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                                                                                                           Ljubljana, 9.7.2013 

 

Zapisnik 17. seje Upravnega odbora ZDUS v mandatu 2011-2015, ki je bila 27.6.2013 ob 

10.30 uri na sedežu ZDUS 

 

Prisotni: dr. Mateja Kožuh Novak (predsednica ZDUS), Anton Donko (podpredsednik 

ZDUS), Marjan Pavlič (Južnoprimorska PZDU, predsednik), Emil Hedžet ( PZDU Celje, 

predsednik), Janez Gologranc (Koroška PZDU, predsednik), Karolina Vida Rozman 

(predsednica Komisije za kadrovske in organizacijske zadeve), Franc Lobnik 

(Zgornjepodravska PZDUS, predsednik), Olga Košir (PZDU Posavje, predsednica), Janez 

Malovrh (Zasavska PZDU, predsednik), Franc Hojnik (Spodnjepodravska PZDU, 

predsednik), Jože Jazbec (PZDU Dolenjske in Bele krajine, predsednik), Mirko Lebarič 

(Pomurska PZDU, predsednik), Janez Šutar (Gorenjska PZDU, po pooblastilu), Anka 

Tominšek (Osrednjeslovenska PZDU, po pooblastilu), Jože Rebernak (Šaleška PZDU, po 

pooblastilu), Rožca Šonc (predsednica NS Delfin hotela ZDUS d.o.o. Izola) in Nika Antolašić 

(poslovna tajnica ZDUS). 

  

Opravičeno odsotni: Slavica Golob (podpredsednica ZDUS), Cecilija Lumbar (predsednica 

NO ZDUS), Mojca Derganc (računovodja ZDUS), Alojz Vitežnik (Severnoprimorska 

PZDUS, predsednik), Karl Drago Seme (Šaleška PZDU, predsednik), 

 

 

Uvodoma je predsednica ZDUS prisotne pozdravila in se zahvalila za udeležbo. Prisotnim je 

povedala, da se bo ob 12. uri odboru pridružila državna sekretarka Ministrstva za zdravje, ga. 

Brigita Čokl, ki bo obrazložila novo zdravstveno zakonodajo. 

 

Predlagala je spremenjen dnevni red, ki se glasi: 

1. Obravnava in sprejem zapisnika 16. redne seje  

2. Potrditev popravljenega Statuta ZDUS 

3. Predstavitev Zakona o zdravstveni dejavnosti 

4. Finančno stanje ZDUS in predlogi za izboljšanje 

5. Aktivnosti ZDUS za obrambo pokojnin 

6. Kako dvigniti članstvo v blagajni Vzajemne samopomoči 

7. Razno 

 

SKLEP: Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

 

AD1/ 

Na zapisnik 16. seje UO ni bilo pripomb. Popraviti je treba le navajanje prisotnih in sicer 

manjka Mirko Lebarič (Pomurska PZDU, predsednik). 

Predsednica je člane pozvala, da na ZDUS čim prej sporočijo morebitne kandidate za člane 

Komisije za gospodarstvo. Predsednik omenjene komisije je odstopil, prav tako pa se ena 

članica sej sploh ne udeležuje. Prvi pogoj je poravnana članarina s strani DU, v katerega je 

kandidat vključen. 
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Predsednica je članom povedala, da bodo pred Zborom članov prejeli predlog pravilnika 

sklada VS. Člani so v zvezi s tem prejeli preglednico prenosov sredstev med TRR. Poudarila 

je možnost vračila sredstev ob koncu leta, v kolikor je to računovodsko možno. 

Odprto ostaja še srečanje vodstva ZDUS z NO ZDUS, da se uredi problematika v zvezi z Z. 

Ferfila in M. Miklavčičem. Člane je še seznanila z informacijo, da bo v začetku julija zasedala 

Komisija za bivalni standard, ki bo pripravila stališča za NS PIZ. A. Tominšek je ob tem 

izrazila željo, da se ji ta stališča pošlje. 

 

SKLEP: Predlog Pravilnika sklada VS se pošlje članom pred Zborom članov. 

 

V nadaljevanju prve točke se je razvila razprava v zvezi problematike neplačnikov članarin. 

Predsednica predlaga, da bi vse pokrajine podvojile kotizacijo neplačnikom za sodelovanje v 

športu in kulturi ali pa, da neplačniki enostavno ne morejo sodelovati na tekmovanjih, reviji in 

srečanjih, prav tako ne bi imeli možnosti sofinanciranja letovanja v Delfin Hotel ZDUS d.o.o. 

Izola in Vilo Ana v Rogaški Slatini. F. Lobnik se strinja s tem, da neplačniki ne bi smeli 

sodelovati, kar se je pri njih že pokazalo kot dobra praksa. F. Lobnik je bil mnenja, da naj 

neplačniki ne sodelujejo na nivoju ZDUS, na pokrajinah pa naj to uredijo sami. V 

nadaljevanju razprave so sodelovali M. Lebarič, F. Lobnik, M. Pavlič in J. Gologranc. Slednji 

je podaril, da bi moral biti enak kriterij za PZDU in ZDUS in da naj bo merilo za tekoče leto 

plačana članarina za preteklo leto. A. Tominšek je mnenja, da je to vprašanje primerno za 

obravnavo pri spremembi Statuta. R. Šonc je povedala, da je bil s sklepom UO, že določen 

rok za plačilo članarine za tekoče leto in sicer je to 30.9. v tekočem letu. 

 

SKLEP: Predsednica bo pripravila predlog do Zbora članov. 

 

AD2/ 

Predsednik Statutarne komisije, E. Hedžet in V.K. Rozman sta predstavil ključne spremembe 

in dopolnitve Statuta ZDUS. Čistopis Statuta ZDUS z označenimi spremembami in 

dopolnitvami se predloži v potrditev Zboru članov. Potrjen čistopis Statuta ZDUS z 

označenim besedilom je priloga tega zapisnika. 

 

SKLEP: UO je potrdil Predlog sprememb in dopolnitev Statuta ZDUS za potrditev na 

zasedanju Zbora članov, ki bo 16.7.2013. Predlog Statuta ZDUS je priloga tega 

zapisnika. 

 

AD3/ 

Državna sekretarka Ministrstva za zdravje, ga. Brigita Čokl je članom predstavila bistvene 

novosti novega Zakona o zdravstveni dejavnosti. Po predstavitvi je predsednica predlagala, da 

bi na to temo na pokrajinah izvedli okrogle mize. A. Tominšek je go. Čokl prosila, če lahko 

bistvene stvari strne in nam jih posreduje v pisni obliki. Poudarila je še, da je strogo proti tako 

dolgim koncesijam.  

Še isti dan smo po elektronski pošti prejeli predlog novega zakona in povzetek. Predlog in 

povzetek sta priloga tega zapisnika. 

Predsednica je povedala, da je predlog zakona v 45 dnevni javni razpravi in predlaga, da Mz 

povabimo na pokrajine. 
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SKLEP: UO predlaga, da se javna obravnava prestavi za 1 mesec, saj zdaj ni pravi čas 

za njo. 

 

AD4/ 

Zaradi pomanjkanja časa se točka prestavi na prihodnjo sejo. Aprilska realizacija kaže minus 

50.000€ 

 

AD5/ 

Predsednica je povedala, da bo potrebno bolj sistematično pristopiti k obiskovanju poslancev. 

Povedala je, da je bila pri predsedniku DZ. Ponedeljki še vedno ostajajo za delo poslanskih 

pisarn na terenu. Potreben je množičen pritisk na poslance. A. Tominšek je povedala, da je 

stališče že znano in da to, za obran pokojnin, ne bo zadoščalo. Gre za zatišje pred viharjem. 

O. Košir je povedala, da so se dogovorili, da se bodo v ožjem sestavu udeležili sestanka pri 

poslancu, pritisk pa naj bi bil izveden jeseni. J. Gologranc je bil mnenja, da na pokrajinah 

sami ocenijo kakšne so možnosti. J. Jazbec je povedal, da na njihovi pokrajini »akcija mreža« 

teče naprej, koncept je znan. Ključen problem pa je pridobitev podpore. M. Pavlič je povedal, 

da so se dogovorili za sestanek pri poslanki, še isti dan so bili obveščeni o odpovedi sestanka. 

V nadaljnji razpravi so sodelovali še predsednica, F. Lobnik, m. Lebarič in A. Tominšek. R. 

Šonc je poudarila, da je potrebno te ljudi oborožiti tudi s podatki iz projekta Starejši za 

starejše.   

AD6/ 

Zaradi pomanjkanja časa se točka prestavi na prihodnjo sejo. Ključne zadeve so bile 

izpostavljene pri prvi točki dnevnega reda. 

 

AD7/ 

N. Antolašić je članom predstavila vlogi dveh društev, ki bi pristopili k ZDUS. Obe DU sta 

nam posredovali zahtevane dokumente, ki dokazujejo ustanovitev in sklep o pristopu k 

ZDUS. UO ugotovi, da sta najvišja organa obeh DU sprejeli sklep o vstopu v ZDUS 

 

SKLEP: DU Ledavski Dol Občine Rogaševci in Klub premogovnika Velenja se sprejme 

v ZDUS kot polnopravna člana ZDUS. 

 

Predsednica seznani člane, da se je odzvala povabilu na sestanek s KS 90. Razmisliti bi bilo 

potrebno o ustanovitvi sindikata upokojencev, da bomo imeli lahko svoje predstavnike v 

zunanjih inštitucijah, npr. v ESS. 

 

N. Antolašić je člane informirala o dogodkih na Diners-u. Znan je kupec, to je Erste Card 

Club d.o.o. Kartice bodo aktivirane v mesecu juliju. Več informacij bo na voljo po prvem 

sestanku z novim vodstvom. 

 

Zaključek ob 14:00. 

 

Zapisala:  

Nika Antolašić dr. Mateja Kožuh Novak 

 Predsednica ZDUS 


