
 

  Upravni odbor ZDUS 
Karlovy Vary, 30. 4. 2018 

 
 

Zapisnik 18. redne seje Upravnega odbora ZDUS z dne 18. 4. 2018  
s pričetkom ob 10. uri v prostorih ZDUS 

 
 
Prisotni člani: Janez Sušnik (predsednik ZDUS), Vera Pečnik (podpredsednica ZDUS), Mija Pukl 
(podpredsednica ZDUS), Jože Žnidarič (predsednik PZDU Posavje), Jože Jazbec (predsednik 
PZDU Dolenjske in Bele krajine), Jožef Rebernak (predsednik PZDU Šaleške), Mirko Miklavčič 
(predsednik PZDU Južno Primorske), Zdravko Malnar (predsednik PZDU Gorenjske), Vijola 
Bertalanič (predsednica PZDU Pomurske), Silvo Malgaj (predsednik PZDU Celje), Zlatko 
Martin Marušič (predsednik PZDU Severne Primorske), Franc Lobnik (predsednik 
Zgornjepodravske PZDU), Franc Hojnik (predsednik PZDU Spodnje Podravje), Janez 
Gologranc (predsednik PZDU Koroške), Anka Tominšek (predstavnica Osrednjeslovenske 
PZDU-MZU Ljubljana) 
 
Prisotni drugi vabljeni: Alojz Vitežnik (predsednik Nadzornega odbora ZDUS), Tomaž Banovec 
(član Strokovnega sveta ZDUS), Karolina Vida Rozman (predsednica Komisije za kadrovske, 
organizacijske in statutarne zadeve) in Mojca Adam Derganc (računovodja ZDUS) 
 
Opravičeno odsotni člani: Janez Malovrh (predsednik PZDU Zasavje) 
 
Opravičeno odsotni drugi vabljeni: Ana Bilbija (predsednica Strokovnega sveta ZDUS) 
 
 
Uvodoma je Janez Sušnik pozdravil prisotne in ugotovil sklepčnost. V sprejem je predlagal 
spremenjen dnevni red 18. redne seje. 
 
Sklep št. 1: Upravni odbor ZDUS je sprejel spremenjen dnevni red 18. redne seje: 

1. Pregled realizacije sklepov, obravnava in sprejem zapisnika 17. redne seje in 22. 
korespondenčne seje Upravnega odbora ZDUS  

2. Realizacija finančnega načrta za leto 2017 s primerjavo z letom 2016  
3. Poročilo Nadzornega odbora ZDUS za leto 2017  
4. Poslovno poročilo ZDUS za leto 2017  
5. Poslovno poročilo Zavoda Vzajemnost za leto 2018  
6. Obravnava in sprejem Memoranduma 2018  
7. Delfin hotel ZDUS d.o.o. Izola  

 Notranji finančni pregled poslovanja družbe z oceno uspešnosti v primerjavi 
s podobnimi hoteli za leti 2016 in 2017 

 Analiza ekonomske upravičenosti vlaganja na sosednji lokaciji hotela; krajša 
študija izvedljivosti projekta širitve hotelske dejavnosti (študija možnosti) 

 Pregled Akta o ustanovitvi družbe in razprava o predlogu za spremembo 
vsebine 

8. Pravilniki  



 Obravnava in sprejem Pravilnika o izdajanju revije ZDUSplus 

 Obravnava in sprejem Pravilnika o priznanjih ZDUS 

 Obravnava in sprejem Sprememb in dopolnitev Pravilnika o računovodstvu 
9. Kadrovske zadeve  

 Imenovanje Črta Kanonija za člana Komisije za zdravstveno varstvo in 
duševno zdravje za področje duševnega zdravja 

 Imenovanje Slavice Bučan in Jožefa Miklavca za člana Uredniškega odbora 
ZDUSplus 

 Imenovanje Mije Pukl za predstavnico ZDUS v Programskem svetu F3ŽO in 
prenehanje predstavništva Veri Pečnik in Niki Antolašić; predlog MDDSZ, da 
ga v tem delu zastopa Martina Vuk 

 Prenehanje predstavništva Marjanu Sedmaku v Komisiji za strokovni 
program F3ŽO 

10. 18. Festival za tretje življenjsko obdobje  
11. Razno  

 FIHO – informacija in spodbuda k varčevanju 

 Računalniško izobraževanje za člane Upravnega odbora ZDUS v organizaciji 
Simbioze 

 Projekt Sobivamo 

 junijski Zbor članov ZDUS 

 Dan ZDUS 

 Vprašanja predsednikov PZDU (prenos s 17. redne seje) 
 

AD 1 

Nika Antolašić je, da sta bili realizaciji sklepov 17. redne in 22. korespondenčni seji ter 

osnutka zapisnika poslala s sklicem seje. 

Vijola Bertalanič je podala pripombo na zapisnik 17. redne seje in sicer, da se le-ta popravi 

pri njeni razpravi pri 3. točki in sicer, da je dejala, da ni članica sklada in nima mandata 

odločati ter predlagala izbris, da je osebno za ukinitev sklada. 

Janez Sušnik je k zavarovanju prostovoljcev dodal, da je z Zavarovalnico Triglav dogovorjena 

sklenitev police za nezgodno zavarovanje prostovoljcev. Zadeva bo veljala, v kolikor bomo 

zavarovanje sklenili za vsaj 3.500 prostovoljcev, predstavil je tudi osnovne pogoje. Potrebno 

je, da koordinatorji pridobijo podatke prostovoljcev, da se pristopi k sklenitvi police. Stroške 

zavarovanja bosta enakovredno krila ZDUS in program Starejši za starejše. V prihodnje pa bi 

razmisli tudi o zavarovanju preostalih prostovoljcev. Franc Lobnik je opozoril na upravičenost 

do dnevne odškodnine v primeru npr. osteoporoze, zaradi česar je izplačilo odškodnine 

manjše.  

Janez Sušnik je glede programa Starejši za starejše dodal, da bo LEK v letošnjem letu 

programu namenil donacijo v višini 10.000 EUR in bi bilo dobro, da bi tudi drugi pomagali pri 

pridobivanju dodatnih sredstev za financiranje. Spomnil je tudi na dejstvo, da nam je FIHO 

letos namenil 10% manj.  



Sklep št. 2: Upravni odbor ZDUS je sprejel zapisnik 17. redne seje z dne 21. 2. 2018 z 

dopolnitvami in zapisnik 22. korespondenčne seje z dne 4. 4. 2018.  

AD 2 

Mojca Adam Derganc je predstavila realizacijo Finančnega načrta ZDUS za preteklo leto. 

Prihodki so znašali brez projektov 497.609,19 EUR in so bili glede na indeks zelo natančno 

napovedani, so pa nekoliko manjši kot leta 2016. Pri prihodkih brez projektov izstopajo 

prihodki od storitev, namreč zaračunali smo več storitev, pri izrednih prihodkih pa je bila 

narejena odprava rezervacij za projekt NaZdravje. Dosegli smo 432.305,88 EUR prihodkov od 

projektov, kar je nekoliko manj kot smo planirali, v primerjavi z 2016 pa precej manj. Med 

prihodki pri projektih je izpostavila visok indeks pri F3ŽO, na podlagi podpisanih sponzorskih 

pogodb z A1 d.o.o. in Zavarovalnico Triglav. Vsi prihodki skupaj so znašali 929.915,07 EUR, 

realizirani v višini dobrih 97%. Pri odhodkih med rednimi aktivnostmi ni bilo večjih odstopanj. 

Za likovnike, dramske delavnice in rokodelce smo namenili nekaj sredstev iz ZDUS-ovih 

sredstev. Od ZPIZ smo porabili toliko kot smo prejeli. Odhodki bistveno ne odstopajo od 

načrtovanih odhodkov. Direktni stroški od programa Starejši za starejše za DU so bili nekoliko 

nižji (dotacije), res pa je, da so bili tudi prihodki načrtovani višje, zato smo prilagodili 

odhodke. Indeksi odhodkov na državni ravni so v primerjavi z letom prej, izstopajoči pri 

strokovnih delavcih, saj je bilo v letu 2016 več projektov. Pri dohodkih in povračilih 

predsedstva je višji indeks, ker je bila ob polletju izvoljena še ena podpredsednica, ki prejema 

dohodek po mandatni pogodbi. Potni stroški so realizirani bistveno manjši od načrtovanih. 

Administrativni stroški so glede na načrtovane, višji. Izstopajo stroški pri nabavi literature 

zaradi STA in klipinga, pri postavki drugo pa gre za delni popravek terjatve projekta Net-Age.  

Vijola Bertalanič je omenila sredstva stanovanjskih komisije in razlike v višini zaradi DDV. 

Mojca Adam Derganc je pojasnila, da imajo DU komisije, ki oblikujejo prednostne liste za 

dodelitev stanovanj NS PIZ. Sklad v kvartalih prejeme sezname oddanih stanovanj, nakar jim 

ZDUS izstavi račun, ko sklad račun plača, se to plača naprej DU, vendar brez DDV. 

Anka Tominšek je vprašala glede zneskov projekta Net-Age. Mojca Adam Derganc je 

odgovorila, da gre za delni popravek terjatve. Če bomo sredstva projketa prejeli, jih bomo 

dali med izredne prihodke. 

Sklep št. 3: Upravni odbor ZDUS je sprejel realizacijo Finančnega načrta ZDUS za leto 2017 

in jo predlaga v sprejem Zboru članov ZDUS. 

AD 3 

Alojz Vitežnik je prisotne seznanil, da je Nadzorni odbor ZDUS v letu 2017 pregledal 

poslovanje in dejal, da se je marsikaj tudi popravilo. Odbor se je ukvarjal predvsem s 

spremljanjem usklajevanja pravilnikov glede na veljavni Statut ZDUS. Zahvalil se je Karolini 

Vidi  Rozman in Anki Tominšek, da je veliko pravilnikov že usklajenih. Veliko poudarka je bilo 

danega na Vzajemni posmrtninski sklad. Zbor članov ZDUS je na zadnjem zasedanju sprejel 



sklep, ki ni solidaren, vzajemen, še manj pa zakonit. Komisija je na neposredno na zboru 

predložila sklepe. Potrebno je sprejeti le en znesek članarine in en znesek izplačila. Sprejeti je 

potrebno tudi pravilnik, ki bi moral biti sprejet že v letu 2015. Komisija sklada naj te zadeve 

pripravi, posreduje odboru za nadaljnji sprejem na zboru. Ugotovljeno je bilo, da je 33% 

članov plačalo v polnem znesku, preko 1.300 članov je plačalo članarino za nazaj in vprašanje 

je, kako se to šteje pri izplačilih. Te zadeve je treba urediti. Predlagal je, da predsedniki PZDU 

zahtevajo, da se pripravi nov pravilnik sklada . Sklad bo vzdržen nekaj let, vendar se ne more 

prispevati v sklad več kot se dobi. Glede odprtih terjatev je povedal, da je predhodno že bilo 

pojasnjeno glede terjatev projekta Net-Age, kjer je bil narejen delni popravek terjatve. 

Nadalje je povedal, da je bila inventura opravljena v rokih, s čimer se je predhodno seznanil 

tudi Upravni odbor ZDUS. 

Vijola Bertalanič je k članarini sklada dodala, da bi dali predlog, da se v DU odpovedo 0,30 

EUR od vsake članarine, da se ne bremeni dodatno sklada.  

Janez Sušnik je povedal, da sta bili v komisijo dodatno imenovani dve članici ter da bo 

zavarovalnica pripravila nov izračun vzdržnosti sklada. 

Anka Tominšek je vprašala, ali je treba pravilnik in predloge pripraviti do junijskega zbora 

pripraviti ter dodala, da je predlog pravilnika, ki ga je pripravila Branka Kastelic, popolnoma 

drugačen in ni skladen s statutom.  

Mija Pukl je glede poročila odbora dodala, da je Nadzorni odbor ZDUS samostojen organ in je 

poročilo kot končno in je osnova za potrditev realizacije Finančnega načrta ZDUS za preteklo 

leto. 

Sklep št. 4: Takoj, ko bo pripravljen nov osnutek pravilnika Vzajemnega posmrtninskega 

sklada, se skliče komisijo sklada. 

Sklep št. 5: Upravni odbor ZDUS se je seznanil s poročilom Nadzornega odbora za leto 

2017. 

AD 4 

S sklicem seje je bilo posredovano Poslovno poročilo ZDUS za leto 2017. Janez Sušnik je 

poudaril, da je iz samega poročila razvidno kaj vse je bilo v letu 2017 narejeno ter da so bile 

dane pripombe na to, da v poročilu ni poročil o delu komisij. Poročila, ki jih bomo prejeli, 

bodo predložena kot priloga poročilu za Zbor članov ZDUS. 

Zdravko Malnar je dejal, da je na terenu veliko vprašanj v zvezi z opravljenim delom na ZDUS 

in predlagal, da se pripravijo povzetki, saj gre tu za informiranje javnosti.  

Karolina Vida Rozman je dodala, da naj bo delo komisij v bodoče dodano v poročilo.  

Sklep št. 6: Upravni odbor ZDUS je sprejel Poslovno poročilo ZDUS za leto 2017 in ga z 

dodanimi poročili o delu komisij daje v sprejem Zboru članov ZDUS. 



AD 5 

S sklicem seje je bilo poslano tudi Poslovno poročilo Zavoda Vzajemnosti za leto 2017. Vera 

Pečnik je k temu dodala, da se revija dobro prodaja in je na prvem mestu po prodaji tiskovin. 

Leto so zaključili s pozitivnim rezultatom.  

Anka Tominšek je prosila predstavnike PZDU, da se povede več aktivnosti pri pridobivanju 

naročnikov, teh je 5.000 manj kot leto prej.  

Sklep št. 7: Upravni odbor ZDUS je sprejel Poslovno poročilo Zavoda Vzajemnost za leto 

2017. 

AD 6 

Tomaž Banovec je predstavil Memorandum 2018, za pripravo katerega je prišlo po dogovoru 

v preteklem letu, predstavitev, čeprav časovno zelo omejena pa je bila na 17. F3ŽO. Sedaj je 

pripravljen čistopis obsežnega dela in čistopis zgoščenega besedila s poudarki. V tisku je tudi 

že brošura širšega besedila. V nadaljevanju je predstavil prezentacijo in podatke, ki so bili 

podlaga za pripravo besedila memoranduma. 

Mija Pukl je v zvezi s krajšo verzijo besedila povedala, da bo le-to podlaga za razgovore s 

političnimi strankami. Opredelili smo upravljanje države, ker menimo da je le-to slabo, 

razvojni način, uporabili smo strategijo dolgožive družbe. Potem so tu predlogi in zahteve – 

kot na primer pokojninski sistem, delovna aktivnost starejših in drugo. Posebej je opozorila, 

da je potrebno memorandum predstaviti MeKoS in Sekos (prej Kosos). Cilj pa je, doseči čim 

večji iztržek zahtev. 

Anka Tominšek je pohvalila oba, ker sta se zelo potrudila. Predlagala je, da se v daljši verziji 

na 7. strani popravi dikcija v zvezi z usklajevanjem pokojnin. Omenila je še problematiko 

stanovanjskega fonda. 

Mija Pukl je s tem v zvezi povedala, da gre za potrebo po večji mobilnosti. Posvetiti se je 

potrebno tudi področju preureditev bivanjskih enot, potem so tu še razpršeni hoteli 

(preurejene hiše). Idej je veliko, akcije so, le prepočasi tečejo. 

Vijola Bertalanič je pohvalila oba dokumenta in dodala, da bi vseeno na eno stran dali 

povzetek.  

Mirko Miklavčič je predlagal, da bi naredili analizo volilnih programov, kdo bo povzel naše 

točke in zadeve tudi realiziral.  

Sklep št. 8: Upravni odbor ZDUS je sprejel obe besedili Memoranduma 2018 z 

dopolnitvami. 

 



 

AD 7 

Janez Sušnik je v uvodu pojasnil, da Upravni odbor ZDUS nima nobenih pristojnosti, da 

sprejema sklepe v zvezi s hotelom, ampak ima le-to njegova skupščina. Skupščina bo 

predvidoma v juniju in bi takrat odločali o pomembnih zadevah. Predlagal je, da bi se opravil 

notranji finančni pregled, saj da so bili stroški v zadnjih dveh letih visoki, glede na pretekla 

leta in naraščajo 5,5% hitreje kot prihodki. Dobiček je bil v letu 2017 najnižji po letu 2006. 

Nekoliko je povečana amortizacija, tudi vzdrževanja je bilo več. Glede na to, da se 

pripravljamo na investicijo, moramo vedeti kje smo, če bo dobiček še naprej padal. 

Omenjene zadeve bi bilo dobro natančno pregledati in potem bi to dali na skupščino v 

razpravo, da bomo imeli primerjavo in bomo vedeli kje smo. Potrebno je narediti analizo 

poslovanja, prav bi bilo, da se pridobijo podatki bruto bilance za leti 2016 in 2017 po 

stroškovnih mestih, podrobnejši podatki o nočitvah in gostih po posameznih računih ter 

struktura zaposleni po delovnih in stroškovnih mestih, kako ti stroški odstopajo od povprečja 

v primerljivih hotelov. Glede investicije je dodal, da bo šel hotel v nakup, zato je potrebna 

analiza ekonomske upravičenosti glede nakup zemljišča, potrebna je tudi preliminarna 

študija, kar bi lahko uporabila tudi banka za potrebe kreditiranja. Tudi temeljni akt je 

potreben prenove.  

Vera Pečnik je predlagala, da se pregleda podatke od leta 2015 dalje. Težko pa bo narediti 

primerjavo s podobnim hotelom, ki bi imel tako nizke cene.  

Anka Tominšek je dejala, da gre za interese upokojencev. Skrajni čas je, da se o teh zadevah 

pomeni tudi skupščina. Je pa tudi pravi čas, da jasno zahtevamo določene zadeve od 

prihajajoče nove lokalne oblasti. 

Zlatko Martin Marušič je vprašal, kdo bo izbral izvajalce, pri čemer je poudaril izbor na 

podlagi javnega razpisa in kdo bo plačnik. Janez Sušnik je odgovoril, da izvajalca imamo, 

predračun znaša 2.500 EUR za analizo za dve leti. 

Jožef Jazbec meni, da se tako diskreditira poslovanje hotela in vprašal od kdaj se dvomi v 

dobiček hotela. 

Mirko Miklavčič je vprašal zakaj imamo na dnevnem redu poslovno poročilo Zavoda 

Vzajemnost, zato, ker smo solastniki, in zakaj na dnevnem redu nimamo poročila hotela, ko 

pa smo njegovi lastniki. Nevzdržno je tudi, da se na skupščini preglasujemo. Vsak član je  

soodgovoren o vsakem premoženju in naložbah, zato je prav, da se naredijo analize.  

Jožef Rebernak je dejal, da Nadzorni svet hotela ne reagira na pozive in to tako ne more biti. 

Imeti moramo dokumente in podatke, kje smo in kaj lahko delamo. 

Janez Gologranc je dejal, da v skupščini odločajo isti ljudje. Tudi svet so postavili in če ne 

opravlja svoje naloge, naj se ga odpokliče. 



Zdravko Malnar je dejal, da gre pri zahtevah za to, za kar bi svet že moral poskrbeti in je prav 

da se zahtevajo omenjeni pregledi podatkov. Glede akta ni problema, potreben je le 

dogovor, da se ga pregleda.  Je pa vprašanje ali svet sploh potrebujemo. Kot lastniki pa 

seveda lahko zahtevamo od sveta, da te zadeve uredi.  

Alojz Vitežnik je povedal, da so se s posameznimi zadevami veliko ukvarjali in se tudi 

pogovorili in dogovorili. V tem mesecu bo svet sklepal o umiku sklepa o odpovedi 

direktorice. Temeljni akt hotela je dejansko treba uskladiti z zadnjim Zakonom o 

gospodarskih družbah. Problem predstavlja tudi poslovnik, ki je datiran v leto 2009. Glede na 

strukturo lastništva, je svet nujen. Glede poslovnika je opozoril predsednika sveta, treba pa 

je tudi vedeti kakšna so dana pooblastila upravi, namreč direktorica lahko razpolaga do 

vrednosti 50.000 EUR.  

Vijola Bertalanič se je strinjala s pripravo podatkov, kar kot lastnik lahko zahtevamo, če je to 

izvedljivo in tudi postavimo rok. 

Mirko Miklavčič je omenil vilo Ana v Rogaški Slatini, ki je veliko breme, da je idejo o 

priključitvi hotelu dal on kot tedanji podpredsednik za gospodarstvo. Logično je bilo to 

prenesti na hotel, ki je specializiran za to področje. ZDUS je imel prej zaradi vile dve 

dejavnosti, kar je bilo tudi s strani statuta nelogično. Za kritje izgube je ZDUS letno namenil 

10.000 EUR iz naslova članarine.  

Z večino glasov so bili sprejeti naslednji sklepi, proti sta glasovala Jožef Jazbec in Zlatko 

Martin Marušič, glasovanja pa se je vzdržal Silvo Malgaj: 

Sklep št. 9: Upravni odbor ZDUS je sprejel, da se opravi notranji finančni pregled Delfin 

hotela ZDUS d.o.o., kar opravi zunanji izvajalec. 

Sklep št. 10: Upravni odbor ZDUS je sprejel, da podatke v zvezi z ekonomsko 

upravičenostjo pripravi Nadzorni svet z vodstvom Delfin hotela ZDUS d.o.o. 

Sklep št. 11: Upravni odbor ZDUS je sprejel, da se prenovi temeljni akt Delfin hotela ZDUS 

d.o.o. Izola. 

S sklepi seznani predsednika Nadzornega sveta in upravo Delfin hotela ZDUS d.o.o.  

AD 8 

Pravilnik o izdajanju revije ZDUS, ZDUSplus 

 

Karolina Vida Rozman je pojasnila, je komisija na seji obravnavala ponovno pripravljen akt. 

Slednji je pripravljen, kot je v novinarstvu v navadi. Če bo potrebno, bodo kasneje po potrebi 

pripravili spremembe in dopolnitve. 

Zdravko Malnar je v zvezi z 9. členom vprašal glede virov financiranja, ali ti tudi pokrivajo 

stroške dopisnikov. Vera Pečnik je temu pritrdila. 



Pravilnik o priznanjih ZDUS 

 

Karolina Vida Rozman se je zahvalila vsem predsednikom PZDU za pripombe. Posebej  je 

izpostavila PZDU, ki so eksplicitno napisale predloge k pravilniku. Pripravila je poročilo oz. 

posebno obrazložitev k pravilniku. Amandmaje je razdelila na načelne in konkretne vsebinske 

pripombe, komisija pa je sprejela sklepe ki so zajeti v poročilo. Razpis mora biti objavljen do 

konca maja (28. člen), zato je vprašala, ali bi soglašal, da se napiše, da se razpis praviloma 

opravi od maja do septembra. Glavno težo predlaganja imajo PZDU, ki bodo tudi tisti, ki 

bodo naredili selekcijo pobud, ki jih bodo pripravila DU. To je pač posledica sprejetega 

statuta.  

 

Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o računovodstvu 

 

Predlog sprememb in dopolnitev je pripravljen glede na usmeritve revizijske hiše. 

Sklep št. 12: Upravni odbor ZDUS je sprejel Pravilnik o izdajanju revije ZDUS, ZDUSplus. 

Sklep št. 13: Upravni odbor ZDUS je sprejel Pravilnik o priznanjih z dopolnitvami. 

Sklep št. 14: Upravni odbor je sprejel spremembe in dopolnitve Pravilnika o 

računovodstvu. 

AD 9 

Brez razprave so bili sprejeti naslednji sklepi: 

Sklep št. 15: Upravni odbor ZDUS je z enim vzdržanim glasom za člana Komisije za 

zdravstveno varstvo in duševno zdravje, za področje duševnega zdravja, imenoval Črta 

Kanonija. 

Sklep št. 16: Upravni odbor ZDUS je soglasno imenoval za člana Uredniškega odbora ZDUS, 

Slavico Bučan in Jožefa Miklavca. 

Sklep št. 17: Upravni odbor ZDUS je soglasno imenoval za članico Programskega sveta 

F3ŽO, Mijo Pukl, zastopstvo pa preneha dosedanjima članicama Veri Pečnik in Niki 

Antolašić. Upravni odbor ZDUS predlaga MDDSZ, da v svetu interese ministrstva zastopa 

Martina Vuk. 

Sklep št. 18: Upravni odbor ZDUS je z enim vzdržanim glasom sklenil, da v Komisiji za 

strokovni program F3ŽO zastopstvo preneha dosedanjemu članu Marjanu Sedmaku. 

 

 

 



AD 10 

Na zadnji seji Strokovnega sveta je potekala široka razprava okrog festivala. Stremi se k  

ureditvi odnosov med ZDUS in Proevent-om. Vsako leto smo imeli težave okrog vsebin in 

financ. Dogovorjeno je, da organizator pripravi osnutek dogovora med ZDUS in Proevent-om, 

ki bo opredelil vse odnose. Imenovana je delovna skupina za pripravo vsebin, saj je bilo do 

sedaj preveč vsebin in smo imeli napol prazne dvorane. Cankarjev dom je izjemno drag in 

stane blizu 70.000 EUR za tri dni. Zahtevati je potrebno večji prostor za predstavitev ZDUS-a. 

AD 11 

FIHO 

FIHO je zmanjšal sredstva za prvo četrtletje in sicer za 10%.  

Simbioza 

Prejeli smo predlog za organizacijo brezplačnega IT tečaja za člane.  

Sklep št. 19: Upravni odbor ZDUS je sprejel pobudo za organizacijo IT tečaja za člane 

odbora, s tem, da se izvede v enem dnevu, udeležencem pa ZDUS povrne potne stroške v 

znesku 0,18 EUR na kilometer. 

Sobivamo 

Mija Pukl je povedala, da je bil opravljen prenos kampanje z MDDSZ na MOP, slednje je na 

razpisu za izvajalca izbralo mariborsko agencijo. Napaka MOP je, da so izbirali izvajalca, ki bo 

izvedel organizacijo, kar tudi poteka in da bo tiskal materiale. Že v prvi fazi se je ugotovilo, da 

nimajo vsebine. Šli smo v to sodelovanje, ker smo ocenili, da tega področja ne moremo 

prezreti.  

Mirko Miklavčič je dejal, da gre tu za vdor v naš sistem. Ideja, ki je nastala v ZDUS, je bila 

odvzeta in se izvaja sedaj pod okriljem MOP. Z ministrstvom je potrebno razčistiti glede 

mreže in njene uporabe. 

Zbor članov ZDUS 

Zbor članov ZDUS bo 21. 6. 2018. 

Dan ZDUS 

Tu je potekala razprava o tem, v kakšni obliki bi organizirali Dan ZDUS - morda z vsemi 

predsedniki DU.  

Vijola Bertalanič je dejala, da tako kot je bilo organizirano decembra ni bilo dobro. Trajalo je 

predolgo in to za upokojence ni bilo primerno. 

 



Odprta vprašanja s prejšnje seje 

 Ustanovitev PZDU: se ustanavlja, interesenti so, bomo obvestili, ko bo kaj znanega. 

 PZDU Šaleška: predlagajo uvedbo sejnine, so celodnevne odsotnosti. 

 PZDU Posavje: v Izoli je veliko slik, ki nastanejo na likovnih kolonija in vprašal kaj je s 

temi slikami?  

 PZDU Celje: na DU se postavlja vprašanje, kdaj bo popravljen pravilnik programa 

Starejši za starejše, saj je potrebno opredeliti tudi pristojnosti. 

Ob tej točki so se odprle še posamezne druge teme: 

 Zdravko  Malnar je povzel dogajanje na seji Komisije za šport, rekreacijo in gibalno 

kulturo, ki je po sklepu odbora obravnavala predlog za spremembo sofinanciranja PŠI 

in DŠI. Dejal je, da člani predlogu niso bili naklonjeni, kot argumente so na primer 

navedli, da zadeve tako tečejo že vrsto let ali pa da so DŠI bistveno dražje od PŠI.- 

Predlagal je, da se do sklica Zbora članov ZDUS pripravi predlog rebalansa Finančnega 

načrta ZDUS za leto 2018, ki naj vključuje spremembo pri sofinanciranju PŠI in DŠI. 

Anka Tominšek je dodala, da Svet ZPIZ zahteva zelo jasne kriterije in merila za 

deljenje sredstev RŠK, ker drugače za to ni zakonske podlage. Nadalje je povedala, da 

bo svet na seji razpravljal o vplačanih prispevkih, obravnavali bodo poročilo FURS, 

katerega podatki so optimistični. 

 Franc Lobnik je odprl razpravo na temo Uredbe GDPR. S strani ZDUS je bilo poslano 

obvestilo Informacijske pooblaščenke, na terenu pa bi potrebovali konkretno pomoč. 

Uredba prinaša nekaj novosti, ki pa niso tako zastrašujoče, kot se sprva zdi. Potrebno 

je narediti analizo, pregledati vse evidence, pravilnike in drugo ter pripraviti 

usmeritve. Ko bo to narejeno, bo ZDUS lahko poslal DU konkretne podatke. 

 Zdravko Malnar je opozoril na kadrovsko podhranjenost na ZDUS ter dejal, da je 

potrebno finančno okrepiti PZDU, ker se jim večajo obveznosti in naloge. 

 Vera Pečnik je opozorila na rok za predložitev novih Statutov PZDU – to je 30. 4. 2018. 

 

Ob zaključku seje je potekala krajša razprava o programu Starejši za starejše glede 

pristojnosti in nalog koordinatorjev ter odnosov med predsedniki in koordinatorji. Nekaj 

predsednikov PZDU je dodatno predlagalo, naj se sredstva programa za DU nakazujejo preko 

PZDU. 

Seja je bila zaključena ob 13.45 uri. 

Zapisala: 
Nika Antolašić      Janez Sušnik 
Tajnik ZDUS      Predsednik ZDUS 
 


