Upravni odbor Zveze društev upokojencev Slovenije

Ljubljana, 14. 7. 2020

Zapisnik 4. redne seje Upravnega odbora
Zveze društev upokojencev Slovenije v mandatnem obdobju 2019-2023,
ki je bila dne 10. 7. 2020 s pričetkom ob 10. uri
v kavarni Delfin Hotela ZDUS d. o. o. Izola
Prisotni člani: Janez Sušnik (predsednik ZDUS), Vera Pečnik (podpredsednica ZDUS), Jožica
Puhar (podpredsednica ZDUS), Franc Vedenik (Šaleške PZDU), Dušan Kraševec (PZDU
Dolenjske in Bele krajine), Zlatko Martin Marušič (PZDU Severne Primorske), Zdenka Jan
(PZDU Celje), Milan Zmrzlak (Zasavska PZDU), Željko Kljajić (Koroška PZDU), Robert Plavčak
(Gorenjska PZDU), Viktor Kokol (PZDU Spodnje Podravje), Edi Sever (Zgornjepodravska
PZDU), Janez Čepljak (PZDU Ljubljana z okolico), Vijola Bertalanič (Pomurska PZDU), Jožef
Žnidarič (PZDU Posavje), Mirko Miklavčič (PZDU Južno Primorske).
Prisotni drugi vabljeni: Karolina Vida Rozman (predsednica Komisije za kadrovske,
organizacijske in statutarne zadeve ZDUS), Franc Lobnik (predsednik Nadzornega odbora
ZDUS), Rožca Šonc (operativna vodja programa Starejši za starejše), Črt Kanoni (urednik
revije ZDUS Plus.
Opravičeno odsotni drugi vabljeni: Nika Antolašić (tajnik ZDUS).
Janez Sušnik je uvodoma pozdravil prisotne, preveril sklepčnost in predlagal v sprejem
dnevni red.
Na predlog Janeza Sušnika je bil sprejet
Sklep št. 1: Potrdi se dnevni red 4. redne seje Upravnega odbora ZDUS dne 10.7.2020:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 4. redne seje
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Upravnega odbora ZDUS
Pozdrav novemu predsedniku PZDU Gorenjske Robertu Plavčaku in
novemu predsedniku PZDU Spodnje Podravje Viktorju Kokolu in hkrati
predstavnikoma PZDU v Upravnem odboru ZDUS in ugotovitev
spremenjene sestave Upravnega odbora ZDUS
Realizacija sklepov in potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje, ki je
potekala od 21.5.2020 do 22.5.2020
5-mesečna realizacija finančnega načrta ZDUS za leto 2020 in pristop k
varčevalnim ukrepom
Pregled vplačanih članarin na dan 30.6.2020
Poročilo ZDUS o delu med epidemijo koronavirusa COVID-19
Poročilo programa Starejši za starejše v letu 2019 in med epidemijo
koronavirusa COVID-19
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8. Poročilo o mednarodnem sodelovanju in aktivnostih na tem področju
9. Kadrovske in organizacijske zadeve

a) Seznanitev s predlogom Skupščini Delfin Hotela ZDUS d.o.o. Izola za
imenovanje predstavnikov ZDUS za člane Nadzornega sveta Delfin
Hotela ZDUS d.o.o. Izola
b) Potrditev predloga članice Jožice Puhar in namestnice Katje Krivec v
Upravnem svetu Age Platform
c) Seznanitev z odstopom Metode Bole Finžgar z mesta predsednice
Komisije za izobraževanje programa Starejši za starejše in imenovanje
Anke Ostrman na to mesto ter hkrati imenovanje za članico
Programskega sveta programa Starejši za starejše
d) Predlog o začasnem zadržanju Akta o sistemizaciji delovnih mest
10. Pobuda PZDU Gorenjske Upravnemu odboru ZDUS za spremembo načina
plačila članarine in s tem spremembo 2. odstavka 9. člena Pravilnika o
urejanju medsebojnih odnosov Zveze društev upokojencev Slovenije in
Pokrajinskih zvez društev upokojencev Slovenije
11. Potrditev evidence seznamov osebnih podatkov, ki jih pridobiva,
obdeluje in hrani ZDUS
12. Informacija o sklepih Nadzornega sveta Delfin Hotela ZDUS d.o.o. Izola in
priprava na Skupščino Delfin Hotela ZDUS d.o.o. Izola
13. Razno
a) Dnevi medgeneracijskega sožitja – maj 2021
b) Vozovnice za brezplačne medkrajevne javne prevoze
c) Informiranost na vseh treh ravneh organizacije (ZDUS-PZDU-DU)
AD 2 Pozdrav novemu predsedniku PZDU Gorenjske Robertu Plavčaku in hkrati
predstavniku PZDU v Upravnem odboru ZDUS in ugotovitev spremenjene sestave
Upravnega odbora ZDUS

Janez Sušnik je pozdravil novega predsednika PZDU Gorenjske Roberta Plavčaka in
novega predsednika PZDU Spodnje Podravje Viktorja Kokola, ki sta tako hkrati člana
Upravnega odbora ZDUS in ju povabil h kratki predstavitvi njunih življenjskih poti.
Robert Plavčak je član društva upokojencev Kranjska Gora, po izobrazbi diplomirani
pravnik, ki je 20 let delal v policijskih vrstah in tudi v občinski upravi, tako, da mu je
občinska problematika dobro poznana. Je športnik, prostovoljec, gasilec. Želi si
dobrega sodelovanja.
Viktor Kokol je član DU Dornava, kjer je predsednik sedem let. V PZDU je kot
predsednik vodil že ekspertno komisijo in se na pobudo vodstva PZDU vključeval v
druge aktivnosti. Zaposlen je bil v gospodarstvu in v policiji, kjer je opravljal naloge
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od policista do komandirja, vodil je tudi Krajevno skupnost, bil član Sveta javnih
zavodov. Trenutno si zelo prizadeva stabilizirati odnose v PZDU Spodnje Podravje.
Sklep št. 2: Člani so se seznanili in strinjali s spremenjeno sestavo Upravnega
odbora ZDUS.
AD 3 Realizacija sklepov in potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje, ki je potekala od
21.5.2020 do 22.5.2020
Janez Sušnik je uvodoma povedal, da je bilo poročilo o izvršitvi sklepov in zapisnik poslano z
vabilom na sejo.
Na zapisnik ni bilo pripomb.
Sklep št. 3: Potrdi se zapisnik 3. korespondenčne seje z dne 21.5.2020.
AD 4 5-mesečna realizacija finančnega načrta ZDUS za leto 2020 in pristop k varčevalnim
ukrepom
Janez Sušnik je povedal, da je bilo gradivo poslano naknadno in so finančni načrt lahko že
pregledali. Finančna situacija je vse prej kot dobra, kar je tudi posledica epidemije
koronavirusa COVID-19.. Ker so v poročilu zajeti tudi prihodki in odhodki programa Starejši
za starejše, to malo izboljša finančno sliko, sicer pa je prihodkov v 5. mesecih le 14% od
načrtovanih.
Zaradi izgube prihodkov od Dnevov medgeneracijskega sožitja, dividend, izgube prihodkov za
šport in rekreacijo v skupni višini cca 300.000,00 EUR, bo moral narediti ZDUS rebalans
plana. Vsekakor bo ta izguba vplivala tudi na PZDU-je, zato je Janez Sušnik predlagal, da bi
del sredstev, ki so jih PZDU prejela za delovanje od ZDUS v decembru 2019, porabili za
delovanje oz. nekatere aktivnosti v letošnjem letu.
Janez Sušnik je še dodal, da je ZDUS tudi že racionaliziral ukrepe v zvezi z delom zaposlenih
(delo na domu, subvencionirano čakanje na delo, dežurna služba.
Vijola Bertalanič je pripomnila, da bi se moralo zagotoviti neko stalno financiranje (stalni
dohodek) na državni ravni.
Franc Vedenik je rekel, da naj PZDU ne čakajo samo na sredstva ZDUS, da morajo tudi sami
pridobiti financiranje, njim je uspelo nek dogovor za občinska sredstva od katerih nekaj
ostane PZDU, ostalo se razdeli društvom upokojencev.
Edi Sever je povedal, da so sredstva pridobljena v letu 2019 za kritje stroškov tistega leta, da
pa je pomembna članarina in prepoznavanje dela PZDU v njihovih občinah. Potrebno se je
prijavljati na razpise (športne, rekreativne, kulturne), kljub temu, da pa je včasih težko doseči
razpisane kriterije.
Željko Kljajić je povedal, da v kolikor v letošnjem letu ne bo sredstev za PZDU in DU, bo
nezadovoljstvo v društvih precejšnje. Postavil je tudi vprašanje kaj bo s sredstvi za PŠI, ali bo
letos ZDUS organiziral DŠI? Izpostavil je tudi težavo predsednika Komisije za šport, rekreacijo
in gibalno kulturo o sodelovanju znotraj komisije.
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Jože Žnidarič je povedal, da v njihovi PZDU veliko sredstev pridobijo sami, da pa od podjetij
vedno težje dobijo kakšna sredstva. Predlagal je, da bi se članarina pobirala in plačala do
31.9. v letu. Poleg tega je podal predlog, da ZDUS predlaga koriščenje turističnih vavčerjev do
31.3.2021. Povedal je, da so v društvih v času epidemije COVID-19 šivali maske za starejše,
podarjene zdravstvenim domovom in Rdečemu križu, PZDU Posavje je donirala 579,62 EUR
za blago za maske. Pri tem je predsednika ZDUS pozval, da bi se zagotovile maske iz
Blagovnih rezerv. Želi, da bi ZDUS bolj obveščal svoje člane predvsem o dolgotrajni oskrbi,
želi tudi seznam članov ZDUS v Svetu zavodov in Nadzornih svetih.
Sklep št. 4: Člani so se seznanili s 5-mesečno realizacijo finančnega načrta ZDUS za leto
2020 in pristopom k varčevalnim ukrepom.
AD 5 Pregled vplačanih članarin na dan 30.6.2020
Gradivo so prisotni prejeli skupaj z vabilom.
Janez Sušnik je povedal da se pojavljajo društva upokojencev, ki 2 leti zapored nimajo
plačane članarine.
ČLANARINA
NEPLAČNIKI 2019 IN 2020 (DO 30.6.)
CELJE
J. PRIMORSKA
ALJAŽEV HRIB
ANKARAN
BLAGOVNA
HRVATINI
DOBJE
PEVSKO DU CELJE
PLANINA PRI SEVNICI
PRISTAVA PRI MESTINJU
ROGAŠKA SLATINA

OSREDNJESLOVENSKA POMURSKA
KODELJEVO
DOBROVNIK
LOG PRI BREZOVICI

S. PRIMORSKA
KOSTANJEVICA
TOLMIN

SP. PODRAVJE
OPTIMISTI
UPDS

ZASAVSKA
ZG. PODRAVJE
ŠMARTNO PRI LITIJI TINJE

V kolikor ta društva ne bodo plačala članarine v letu 2020, se bo predlagalo, da se prekinejo
odnosi z ZDUS.
Nadalje je povedal, da je plačane članarine do 30.6.2020 53 %.
Edi Sever je podal pripombo, da je izračun plačila članarin popolnoma napačen. Karmen
Šparovec Terekhov je povedala, da se za izračun uporablja formulo, ki se jo je uporabljalo že
v preteklih letih in da je izračun samodejen v programu Excel. Z Edijem Severjem se je
dogovorila, da bosta naredila pregled, ko bo delavka na ZDUS-u.
Janez Čepljak je postavil vprašanje zakaj je tako nizko plačilo članarine Aktivov in klubov in
zakaj se med plačilom članarin še vedno vodi društva upokojencev Osrednjeslovenske PZDU
in kaj se bo zgodilo s članarino, ki so jo plačala ta društva, niso pa se želela vključiti v PZDU
Ljubljana z okolico.
Janez Sušnik je povedal, da trenutno poteka mediacija z Mestno zvezo upokojencev –
Osrednjeslovensko PZDU in društva čakajo odločitev sodišča, takrat bo tudi ZDUS lahko
sprejel nadaljnje ukrepe in odločitve.
Sklep št. 5: Člani so se seznanili s pregledom vplačanih članarin na dan 30.6.2020
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AD 6 Poročilo ZDUS o delu med epidemijo koronavirusa COVID-19
Sklep št. 6: Člani so se seznanili s Poročilo ZDUS o delu med epidemijo koronavirusa
COVID-19, katerega gradivo so prejeli skupaj z vabilom.
AD 7 Poročilo programa Starejši za starejše v letu 2019 in med epidemijo koronavirusa
COVID-19
Rožca Šonc je predstavila poročilo o delu programa Starejši za starejše v letu 2019 in med
epidemijo koronavirusa COVID-19.
Janez Sušnik je izrekel veliko pohvalo, ki gre pokrajinskim koordinatorjem in prostovoljcem
programa, ki so namesto obiskov, ki so bili v času epidemije prepovedani, šivali maske in se s
starejšimi pogovarjali po telefonu.
Janez Čepljak je pohvalil požrtvovalno delo prostovoljk in prostovoljcev pri izvajanju
Programa Starejši za starejše, imel pa je pripombo na zgibanko, kjer je navedena prisotnost v
15 pokrajinah od katerih 2 nista registrirani kot PZDU (Savinjska in Notranjska), v Povzetku
analize zbirnikov vprašalnikov o aktivnosti prostovoljcev pa bi bilo korektno in potrebno
prikazati po dejanskih 13 (uradnih) PZDU.
Janez Sušnik je povedal, da bo točna predstavitev programa predstavljena v novi brošuri. Za
ostalo je pristojen Programski svet programa Starejši za starejše.
Člani so izrazili željo, da se jim posreduje gradivo s predstavitvijo o delu programa Starejši za
starejše, ki ga je Rožca Šonc predstavila na seji Upravnega odbora.
Sklep št. 7: Člani so se seznanili s poročilom programa Starejši za starejše v letu 2019 in
med epidemijo koronavirusa COVID-19
AD 8 Poročilo o mednarodnem sodelovanju in aktivnostih na tem področju
Jožica Puhar je povedala, da si skrajšano poročilo o mednarodnem sodelovanju lahko
preberejo v junijski številki revije ZDUS Plus, gradivo pa je objavljeno tudi na spletni strani.
Sklep št. 8: Člani so se seznanili s poročilom o mednarodnem sodelovanju in aktivnostih na
tem področju
AD 9 Kadrovske in organizacijske zadeve
a) Podana je bila pripomba, da Gabrijel Cintauer ne ustreza pogojem, ker ima strojno
izobrazbo, po aktu pa bi moral imeti izobrazbo gradbene smeri.
Karolina Vida Rozman je povedala, da gre za lapsus v aktu, kjer bi moral biti zapisan pogoj
izobrazba »tehnične smeri«.
b) Potrditev predloga članice Jožice Puhar in namestnice Katje Krivec v Upravnem svetu
Age Platform
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c) Seznanitev z odstopom Metode Bole Finžgar z mesta predsednice Komisije za
izobraževanje programa Starejši za starejše in imenovanje Anke Ostrman na to mesto
ter hkrati imenovanje za članico Programskega sveta programa Starejši za starejše.
d) Predlog o začasnem zadržanju Akta o sistemizaciji delovnih mest
Karolina Vida Rozman je povedala, da Akt o sistemizaciji delovnih mest ni potreben, ker
ZDUS nima več kot 10 zaposlenih in tudi ni potrebno, da se uporablja (je pa v pomoč pri
organizaciji dela).
Vijola Bertalanič je pozvala predsednika ZDUS Janeza Sušnika, da se zaposlenih na programu
Starejši za starejše ne obremenjuje z delom ZDUS (strokovna podpora komisijam ZDUS).
Sklep št. 9: Člani so se seznanili s predlogom Skupščini Delfin Hotela ZDUS d.o.o. Izola za
imenovanje predstavnikov ZDUS za člane Nadzornega sveta Delfin Hotela ZDUS d.o.o.
Izola:
Karolina Vida Rozman
Andrej Gerenčer
Franc Vetrih
Gabrijel Cintauer
Sklep št. 10: Potrditev predloga članice Jožice Puhar in namestnice Katje Krivec v
Upravnem svetu Age Platform
Sklep št. 11: Člani so se seznanili z odstopom Metode Bole Finžgar z mesta predsednice
Komisije za izobraževanje programa Starejši za starejše in imenovanje Anke Ostrman na to
mesto ter hkrati imenovanje za članico Programskega sveta programa Starejši za starejše
Sklep št. 12: Člani se strinjajo s predlogom o začasnem zadržanju Akta o sistemizaciji
delovnih mest.
AD 10 Pobuda PZDU Gorenjske Upravnemu odboru ZDUS za spremembo načina plačila
članarine in s tem spremembo 2. odstavka 9. člena
Točka se prestavi na naslednjo sejo Upravnega odbora ZDUS.
AD 11 Potrditev evidence seznamov osebnih podatkov, ki jih pridobiva, obdeluje in hrani
ZDUS
Evidence osebnih podatkov, ki jih pridobiva, obdeluje in hrani ZDUS, zajemajo podatke o
namenu obdelave, vrste podatkov, uporabnike teh podatkov, rok hrambe ipd, s čimer se
izpolnjuje zakonske obveznosti po Splošni uredbi EU o zavarovanju osebnih podatkov. To so:
evidenca zaposlenih v ZDUS, evidenca zunanjih sodelavcev ZDUS, evidenca funkcionarjev
društev upokojencev, evidenca posameznikov, ki se udeležujejo dejavnosti ali prijavijo na
razpise, ki jih objavi ZDUS, evidenca prejemnikov revije ZDUS plus, evidenca članov
Vzajemnega posmrtninskega sklada ter sklep o nalogah delavcev pri obdelavi osebnih
podatkov v ZDUS.
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Janez Čepljak je pripomnil, da bi bilo potrebno gradivo evidenc lektorirati. Predlagal je tudi,
da bi mednarodnim organizacijam podatke podpredsednice ZDUS Jožice Puhar, ki zastopa
stališča ZDUS v mednarodnih organizacijah, lahko posredovala le ona sama na podlagi
posebnega zahtevka.
Sklep št. 13: Sprejme se evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov zaposlenih v
ZDUS.
Sklep št. 14: Sprejme se evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov zunanjih
sodelavcev ZDUS.
Sklep št. 15: Sprejme se evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov funkcionarjev
društev upokojencev.
Sklep št. 16: Sprejeme se evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov posameznikov,
ki se udeležujejo dejavnosti ali prijavijo na razpise, ki jih objavi ZDUS.
Sklep št. 17: Sprejme se evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov prejemnikov
revije ZDUS Plus.
Sklep št. 18: Sprejme se evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov članov

Vzajemnega posmrtninskega sklada.
Sklep št. 19: Sprejme se sklep o nalogah delavcev pri obdelavi osebnih podatkov v
ZDUS.
AD 12 Informacija o sklepih Nadzornega sveta Delfin Hotela ZDUS d.o.o. Izola in priprava
na Skupščino Delfin Hotela ZDUS d.o.o. Izola
Janez Sušnik je povedal, da se bo več o tej točki razpravljalo na sami Skupščini Delfin Hotela
ZDUS d.o.o. Izola, ki bo po seji Upravnega odbora.
AD 13 Razno
a) Dnevi medgeneracijskega sožitja – maj 2021
Janez Sušnik je povedal, da bodo Dnevi medgeneracijskega sožitja, ki so letos zaradi
epidemije koronavirusa COVID-19 odpadli, naslednje leto v maju, lahko tudi z nekoliko
spremenjenim programom. O vsem bodo člani pravočasno obveščeni.
b) Vozovnice za brezplačne medkrajevne javne prevoze
Upokojenci, imetniki invalidske evropske kartice, vojni veterani in vsi, starejši od 65 let, lahko
medkrajevni potniški promet s 1. julijem 2020 koristijo brezplačno. Navodila so že objavljena
in dostopna v različnih oblikah.
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c) Informiranost na vseh treh ravneh organizacije (ZDUS-PZDU-DU)
Točka o informiranosti med ZDUS, PZDU in DU (in v obratni smeri) se prestavi na naslednjo
sejo Upravnega odbora ZDUS.
Mirko Miklavčič je predlagal, da se na naslednjo sejo Upravnega odbora ZDUS uvrsti točko
dnevnega reda o problematiki zdravstva oz. obvestilo Ministrstva za zdravje zdravstvenim
zavodom, kako oblikujejo finančne načrte s poudarkom na razpoložljivih sredstvih.
Seja je bila zaključena ob 12.23 uri.
Zapisala:
Karmen Šparovec Terekhov
Administratorka

Janez Sušnik
Predsednik ZDUS
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