Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve
Ljubljana, 30.12.2020
Zapisnik 4. redne seje Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve
z dne 28.12.2020 s pričetkom ob 10. uri v spletnem okolju Zoom
Prisotni člani: predsednica Karolina Vida Rozman, podpredsednica Ana Bilbija, član Evgen
Primožič in član Stanko Kranvogel.
Opravičeno odsotni člani: članica Cvetka Vrabič (dala soglasje k predlogom).
Prisotni drugi vabljeni: predsednik ZDUS Janez Sušnik, podpredsednica ZDUS Vera Pečnik,
podpredsednica ZDUS Jožica Puhar in tajnik ZDUS Nika Antolašić.
Opravičeno odsotni drugi vabljeni: predsednik Nadzornega odbora ZDUS Franc Lobnik.
AD 1 Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Karolina Vida Rozman je uvodoma pozdravila prisotne, ugotovila sklepčnost, da je
opravičeno odsotna članica poslala mnenje in glasovanje k točkam predlaganega dnevnega
reda, kar je bilo članom posredovano z opomnikom na sejo.
Na predlog predsednice je bil sprejet
Sklep št. 1: Ugotovi se, da so prisotni štirje člani komisije in da je komisija sklepčna.
Na predlog predsednice bil sprejet
Sklep št. 2: Potrdi se dnevni red 4. seje Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne
zadeve:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Poročilo o izvršitvi sklepov in potrditev zapisnika 3. redne seje komisije dne 9.6.2020
3. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta ZDUS – poročilo delovne skupine od
28.12.2020
4. Predlog za podaljšanje zadržanja Akta o sistemizaciji delovnih mest ZDUS
5. Predlogi za priznanja ZDUS 2020 in poziv PZDU k predlaganju najboljših DU
6. Informacija o izvolitvi sodnikov porotnikov na Delovnem in socialnem sodišču v
Ljubljani za odločanje o socialnih sporih
7. Obravnava zapisa razprave in sklepov Strokovnega sveta ZDUS z dne 24.6.2020 in
seznanitev z odstopom predsednika Strokovnega sveta ZDUS
8. Informacija o soglasju k imenovanju Rožce Šonc v Interdisciplinarno delovno skupino za
duševno zdravje starejših - projekt MIRA, NIJZ
9. Informacija o izvolitvi Zdenke Bevc Škof v Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja
prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij

10. Informacija o pozivu PZDU k predlaganju kandidatov za po enega člana Komisije za
kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve (PZDU Celje), Komisije za šport,
rekreacijo in gibalno kulturo (PZDU Dolenjske in Bele Krajine), Upravnega odbora
Vzajemnega posmrtninskega sklada (PZDU Zgornjepodravske) ter seznanitev o pisnem
odstopu članice Komisije za izobraževanje, publiciteto in informatiko (PZDU Posavje)
11. Informacija o imenovanju Delovne skupine za mednarodno sodelovanje
12. Informacija o imenovanju Delovne skupine za pripravo stališč in pripomb na predlog
Zakona o nacionalnem demografskem skladu in predlog Zakona o slovenskih
demografskih rezervah
13. Razno
AD 2 Poročilo o izvršitvi sklepov in potrditev zapisnika 3. redne seje komisije dne 9.6.2020
Nika Antolašić sem povzela poročilo o izvršitvi sklepov. Ana Bilbija je kot generalno pripombo
dala, naj bo zapisnik pripravljen v določenem roku in naj se tudi za pripombe na osnutek
zapisnika navede rok za predložitev le-teh. K delu neizvršenega sklepa št. 7 pa je kot
komentar dodala, da gre na splošno pri navedem organu ZZZS za organ, ki nima nobenih
pristojnosti, kar verjetno opažajo tudi predstavniki ZDUS.
Poročilo o izvršitvi sklepov in zapisnik 3. redne seje komisije sta Priloga 1 in Priloga 2 tega
zapisnika. Organigram ZDUS je Priloga 3 tega zapisnika.
Na predlog predsednice je bil sprejet
Sklep št. 3: Karolina Vida Rozman in Ana Bilbija do 15.1.2021, vezano na neizvršen del
sklepa št. 6, pregledata in dopolnita enotno navodilo za poročanje predstavnikov ZDUS v
organih upravljanja in nadzora na državni ravni ter opredelita vlogo koordinatorja
predstavnikov ZDUS, kjer je ta predviden.
Na predlog predsednice je bil sprejet
Sklep št. 4: Karolina Vida Rozman in Ana Bilbija v sodelovanju z vodstvom ZDUS do
15.1.2021, vezano na neizvršen del sklepa št. 6, opredelita sodelovanje in poročanje o delu
predstavnikov ZDUS v organih nadzora KAD, d.d., NS PIZ, d.d. in Delfin Hotela ZDUS Izola
d.o.o.
Na predlog predsednice je bil sprejet
Sklep št. 5: Predstavnici ZDUS v območnem svetu ZZZS Vijolo Bertalanič in Olgo Nezman se,
vezano na neizvršen del sklepa št. 7, ponovno pozove k predložitvi poročil za leto 2019 do
15.1.2021.
Na predlog predsednice je bil sprejet
Sklep št. 6: Potrdi se poročilo o izvršitvi sklepov 3. redne seje komisije od 9.6.2020.
Na predlog predsednice je bil sprejet
Sklep št. 7: Potrdi se zapisnik 3. redne seje komisije od 9.6.2020.

AD 3 Predlog sprememb in dopolnitev Statuta ZDUS – poročilo delovne skupine od
28.12.2020
Delovna skupina za pripravo predloga sprememb in dopolnitev Statuta ZDUS je zasedala eno
uro pred to sejo.
Članom se v seznanitev posreduje dokumenta s predlogom sprememb in dopolnitev Statuta
ZDUS, ki sta Priloga 4 in Priloga 5 tega zapisnika.
Tajnica ZDUS pridobi pisno poročilo o opravljenem razgovoru, ki ga je na Upravni enoti
opravila gospa Branka Kastelic, dne 15.7.2020.
AD 4 Predlog za podaljšanje zadržanja Akta o sistemizaciji delovnih mest ZDUS
Na predlog Nike Antolašić je bil sprejet
Sklep št. 8: Upravnemu odboru ZDUS se v sprejem predlaga podaljšanje zadržanja Akta o
sistemizaciji delovnih mest do preklica.
AD 5 Predlogi za priznanja ZDUS 2020 in poziv PZDU k predlaganju najboljših DU
Seznam predlogov za priznanja ZDUS za leto 2020 je Priloga 6 tega zapisnika.
Na predlog Nike Antolašić je bil sprejet
Sklep št. 9: Potrdi se predlog priznanj ZDUS za leto 2020 in se ga predloži v sprejem
Upravnemu odboru ZDUS.
Na predlog Nike Antolašić je bil sprejet
Sklep št. 10: PZDU se pozove k predlaganju najboljših DU v letu 2020 do 15.1.2021.
AD 6 Informacija o izvolitvi sodnikov porotnikov na Delovnem in socialnem sodišču v
Ljubljani za odločanje o socialnih sporih
Na predlog Nike Antolašić je bil sprejet
Sklep št. 11: Komisija se je seznanila z informacijo o izvolitvi sodnikov porotnikov na
Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani in predlaga, da se z informacijo seznani Upravni
odbor ZDUS.
AD 7 Obravnava zapisa razprave in sklepov Strokovnega sveta ZDUS z dne 24.6.2020 in
seznanitev z odstopom predsednika Strokovnega sveta ZDUS
Ana Bilbija ocenjuje, da mora o vsebini in odstopu spregovoriti Strokovni svet ZDUS. V
organih upravljanja in nadzora na državni ravni imamo svoje predstavnike in moramo vedeti,

ali so tja prenesli stališča in pripombe ZDUS ter ali so bile le-te tudi upoštevane. Dodala je, da
kljub odstopu predsednika, ni ovir za sklic seje, saj ima Strokovni svet tudi podpredsednika.

Na predlog Nike Antolašić je bil sprejet
Sklep št. 12: Komisija se je seznanila z odstopom predsednika Strokovnega sveta ZDUS
mag. Milana Krajnca.
Na predlog Ane Bilbija je bil sprejet
Sklep št. 13: PZDU Dolenjske in Bele krajine se seznani z odstopom mag. Milana Krajnca z
mesta predsednika in člana Strokovnega sveta ZDUS in se jo pozove k predlaganju novega
kandidata.
AD 8 Informacija o soglasju k imenovanju Rožce Šonc v Interdisciplinarno delovno skupino
za duševno zdravje starejših - projekt MIRA, NIJZ
Vera Pečnik je pojasnila, da je prisostvovala na uvodnem sestanku skupine in gre zlasti za
izkušnje z dela na terenu.
Na predlog Nike Antolašić je bil sprejet
Sklep št. 14: Komisija se je seznanila z informacijo o soglasju k imenovanju Rožce Šonc v
Interdisciplinarno delovno skupino za duševno zdravje starejših - projekt MIRA, NIJZ in
predlaga, da se z informacijo seznani Upravni odbor ZDUS.
AD 9 Informacija o izvolitvi Zdenke Bevc Škof v Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja
prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij
Vera Pečnik je pojasnila, da je bilo kandidatov več iz različnih prostovoljskih organizacij in je
bila predstavitev Zdenke Bevc Škof izjemno dobra. Nika Antolašić sem dodala, da na javni
predstavitvi kandidatov ni prišlo do izvolitve predstavnika, zato so bile izvedene volitve in
smo z DU, ki imajo status prostovoljske organizacije uspešno zagotovili zadostno podporo za
izvolitev naše predstavnice.
Na predlog Nike Antolašić je bil sprejet
Sklep št. 15: Komisija se je seznanila z informacijo o izvolitvi Zdenke Bevc Škof v Svet Vlade
RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij in
predlaga, da se z informacijo seznani Upravni odbor ZDUS.

AD 10 Informacija o pozivu PZDU k predlaganju kandidatov za po enega člana Komisije za
kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve (PZDU Celje), Komisije za šport, rekreacijo
in gibalno kulturo (PZDU Dolenjske in Bele Krajine), Upravnega odbora Vzajemnega
posmrtninskega sklada (PZDU Zgornjepodravske) ter seznanitev o pisnem odstopu članice
Komisije za izobraževanje, publiciteto in informatiko (PZDU Posavje)
Na predlog Nike Antolašić je bil sprejet
Sklep št. 16: Zaradi smrti predstavnika PZDU Celje v Komisiji za kadrovske, organizacijske in
statutarne zadeve, Draga Stokavnika, se sprejme predlog, da se za člana te komisije do
konca mandata imenuje Srečka Kolarja. Predlog se posreduje Upravnemu odboru ZDUS.
Na predlog Nike Antolašić je bil sprejet
Sklep št. 17: Komisija se je seznanila z informacijo o smrti člana Komisije za šport,
rekreacijo in gibalno kulturo, Jožeta Kozine iz PZDU Dolenjske in Bele krajine. PZDU se
pozove k predlaganju novega kandidata.
Na predlog Nike Antolašić je bil sprejet
Sklep št. 18: Komisija se je seznanila z informacijo o smrti predstavnika Zgornjepodravske
PZDU, člana Upravnega odbora Vzajemnega posmrtninskega sklada, Antona Pravička.
Komisija Upravnemu odboru ZDUS predlaga, da sprejme predlog PZDU in za člana
Upravnega odbora Vzajemnega posmrtninskega sklada do konca mandatnega obdobja
imenuje Leopolda Hamerška.
Na predlog Karoline Vide Rozman je bil sprejet
Sklep št. 19: Predstavnico PZDU Posavje članico Komisije za izobraževanje, publiciteto in
informatiko se pozove k predložitvi pisne odstopne izjave, s katero se je seznanila Komisija
za izobraževanje, publiciteto in informatiko na seji dne 27.3.2020, šele nato se bo ugotovil
njen odstop in izpeljal ustrezen kadrovski postopek.
AD 11 Informacija o imenovanju Delovne skupine za mednarodno sodelovanje
Jožica Puhar je zaradi programskih vsebin na področju mednarodnega sodelovanja v delovni
skupino predlagala imenovanje članov, Toneta Dolčiča za področje človekovih pravic, Marijo
Adanjo zaradi znanj in izkušenj s področja mednarodnega sodelovanja in ekonomije ter Majo
Vojnovič s področja izvajanja evropskih projektov. Od članov je trenutno najbolj aktiven Tone
Dolčič.
Na predlog Nike Antolašić je bil sprejet
Sklep št. 20: Komisija se je seznanila s sestavo Delovne skupine za mednarodno
sodelovanje: Tone Dončič, Marija Adanja in Maja Vojnovič.

AD 12 Informacija o imenovanju Delovne skupine za pripravo stališč in pripomb na predlog
Zakona o nacionalnem demografskem skladu in predlog Zakona o slovenskih demografskih
rezervah
Janez Sušnik je v povezavi z izvedeno okroglo mizo dne 21.12.2020 na temo demografskega
sklada povedal, da so bila mnenja deljena. Sama delovna skupina je že pred tem ugotovila,
da nobeden od zakonov ni primeren za sprejem. Počakamo na zaključke okrogle mize in se
nato odzovemo pred 2. obravnavo zakona v DZ RS.
Na predlog Nike Antolašić je bil sprejet
Sklep št. 21: Komisija se je seznanila z informacijo o imenovanju Delovne skupine za
pripravo stališč in pripomb na predlog Zakona o nacionalnem demografskem skladu in
predlog Zakona o slovenskih demografskih rezervah. V skupino so imenovani: Jožko Čuk,
Tomaž Banovec, Anka Tominšek, Cirila Zajc Surina, Mirko Miklavčič, Ana Bilbija in Andrej
Cetinski. Vodja skupine je Janez Sušnik, strokovno in administrativno podporo pa bo
zagotavljala Nika Antolašić.
AD 13 Razno
Pod točko je potekala krajša razprava glede namenitve 0,5 % dohodnine ZDUS kot
humanitarni organizaciji.
Na predlog Vere Pečnik je bil sprejet
Sklep št. 22: Nika Antolašić naredi poziv za donacijo 0,5 % dohodnine ZDUS kot
humanitarni organizaciji.
Seja je bila zaključena ob 11.10 uri.
Zapisala:
Nika Antolašić
Tajnik ZDUS

Karolina Vida Rozman
Predsednica komisije

