Upravni odbor Zveze društev upokojencev Slovenije
Ljubljana, 13.5.2021
Zapisnik 7. redne seje Upravnega odbora ZDUS z dne
11.5.2021
s pričetkom ob 10. uri v Delfin Hotelu ZDUS d.o.o. Izola
Prisotni vabljeni:
Janez Sušnik (predsednik ZDUS), Vera Pečnik (podpredsednica
ZDUS), Jožica Puhar (podpredsednica ZDUS), Zdenka Jan (PZDU
Celje), Dušan Kraševec (PZDU Dolenjske in Bele krajine), Robert
Plavčak (PZDU Gorenjske), Mirko Miklavčič (PZDU Južno Primorske),
Željko Kljajić (Koroška PZDU), Vijola Bertalanič (Pomurska PZDU),
Jožef Žnidarič (PZDU Posavje), Zlatko Martin Marušič (PZDU Severno
Primorske), Viktor Kokol (PZDU Spodnje Podravje), Franc Vedenik
(Šaleška PZDU), Milan Zmrzlak (PZDU Zasavje), Franc Slavinec
(Zgornjepodravska PZDU), Franc Lobnik (predsednik Nadzornega
odbora ZDUS), Črt Kanoni (urednik revije ZDUS Plus in odnosi z
javnostmi) in Nika Antolašić (tajnik ZDUS).
Opravičeno odsotni vabljeni:
Janez Čepljak, PZDU Ljubljana z okolico
AD 1 Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 7.
redne seje Upravnega odbora ZDUS
Janez Sušnik je uvodoma pozdravil prisotne. Omenil je, da je bil
pred sejo Upravnega odbora ZDUS načrtovan neformalni polurni
pogovor z mag. Jožkom Čukom, ki je udeležbo odklonil. Zadeva
(pritožba) bo obravnavana na Častnem razsodišču ZDUS. Nato je v
potrditev predlagal dnevni red, ki je bil poslan z vabilom, na
katerega so bile predlagane dopolnitve pod 4. točko s strani Janeza
Sušnika, Jožice Puhar, Mirka Miklavčiča in Nike Antolašić.
Sklep št. 1: Ugotovi se sklepčnost in se potrdi dnevni red 7.
redne seje Upravnega odbora ZDUS dne 11.5.2021:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 7.
redne seje Upravnega odbora ZDUS
2. Poročilo o izvršitvi sklepov in potrditev zapisnika 9.
korespondenčne seje dne 19.4.2021 do 22.4.2021
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3. Odprta razprava o temah: članstvo, članarina,
problematika pobiranja članarine, strah starejših pred
okužbo kot razlog za nepobrane članarine, težave
prostovoljcev in poverjenikov po društvih,
razmišljanje o drugačnih načinih kontaktov, zaščitne
opreme ipd.
4. Razno
a) Informacija Jožice Puhar
b) Poziv za predlaganje kandidatov za enega člana
Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo
c) Enotno in jasno stališče glede demografskega
sklada
d) Podelitev pokalov za Državne športne igre 2019
AD 2 Poročilo o izvršitvi sklepov in potrditev zapisnika 9.
korespondenčne seje dne 19.4.2021 do 22.4.2021
Nika Antolašić sem prebrala poročilo o izvršitvi sklepov sprejetih na
9. korespondenčni seji Upravnega odbora ZDUS, ki je bil poslan z
vabilom. Na poročilo in zapisnik ni bilo pripomb.
Sklep št. 2: Potrdi se poročilo o izvršitvi sklepov in potrditev
zapisnika 9. korespondenčne seje dne 19.4.2021 do
22.4.2021.
AD 3 Odprta razprava o temah: članstvo, članarina,
problematika pobiranja članarine, strah starejših pred
okužbo kot razlog za nepobrane članarine, težave
prostovoljcev in poverjenikov po društvih, razmišljanje o
drugačnih načinih kontaktov, zaščitne opreme ipd.
Janez Sušnik je uvodoma omenil nedavno objavljen članek
Aleksandra Lucuja in izhajanje informacij iz ZDUS, kar ni dobro in je
nesprejemljivo. Da se nadoknadi izpad finančnih sredstev in zagotovi
osnovo tudi za zagon DU, je potrebno sodelovati z vsemi odločevalci.
Podal je informacijo, da smo preko dveh poslanskih skupin vložili
zahtevo za uveljavitev 142.a člena ZPIZ-2 za sofinanciranje
dejavnosti RŠK.
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Željko Kljajić, pobudnik za obravnavo točke, je povedal, da je
izhajal iz podatka o padanju članstva, o katerem je na 2. izredni seji
spregovoril Viktor Kokol. Kar nekaj DU iz PZDU je članarino
nakazalo iz svojih rezerv in je od članov niso niti pobirali. Članarina je
problem. Večina obiskuje člane na domu in tu prihaja do težav
zaradi kontaktov in zaščitnih sredstev. Pri njih je občina vse to
zagotovila, ostala DU tega nimajo, ker do sredstev ne zanjo. Možnost
izdaje položnice nekateri imajo, drugi ne, eni člani jih poravnajo, spet
drugi ne. Glede na trenuten delež pobrane članarine, je vprašanje,
kaj bo še do konca leta. Problem vidi pri sredstvih za delovanje
PZDU, ki so s 40.000 EUR letno padla na 20.000 in nato več nič (op.
spremembe zaradi razpisa MDDSZ – ni mogoče uveljavljati nobenih.
Stroški so ves čas, sredstev pa ni. Večina jih dela z lastnimi sredstvi
in od doma. Verjame, da bo res treba nekaj naredit. Poraja se
vprašanje, na kakšen način pobirati članarin. Nekateri leto in pol niso
bili v kontaktu s člani. Sami bodo športne igre izvedli. Opozoril je
tudi, da manj dejavnosti lahko pomeni tudi večji padec članstva. Pri
njih so beležili porast članstva predvsem po zaslugi bonov Vlade RS,
ki jih je izdala za vse državljane in možnost koriščenja v naših
kapacitetah. Zanimalo ga je, kako je v ostalih PZDU.
Viktor Kokol je povedal, da v DU upada kadrovska moč. Nekaj je k
temu prispevala pandemija, nekaj pa je tudi na nas samih. Meni, da
je Spodnje Podravje je tik pred tem, da ugasne. Prvič, ker je presežen
prag medsebojnih odnosov, finančne vzdržnosti PZDU ni. Določeni
predsedniki DU so povedali, da so njihovi odbori sprejeli, da
članarine za letos ne bodo pobirali. Glede članarine je dejal, da je
tako pravno zajeta, da povzroča zmešnjavo. Članarino pobirajo na
podlagi podatkov statistike za preteklo leto. Osip članstva je več kot
5 %, kar je dovoljena toleranca pri plačilih. Potem je tu še pogoj
plačane članarine za sodelovanje na PŠI in DŠI. Njegov predlog je
dobronameren in bi bilo primerno, da člani poravnajo članarino do
30.4. v celoti. Prej bi dobili sredstva in potem drugod ne bi imeli
težav. O odnosih znotraj PZDU je dodal, da imajo veliko ovir.
Vijola Bertalanič je povedala, da jim gre mesta občina zelo na
roke, ampak je potrebno za to tudi nekaj narediti (op. prijava,
izvedba, poročilo). Članarino imajo plačano v 26 % in se še vplačuje.
Ljudje so željni tega, da se aktivnosti čim prej pričnejo, vsaj v tistem
obsegu, kolikor se sme. Glede programa Starejši za starejše je
pohvalila DU in sam program, ki se je v času epidemije ves čas
izvajal. Le 7 % DU ni delalo nič, vsi ostali pa. Tudi našli so način,
kako pristopiti do članov, tudi po telefonih in pismih, med drugim so
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članom dostavljali hrano. Glede opreme so se DU znašla različno.
Ponekod so občine zagotovile zaščitno opremo, ponekod pa so DU
šivala maske za občino. Ko je bil razpis za sofinanciranje zaščitne
opreme, se je smelo prijaviti za zaposlene v socialnem varstvu, niso
pa upoštevali tudi za prostovoljce. V zadnjem času se veliko
poudarja, naj se starejši cepijo. A se poraja vprašanje, kako pridi do
njih. Večina računalnika ne obvlada. Tu bi moralo biti več
neposrednega kontakta. Ti ljudje so sedaj prepuščeni sosedom,
svojcem, ali pa nikomur. Nekomu naj se da naloga, da se z ljudmi o
cepljenju pogovori in zakaj je to dobro.
Franc Slavinec je dejal, da ima vsaka PZDU svojo specifiko.
Ugotavljajo, da se DU preveč zanašajo na PZDU in ZDUS in ne kažejo
nobene samoiniciative. Glede financiranja – skoraj v vseh okoljih, kjer
delajo DU, se lahko DU prijavljajo na razpise občin in tako pridobivajo
sredstva. PZDU pa do takih sredstev težko pridejo. Glede članarine je
prepričan, da če ne bi imeli Vzajemnega posmrtninskega sklada, bi
bilo stanje še slabše.
Zdenka Jan pri plačevanju članarine ne vidi takega problema, saj
smo vendarle v situaciji, ko imamo epidemijo. V Celju nimajo
podobnih težav, kot npr. na Ptuju. Največja težava upokojencev je,
da pogrešajo vse aktivnosti in druženja. Težava je, ker ni aktivnosti.
Ker jih ni, se pa tudi sredstev ne potrebuje. Veseli se, ko bodo lahko
ponovno potekali zbori, srečanja, da se iz prve roke sliši težave ljudi.
Meni, da se ljudje še precej bojijo. Je pa tudi res, da smo jih ves čas
opozarjali, naj se ne družijo. Pohvalila je članice, ki so pridno šivale in
preko programa Starejši za starejše obiskovale ljudi. Želi vse dobro
in vse najboljše DU in da se skupaj trudimo tudi naprej.
Jože Žnidarič je povedal, da so bili v njihovi PZDU aktivni tudi med
korono. Delali so skladno z navodili NIJZ. Doslej so pobrali 60 %
članarine, pobirali so na različne načine. Moramo pa počakati, da
zaobidemo epidemijo, začnemo z delom in tudi privabljanjem novih
članov. Je optimističen, še bolj bo, ko bo svoja vrata ponovno odprl
tudi hotel.
Dušan Kraševec se je pridružil mnenju predhodnika. Moramo biti
optimistični. Na Dolenjskem, če samo omeni za svoje DU, so že v
januarju pobrali skoraj vso članarino. Dogovorili so se s poverjeniki,
da vzpostavijo stik s članstvom npr. po telefonu in so članarino
pobrali brez kontaktov. In imajo poravnano članarino v 100 %, v
pokrajini imajo okrog 70 %. Je pa veliko doprineslo, da je vodstvo
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kontaktiralo s predsedniki, saj jih je potrebno spodbuditi za vsako
zadevo in se da s komunikacijo tudi marsikaj rešit. Ustvarili so tudi
novo spletno stran, kjer ljudi usmerjajo na dogodke, ki se dogajajo.
To predstavlja pomemben vir informacij. DU so skoraj vsa na spletu.
Mirko Miklavčič je imel razgovore z mnogimi župani o tem, kako bi
financirali DU. Prišlo je do ideje, da z računom o plačani članarini
pridejo po refundacijo in meni, da bi morali urediti na nivoju DU
potrdilo o plačani članarini. En način financiranja so občinski razpisi,
drugi pa, kako dobiti še dodatna sredstva. Nekatera DU so to že
izpeljala in daje to kot pobudo. Dodal je, da se je veliko DU odločilo,
da članarine ne bodo pobrali.
Zlatko Martin Marušič je povedal, da so se v PZDU pogovorili z
vsemi DU, ki so se odločili sami glede pobiranja članarine. Meni pa,
da bo z majem in junijem več sproščanja ukrepov in se bo tudi
članarino dalo pobrati. Najbolj jih zanimam ali bodo neplačniki
deležni bonitet, ki jih člani imajo. Je optimističen in verjame, da se bo
zamujeno nadoknadilo.
Milan Zmrzlak je povedal, da je v Zasavju v pokrajini 9 DU, nimajo
problemov in imajo vsa DU svoje poslovne prostore (ni najemnin).
Normalno deluje Vzajemni posmrtninski sklad in člani sami pridejo
poravnat svojo obveznost do sklada in DU. Njegovo DU bo članarino
poravnalo v celoti do 31.5.2021. Je pa opozoril, da si ljudje želijo
aktivnosti na področju športa in izletov.
Robert Plavčak je omenil, da se srečujejo s podobnimi težavami.
Člane kličejo, vzpostavljajo z njimi kontakte ter na tak način dobijo
poravnajo članarino. Pohvalil je ZDUS spletno stran. Tudi sami so
svojo spletno stran ažurirali in tam obveščajo svoje člane. Sistemsko
reševanje in predlog ZDUS za financiranje dejavnosti podpira. Prav
je, da se do teh sredstev pride, sploh, ker so bila nekoč za to že
zagotovljena. Ponekod so v DU težave s pridobivanjem kadra. Tu je
nujna pozitivna motivacija. V PZDU iščejo rešitve in motivacijo,
razmišljajo, kdaj se srečati, kako najprej in kako z aktivnostmi. Z
vodstvom načrtujejo srečanje z vsemi predsedniki DU v PZDU. S to
aktivnostjo so že začeli in je odziv dober in koristen. Dal je pobudo,
da to naredijo tudi ostali. Omenil je tudi, da so bili pri pobiranju
članarine zelo uspešni, glede pridobivanja kadrov pa tudi opozoril na
obrazec EUROPASS, ki večini povzroča težave in slabo voljo in meni,
da je potrebno ta postopek poenostaviti.
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Franc Vedenik meni, da je obvladovanje težje v večjih, kot manjših
PZDU. Imajo 12 DU, delajo dobro, tudi PZDU je uveljavila svojo
povezovalno vlogo. Veliko sodelovanja je s predsedniki, ne samo na
sejah. Problematiko rešujejo sproti. Članarino imajo pobrano preko
90 %. Kako so jo pobirali? Ločili so mesto in primestje. V mestu so se
poslužili položnic, v primestju pa so šli na teren. To daje kot pobudo
predsednikom PZDU. Ko je v letu 2018 prevzel vodenje PZDU, je
nakazal eno aktivnost za pridobitev sistemskega financiranje za DU.
Velenjska občina je že namenila dodatna sredstva za DU, poleg
razpisnih sredstev.
Janez Sušnik je povedal, da bomo glede zaščitnih sredstev pisali na
ministrstvo. Glede nepobrane članarine se bo treba nekako znajti.
Pravega navodila ni. Upoštevali bomo, da so tokrat izredne razmere.
Glede pričetka izvajanja aktivnosti bomo skrbno proučili ukrepe in
dali navodilo, da se aktivnosti pričnejo v predpisanih okvirih. Glede
na predstavljene težave je dejal, da je nujna konsolidacija Spodnjega
Podravja. Težave poznamo, lahko nudimo pomoč, vendar pa sporov
med ljudmi ne moremo reševati.
Franc Lobnik je dodal, da je za sodelovanje na DŠI in PŠI kot pogoj
plačana članarina, k čemur je Viktor Kokol dodal, da je rok za to v
dveh terminih, PŠI pa morajo biti izvedene do 30.6.
Vijolo Bertalanič je zanimalo, kako je z uveljavljanjem stroškov za
letovanja, na kar sem Nika Antolašić odgovorila, da se slednje
dokazuje z računom, ki se glasi na DU in je izdan za organiziran
prevoz.
Sklep št. 3: Ne glede na določbe Pravilnika o urejanju
medsebojnih odnosov med ZDUS in PZDU ter Pravil športnih
iger, se letos zaradi izrednih okoliščin kot posledice
epidemije Covid-19 izjemoma odstopi od rokov za plačilo
članarine, kar naj upošteva tudi Komisija za šport, rekreacijo
in gibalno kulturo ob morebitni objavi razpisov za izvedbo
pokrajinskih in državnih športnih iger.
AD 4 Razno
a) Informacija Jožice Puhar
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Jožica Puhar je glede na dogovorjeno obveznost obdobnega
poročanja o tem, kako potekajo priprave na mednarodno strokovno
konferenco in zasedanje AGE Sveta v času slovenskega
predsedovanja Svetu EU, povedala, da je dogodek uvrščen v državne
dogodke in bo kot tak tudi objavljen. Srečanje bo s fizično udeležbo,
v kolikor bodo epidemiološke razmere to dopuščale. Urejamo
logistične pogoje – nočitve,
dvorana in proučujemo tehnične
možnosti za vključevanje večjega števila udeležencev preko spleta.
Letalske povezave še niso znane. Za konferenco smo skupaj z
MDDSZ, ki je nosilec tega dela srečanja, pripravili osnovno gradivo z
naslovno temo, vsebinskim ozadjem in možnimi panelnimi
razpravami. Vse skupaj je v fazi usklajevanja z AGE kot soorganizatorjem.
Nadalje je predsednike PZDU tudi zaprosila za sodelovanje in pomoč
pri sprožitvi širšega obsega izobraževanja članstva v ZDUS. Komisija
za izobraževanje, publiciteto in informatiko pripravlja podrobnejši
načrt, del tega pa so tudi uvodni informativni razgovori po
posameznih PZDU o stanju digitalne opremljenosti, uporabo teh
orodij, digitalnimi znanji članstva, motiviranostjo za usposabljanje,
vrste izobraževanj in profili, ki bi se vključevali ipd. Predsedniki bodo
v ta namen prejeli pregled podatkov in informacij, ki so o tem že
zbrane na ZDUS, da jih posodobijo in dodajo nove podatke glede na
zastavljeni, zgoraj opisani cilj. O prejemu povratne informacije bo
pripravljen terminski plan razgovorov, sledila bo postopna izvedba
seminarjev ali drugih predlaganih oblik.
b) Poziv za predlaganje kandidatov za enega člana
Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo
Vera Pečnik je na PZDU naslovila poziv Komisije za kadrovske,
organizacijske in statutarne zadeve, da tiste PZDU, ki v Komisiji za
šport, rekreacijo in gibalno kulturo nimajo člana, predlagajo
kandidata za enega člana komisije, ki bo zapolnil vrzel zaradi
odstopa člana Koroške PZDU (op. slednja v roku ni dala novega
predloga).
V razpravi je bil v dogovoru med predsednikom Koroške in Šaleške
PZDU in na predlog Šaleške PZDU podan predlog za imenovanje
člana Borisa Zajca, katerega so prisotni soglasno podprli.
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Sklep št. 4: Upravni odbor ZDUS v Komisijo za šport,
rekreacijo in gibalno kulturo za preostalo mandatno obdobje
2019-2023 imenuje člana Borisa Zajca.
c) Enotno in jasno stališče glede demografskega
sklada
Ker se v javnosti pojavljajo neresnične informacije, da ZDUS podpira
vsebino pripravljenega Zakona o demografskem skladu, je Mirko
Miklavčič predlagal, da Upravni odbor ZDUS v javnosti jasno izrazi
svoje že sprejeto negativno stališče o vsebini nastajajočega Zakona
o demografskem skladu.
Sklep št. 5: Upravni odbor ZDUS ne podpira vsebine trenutno
pripravljenega Zakona o demografskem skladu in o stališču
seznani javnost.
d) Podelitev pokalov za Državne športne igre 2019
Janez Sušnik je podelil pokale PZDU za osvojena prva tri mesta v
skupnem seštevku na Državnih športnih igrah 2019. Pokali bi morali
biti slavnostno podeljeni na Dnevih medgeneracijskega sožitja
preteklo leto, a je bila prireditev zaradi epidemije odpovedana.
Sledila je podelitev in čestitka za osvojene pokale in uvrstitve ostalih
PZDU:

mesto

PZDU

skupno št.
točk

1.

Celjska

147

2.

Šaleška

146

3.

Gorenjska

135

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dolenjska in Bela krajina
Zg. Podravje
Osrednjeslovenska
Koroška
S. Primorska
Zasavje
Pomurska
Sp. Podravje
J. Primorska
Posavje

133
133
124
119
108
103
95
91
88
44
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Seja je potekala v dveh delih, od 10. do pričetka Skupščine Delfin
Hotela ZDUS d.o.o. Izola in po njej.
Zapisala:
Janez Sušnik
Nika Antolašić
Predsednik ZDUS
Tajnik ZDUS

