
 
Izola, 15. 12. 2017 

Zapisnik 16. redne seje Upravnega odbora ZDUS z dne 15. 12. 2017  

s pričetkom ob 12.15 uri v prostorih hotela Delfin, Izola 

 

Prisotni člani: Janez Sušnik (predsednik ZDUS), Mija Pukl (podpredsednica ZDUS), Franc 

Hojnik (predsednik PZDU Spodnje Podravje), Zlatko Martin Marušič (predsednik PZDU 

Severne Primorske), Vijola Bertalanič (predsednica Pomurske PZDU), Mirko Miklavčič 

(predsednik PZDU Južno Primorske), Silvo Malgaj (predsednik PZDU Celje), Jožef Rebernak 

(predsednik Šaleške PZDU), Jožef Žnidarič (predsednik PZDU Zasavje), Jožef Jazbec 

(predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine), Janez Gologranc (predsednik Koroške PZDU), 

Zdravko Malnar (predsednik Gorenjske PZDU), Janez Malovrh (predsednik PZDU Zasavje), 

Franc Lobnik (predsednik Zgornjepodravske PZDU) in Anka Tominšek (po pooblastilu 

predsednika Osrednjeslovenske PZDU). 

Prisotni drugi vabljeni: Alojz Vitežnik (predsednik Nadzornega odbora ZDUS), Karolina Vida 

Rozman (predsednica Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve ZDUS in 

Nika Antolašić (poslovna tajnica). 

Opravičeno odsotni člani: Vera Pečnik (podpredsednica ZDUS) 

Opravičeno odsotni drugi vabljeni: Ana Bilbija (predsednica Strokovnega sveta ZDUS). 

 

Predsednik je uvodoma poudaril, da je zaskrbljen glede Slada Vzajemne samopomoči in 

sklepa, ki ga je v zvezi s tem sprejel Zbor članov ZDUS ter da je pričakovati, da se bomo čez 

leto ali dve ponovno ukvarjali s to tematiko. Opozoril je na napako v zvezi s podelitvijo 

pokalov, ki bi morala biti v sklopu Zbora članov ZDUS.  

Alojz Vitežnik je v zvezi z načinom sklepanja Zbora članov ZDUS glede Sklada Vzajemne 

samopomoči povedal, da se bo preverilo, ali je bil način skladen z akti. 

Janez Sušnik je predlagal naslednji dnevni red 16. redne seje Upravnega odbora ZDUS: 

1. Pregled realizacije sklepov, obravnava in sprejem zapisnika 15. redne seje 
Upravnega odbora ZDUS  

2. Pregled pravnih možnosti v zvezi s primerom volitev v organe upravljanja ZZZS  
3. Sprejem Akta o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest  
4. Razno 

 
Sklep št. 1: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel dnevni red 16. redne seje Upravnega 
odbora ZDUS v predlagani obliki. 
 



Ad. 1 
 

Nika Antolašić je predstavila realizacijo sklepov 15. redne seje Upravnega odbora ZDUS z dne 

29. 11. 2017. Na sam zapisnik pripomb ni bilo. 

Sklep št. 2: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel zapisnik 15. redne seje Upravnega 

odbora ZDUS z dne 29. 11. 2017. 

Ad. 2 

Anka Tominšek je na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije pridobila dva akta vezana 

na delovanje organov upravljanja. Sklep Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne 

zadeve glede odpoklica je verodostojen. Pregledane so bile vse okoliščine.  

Janez Sušnik je povedal, da je bil seznanjen, da v kolikor pride do odpoklica predstavnice 

ZDUS v organih upravljanja zavoda, bo prišlo do razpada Komisije za zdravstvo. Dejstvo pa je, 

da je predstavnica ZDUS kršila kodeks na skupščini z nespoštovanjem ZDUS-ovega predloga 

in je delovala po svoji presoji.  

Mija Pukl je prisotne seznanila, da je primer obravnavala Komisija za kadrovske, 

organizacijske in statutarne zadeve ter tudi Upravni odbor ZDUS na 15. Redni seji. Pri 

odpoklicu je potrebno spoštovati akte ZZZS (statut in poslovnik skupščine), kjer je opredeljen 

postopek prenehanja statusa članov. Upoštevati je potrebno, da je bila predstavnica 

imenovana na podlagi tripartitnega sporazuma med civilnimi organizacijami. 14. člen 

poslovnika ZZZS opredeljuje nekatere primere prenehanja mandata in razrešitve, vendar ni 

primera, kot je naš. V obzir je potrebno vzeti tudi eventualne posledice odpoklica. V primeru 

odpoklica moramo s sopredlagatelji izbrati novega predstavnika. 

Anka Tominšek je povedala, da nihče od članov skupščine ZZZS ni obvestil ZDUS o seji 

skupščine. V zvezi s problemom, ki je nastal, se je pri več pravnikih pozanimala, kaj nam je 

storiti. Sporazum je bil sicer sklenjen med ZDUS, SUS in klubom Maksa Perca. Če bo 

predstavnica ZDUS izgubila ta status, ga bo izgubila tudi pri skupščini in Upravnem odboru 

ZZZS.  

Mija Pukl je povedala, da je bil Upravni odbor ZDUS seznanjen z vsebino navodil že na 15. 

Redni seji, kjer je bil podan predlog, da se opredelijo tudi sankcije, a ni sklepal o končnem 

besedilu. Za današnjo sejo je bilo posredovano dopolnjeno besedilo, ki opredeljuje zahteve 

in tudi sankcioniranje. 

Karolina Vida Rozman je dodala, da imamo sicer dovolj kandidatov tako za člane Komisije za 

zdravstvo kot tudi za imenovanje v državne organe in delovna telesa. 

Sklep št. 3: Predstavnike ZDUS v organih zunanjih inštitucij se v januarju povabi na 

sestanek, kjer se jih seznani s pravicami, odgovornostmi in metodami sodelovanja ter 

načinom dela z ZDUS. 



Sklep št. 4: Upravni odbor ZDUS se je seznanil s sklepom Komisije za kadrovske, 

organizacijske in statutarne zadeve, sprejetim na 16. redni seji dne 21. 11. 2017 in je z 

enim glasom proti sprejel odločitev o odpoklicu Rosvite Svenšek kot predstavnice ZDUS v 

skupščini in upravnem odboru Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za tekoče 

mandatno obdobje. 

 

Ad. 3 

Mija Pukl je uvodoma pojasnila, da je Upravni odbor ZDUS na 15. redni seji sprejel Pravilnik o 

delovnih razmerjih in le-temu sledijo še ostali akti. Med te spada tudi Akt o organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest s prilogami (organizacijska shema, opis delovnih mest, pogoji za 

zasedbo delovnih mest in sistem plač). 

Glede na to, da je delo v ZDUS zelo fleksibilno se pojavlja veliko opravil, ki jih ni mogoče vseh 

zajeti v opisih, je predvidena tudi možnost odrejanja dodatnega dela s strani predsednika 

ZDUS. Pripravljena je razvrstitev plač z devetimi tarifnimi razredi po uradno priznanih 

stopnjah izobrazbe. Nadalje so delovna mesta razporejena v plačne razrede. 

Sedaj je plačilo definirano s točkovanjem, na dan 15. 12. 2017 pa znaša vrednost točke 10,50 

EUR. Masa plač ostaja na nivoju pred sistemizacijo. Vrednost točke je v pristojnosti 

predsednika in se bo določala ob sprejemanju letnega načrta dela. 

Anka Tominšek je predlagal, da se pri tajniku doda izobrazbo pravne smeri. 

Z letnim načrtom ZDUS se zapiše številčna zasedba izvajalcev po delovnih mestih.  

Mirko Miklavčič in Anka Tominšek sta predlagala,da se pri delovnem mestu za program 

Starejši za starejše umakne ime programa, ker s tem pridobimo večji maneverski prostor. 

Vijola Beralanič je podprla predlog akta in je prav, da se ve kdo kaj dela. Predlagala je čim 

prejšnjo zaposlitev tajnika iz obstoječe ekipe ali novega. Glede zaposlenih na programu 

Starejši za starejše je dodala, da sta za delo potrebni osebi, ki pa morata svoje delo opraviti. 

Sklep št. 5: Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel Akt o organizaciji in sistemizaciji 

delovnih mest z vsemi prilogami in s predlaganimi dopolnitvami. 

Ad. 4 

Pripravi se Navodilo za plačilo članarine in se ga objavi. 

Seja je bila zaključena ob 12.45 uri. 

 

Zapisala: 



Nika Antolašić,     Janez Sušnik, 
Poslovna tajnica     Predsednik ZDUS 


