
 
   Upravni odbor ZDUS 

 

 

Ljubljana, 29.5.2019 

 

Zapisnik 29. redne seje UPRAVNEGA ODBORA 
Zveze društev upokojencev Slovenije v mandatnem obdobju 2015-2019, 

z dne 15.5.2019 s pričetkom ob 14.30 uri v dvorani Forum, Gospodarsko razstavišče, 
Ljubljana 

 
 
Prisotni člani: Janez Sušnik (predsednik ZDUS), Vera Pečnik (podpredsednica ZDUS), Zdravko 
Malnar (predsednik PZDU Gorenjske), Janez Malovrh (predsednik Zasavske PZDU), Vijola 
Bertalanič (predsednica Pomurske PZDU), Franc Lobnik (predstavnik Zgornjepodravske 
PZDU), Franc Hojnik (predsednik PZDU Spodnje Podravje), Janez Gologranc (predsednik 
PZDU Koroške), Jožef Žnidarič (predsednik PZDU Posavje), Mirko Miklavčič (predsednik PZDU 
Južno Primorske), Zlatko Martin Marušič (predsednik PZDU Severne Primorske), Franc 
Vedenik (predsednik Šaleške PZDU), Dušan Kraševec (predsednik PZDU Dolenjske in Bele 
krajine) Drago Prtenjak (po pooblastilu predsednice PZDU Celje) in Marjan Sedmak (po 
pooblastilu predstavnice Osrednjeslovenske PZDU-MZU Ljubljana; prisoten pri 2. točki). 
 
Prisotni drugi vabljeni: Alojz Vitežnik (predsednik Nadzornega odbora ZDUS) in Karolina Vida 
Rozman (predsednica Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve). 
 
Opravičeno odsotni člani: Zdenka Jan (predsednica PZDU Celje) in Anka Tominšek 
(predstavnica Osrednjeslovenske PZDU-MZU Ljubljana). 
 
Opravičeno odsotni drugi vabljeni: Ana Bilbija (predsednica Strokovnega sveta ZDUS). 

 

Janez Sušnik je uvodoma pozdravil vse prisotne in predlagal v sprejem dnevni red. 

 
Sklep št. 1: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel dnevni red 29. redne seje dne 
15.5.2019: 
1. Pregled realizacije sklepov, obravnava in sprejem zapisnikov 27. redne seje z dne  

   20.3.2019 in 28. redne seje z dne 17.4.2019   
2. Članstvo PZDU v ZDUS  
3. Kadrovske zadeve  

   a) Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev Pravilnika o zavarovanju osebnih  
   podatkov 
 b) Sklepi Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve z dne 7.5.2019 

4. Obravnava in sprejem števila delegatov za volilni Zbor članov ZDUS  
5. Sprejem dnevnega reda in gradiva za 13. volilni Zbor članov ZDUS dne 20.6.2019  
6. Razno 
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AD 1 
 
Nika Antolašić je predstavila realizacijo sklepov 27. in 28. redne seje Upravnega odbora 
ZDUS. Opozorila je na nerealiziran sklep št. 21, sprejet na 27. redni seji dne 20.3.2019, in 
sicer v zvezi s proučitvijo možnosti spremembe namembnosti zemljišča in statusa služnostne 
poti v Rogaški Slatini. Janez Sušnik je odgovoril, da pri kmetijskem zemljišču namembnosti ni 
mogoče spremeniti in da služnostne poti v načrtu ni. Predlagal je, da bi določili prodajno 
ceno in objavili javni razpis za prodajo. O zadevi se bo razpravljalo na eni od prihodnjih sej. 
 
Sklep št. 2: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel zapisnika 27. in 28. redne seje 
Upravnega odbora ZDUS. 
 

AD 2 
 
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da je v ZDUS že včlanjenih 12 PZDU. Zaradi vključitve MZU 
Ljubljana - Osrednjeslovenske PZDU ob upoštevanju (ne)izvršitve sklepa Upravnega odbora 
ZDUS št. 12 z dne 1.8.2018 (22. redna seja), se je odvetniško družbo zaprosilo za mnenje in 
predlog, iz katerega izhaja, da se Upravnemu odboru ZDUS na podlagi proučitve situacije in 
dokumentacije predlaga, da ugotovi, da MZU Ljubljana – Osrednjeslovenska PZDU ni 
včlanjena v ZDUS. 
 
Franc Lobnik in Jožef Žnidarič sta bila soglasno, da bi morali izhajati tudi iz stališča 
enakovrednosti, namreč vseh 12 PZDU je sledilo spremembi in ni razloga, da tako ne bi 
postopala tudi ljubljanska mestna zveza. 
 
Marjan Sedmak je povedal, da je mestna zveza vložila tožbo prosti ZDUS zardi sklepa organa, 
s katerim je spremenil že sprejet sklep, ki se nanaša na članice ZDUS. Ker je zadeva pred 
okrajnim sodiščem, bi veljalo z odločitvijo počakati. Nadalje je navedel, da: 

 sta mestni zvezi Ljubljana in Maribor ustanoviteljici sedanje oblike ZDUS, 

 je bilo leta 1996 v temeljnem aktu določeno, da o vsaki izključitvi odloča najvišji organ 
in ugotovi tudi razlog za le-to, 

 so v temeljnem aktu določeni nameni, cilji in nalogi stvar presojanja, 

 bi bilo dobro, da se ZDUS pri pravni službi (op. zunanji, ker svoje nima) pozanima o 
zakonskih določbah, 

 se ustanovnega člana ne more kar tako »vreči« ven iz organizacije, 

 je sporen tudi Pravilnik o volitvah in imenovanjih v ZDUS, ki ga je sprejel Upravni 
odbor ZDUS, 

 je sporen sklep, ki določa vnos določbe v temeljni akt PZDU o članstvu v ZDUS, 

 so poravnali 2/3 članarine in so za naprej pripravljeni dati pooblastilo, da članarino 
DU nakazujejo neposredno na ZDUS, 

 je bila zaposlena Katja Krivec letos nagrajena s strani Slovenske Filantropije za 
razvijanje dela s prostovoljci, 

 da so bili vsi sklepi mestne zveze sprejeti na njenih organih, 

 da na podlagi 10-letne dediščine ZDUS-a ne želi nihče kandidirati za funkcijo 
predsednika ZDUS. 
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Janez Sušnik je omenil, da so na ZDUS prišla različna pisanja in vprašanja o pisanju Marjana 
Sedmaka na MJU in MDDSZ, tudi z Računskega sodišča smo dobili zahtevek za podatke, kar 
pa smo tudi že posredovali. Spremembe, ki jih je terjal Statut ZDUS v odnosu do PZDU, 
temeljijo na spremembi organiziranosti – po Statutu ZDUS iz leta 2008 so bila DU temeljne 
celice ZDUS, z aktualnim Statutom ZDUS so le-te postale PZDU. V zvezi s plačevanjem 
članarine je pojasnil, da je Upravni odbor ZDUS na osnovi 29. člena Statuta ZDUS sprejel 
Pravilnik o urejanju medsebojnih odnosov, ki opredeljuje način plačila članarine (op. razlog je 
v tem, da ne bi dodatno administrativo, posredno tudi finančno, obremenjevali PZDU). V 
zvezi s pisanji in napovedano tožbo pa je dodal, da bi se lahko mestna zveza poslužila tudi 
organa, ki o nepravilnostih lahko presoja, to je Častnega razsodišča ZDUS. Nadalje je omenil 
še nespoštovanje sklepa o odstopu ZDUS od neposrednega sodelovanja na F3ŽO in da se je 
mestna zveza odločila, da bo v tem delu na F3ŽO nadomestila ZDUS. Do spremembe sklepa 
Upravnega odbora ZDUS pa je prišlo, ker navedba ni bila točna – PZDU niso bile že dejanske 
članice ZDUS, temveč so imele povezovalno vlogo na regionalni ravni. Kar pa ne pomeni, da 
mestna zveza ne bi več imela možnosti včlaniti se v ZDUS.  
 
Sklep št. 3: Mestna zveza upokojencev Ljubljana – Osrednjeslovenska Pokrajinska zveza 
društev upokojencev ni včlanjena v Zvezo društev upokojencev Slovenije. 
 

AD 3 
 
a) Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev Pravilnika o zavarovanju osebnih  
podatkov 
 
Na predlog sprememb in dopolnitev, ki so jih v skladu z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov, Uredbo GDPR in ureditvijo ZDUS pripravili na CNVOS, ni bilo pripomb. 
 
Sklep št. 4: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel spremembe in dopolnitve Pravilnika o 
zavarovanju osebnih podatkov. 
 
b) Sklepi Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve z dne 7.5.2019 
 
Sklep št. 5:  Upravni odbor ZDUS se je seznanil s sklepi, ki jih je sprejela Komisija za 
kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve na 24. redni seji dne 7.5.2019. 
 

AD 4 
 
Razprava je tekla v smeri oblikovanja števila predstavnikov PZDU v Zboru članov ZDUS ob 
upoštevanju izvršitve prehodnih določb Statuta ZDUS (53. člen) in včlanjenih PZDU v ZDUS. 
 
Sklep št. 6: Na PZDU se posreduje nove izračune števila predstavnikov PZDU v Zboru članov 
ZDUS, upoštevajoč število članov ZDUS in individualnih članov, upoštevajoč 19. člen 
Statuta ZDUS.  
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AD 5 

 
Obravnavan je bil predlog dopolnitve dnevnega reda 13. volilnega Zbora članov ZDUS dne 
20.6.2019 in predlog zneska članarine ZDUS za leto 2020. Gradivo, ki bo poslano z vabilom, 
so člani prejeli po e-pošti. 
 
Sklep št. 7: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel, da naj članarina za ZDUS za leto 2020 
znaša 0,50 evra na člana ter predlagal Zboru članov ZDUS, da tak znesek sprejme, PZDU pa 
predlaga, da pri določitvi članarine za PZDU sledi sklepu Zbora članov ZDUS. 
 
Sklep št. 8: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel dopolnjen dnevni red 13. volilnega 
Zbora članov ZDUS dne 20.6.2019 z novo 3. točko »Potrditev 4-letnega mandata 
predstavnikov PZDU v Zboru članov ZDUS« in gradivo. 
 

AD 6 
 
Sklep št. 9: DU v Ljubljani in okolici se pisno obvesti o sklepu št. 3, da MZU Ljubljana-
Osrednjeslovenska PZDU ni včlanjena v ZDUS, se jih opozori na določbe Statuta ZDUS o 
prehajanju v druge PZDU in da možnosti za vključevanje in sodelovanje DU niso zaprte. 
 
Sklep št. 10: Komisiji za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve se predlaga, da 
pripravi predlog zahvale Anki Tominšek za dolgoletno sodelovanje. 

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 15.30 uri. 
 
Zapisala: 
Nika Antolašić      Janez Sušnik 
Tajnik ZDUS      Predsednik ZDUS 
 
        
 


