Upravni odbor Zveze društev upokojencev Slovenije
Ljubljana, 19.8.2021

Zapisnik 8. redne seje Upravnega odbora ZDUS z dne 18.8.2021
s pričetkom ob 9. uri v prostorih DU Logatec, Stara cesta 8

Prisotni vabljeni:
Janez Sušnik (predsednik ZDUS), Vera Pečnik (podpredsednica ZDUS), Zdenka Jan
(PZDU Celje), 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), Franc Lobnik
(predsednik Nadzornega odbora ZDUS), Črt Kanoni (urednik revije ZDUS Plus in
odnosi z javnostmi) in Nika Antolašić (tajnik ZDUS).
Drugi prisotni: Marijan Turičnik (po pooblastilu Janeza Čepljaka), Stanko Kranvogel
(po pooblastilu Franca Slavinca) in predstavnika gostitelja, Vlado Puc (predsednik DU
Logatec in OZDU Notranjske) in Janez Čuk (podpredsednik DU Logatec).
Opravičeno odsotni vabljeni:
Jožica Puhar (podpredsednica ZDUS), Dušan Kraševec (PZDU Dolenjske in Bele
krajine), Janez Čepljak (PZDU Ljubljana z okolico), Milan Zmrzlak (PZDU Zasavje),
Franc Slavinec (Zgornjepodravska PZDU).

AD 1 Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 8. redne seje Upravnega
odbora ZDUS
Janez Sušnik je uvodoma pozdravil prisotne in povedal, da je tokratna seja v prostorih
DU Logatec na pobudo Vlada Puca, predsednika DU Logatec in OZDU Notranjske.
Nato je v potrditev predlagal dnevni red, ki je bil poslan z vabilom, na katerega je
Janez Sušnik predlagal dopolnitev z novo 8. točko – Določitev predstavnika v
ocenjevalno komisijo odprtega arhitekturnega natečaja za novogradnjo Delfin Hotela
ZDUS d.o.o. Izola.
Sklep št. 1: Ugotovi se sklepčnost in se potrdi dopolnjen dnevni red 8. redne seje
Upravnega odbora ZDUS dne 18.8.2021:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 8. redne seje Upravnega
odbora ZDUS
2. Potrditev poročil o izvršitvi sklepov in potrditev zapisnikov
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

a) 7. redna seja dne 11.5.2021
b) 3. izredna seja 9.6.2021
c) 10. korespondenčna seja dne 22.6. do 27.6.2021
Finance
a) Poročilo o izvršitvi finančnega načrta ZDUS za obdobje 1.1. do
30.6.2021
b) Pregled vplačanih članarin do 20.7.2021
c) Predlog za dvig cen tiskovin za prodajo
d) Določitev kriterijev za delitev sredstev za sofinanciranje dejavnosti
rekreacije, športa in kulture
Organizacijske in kadrovske zadeve
a) Pritožba predsednika ZDUS Janeza Sušnika na ukrep Častnega
razsodišča ZDUS
b) Evidentirani kandidati PZDU za imenovanje dveh (2) članov Sveta ZPIZ
Zakonodaja
a) Zakon o dolgotrajni oskrbi
b) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju
c) Zakon o nacionalnem demografskem skladu
d) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju - 142.a člen
e) E-oskrba
f) Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 2021-2030
IKT
a) Informacija o oddani prijavi na javni razpis MJU s področja
digitalizacije
b) IKT posvetovanja s PZDU in pridobivanje računalnikov za DU
c) Napoved okrogle mize s področja digitalizacije
d) Namera o uvedbi članske kartice
Promocija cepljenja v lokalnem okolju
Določitev predstavnika v ocenjevalno komisijo odprtega arhitekturnega
natečaja za novogradnjo Delfin Hotela ZDUS d.o.o. Izola

AD 2 Potrditev poročil o izvršitvi sklepov in potrditev zapisnikov
a, b in c) 7. redna seja dne 11.5.2021, 3. izredna seja 9.6.2021, 10. korespondenčna
seja dne 22.6. do 27.6.2021
Nika Antolašić sem prisotnim podala poročilo, da so bili izvršeni vsi sklepi
obravnavanih zapisnikov, z izjemo sklepa št. 3 sprejetega na 3. izredni seji dne
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9.6.2021. Namreč, prvi del sklepa ne more biti veljaven, saj se nanaša na določbe iz
osnutka Pravilnika o delu Častnega razsodišča ZDUS, ki je še v delu.
Na zapisnike ni bilo pripomb.
Sklep št. 2: Potrdijo se poročilo o izvršitvi sklepov in zapisniki 7. redne seje dne
11.5.2021, 3. izredne seja dne 9.6.2021 in 10. korespondenčne seje od dne 22.6. do
27.6.2021.

AD 3 Finance
a) Poročilo o izvršitvi finančnega načrta ZDUS za obdobje 1.1. do
30.6.2021
Janez Sušnik je uvodoma podal informacijo glede sredstev za sofinanciranje RŠK
dejavnosti in dodatnih sredstev iz interventnega zakona, s čimer bi zapolnili vrzel na
prihodkovni strani. Nadalje je predstavil polletno izvršitev finančnega načrta 2021.
Razlika med prihodki in odhodki je pozitivna, samo ZDUS pa ima ob polletju
primanjkljaj približno – 15.500 EUR. Zavedati se je potrebno, da dividende tudi letos
ne bo.
Vera Pečnik je dodala glede programa Starejši za starejše, da je plan na odhodkovni
strani manjši kot je realiziran na prihodkovni, vendar se bo to spremenilo z nakazilom
dotacij v pripravi.
Vijola Bertalanič je k sredstvom za sofinanciranje RŠK dejavnosti dala pripombo, da
se morajo ta sredstva uzakoniti, saj je sicer težava s pridobivanjem ustreznih dokazil
za upravičevanje stroškov na javnem razpisu. Na terenu se sicer glede sredstev
znajdejo različno, ponekod dejavnosti sofinancirajo občine, drugod se to financira iz
članarin, ki jih nekateri ne plačujejo.
Željko Kljajić je soglašal s predhodnico in dodal, da bi moralo pristojno ministrstvo ob
javnem razpisu upoštevati med ustreznimi dokazili tudi stroške prehrane in pijače,
teh stroškov je namreč največ.
Franc Lobnik je omenil, da takšne kriterije poznamo že od prej.
Nika Antolašić dodala, da je ZPIZ pri javnih razpisih dovoljeval uveljavljanje gostinskih
stroškov v višini do 50 % vseh nastalih stroškov.
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Viktor Kokol je dejal, naj poslanci pogledajo Zakon o športu, ki ureja tudi področje
športa in rekreacije starejših. Na ta način se lokalno da pridobiti sredstva, pri čemer
tudi ne priznavajo stroškov prehrane in hkrati opozoril, da je preveril pri športni zvezi,
kjer pa te stroške lahko uvrstijo med upravičene. Za primer je navedel nogometne
klube, ki so organizirani kot društvo in svojim igralcem pokrivajo skoraj vse, sredstva
pa ravno tako dobivajo iz raznih javnih razpisov.
Sklep št. 3: Upravni odbor ZDUS se je seznanil z izvršitvijo finančnega načrta ZDUS
za 1. polletje 2021.
b) Pregled vplačanih članarin do 20.7.2021
Janez Sušnik je predstavil plačano članarino do 20.7.2021 po posameznih PZDU in da
je članarina vplačana skupaj v 58 %, oz. v povprečju 55 %. Navadno je razlog za
neplačilo nizka pokojnina, a je ZDUS pomagal, da so ljudje z nizkimi pokojninami med
epidemijo dvakrat prejeli krizni dodatek. Se pa zavedamo, da so pogoji za pobiranje
članarine zaradi dane situacije nekoliko oteženi.
Zlatko Martin Marušič je dejal, da ni opravičila, da članarina ni poravnana in je PZDU
na DU naslovila poziv za plačilo članarine do 30.9.2021.
Franc Lobnik je opozoril, da članarina mora biti pobrana, sploh za člane Vzajemnega
posmrtninskega sklada, saj sicer prihaja do težav z izplačili posmrtnin.
Vlado Puc je povedal, da so letos celo zvišali članarino za pol evra in ni bilo pripomb.
Članarino imajo že pobrano.
Jože Žnidarič je omenil, da je epidemija otežila delo poverjenikov, a se stanje počasi
že izboljšuje.
Nika Antolašić sem povedala, da so tudi nas obveščali, da ponekod ne upajo med
ljudi in zato niso pobrali članarine. Nekateri pa so se sklicevali na to, da so odpadle
dejavnosti, zato bi bilo dobro povedati, čemu je članarina namenjena – to je za
včlanitev v društvo in sam status člana, nikakor pa ni članarina namenjena temu, da
se člani udeležujejo dejavnosti.
Stanko Kranvogel je PZDU-jem predlagal, naj na DU naslovijo poziv za plačilo
članarine.
Željko Kljajić je povedal, da je imamo že 2. leto izredne razmere. 2-3 DU bodo
članarino plačala iz lastnih sredstev in je od članov ne bodo pobrali.
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Vera Pečnik je prebrala predlog opravičeno odsotnega Janeza Čepljaka, naj se
članarino pobere do 30.4. v letu in naj se tudi sicer vse veže na plačilo članarine.
Sklep št. 4: Upravni odbor ZDUS se je seznanil z vplačano članarino do 20.7.2021.
c) Predlog za dvig cen tiskovin za prodajo
Sklep št. 5: Upravni odbor ZDUS je potrdil dvig cen tiskovin za prodajo in sicer so
cene brez DDV: (1) članske izkaznice 0,35 EUR, (2) kartoteke 0,12 EUR, (3) cene listin
za obeleženje jubilejev pa se poenotijo na 2,5 EUR.
d) Določitev kriterijev za delitev sredstev za sofinanciranje dejavnosti
rekreacije, športa in kulture
Sklep št. 6: Pri delitvi sredstev za sofinanciranje RŠK dejavnosti se odslej upošteva
tudi poravnana članarina za tekoče leto.
AD 4 Organizacijske in kadrovske zadeve
a) Pritožba predsednika ZDUS Janeza Sušnika na ukrep Častnega
razsodišča ZDUS
Janez Sušnik je uvodoma pojasnil, da se s samo pritožbo na ne bomo ukvarjali, saj jo
je naslovil na Zbor članov ZDUS. Nato je povedal, da se namerava ponovno sestati
Častno razsodišče ZDUS v razširjeni sestavi dne 23.8.2021 in bodo obravnavali
pritožbo. Tak sklic je nepotreben in dela dodatne stroške. Pritožba je skladno z aktom
naslovljena na Zbor članov ZDUS, ki je pristojen, da jo obravnava na naslednjem
zasedanju.
Vera Pečnik je prosila, da ko se bo sklicevalo Zbor članov ZDUS, naj le-ta poteka v
živo, s čimer so prisotni soglašali.
Mirko Miklavčič je opozoril, da obdolžitev predsednika, da ne dela skladno s sklepi,
bremeni tudi sam Upravni odbor ZDUS. Upravni odbor ZDUS je stališča sprejel in zato
delovanje Častnega razsodišča ZDUS tangira tudi njih.
Franc Lobnik je dejal, da bo o utemeljenosti odločal Zbor članov ZDUS kot najvišji
organ in da je že čas, da se zadeva zaključi.
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b) Evidentirani kandidati PZDU za imenovanje dveh (2) članov Sveta ZPIZ
Janez Sušnik je člane seznanil z evidentiranimi kandidati za imenovanje dveh članov v
Svet ZPIZ. Predlaga se podaljšanje mandata sedanjima članicama, to sta Silva Koželj in
Anka Tominšek.
Vijola Bertalanič je tak predlog podprla.
Željko Kljajić je soglašal, da se mandat podaljša mlajši kandidatki (sedanji članici) in se
poleg imenuje nekoga, ki se potem naprej uvaja.
Vera Pečnik je dodala, da je Anka Tominšek izvrstna poznavalka tega področja in da
sedanja sestava dela skupaj dobro.
Marijan Turičnik je z vsebinskega vidika mnenja, da je dobro vključiti tiste, ki se na to
spoznajo. Da bi vključevali nove, brez izkušenj, bomo težko zagovarjali svoja stališča,
sploh glede na napovedane spremembe, ki jih vlada načrtuje v ZPIZ.
Robert Plavčak je, vsled velika števila predlaganih kandidatov, predlagal, da predlog
dveh predstavnikov pripravi Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne
zadeve.
Sklep št. 7: Upravni odbor ZDUS poziva Komisijo za kadrovske, organizacijske in
statutarne zadeve, naj določi predlog dveh kandidatov predstavnikov ZDUS za člana
Sveta ZPIZ za novo mandatno obdobje.
AD 5 Zakonodaja
Janez Sušnik je uvodoma povedal, da nam velikokrat očitajo, češ, kaj na ZDUS sploh
delamo. Samo v letu 2021 smo dali več odklonilnih stališč in pripomb na predloge
predpisov.
*Dodatno – Seznam oddanih stališč in pripomb do vključno 18.8.2021 (kronološko
padajoče)
Datum

Vsebina
Prejemnik
Amandmaji k predlogu Zakona o MZ, DZ RS, vse poslanske skupine, DS
18.08.2021
dolgotrajni oskrbi
RS
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Mnenje k predlogu Programa za
18.08.2021 odpravljanje materialne prikrajšanosti MDDSZ
v obdobju 2021-2027
Pripombe in nasprotovanja k predlogu
Zakon o spremembah in dopolnitvah MDDSZ, Vlada RS, sindikati, ZZZS, DZ
05.08.2021
Zakona o zdravstvenem varstvu in RS, vse poslanske skupine, DS RS
zdravstvenem zavarovanju
Pripombe k Zakonu op nujnih ukrepih
PS DeSUS
na področju zdravstva
Stališče k predlogu Zakona o MZ, MDDSZ, vse poslanske skupine,
21.06.2021
dolgotrajni oskrbi z dne 10.6.2021
DS RS
07.07.2021

Varnost bivanja starejših na svojem
domu - e-oskrba kot projekt
11.06.2021 dolgotrajne oskrbe
MZ, Vlada RS
Predlogi za boljše delovanje socialnega
01.06.2021 sistema
Strateški svet za socialno politiko
Predlogi ZDUS k reševanju socialne
problematike (uskladitev pokojnin,
01.06.2021 seniorska olajšava)

MF

Predlogi ZDUS k reševanju socialne
problematike (invalidsko nadomestilo,
uskladitev dodatka za pomoč in
postrežbo ter za telesno okvaro,
pravica do invalidnine za novo nastalo
telesno okvaro, izplačevanje letnega
01.06.2021 dodatka)
MDDSZ
Pobuda za sprejem nujnih ukrepov za
zaščito in varnost prostovoljcev
25.05.2021 programa socialnega varstva
MDDSZ, MZ, MGRT
Predlog za dopolnitev ZPIZ-2 z novim
142. a členom za zagotovitev sredstev DZ RS, Vlada RS, MDDSZ, stranke in PS
04.05.2021
za sofinanciranje RŠK dejavnosti SDS, NSi, SMC in DeSUS
starejših in invalidov
Pripombe na Zeleno knjigo o staranju 13.04.2021 spodbujanje
solidarnosti
in Evropska komisija
odgovornosti med generacijami
08.04.2021

Stališče do predloga
debirokratizaciji

Zakona

Stališče in pripombe k Načrtu za
30.03.2021 okrevanje in odpornost

o

Vlada RS, MDDSZ, MZ, ESS, sindikati,
ZZZS, ZPIZ, DZ RS, vse poslanske
skupine, DS RS
SVRK, Vlada RS, MDDSZ, MZ, MOP, DZ
RS, DS RS
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Plačevanje dodatnih stroškov
stanovalcev v domovih za starejše
23.03.2021 (odgovor)
Mnenje k Zakonu o nacionalnem
16.03.2021
demografskem skladu
Pripombe k predlogu Zakona o
15.03.2021
spremembah in dopolnitvah ZPIZ-2I

MZ, Vlada RS, MDDSZ, DZ RS, DS RS,
ZZZS, posvetovalna skupina za
interventne ukrepe
Vlada RS, DZ RS, MDDSZ, ZPIZ, NS PIZ,
vse poslanske skupine
Vlada RS, DZ RS, vse poslanske
skupine

Predlog projekta za financiranje eoskrbe iz razpoložljivih sredstev EU za
22.02.2021 obdobje 2021-2023

MDDSZ

Pobuda za interventne ukrepe, ki bodo
Vlada RS, MDDSZ, MJU, MIZŠ, DZ RS,
naslavljali
problematiko
društev
17.02.2021
DS RS, posvetovalna skupina za
upokojencev, kot posledico epidemije
interventne ukrepe
koronavirusa - PKP9
11.02.2021

Poziv Vladi RS za zajezitev povečanja
(sopodpis)
energetske revščine zaradi Covid-19

Umestitev financiranja projekta e09.02.2021 oskrbe v PKP9
Plačevanje dodatnih stroškov
stanovalcev v domovih za starejše,
09.02.2021 javno pismo
Pripombe k predlogu Zakona o
05.01.2021 izplačilu neizplačanega dodatka za
pomoč in postrežbo

Vlada RS, MDDSZ, MZ, DZ RS, DS RS,
ZZZS, posvetovalna skupina za
interventne ukrepe
Vlada RS, MDDSZ, MZ, DZ RS; DS RS,
ZZZS, posvetovalna skupina za
interventne ukrepe
MDDSZ

a) Zakon o dolgotrajni oskrbi
Sklep št. 8: Potrdi se amandmaje Komisije za zdravstveno in socialno varstvo k
predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi in se pooblasti vodstvo ZDUS, da opravi
razgovor z vsaj eno poslansko skupino, ki bi amandmaje vložila.
b) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju
Sklep št. 9: K predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s katerimi so predhodno
soglašali člani Upravnega odbora ZDUS, so bile pripombe oddane v roku in se na
podlagi pojasnila predsednice pristojne komisije ne vloži dodatno tudi
amandmajev.
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c) Zakon o nacionalnem demografskem skladu
Mirko Miklavčič, da se sedanja pokojninska in invalidska blagajna polni iz prispevkov,
KAD in Zavarovalnice Triglav, d.d., razliko pa zagotavlja državni proračun. Pomislek je,
kaj z vidika varnosti pokojninske blagajne pomeni tak zakon, ki bi ga morali umaknit,
saj bi nas tak zakon spravil le v slabši položaj. Svoje mnenje je pripravljen tudi objaviti
v reviji ZDUS Plus. Cilj vsega skupaj, pa pove, je centralizacija vseh treh blagajn –
proračuna, zdravstvene ter pokojninske in invalidske.
Sklep št. 10: Upravni odbor ZDUS soglaša s predlogom Komisije za pokojninske in
invalidske zadeve, da se sprejem Zakon o nacionalnem demografskem skladu odloži
za nedoločen čas.
d) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju - 142.a člen
Janez Sušnik je povedal, da smo bili iz DZ RS obveščeni, da je bil vložen predlog za
spremembo ZPIZ-2 z dopolnitvijo z novim 142.a členom. Podpise je prispevalo 37
poslancev NSi, SDS in SMC. Vsebino je ZDUS predložil že pred časom. Če se to
sprejme, bodo uzakonjena sredstva za sofinanciranje RŠK dejavnosti. Predlog je
vložila poslanska skupina NSi na pobudo in dogovor predsednika ZDUS Janeza
Sušnika.
e) E-oskrba
Vera Pečnik je prisotne seznanila s prizadevanji ZDUS, da bi se zagotovilo financiranje
e-oskrbe, s katero bi lahko preprečili vek kot 500 smrti letno zaradi padcev. Opozorila
je, da ima MDDSZ nerazporejena sredstva v višini 1,5 MIO EUR. Ponovno je spomnila
na pretekli neuspeh in našo pritožbo, ko je minister za delo zagovarjal, da taka
storitev ni potrebna. Tudi ESS EU je ponovno razpisal sredstva, ki bi jih lahko
zagotovili tudi za ta namen. Nadalje je povzela tudi mnenje Komisije za zdravstveno in
socialno varstvo glede Programa za odpravljanje materialne prikrajšanosti v obdobju
2021-2027.
Željko Kljajić je glede e-oskrbe opozoril na dodatne stroške, ki jih prinaša naročnina,
ki ni zanemarljiva. Občine, ki bi to lahko financirale, pa dajejo že sedaj denar za
oskrbo na domu.
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Sklep št. 11: Ponovno naj se pozove Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, da se zagotovi sredstva za e-oskrbo in
se s tem prepreči več kot 500 smrti letno zaradi padcev.

Sklep št. 12: Potrdi se mnenje Komisije za zdravstveno in socialno varstvo glede
Programa za odpravljanje materialne prikrajšanosti v obdobju 2021-2027.
f) Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 2021-2030
Vera Pečnik je povzela pripombe Komisije za zdravstveno in socialno varnost na
Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva 2021-2030, ki je v javni
razpravi do 10.9.2021. Hkrati je povedal, da komisija predlaga, da se razprava razširi
tudi na PZDU.
Sklep št. 13: Upravni odbor ZDUS na pripombe Komisije za zdravstveno in socialno
varnost na Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva 2021-2030 nima
in jih kot take potrdi.

AD 6 IKT
a) Informacija o oddani prijavi na javni razpis MJU s področja
digitalizacije
Nika Antolašić sem povedala, da je ZDUS kot vodilni parter s Simbiozo, Zavodom
IZRIIS in Andragoškim centrom Slovenije oddal prijavo projekta »Digitalno vključeni –
Medgeneracijska sinergija v digitalnem učnem okolju za kakovostno staranje« na MJU
s področja digitalizacije. Gre za javni razpis za digitalno preobrazbo NVO 2021-2023.
Projekt je ocenjen na cca. 200.000 EUR, od tega je lahko posamezen partner
uveljavljal največ 70.000 EUR. Žal razpis ne omogoča tudi opreme za DU, bo pa v
sklopu projekta narejena platforma in zagotovljena usposabljanja v lokalnem okolju.
Smo v pričakovanju rezultata razpisa. V kolikor bomo uspešni, bo to prvi nacionalni
projekt po letu 2013, kjer bi bili v vlogi vodilnega partnerja.
b) IKT posvetovanja s PZDU in pridobivanje računalnikov za DU
Sklep št. 14: Upravni odbor ZDUS se je seznanil s konceptom IKT posvetovanj s
PZDU, ki morajo biti izvedena v septembru. PZDU naj na predloženo iniciativo,
zaradi evidence potrebnih računalnikov, ukrenejo vse, da se bo aktivirala možnost o
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pridobivanju novih računalnikov za sleherno DU. Pri programu za nabavo novih
računalnikov bo potrebno dokazati upravičenost takle nabave. Ugotavlja se, da tudi
program Starejši za starejše poseduje staro opremo, da je treba računati tudi na
njih. Podatke o tem naj zbere strokovna služba programa Starejši za starejše.
c) Napoved okrogle mize s področja digitalizacije
Zadnji teden septembra bi organizirali okroglo mizo s področja digitalizacije. Komisiji
za izobraževanje, publiciteto in informatiko je bilo naloženo, da pripravi izhodišča za
izvedbo okrogle mize, na katero bomo povabili ministra za javno upravo in ministra
brez listnice, za digitalizacijo.

d) Namera o uvedbi članske kartice
Janez Sušnik je predstavil namero o uvedbi članske kartice, ki bi zamenjala zastarele
knjižice in uvedbi enotnega sistema evidentiranja članarine. Kartica bi bila namenjena
tudi za uporabo v Delfin hotelu ZDUS d.o.o. Izola. Pristop do zahtevnega programa je
sklican za sredo, 25.8.2021.
Mirko Miklavčič je spomnil na prizadevanja, da je kartico uvedel ZPIZ in predlagal, da
bi se povezali z njimi in ugotovili, kako bi bilo mogoče to združiti.
Črt Kanoni je prisotne seznanil, da pripravlja članek na temo digitalizacije in
opismenjevanja starejših. Meni, da so izključeni tisti, ki tega ne želijo in da bi morala
biti zagotovljena enakopravna obravnava za vse.
AD 7 Promocija cepljenja v lokalnem okolju
Nika Antolašić sem podala informacijo o možnosti promocije cepljenja v lokalnem
okolju.
Vijola Bertalanič je povedala, da je bila sama že deležna kritike, ko je člane nagovorila
s pozivom k cepljenju.
Mirko Miklavčič je dejal, da tega v PZDU Južno Primorske ne bodo izvajali.
Sklep št. 15: ZDUS na PZDU naslovi dopis s pozivom k sodelovanju in predloži rok za
dostavo potrebnih podatkov do 31.8.2021.
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AD 8 Določitev predstavnika v ocenjevalno komisijo odprtega arhitekturnega
natečaja za novogradnjo Delfin hotela ZDUS d.o.o. Izola
Sklep št. 16: Ker je prav, da ima ZDUS kot lastnik hotela v ocenjevalni komisiji
svojega predstavnika, PZDU do 25.8.2021 sporočijo svoje predloge kandidatov.

Vlado Puc je po izčrpanem dnevnem redu podal nekaj pobud in stališč:
 V enem od preteklih mandatov je bilo dogovorjeno, da bo ZDUS od MDDSZ
zahteval, da se upokojence vključuje v odbore domov za starejše. Nekateri od
prisotnih so povedali, da je vlada tja že kadrovala svoje kandidate.
 Opozoril je na stroške, ki nastajajo z izplačili posmrtnin iz Vzajemnega
posmrtninskega sklada. Z 0,35 EUR kolikor znašajo manipulativni stroški od
članarine, se dejansko nastali stroški ne pokrijejo. Meni tudi, da bi bila lahko
članarina za Vzajemni posmrtninski sklad prvo leto brezplačna.
 Letno se izvede 500 zborov članov DU in je predlagal, da bi ZDUS z eno od
trgovskih verig dogovorili enoten popust za DU za nakup izdelkov za zbore
članov.
 Zanimalo ga je, kaj je z DU Rovte in Borovnica, ki niso člani nobene PZDU. Eden
od prisotnih je dejal, da je DU Borovnica član PZDU Ljubljana z okolico.
 Zanimalo ga je kaj je s Komisijo za gospodarstvo in turizem, katere član je bil v
prejšnjem mandatu. Predsednik je odgovoril, da je bila zadnja seja komisije v
tem mandatu, avgusta 2020.
 Izpostavil je, zakaj ljudje pišejo, da ZDUS za upokojence ni naredil nič, kar ne
drži.
 Pridobiti bi morali novo članstvo, da okrepimo moč organizacije.

Seja je bila zaključena ob 11.15 uri.
Zapisala:
Nika Antolašić
Tajnik ZDUS
Janez Sušnik
Predsednik ZDUS
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