
                                             

   
 

 

                                                                                                        Ljubljana, 15.12.2013 

 

 

 

Zapisnik 20. redne seje Upravnega odbora ZDUS v mandatu 2011-2015, ki je bila  

12.12.2013 ob 10,00. uri v Delfin hotelu ZDUS v Izoli 

 

 

Prisotni člani UO: dr. Mateja Kožuh Novak (predsednica ZDUS), Anton Donko 

(podpredsednik ZDUS), Slavica Golob (podpredsednica ZDUS), Mirko Lebarič (predsednik 

Pomurske PZDU), Franc Hojnik (predsednik PZDU Spodnje Podravje), Franc Lobnik 

(predsednik PZDU Zgornje Podravje), Janez Gologranc (predsednik Koroške PZDU), ______ 

(namestnik, Šaleška PZDU), Emil Hedžet (PZDU Celje), Jože Jazbec (predsednik PZDU 

Dolenjske in Bele Krajine), Janez Sušnik (PZDU Gorenjske), Alojz Vitežnik (predsednik 

PZDU Severne Primorske), Marjan Pavlič (predsednik PZDU Južne Primorske), Marjan 

Sedmak (predsednik Osrednjeslovenske PZDU), Janez Malovrh (predsednik PZDU Zasavje). 

 

Ostali prisotni: Cecilija Lumbar (predsednica NO ZDUS), Jožef Gašperšič (član Strokovnega 

sveta in idejni vodja Modrega servisa), Toni Rifelj (predsednik Komisije za gospodarstvo) in 

Rožca Šonc (predsednica NS Delfin hotela ZDUS d.o.o. Izola). 

 

Opravičeno odsotni: Olga Košir (predsednica Posavske PZDU). 

 

Sejo UO je vodila Mateja Kožuh Novak (predsednica ZDUS). 

 

Predlagala je naslednji dnevni red: 

1. Obravnava in sprejem zapisnika 19. seje UO ter zapisnikov korespondenčnih sej 

UO DP.S.7-11-2013 in DP.S. 29-11-2013 

2. Finančno stanje ZDUS 

3. Predlog predračuna za leto 2014 

4. Predlog programa za leto 2014 

5. Novosti na področju zakonodaje 

a) KAD  in davčna zakonodaja (B. Kastelic) 

b) EU volitve, Zakon o volitvah v DZ in zakon o dolgotrajni oskrbi (M. Kožuh 

Novak) 

6. Zamenjava predsednice Komisije za pokojninsko politiko (M. Kožuh Novak) 

7. Zavod Vzajemnost 

Razpis za imenovanje novih članov Sveta Zavoda Vzajemnost 

8. Sklad vzajemne samopomoči 

9. Modri servis, začetek pilotskih projektov 

10. Zakon o davku na nepremičnine – organizacija pomoči članom 

11. Razno 

a) Znamke za potrditev plačevanja članarine 

b) Študentska svetovalnica  

c) Sprejem Društva upokojenih obrtnikov in malih podjetnikov 

d) Sprejem Društva upokojencev Trnovo – Lokve 

e) Sprejem predlogov za priznanja 



                                             

   
 

 

f) Uporaba kartice Diners –nova ponudba 

g) Informacija o letnem vnosu letnih podatkov o delu društva 

h) Letna poročila PZDU-jev 

i) Možnost za skupno ponudbo avtobusnih prevozov za letovanja 

j) Informacija o elektronskih pismih 

k) Nadzor nad zloženkami v ZPIZ-u 

l) Potreba po preobrazbi komisij za bivalno kulturo 

m) Zaključno poročilo projekta 13. Festivala za tretje življenjsko obdobje 

 

SKLEP: Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

 

Ad 1. Obravnava in sprejem zapisnika 19. seje UO ter zapisnikov korespondenčnih sej 

UO DP.S 7-11-2013 in D.P.S. 29-11-2013 

 

Ob obravnavi  zapisnikov je C. Lumbar opozorila na vprašanje realizacije sklepov.  

Pripombo k korespondenčni seji z dne 7.11.2013 je podal J. Sušnik, ki je poudaril, da je 

zaustavitev financiranja pokrajinskih društev povzročilo blokado delovanja Pokrajinske zveze 

Gorenjske, opozoril je tudi na financiranje sindikata KS90. Prav tako je na izpad sredstev 

opozoril F. Hojnik, saj nimajo sredstev za plačilo decembrske najemnine.  

V razpravo se je vključila tudi A. Tominšek, ki je opozorila na problematiko namenskosti 

porabe sredstev iz naslova financiranja ZPIZ. Navedena sredstva niso namenjena financiranju 

delovanja pokrajinskih zvez, temveč so strogo namenska in so namenjena le za rekreativne, 

športne in kulturne namene, za katere veljajo posebni kriteriji. M. Kožuh Novak je v zvezi s 

slednjimi poudarki, zagotovila, da se sredstva, prejeta s strani ZPIZ že sedaj uporabljajo 

strogo namensko in nikakor ne za delovanje pokrajinskih zvez. 

 

SKLEP:  

Zapisnik 19. seje UO ter zapisnika korespondenčnih sej UO DP.S. 7-11-2013 in DP.S.29-

11-2013 so potrjeni.  

 

 

Ad 2. Finančno stanje ZDUS 

 

Uvodoma je M. Kožuh Novak poudarila, da je prikazana realizacija finančnega načrta od 

1.1.2013 do 31. 10. 2013 s predikcijo do konca leta 2013. Izplačevanje obveznosti je potekalo 

tudi meseca novembra. 

 

V razpravi je J. Gologranc opozoril na odhodkovno stran v zvezi z zneskom, ki bi jo morale 

prejeti pokrajinske zveze do konca leta. M. Kožuh Novak je pojasnila, da je odgovor na 

postavljeno vprašanje odvisen od knjiženja, ki bo opravljeno 15. 12. 2013. 

 

F. Lobnik je dal pobudo za obravnavo pokrivanja stroškov za najete prostore pokrajinskih 

zvez ter vprašanje glede financiranja športnih dejavnosti, o čemer sta razpravljala A. 

Tominšek in A. Vitežnik. M. Kožuh Novak je v zvezi s financiranjem športne dejavnosti in 

razdelitve teh sredstev po pokrajinskih zvezah, poudarila, da so bili kriteriji za razdelitev 

sredstev za te namene določeni s sklepom UO.  



                                             

   
 

 

 

C. Lumbar in M. Sedmak sta opozorila na prenovo ZDUS, kajti o tem UO ni razpravljal in ne    

sklepal. Odgovorila je M. Kožuh Novak, ki je pojasnila, da na račun prenove ni bilo 

zadolževanja, posledica prenove bo višja najemnina, o tem pa je razpravljal tudi UO. V 

razpravi so v nadaljevanju razpravljali še M. Lebarič, J. Gologranc in J. Malovrh. 

 

Glede na manjkajoča sredstva v letu 2013, je M. Kožuh Novak opozorila o potrebnih 

sredstvih za leto 2014, ki jih bo po oceni manjkalo, zato je potrebno razmišljati o novih virih 

sredstev ter o prioritetah. Posebej je poudarila zahteve iz projektov EU, ki so vezani na 

participacijo sredstev ZDUS, prav tako sredstva MDDSZEM zahtevajo lastna sredstva itd. 

V nadaljevanju sta C. Lombar in M. Sedmak opozorila na racionalnost glede uporabe 

sredstev, na vprašanje racionalnosti  razporeditve dela v ZDUS, na članka v ZDUS Plus in 

Vzajemnosti, ki sta imela negativne posledice. M. Kožuh Novak je navajanje slednjih dveh 

razpravljavcev ocenila za skrajno nedostojno.  

 

Po razpravi je bil sprejet 

SKLEP  

UO se je seznanil s finančnim stanjem od 1. 1. 2013 do 31. 10. 2013 s predikcijo do konca 

leta 2013. 

Člani UO naslednji teden prejmejo realizacijo  finančnega stanja ZDUS po knjiženju 

15.12.2013. 

 

 

Ad 3. Predlog predračuna za leto 2014 / Ad 4. Predlog programa za leto 2014 

 

Ker je vsebina pod točko 3. in 4. dnevnega reda identična, je bila razprava o obeh točkah 

združena. M. Kožuh Novak je uvodoma poudarila, da je za uresničevanje programa za leto 

2014 potrebno izboljšati komunikacijo  s članstvom, kar velja tudi za polnjenje in zasedenost 

hotela Delfin, saj  bo priliv sredstev  iz naslova dobička poslovanja toliko bolj zanesljiv. Prav 

tako društva lahko pričakujejo več sredstev iz naslova  povečanja članstva v DINERS klubu. 

Poudarila je, da je potrebno zlasti vzpodbuditi plačevanje članarin in hkrati več nuditi 

društvom upokojencev, posebej na področju izobraževanja. Le-ta naj bi se v večji meri 

odvijala v hotelu Delfin z namenom polnitve zasedenosti ob ustrezni nižji ceni. Opozorila je 

tudi na projekte MDDSZEM za pravočasno informiranost članstva na področju aktualne 

zakonodaje. 

 

 

Sprejet je bil naslednji  

SKLEP 

Člani upravnega odbora pregledajo Predlog predračuna za leto 2014 in Predlog 

programa za leto 2014 ter do 15. 1. 2015 posredujejo stališča s predlogi sprememb. 

 

 

 

 

 

 



                                             

   
 

 

 

Ad 5. Novosti na področju zakonodaje 

 

a) KAD  in davčna zakonodaja  

 

B. Kastelic je predstavila proces usklajevanja in vsebino predloga zakona o Slovenskem 

državnem holdingu. Zakon Vlada posredovala že v obravnavo v Državni zbor. Na vsebino 

predloga zakona je imela ZDUS pripombe zlasti v delu, ki se nanaša na samostojnost KAD v 

okviru SDH, kot samostojna pravna oseba. Prav tako smo predlagali, da se v skladu z rokom, 

ki ga določa ZPIZ-2, ustanovi Demografski rezervni sklad, ki bi v bodoče skrbel za sredstva 

za pokojnine. S tem bi bila zagotovljena namenska uporaba premoženja KAD, kot je bila 

doslej, vendar predlagatelj tej zahtevi ugodil le deloma. Zakon sicer predvideva KAD kot 

samostojno pravno osebo v okviru SDH, vendar je upravljanje premoženja preneseno na 

SDH. S tem se ZDUS ne strinja, zato bo v procesu obravnave zakona v okviru Državnega 

zbora skušala v sodelovanju s poslansko skupino DESUS uveljaviti ustrezen amandma, ki naj 

bi zagotovil, da KAD upravlja s svojim premoženjem. 

 

V razpravi je A. Tominšek poudarila, Da je ZPIZ že opozoril Vlado RS glede obveznosti 

ustanovitve Demografskega rezervnega sklada in sicer do 1.1.2015, kot to predvideva ZPIZ-2, 

kjer je vprašanje glede zagotavljanja  virov sredstev sklada. Seznanjeni smo, da pristojni 

organi glede ustanovitve navedenega sklada še niso pristopili k delu. V nadaljevanju je A. 

Tominšek opozorila, da gre iz državnega proračuna čedalje več sredstev za pokojnine, kajti 

prispevkov ni dovolj. Poudarila je tudi, da bi morali biti amandmaji, ki bodo pripravljeni k 

zakonu, potrjeni na Upravnem odboru.  

 

S. Golob je postavila vprašanje glede nadaljnje usode letnega dodatka in glede informacij, ki 

se nanašajo na pripravo nove pokojninske reforme. 

 

V nadaljevanju je B. Kastelic navzoče seznanila z rešitvami in vprašanji novo sprejetega 

zakona o davku na nepremičnine.  

 

Upravni odbor je sprejel naslednji  

SKLEP 

Upravni odbor se je seznanil z informacijo o predlogu zakona o Slovenskem državnem 

holdingu in Zakonu o davku na nepremičnine. 

 

b) EU volitve, Zakon o volitvah v DZ in zakon o dolgotrajni oskrbi  

 

M. Kožuh Novak je v zvezi z  predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

volitvah v Državni zbor navzoče seznanila, da bo v januarju v Državnem svetu organiziran 

posvet. Navzoče je tudi seznanila, da je predlog zakona že meseca marca 2013 vložen v 

proceduro Državnega zbora, vendar še ni bil vključen na dnevni red seje DZ. Na dnevni red 

DZ ni bil še uvrščen iz razlogov poslovniških določb, saj je v proceduri že vložen zakon z isto 

vsebino, ki ga je predlagala poslanska skupina PS. Poslano je bilo tudi pismo predsedniku RS 

Borutu Pahorju, v katerem smo poudarili ignoranco glede vložene naše zakonske pobude  o 

spremembi volilnega sistema. Z usmeritvami našega zakona se strinjajo številne organizacije 

civilne družbe, med drugim ZZNOB Slovenije, vstajniške skupine in drugi.  



                                             

   
 

 

 

Glede Zakona o dolgotrajni negi in zavarovanju za trajno nego še vedno ni nič novega, kot 

vemo, smo ga že v letu 2012 predložili MDDSZEM.  

 

Upravni odbor je sprejel  

SKLEP 

Upravni odbor se je seznanil z EU volitvami, Zakonom o volitvah in zakonom o 

dolgotrajni oskrbi.  

 

 

Ad 6. Zamenjava predsednice Komisije za pokojninsko politiko (M. Kožuh Novak) 

 

M. Kožuh Novak je obrazložila predlog Komisije za kadrovske in organizacijske zadeve, ki 

predlaga razrešitev predsednice komisije za pokojninski  sistem A. Tominšek in imenovanje 

novega predsednika Nikole Ladika.  

 

V razpravi je A. Tominšek izrazila začudenje nad načinom izvedbe nameravane razrešitve. 

Podvomila je tudi v ustrezno strokovnost predlaganega predsednika glede poznavanja 

pokojninske in invalidske problematike. Dejala je, da se strinja z razrešitvijo, temveč le v 

primeru, da jo zamenja nov predsednik komisije, ki bo strokovnjak na področju dela komisije. 

Prav tako je poudarila, da bi soglašala s predlogom za njeno zamenjavo, če bi predlog za 

zamenjavo predsednika komisije izhajal iz Upravnega odbora.  

 

Po razpravi je Upravni odbor sprejel 

SKLEP 

Upravni odbor ne sprejema predloga Kadrovske komisije za razrešitev Anke Tominšek, 

predsednice Komisije za pokojninski sistem. 

 

 

Ad 7. Zavod Vzajemnost 

 

Razpis za imenovanje novih članov Sveta Zavoda Vzajemnost 

 

Upravni odbor je sprejel  

SKLEP 

V Svet Zavoda Vzajemnost se predlagajo: 

- Anton Donko, 

- Toni Rifelj in 

- Boris Kralj - glas zainteresirane javnosti. 

 

 

Ad 8. Sklad vzajemne samopomoči 

        

M. Kožuh Novak je podrobneje predstavila finančno stanje Sklada Vzajemne samopomoči 

konec leta 2013 in prognozo do leta 2018. Predstavila je tudi osnutek novega pravilnika 

Vzajemne samopomoči, ki določa nekatere rešitve za finančno vzdržnost sklada v bodoče. 

Temelji zlasti na širjenju članstva, saj je sedaj pravi trenutek za pridobivanje novih članov, saj 



                                             

   
 

 

je z novo socialno zakonodajo posmrtnina postala socialna kategorija in jo bodo upravičeni le 

državljani pod določenim cenzusom prejemkov.  

 

V razpravi, kjer so sodelovali  A. Tominšek, J. Jazbec in F. Lobnik so bili dani poudarki glede 

pravne možnosti zaprtja sklada, prenosa sredstev sklada in občutljivosti delovanja sklada 

nasploh.  

 

Po razpravi je bil sprejet  

SKLEP 

Upravni odbor se je seznanil s Pravilnikom Sklada Vzajemne pomoči. O njem bo 

sklepal, po njegovi nadaljnji dodelavi tako v pravnem, kot vsebinskem smislu. 

 

 

Ad 9. Modri servis, začetek pilotskih projektov 

 

Uvodno obrazložitev aktivnosti glede ustanovitve Modrega servisa je podal J. Gašperšič. 

Poudaril je, da naj bi bil Modri servis kot organizacijska enota znotraj ZDUS namenjen 

možnosti nudenja opravljanja občasnega dela upokojencev. V naslednjem koraku, naj bi se 

organizacijska enota znotraj ZDUS preoblikovala v status socialnega podjetja. V skladu z 

navedenim bo pripravljen kratkoročni akcijski načrt aktivnosti.  

 

V nadaljevanju je T. Rifelj prisotne seznanil z EU projektom v zgornje savinjski regiji, ki 

združuje upokojence-iskalce občasne zaposlitve, povpraševalce dela in posrednika dela. 

Podrobneje je opisal način in obliko delovanja takega podjetja.  

V nadaljevanju je J. Gašperšič poudaril, da bi sredstva za zagon podjetja sprva zagotavljal 

ZDUS, nato bi sredstva iz naslova posredovanja dela bila celo možen vir za delovanje 

posameznih društev upokojencev. Počasi bi se lahko dejavnost prenesla na PZDU. Čim prej je 

potrebno razposlati po PZDU vprašalnik o morebitnih posameznikih, ki bi opravljali občasno 

delo in hkrati povpraševanje po tem delu.  

J. Malovrh je pojasnil, da so v pokrajinski zvezi predlog za ustanovitev Modrega servisa  že 

razpravljali in so ga podprli. R. Šonc je sicer podprla predlog, vendar je opozorila na 

vprašanje odnosa le-tega do prostovoljskega dela v društvih.  

 

Upravni odbor je sprejel  

SKLEP 

Upravni odbor se je seznanil z aktivnostmi za ustanovitev Modrega servisa in jih podprl, 

aktivnosti naj se nadaljujejo. 

Nosilci o opravljenih aktivnostih in izpolnjenem vprašalniku potreb in števila 

ponudnikov dela sproti obvešča Upravni odbor.  

 

 

Ad 10. Zakon o davku na nepremičnine – organizacija pomoči članom 

 

Aktivnosti, vezane na realizacijo zakona v začetku leta 2014, je podrobneje obrazložila B. 

Kastelic. Geodetska uprava bo najkasneje do 1. februarja 2014 vsem lastnikom nepremičnin 

in vsem drugim davčnim zavezancem, v skladu s postopkom, ki je predpisan za poskusni 

izračun vrednosti nepremičnin po zakonu, ki ureja množično vrednotenje nepremičnin, 



                                             

   
 

 

poslala obvestila o podatkih o nepremičninah, posplošeni tržni vrednosti, ki je pripisana 

nepremičninam na dan priprave obvestila, s pripisanim informativnim podatkom o davčnih 

stopnjah in o izračunanem davku na nepremičnine. 

Podatki, ki bodo v registru nepremičnin evidentirani po stanju na dan  1. aprila 2014, bodo 

uporabljeni za odmero davka za leto 2014. 

Geodetska uprava bo objavila podrobnejša navodila o sporočanju sprememb podatkov iz 

obvestila na svojih spletnih straneh. 

Glede na to, da večina starejših ni vešča z delom na računalniku oz na spletnih straneh, bo 

ZDUS na terenu po posameznih pokrajinskih zvezah društev upokojencev izobrazil ustrezno 

število upokojencev, ki bi nudili pomoč posameznikom pri pregledu informativnih podatkov o 

davčnih stopnjah in o izračunanem davku na nepremičnine, ki jih bo Geodetska uprava 

poslala vsem lastnikom nepremičnin najkasneje do 1. februarja 2014. 

 

Upravni odbor je sprejel  

SKLEP  

Pokrajinske zveze upokojencev bodo obveščene v začetku meseca januarja 2014 o 

ukrepih pomoči, ki bi jih nudili ob prejemu informativnih poskusnih izračunov 

vrednosti nepremičnin po zakonu, ki ureja množično vrednotenje nepremičnin, ki jih bo 

Geodetska uprava poslala davčnim zavezancem najkasneje do 1. februarja 2014. 

 

 

Ad 11. Razno 

 

Pod to točko so bili člani Upravnega odbora seznanjeni z: 

 

a) Znamke za potrditev plačevanja članarine 

So razdeljene za vse PZDU razen za Ptuj, ker so se že predhodno odpovedali nalepkam  ter 

Ljubljana, saj jih bodo prejeli predsedniki v prvi polovici januarja na sedežu ZDUS. 

 

b) Študentska svetovalnica  

Projekta študentska svetovalnica za nepremičnine se ne sprejme zaradi spremenjenih pogojev 

delovanja, saj sta študenta našla prostor drugje tu pa bi se registrirali.  

 

c) Sprejem Društva upokojenih obrtnikov in malih podjetnikov 

Soglasno je bil sprejet 

SKLEP: DUPOS Nova Gorica je polnopravni član ZDUS. 

 

d) Sprejem Društva upokojencev Trnovo – Lokve 

Soglasno je bil sprejet 

SKLEP: DU Trnovo-lokve je polnopravni član ZDUS. 

 

e) Sprejem predlogov za priznanja 

Soglasno je bil sprejet 

SKLEP: UO je potrdil predloge za priznanja, ki jih je pripravila KKOZ. 

 

f) Uporaba kartice Diners –nova ponudba 

Posredovana je bila informacija o novi ponudbi. 



                                             

   
 

 

g) Informacija o letnem vnosu letnih podatkov o delu društev 

 

h) Letna poročila PZDU-jev 

Pozvani k predložitvi poročil in dokazil o delovanju v letu 2013. 

 

i) Možnost za skupno ponudbo avtobusnih prevozov za letovanja 

Ta možnost se proučuje, predstavljena je bil ponudba Kompasa. 

 

j) Informacija o elektronskih pismih 

 

k) Nadzor nad zloženkami v ZPIZ-u 

 

l) Potreba po preobrazbi komisije za bivalno kulturo 

 

m) Zaključno poročilo projekta 13. Festivala za tretje življenjsko obdobje 

Prejeli poročilo 13. F3ŽO in zbornik. 

 

 

 

Zapisala                     Predsednica 

Branka Kastelic           dr. Mateja Kožuh Novak 

 

 

 

 


