UPRAVNI ODBOR ZDUS

Zapisnik 3. redne seje UO ZDUS,
ki je bila v torek, 15.12.2015 ob 11. 30 uri v kavarni Delfin hotela ZDUS d.o.o., Izola

Prisotni člani: Janez Sušnik (podpredsednik ZDUS), Anka Tominšek (namestnica predsednika
Osrednjeslovenske PZDU), Vijola Bertalanič (predsednica PZDU Pomurje), dr. Konrad Steblovnik
(predsednik PZDU Šaleške), Marija Dietinger (namestnica predsednika PZDU Spodnje Podravje),
Zdravko Malnar (predsednik PZDU Gorenjske), Franc Lobnik (PZDU Zgornje Podravje), Zlatko Martin
Marušič (predsednik PZDU Severne Primorske), Janez Gologranc (predsednik PZDU Koroške), Mirko
Miklavčič (predsednik PZDU Južne Primorske), Jožef Žnidarič (predsednik PZDU Posavje), Janez
Malovrh (predsednik PZDU Zasavje), Emil Hedžet (namestnik predsednika PZDU Celje) in Jože Jazbec
(predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine).
Prisotni vabljeni: Ana Bilbija (predsednica Strokovnega sveta ZDUS), Alojz Vitežnik (Nadzorni odbor
ZDUS).
Opravičeno odsoten: Anton Donko (predsednik ZDUS), Franc Hojnik (predsednik PZDU Spodnje
Podravje)
Sejo je vodil podpredsednik ZDUS, Janez Sušnik, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne in jih ponovno
seznanil s situacijo, ki se je pripetila predsedniku Antonu Donku, nato je ugotovil udeležbo članov UO
ZDUS in njihovih namestnikov, ter
predlagal spremenjen dnevni red:
1. Pregled realizacije sklepov in sprejem zapisnika 2. redne seje UO ZDUS
2. Sprejem zapisnika 2. korespondenčne seje UO ZDUS
3. Osnutek izvedbenega načrta dela ZDUS za leto 2016
4. 70. letnica ZDUS
5. Manifest za izgradnjo II. tira Koper-Divača
6. Razno

Predsednik PZDU Koroške Janez Gologranc je vprašal podpredsednika kaj je s sredstvi, ki so bila
predvidena za srečanje upokojencev v PZDU Koroške, ker srečanja v letu 2015 niso imeli. Gospod
Sušnik mu je zagotovil, da bodo sredstva dobili v letu, ko bodo srečanje imeli in ko bodo predložili vsa
zahtevana dokazila.
Ad 1
Podpredsednik je prisotnim predstavil realizacijo posameznih sklepov 2. redne seje UO ZDUS, ki je
bila 10.11.2015. Vse točke realizacije posameznih sklepov so bile soglasno sprejete, razen:
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- sklepa št. 8., za katerega gospod Miklavčič predlaga, da se ponovno preuči predloge za priznanja, po
potrebi se spremeni pravilnik. Sklep se uskladi z Vido Karolino Rozman (predsednico Komisije za
kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve), o morebitnih dogovorjenih spremembah se seznani
člane UO na naslednji seji in
- sklepa št. 14., ki se začasno umakne, člani UO so predlagali tudi naslednje cene kilometrine, glede
na funkcijo, ki jo opravlja posamezen organ, in sicer 0,17€/km za vodstvo ZDUS in 0,37€/km za UO oz.
ostale organe ZDUS.
Sklep št. 1: Soglasno je bil sprejet zapisnik 2. redne seje UO ZDUS s spremembami v 8 in 14. sklepu.
Čistopis zapisnika 2. redne seje UO ZDUS je priloga tega dokumenta.
Ad 2
Gospod Sušnik je povzel sklic 2. korespondenčne seje, ki je bila sklicana na podlagi sklepa sprejetega
na 2. redni seji UO ZDUS. Na podlagi obrazložitve in priloženih dokazil je bil s 16 glasovi za, sprejet
naslednji:
Sklep št. 2:
UO ZDUS sprejme Predlog komisije za popis terjatev in obveznosti št. OP-328-2015/10 za
popravek 50 % terjatve do Polzela d.d. v vrednosti izdanega računa št. 377 v znesku
500,00 € in izdanega računa št. 442 v znesku 687,50 €.
Sklep št. 3: UO ZDUS se je seznanil z zapisnikom 2. korespondenčne seje ter ga soglasno sprejel.
Ad 3
Glede osnutka izvedbenega načrta dela ZDUS za leto 2016 so člani UO ZDUS menili, da je to izključno
stvar vodstva. Člani UO ZDUS so soglasno sprejeli:
Sklep št. 4: Osnutek izvedbenega načrta dela ZDUS za leto 2016 se - ne potrdi. Člani UO ZDUS bodo
osnutek podrobno pregledali in podali dopolnitve, predloge in pripombe, ki jih bodo posredovali
poslovni tajnici po elektronski pošti (na naslov tajnistvo@zdus-zveza.si) oz. po navadni pošti na
naslov ZDUS.
Ad 4
Gospod Sušnik je spregovoril o poročilu vezanem na pripravo na 70. letnico ZDUS, ki ga je za UO ZDUS
pripravil predsednik. Kot je razvidno iz poročila je vodstvo predlagalo dve varianti za zaznamovanje
70. obletnice ZDUS in sicer sta to Vseslovensko enodnevno srečanje upokojencev in organizacija
Svečane akademije, ki bi bila 30.9.2016, obenem tudi zaključna slovesnost 16. Festivala za 3.
življenjsko obdobje. Akademija bi bila izvedena v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, ki sprejme
1.500 obiskovalcev, program pa bi pripravil skupaj z organizatorjem festivala in Javnim skladom RS za
kulturne dejavnosti. Po krajši razpravi so člani UO ZDUS menili, da je glede na razpoložljiva denarna
sredstva in ob skrbi za popolno varnost, bolje organizirati Slavnostno Akademijo, zato je bil sprejet
Sklep št. 5: Ob 70. letnici ZDUS se organizira Slavnostna akademija dne 30.9.2016 v Gallusovi
dvorani Cankarjevega doma.
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Ad 5
Na podlagi predstavitve Manifesta o izgradnji II. tira Koper - Divača, ki ga je na Zboru članov
predstavil prof. dr. Marko Pavliha, je podpredsednik predlagal UO ZDUS sprejetje sklepa o podpori
manifesta. Soglasno je bil sprejet:
Sklep št. 6: UO ZDUS soglaša s pobudo, ki sta jo pripravila Združenje prometa in Gospodarska
zbornica Slovenije. Manifest bo podpisal podpredsednik Janez Sušnik.
Ad 6
Glede na splošno nezadovoljstvo, ki trenutno vlada med upokojenci v Sloveniji, je vodstvo ZDUS
menilo, da je o tem potrebno nasloviti Odprto pismo na predsednika vlade RS, ki ga je pripravilo
vodstvo ZDUS. UO ZDUS je sprejel:
Sklep št. 7: Odprto pismo za predsednika Vlade RS se dopolni, dopolnijo ga Anka Tominšek za
področja pokojnin, Ana Bilbija bo prestavila demografski sklada, dr. Dunja Obrsnel bo poskrbela za
področje zdravstva. Vse napisano zbere in uredi Nevenka Dobljekar, tajništvo zveze pa poskrbi za
odpošiljanje Odprtega pisma po elektronski pošti v kabinet predsednika Vlade RS in po pošti z
uradnim dopisom.
Zaradi članka, ki je bil objavljen na naslovnici častnika Delo dne 15.12.2015 z naslovom Bolniki in
zdravniki proti ministrici, se je UO ZDUS udeležila tudi mag Dunja Obersnel. Članom UO ZDUS je
predstavila napisano v omenjenem članku, da so udeleženci zborovanja družno izrazili ogorčenje nad
potezami ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc. Med udeleženci je navedena tudi Zveza društev
upokojencev Slovenije, katere predstavniki se zborovanja niso udeležili. Se soglasno sprejme sklep
Sklep št. 8.: Mag. Dunja Obersnel pripravi demanti na članek z naslovom Bolniki in zdravniki proti
ministric, uredila in odposlala ga bo Nevenka Dobljekar.

Ker hitrosti okrevanja predsednika v danem trenutku ni moč predvideti, je podpredsednik zaprosil za
pomoč pri vodenju ZDUS, predsednika PZDU Posavje Jožefa Žnidariča, ki je bil pomoč pripravljen
nuditi, zato je bil soglasno sprejet:
Sklep št. 9.: V času odsotnosti predsednika ZDUS, bo organizacijo pomagal voditi Jožef Žnidarič.
Področja, ki jih bo pokrival, bodo dodeljena na naslednjem kolegiju vodstva ZDUS.
Ob koncu so se prisotni dogovorili, da se gospodu Donku po končani seji UO ZDUS pošlje telegram, z
željami po hitrem okrevanju v imenu Zbora članov in UO ZDUS, za kar poskrbi tajništvo ZDUS.
Seja UO ZDUS se je končala ob 13.15 uri.

Zapisala:
Kaja Klun,
Referentka za splošne zadeve ZDUS

Janez Sušnik,
Podpredsednik ZDUS
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