem redu določi točko »Sprejem amandmajev k Statutu ZDUS«. 
 
Sklep št. 22: Upravni odbor ZDUS je sprejel amandmaje k Statutu ZDUS in jih daje v 
sprejem na korespondenčni seji Zbora članov ZDUS, kjer se poleg običajnih točk na dnevni 
red uvrsti točko »Sprejem amandmajev k Statutu ZDUS«.  
 
Sodelovanje s časnikom Večer  
Vera Pečnik je predstavila predlog za sodelovanje s časnikom Večer, predvsem se je 
osredotočila na PZDU, ki so na področju, ki ga pokriva časnik. 
 
Sklep št. 23: Upravni odbor ZDUS se je seznanil s predlogom za sodelovanje s časnikom 
Večer. Organizira se sestanek, na katerem bodo prisotni predstavniki časnika Večer in 
predsedniki PZDU s področja, ki ga časnik pokriva.  
 
Sodelovanje s Simobilom 
Vera Pečnik je predstavila predlog za sodelovanje s Simobilom. 
 
Sklep št. 24: Upravni odbor ZDUS se je seznanil s predlogom za sodelovanje s Simobilom in 
pooblašča vodstvo za nadaljnja pogajanja pri pripravi ponudbe za ZDUS. 
 
 
Zaključek seje je bil ob 13.45 uri. 
 
 
Zapisala: 
Nika Antolašić,     Janez Sušnik, 
poslovna tajnica     predsednik ZDUS 

 

                                                      
1
 Upravna enota Ljubljana je prečiščeno besedilo amandmajev k Statutu ZDUS pisno potrdila dne 13. 2. 2017. 

2
 Običajne točke so: sprejem dnevnega reda, izvolitev organov in sprejem poslovnika. 


