Upravni odbor Zveze društev upokojencev Slovenije

Ljubljana, 14.12.2020

Zapisnik 6. redne seje Upravnega odbora
Zveze društev upokojencev Slovenije v mandatnem obdobju 2019-2023,
ki je potekala v sredo, 2.12.2020 ob 9. uri v virtualnem okolju ZOOM
Prisotni člani: Janez Sušnik (predsednik ZDUS), Vera Pečnik (podpredsednica ZDUS), Jožica
Puhar (podpredsednica ZDUS), Zdenka Jan (PZDU Celje), Dušan Kraševec (PZDU Dolenjske in
Bele krajine), Robert Plavčak (PZDU Gorenjske), Mirko Miklavčič (PZDU Južno Primorske),
Željko Kljajić (Koroška PZDU), Janez Čepljak (PZDU Ljubljana z okolico), Vijola Bertalanič
(Pomurska PZDU), Jožef Žnidarič (PZDU Posavje), Viktor Kokol (PZDU Spodnje Podravje),
Franc Vedenik (Šaleška PZDU), Franc Slavinec (Zgornjepodravska PZDU).
Opravičeno odsotni člani: Zlatko Martin Marušič (PZDU Severne Primorske) in Milan Zmrzlak
(PZDU Zasavje).
Prisotni drugi vabljeni: Ivan Vodopivec (član Nadzornega odbora ZDUS; po pooblastilu
predsednika Nadzornega odbora ZDUS), Janez Malovrh (predsednik Upravnega odbora
Vzajemnega posmrtninskega sklada), Andrej Gerenčer (predsednik Nadzornega sveta Delfin
Hotela ZDUS d.o.o. Izola), Črt Kanoni (urednik revije ZDUS Plus) in Mojca Derganc
(računovodja ZDUS).
Odsotni drugi vabljeni: Franc Lobnik, predsednik Nadzornega odbora ZDUS.

AD 1 Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 6. redne seje Upravnega
odbora ZDUS
Sklep št. 1: Ugotovi se sklepčnost in potrdi dnevni red 6. redne seje Upravnega odbora
ZDUS dne 2.12.2020:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 6. redne seje Upravnega
odbora ZDUS
2. Poročilo o izvršitvi sklepov in potrditev zapisnika 5. redne seje dne 28.10.2020
3. Rebalans Finančnega načrta ZDUS 2020
4. Finančni načrt ZDUS 2021
5. Vsebinski načrt ZDUS 2021
6. Članarina ZDUS za leto 2021
7. Vzajemni posmrtninski sklad
8. Revija ZDUS Plus
9. Informacija o izbiri direktorja Delfin Hotela ZDUS d.o.o. Izola
10. Pobuda za spremembe in dopolnitve Statuta ZDUS
11. Pogajalska izhodišča za mediacijo ZDUS in MZU
12. Spremenjena sestava Upravnega odbora ZDUS
13. Sklic 3. korespondenčne seje Zbora članov ZDUS dne 4.1.2021 do 8.1.2021
14. Problematika zdravstva oz. obvestilo Ministrstva za zdravje zdravstvenim
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zavodom, kako oblikujejo finančne načrte s poudarkom na razpoložljivih
sredstvih
15. Razno
a) Informacija o sklepu MDDSZ in dodelitvi RŠK sredstev za leto 2020
b) Aktualni podatki reševanja ankete ZDUS po regijah o posledicah neizvajanja
RŠK dejavnosti zaradi Covid-19 in poziv k izpolnjevanju

AD 2 Poročilo o izvršitvi sklepov in potrditev zapisnika 5. redne seje dne 28.10.2020
Poročilo o izvršitvi sklepov je bilo članom poslano z gradivom za sejo. Vsi sklepi so bili
izvršeni. Na zapisnik ni bilo pripomb.
Sklep št. 2: Potrdi se poročilo o izvršitvi sklepov in zapisnik 5. redne seje dne 28.10.2020.

AD 3 Rebalans Finančnega načrta ZDUS 2020
Janez Sušnik je povedal, da so v letu 2020 izpadli večji pomembni viri. Rebalans je pripravljen
na podlagi znanih podatkov in v času pred sklepom MDDSZ za sofinanciranje RŠK dejavnosti.
Mojca Derganc je povzela večje izpadle prihodke. Zmanjšali so se prihodki tudi za program
Starejši za starejše, a zlasti na račun sklepa FIHO o dodelitvi sredstev za leto 2020. Med
prihodki prav tako ne bo JSKD, ker ne bo mogoče izvesti aktivnosti, manj je tudi sredstev za
aktivnosti s področja varnosti v prometu (AVP). Med projekti so na novo PRODOR (zaključen
v letu 2020) ter projekta s področja demence in glasbe. Prihodki so se zmanjšali za približno
polovico. Za RŠK dejavnost bomo dobili nekaj več kot 89 tisoč evrov. Odhodke smo zmanjšali
ustrezno glede na prihodke. Na državni ravni so bistveno zmanjšani potni stroški,
administrativno delo, delovanje iz FIHO.
Janez Sušnik je glede varčevalnih ukrepov omenil zmanjšanje honorarjev in ukrep čakanja na
delo doma, gre za ukrepe, ki smo jih uvedli še pred rebalansom. Upa, da bo prihodnje leto
bolje, vsaj z drugo polovico leta. Omenil je, da smo tudi že predlagali, da bi v državnem
proračunu ZDUS dobil svojo postavko in zagotovljena sredstva za financiranje delovanja in
dejavnosti. Pozval je še k predložitvi dokazil za izvedene dejavnosti RŠK v tekočem letu.
Mojca Derganc je kot pomembno informacijo dodala, da kar bo primanjkljaja, bomo pokrili iz
društvenega sklada (za ta znesek se bo zmanjšal društveni sklad, le-ta pa ne bo negativen),
saj se sicer z izgubo ne moremo prijaviti na noben razpis. Glede projektov in prijav na razpise
je do sedaj namreč veljalo, da prijavitelj ni smel imeti negativnega poslovnega izida za
preteklo leto in je bilo potrebno ob prijavi priložiti finančna poročila za preteklo leto. Misli
pa, da glede na celotno situacijo vezano na epidemijo, to v 2021 ne bi smel biti tak problem
in da tudi nismo edina NVO, ki bo imela negativen poslovni izid konec leta.
Jožef Žnidarič je bil glede na predstavljene podatke presenečen, vendar pa je zadovoljen z
odgovorom, da se bo to dalo pokriti iz društvenega sklada. Koronavirus nam je povzročil
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veliko nevšečnosti in lahko samo upamo, da bo drugo leto bolje. Glede računov za RŠK od
marca do sedaj, bo težko, saj je bilo težko sploh karkoli izvesti. Rebalans pozdravlja.
Željko Kljajić je povedal, da imajo enake probleme tudi na koroškem. Večine dejavnosti niso
izvedli, z izjemo športa. Glede dokazil so opozorili DU, ve pa, da nimajo računov, razen za
delovanje. Rebalans bo sicer potrdil.
Franc Slavinec je prav tako pritrdil, da računov ni in imajo od marca naprej v nekaterih DU
tudi osip članstva, s tem pa tudi manj vplačane članarine. Nekako bodo morali animirati ljudi,
da se včlanijo nazaj in pa tudi potencialne nove člane. Rebalans podpira v predstavljeni
obliki.
Vijola Bertalanič je glede članarine povedala, da velika DU pobirajo članarino čez celo leto.
Letos je ovira, da upokojenci v društva ne morejo priti. Glede računov za RŠK je DU večkrat
poslala poziv, naj pošljejo dokazila in več kot to ne more narediti. Tistim DU, ki nimajo epošte, so poslali po navadni pošti. V bodoče pa bo treba to nekako drugače urediti.
Zdenka Jan je glede očitkov o neaktivnosti povedala, da nihče ni imel v mislih ZDUS-ove
neaktivnosti in da DU redno obveščajo. Kar pa se tiče računov za RŠK, jih ni, saj dejavnosti ni
bilo.
Robert Plavčak je pohvalil vodstvo za dobro previharjeno obdobje in podprl idejo o
sistemskem državnem financiranju ZDUS.
Sklep št. 3: Potrdi se rebalans Finančnega načrta ZDUS za leto 2020 s presežkom odhodkov
nad prihodki, za katerega bo zmanjšan društveni sklad, in se ga predlaga v sprejem Zboru
članov ZDUS.

AD 4 Finančni načrt ZDUS 2021
Janez Sušnik je povedal, da smo Finančni načrt ZDUS za leto 2021 naredili glede na
pričakovanja. Nekoliko več smo ponovno planirali pri FIHO zaradi prijave na razpis za
prihodnje leto.
Mojca Derganc je dodala, da na prihodkovni strani nismo upali zajeti dividend hotela Delfin
in Delavske hranilnice ter prihodkov za DMS. Bistveno višji so načrtovani prihodki FIHO.
Ostali prihodki so načrtovani po pričakovanju, novost so EU projekti. Predvideli smo višji
znesek za RŠK dejavnost na prihodkovni in odhodkovni strani. Bistveno je zmanjšan stroške
strokovnih delavcev, ki so po večini kriti iz projektov.
Janeza Čepljaka je zanimalo, ali se ZDUS-u v letu 2021 lahko pojavijo obveznosti do hotela
Delfin, kar je Janez Sušnik negiral.
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Željko Kljajić je omenil, da v načrtu ni stroška za delovanje PZDU, na kar mu je Janez Sušnik
odgovoril, da se je to financiralo iz sredstev RŠK v okviru izvedenih dejavnosti in dokazil.
Franc Vedenik je dejal, da je načrt dokaj optimistično zastavljen, a se boji, da bo ponovno
isto kot letos in bi bilo dobro, če bi imeli tudi načrt za črn scenarij. Če bo izguba, kaj to
pomeni za likvidnost? Janez Sušnik je odgovoril, da smo previdni in vemo kaj delamo, je
odgovoren in bo pazil, saj ne nazadnje tudi odgovarja z lastnim premoženjem. Likvidnost pa
je zagotovljena.
Jožef Žnidarič je glede na dano situacijo, načrt ocenil kot optimističen in hkrati varčevalen
ter ga bo podprl. Zasledil pa je, da ponovno ni nič načrtovano za izobraževanja DU oz.
funkcionarjev. Nika Antolašić sem odgovorila, da ni bilo nikjer mogoče pridobiti ali
prerazporediti sredstev za ta namen in ni viška, ki bi ga lahko namenili za te obogatitvene
vsebine, da pa bomo spremljali razpise s področja izobraževanja in se prijavili, če bo le kje ta
možnost.
Sklep št. 4: Potrdi se Finančni načrt ZDUS za leto 2021 in se ga predlaga v sprejem Zboru
članov ZDUS.

AD 5 Vsebinski načrt ZDUS 2021
Janez Sušnik je povzel osnove iz katerih bomo izhajali pri realizaciji vsebinskega dela
prihodnje leto. Vse je podrobno navedeno v gradivu, ki so ga člani prejeli za to sejo. Povzel je
bistvene zahteve za upokojence, na katerih bomo bdeli v letu 2021. Glede izvedbe
vsebinskega dela je optimističen, le za DMS moramo še videti, kaj bo.
Janez Čepljak je podprl vsebinski načrt v celoti.
Vijola Bertalanič je dala pripomb, ki je prisotna na terenu. Zastopamo starejše, upokojence,
in tu moramo razčistiti, kaj so pokojnine in kaj socialni prejemki. Prehitevajo nas z vseh strani
(op. pobuda društva Humanitarček) in je zato predlagala, da moramo biti previdni do tistih,
ki imajo polno pokojninsko dobo in imajo nizko pokojnino.
Sklep št. 5: Potrdi se Vsebinski načrt ZDUS za leto 2021 in se ga predlaga v sprejem Zboru
članov ZDUS.

AD 6 Članarina ZDUS za leto 2021
Janez Čepljak je k predlogu za razpravo dejal, da bi moralo besedilo temeljiti na podlagi
določb Statuta ZDUS ter Pravilnika o urejanju medsebojnih odnosov ZDUS in PZDU, in bi se
moralo glasiti: "Upravnemu odboru ZDUS se na podlagi sklepa kolegija predsednika ZDUS
dne 18.11.2020 predlaga višino članarine DU za ZDUS za leto 2021 v višini 0,50 € na
individualnega člana v DU, združenih v PZDU v preteklem letu. Hkrati se Upravnemu odboru
ZDUS predlaga, da predlog navedenega zneska predloži v sprejem Zboru članov ZDUS s
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priporočilom PZDU-jem, da pri določitvi članarine DU za PZDU za leto 2021, sledijo predlogu
sklepa Zboru članov ZDUS." V razpravi je nadalje izpostavil vprašanje, kaj se zgodi z
neplačanim delom do 5% članarine, kar ni nikjer opredeljeno in da DU včlanjena v PZDU
Ljubljana z okolico poravnajo članarino do ZDUS in do PZDU v celotnem znesku.
Sklep št. 6: Potrdi se predlog letne članarine ZDUS za leto 2021 v znesku 0,50 EUR na člana
letno in se znesek predlaga v sprejem Zboru članov ZDUS vključno s predlogom, da Zbor
članov ZDUS izda priporočilo PZDU, da pri določitvi zneska članarine za PZDU za leto 2021
sledijo sklepu Zbora članov ZDUS.

AD 7 Vzajemni posmrtninski sklad
Mojca Derganc je glede pokrivanja stroškov povedala, da je bilo v preteklosti, ko je prišla na
ZDUS, stanje povsem drugačno. Takrat so bili prihodki obresti depozitov dobri in so pokrivali
stroške delovanja sklada, vendar pa stari pravilnik ni bil dober. Stroške knjiži po enakem
ključu kot projekte in knjiži ustrezen delež režijskih stroškov na sklad, zato so npr. v letu 2019
skupni režijski stroški in stroški dela znašali cca 15.000 evrov. V tem finančnem poročilu so
samo prikazani kot minus in jih je v resnici pokriva ZDUS in se sklad za to ni zmanjšal. Naj se
v pravilnik sklada vnese določbo, da se sklad za te stroške zmanjša ali poveča.
Janez Malovrh je povedal, da ta trenutek prihodkov iz naslova obresti na depozite praktično
ni. Meni pa, da ni nič narobe, če pri stroških delovanja sklada sodeluje ZDUS. V pripravi je
prenova pravilnika, ki bo na novo določil organe upravljanja in nadzora.
Janez Sušnik je dejal, da je potrebno rešiti financiranje stroške administracije in da se mora
formirat samostojne organe sklada. Financiranje lahko tudi še počaka do januarja ali
februarja.
Jožef Žnidarič je dejal, da pogreša poročilo o skladu, da lahko potem te informacije delijo z
DU.
Željko Kljajić je omenil, da so na zborih članov DU govorili o skladu. Veliko članov zadnje leto
ni vplačevalo v sklad in potem svojci za pokojne zahtevajo izplačilo posmrtnine. Zanimalo ga
je, kakšno je stanje na skladu, koliko je umrlih in koliko izstopov ter koliko je takih, ki lani niso
plačali, pa bi letos lahko. Se pa strinja, da bi se glede financiranja sklada uredilo v začetku
prihodnjega leta.
Zdenka Jan je prav tako vprašala, kakšno je stanje na skladu, ali je sploh kaj novih vpisanih.
Nika Antolašić sem predstavila aktualne podatke, ki jih je sporočila Dijana Lukić – novih
članov v letu 2020 je 214, izstopov pa kar 1966 (lani 1176), umrlih 2067. Članov na 2.12. je
47.072. 1.027 jih še nima plačane članarine za leto 2019 in jih bo treba prišteti k izstopom, če
ne bodo poravnali do konca leta.
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Sklep št. 7: Upravni odbor ZDUS se je na podlagi razprave o Vzajemnem posmrtninskem
skladu seznanil, da se bosta samostojno formirala zbor članov in nadzorni odbor sklada,
vodstvo pa se bo dogovorilo glede financiranja sklada januarja ali februarja 2021, kljub
temu pa ostane v finančnem načrtu predviden prihodek in odhodek za administracijo.

AD 8 Revija ZDUS Plus
Vera Pečnik je uvodoma pojasnila, da želimo razpravo o reviji glede na aktualno finančno
stanje. Glede na zadnje preverjanje stroškov za RŠK 2020 smo ugotovili, da številka
december/januar lahko izide. V letu 2021 bi revija izhajala na dva meseca, če pa bi bilo
finančno stanje slabše pa na tri mesece.
Črt Kanoni je povedal, da je možnosti za nadaljnje izhajanje revije veliko. V tem trenutku je
treba prisluhniti željam in možnostim. V prihodnje lahko izhaja kot dvojna številka, bomo
videli glede na dano situacijo. Razmišljal je, da bi postala revija res dvomesečna in bi vsebino
povečali na 40 strani, stroški tiska bi bili nižji, poštnina pa malo dražja, povprečen mesečni
strošek pa nižji kot sedaj. Z vzpostavitvijo nove spletne strani, ki je v zaključni fazi, bo tudi
postavljena elektronska revija, kjer se bodo vsebine sproti nalagale in bodo lahko spremljali
kako nastaja revija v elektronski zasnovi. Računal je tudi, da bi lahko za vsaj polovico oklestili
poštne stroške. Rezervni scenarij je, da poletna dvojna ne izide in se te informacije vključi v
številko september/oktober. Nismo dnevnik, ne prinašamo dnevnih novic, ampak za nazaj,
da se vidi kaj se je delalo drugod.
Vera Pečnik je prisotne prosila za morebitne pripombe ali imajo pripombe na vsebino,
morda kakšne nasvete, kaj v reviji še manjka.
Željko Kljajić se je strinjal, da izhaja na dva meseca. Je pa problem pridobiti informacije. V
PZDU ima samo v Slovenj Gradcu ima dva nekdanja novinarja, upokojenca, pa nočeta
napisati članka, kako dobiti ljudi, da bi pisali.
Dušan Kraševec je prav tako pozdravil predlog za izhajanje na dva meseca, da pa je res težko
nekoga dobiti, da bi pisal prispevke. Pohvalil je, da je v pripravi spletna stran, kar sicer že zelo
dolgo traja, saj predstavlja najboljšo rešitev glede obveščanja. najbolj primerna.
Črt Kanoni je glede spletne strani povedal, da so se določene zadeve zapletle pri vsebinah in
rubrikah, kar je zdaj rešeno. Ne bomo pa dali prazne strani gor. V prihajajočem tednu bo
dorečeno vse. Najpozneje v petek (op. 4.12.) da bo skelet pripravljen, nato pa bi morali
dobiti nekaj študentov, da bi vsebine naložili do novega leta.
Jožef Žnidarič je pozdravil izhajanje na dva meseca in da bomo kmalu dobili novo spletno
stran.
Zdenka Jan je mislila, da je člankov preveč in bila presenečena nad objavo njihovega
prispevka.
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Črt Kanoni je glede prispevkov pohvalil posebej PZDU Celje, Posavje in Šaleško.
Jožica Puhar je vsled kritike, da je preveč člankov o mednarodnem sodelovanju, vprašala po
mnenju prisotnih.
Željko Kljajić je odgovoril, da vsak bere tisto, kar ga zanima.
Franc Vedenik je postavil vprašanje glede pokrivanja stroškov. Vera Pečnik in Črt Kanoni sta
odgovorila, da dobijo člani uredniškega odbora povrnjene potne stroške, to pa je tudi vse.
Nihče ne dobi nobene nagrade. Za tisto, kar pa želi Jožef Miklavc, pa je tudi dobil navodilo na
kakšen način urediti, pa ni realiziral.
Janez Čepljak je dejal, da je revija odlična in bo izhajanje na dva meseca ravno pravšnje.
Predlagal je, da bi vsebino dopolnili na eni strani z zabavnimi vsebinami, s kakšno križanko,
šalami, kakšno bolj veselo zadevo.
Črt Kanoni je povedal, da so križanke bile, a da je kvalitetna križanka draga in sestavljavcev ni
ter si takega stroška niti ne moremo privoščiti. Sam pa je sestavljal magične like.
Sklep št. 8: Podpre se izhajanje revije ZDUS Plus na dva meseca z obstoječo vsebino, kateri
naj se doda tudi bolj vesele vsebine, hkrati pa naj se tudi čim prej vzpostavi novo spletno
stran.

AD 9 Informacija o izbiri direktorja Delfin Hotela ZDUS d.o.o. Izola
Janez Sušnik je povedal, da je za razpisano mesto direktorja hotela prispelo pet vlog, ena
prepozno in so v igri štirje kandidati, ki bodo prišli na razgovor, nato pa se bo sklepalo o
izboru. Nadalje je omenil, da je krožilo okrog neko pismo o enem od kandidatov. Izpostavil
je, da ga moti, da se ne ve kakšna je procedura in kdo so sploh kandidati.
Andrej Gerenčer je povedal, da je bilo pet prijav, šesta je prispela izven roka. V ponedeljek
bodo razgovori s petimi kandidati in razpisna komisija bo nato pripravila predlog za nadzorni
svet, ki bo v torek opravil imenovanje novega direktorja. Nadzorni svet ne želi nobenih
intervencij in mu je v interesu, da hotel dobro posluje in v dobro vseh upokojencev. Bo pa
obvestil o imenovanju takoj po seji. Finančne težave so tudi v Delfinu, kljub vsem naporom
vodstva, se pričakuje cca 200.000 izgube. Hotel bi odprli januarja, saj je za to velik interes.
Janez Sušnik je povedal, da ima kohezija predvidena neka socialna sredstva in se
pogovarjamo ,ali ima hotel kakšno možnost do povratnih in nepovratnih sredstev za
izgradnjo novega hotela. Pripraviti je potrebno gradbeno dovoljenje in ostalo dokumentacijo,
to je osnova za prijavo za kohezijska sredstva.
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Andrej Gerenčer je dodal, da potekajo s tem v zvezi z vodstvom hotela in je zadnji pogovor
potekal konec oktobra. Imajo tudi podporo občine. Imeli so razgovor z državno sekretarko za
kohezijska sredstva, iščemo rešitve, da se pride do teh sredstev.
Jožef Žnidarič je izrazil mnenje, da bi morali biti kot člani skupščine o tem več seznanjeni,
sploh pa vodstvo ZDUS. Slišal je tudi, da je odprto vprašanje, ali se bo sploh dalo graditi. Čudi
ga, da ni dorečeno vse.
Vijola Bertalanič je glede na razpravo, dejala, da smo izvolili nadzorni vset hotela in mu
dajmo možnost, da zadeve tudi izpelje. Kolikor je seznanjena, vodstvo ZDUS sodeluje z
nadzornim svetom, se pa sliši zadaj marsikaj. Hotel smo dobili v upravljanje od predhodnikov
in se moramo potruditi, da ostane hotel naš in v lasti upokojencev.
Andrej Gerenčer je povedal, da so naslednji meseci pomembni za izvedbo aktivnosti za
razvoj. Bo pa na nadzorni svet prenesel, da se obojestransko informira ves čas. Občina jih
podpira, bo pa problem z denarjem, a bodimo optimisti.
Robert Plavčak je želel informacijo, kdo so kandidati za direktorja in da je res čudno, da o
tem ne vemo nič.
Franc Slavinec se je pridružil vprašanju predhodnika, saj bi morali poznati kandidate in
njihove reference.
Andrej Gerenčer je odgovoril, da komisija po Poslovniku o delu nadzornega sveta ni dolžna
dati teh podatkov ne nadzornemu svetu in ne predsedniku.
Željko Kljajić je menil, da bi nadzorni svet moral vedeti.
Robert Plavčak je predlagal, da se sprejme sklep, da jim morajo sporočiti podatke, ker to kot
član skupščine želi vedeti.
Jožica Puhar je prosila, da v kolikor se sprejme tak sklep, naj potem ne prihajajo različna
sporočila in stališča ter dajmo zaupat osebam, ki bodo direktorja izbrale.
Andrej Gerenčer je dejal, da bi v kratkem časovnem roku podatke težko dobil.
Sklep št. 9: Andrej Gerenčer priskrbi podatke o kandidatih in o tem obvesti predsednika
ZDUS dne 2.12.2020 do 15 ure.

Janez Sušnik je zaradi neodložljivih obveznosti sejo zapustil, po 15 minutnem odmoru jo je
naprej vodila Vera Pečnik.
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AD 10 Pobuda za spremembo Statuta ZDUS
Nika Antolašić sem glede na dano pobudo prebrala doslej pripravljene predloge sprememb
in dopolnitev Statuta ZDUS na Delovni skupini za pripravo sprememb in dopolnitev Statuta
ZDUS (junij 2020), ki so priloga 1 tega zapisnika.
Robert Plavčak se je zahvalil in povedal, da je bilo predstavljeno ravno to, kar je hotel slišati.
Bi bil pa bolj optimističen v smislu, kar vemo, da je potrebno popraviti, to uredimo, kar pa je
neznano, pustimo za prihodnjič. Predlagal je, da se spremembe in dopolnitve predloži v
sprejem Zboru članov, ki bo zasedal v januarju. Nika Antolašić sem odgovorila, da to ne bo
možno, saj je potrebno pri tem upoštevati terminski načrt s predvidenimi roki, npr. osnutek
gre v javno obravnavo, nato se pripravi predlog, ki ga mora Upravni odbor ZDUS predložiti v
sprejem Zboru članov ZDUS (rok za sklic) in da ne vidim, da bi bilo to urejeno pred junijem
2021.
Janez Čepljak je kot generalno pripombo dodal, da bi bilo treba zmanjšati število članov, ki
določa število predstavnikov PZDU – delegatov. Prvi mejnik predlaga do 5.000 individualnih
članov. To bo tudi ena ključnih pripomb, ki jo bodo predložili v javni obravnavi.
Sklep št. 10: Čim prej naj se skliče Delovno skupino za pripravo sprememb in dopolnitev
Statuta ZDUS, da pripravi predlog sprememb in dopolnitev in da poročilo Upravnemu
odboru ZDUS vključno s terminskim načrtom.

AD 11 Pogajalska izhodišča za mediacijo ZDUS in MZU
Vera Pečnik je v uvodnem delu povzela dogajanje v zvezi z mediacijo, Nika Antolašić pa sem
dodala, da je za december sklicana mediacija vsled epidemije odpovedana ter da je Janez
Čepljak pripravil predlog za dopolnitev izhodišč.
Janez Čepljak je povedal, da sta stranki v postopku ZDUS in MZU in Ljubljana z okolico ni
intervent, niti ni povabljena k mediaciji. Za uskladitev točk nima verifikacije organov PZDU,
pač pa je šlo za pogovor med predsednikoma ZDUS in PZDU. Izhajati pa je potrebno zgolj iz
treh točk, ki jih je predstavil.
Franc Vedenik je vprašal, kaj je sploh predmet tožbe. Nika Antolašić sem odgovorila, da je
predmet tožbe zahteva MZU, da se anulira sklep Upravnega odbora ZDUS v zvezi s članstvom
Franc Vedenik je nadalje povedal, da vse to po njegovem mnenju ne vodi k uspešni mediaciji
in bi morali od MZU zgolj zahtevati, da nam s sklepom dokažejo, da želijo bit člani ZDUS. In
da bi se morali potruditi, da dobimo MZU nazaj v članstvo in trmasto vztrajati pri popravi
pravil. Zanimalo ga je tudi kaj je s pogajalsko skupino, ki se ni sestala. Vera Pečnik je
odgovorila, da kolikor ve, ni bilo interesa na strani MZU, Nika Antolašić pa sem dodala, da že
tako teče tožbeni postopek.
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Jožef Žnidarič je predlagal, naj se vseeno sestane pogajalska skupina ter naj se uredi stanje,
MZU pa naj popravi statut.
Janez Čepljak je dodal, da je na septembrski mediaciji bila pripravljenost predsednika MZU
za popravo oz. uskladitev pravil.
Sklep št. 11: Upravni odbor ZDUS se je seznanil o postopku mediacije ZDUS in MZU ter
potrdil popravljena izhodišča po predlogu Janeza Čepljaka, in sicer:
1. obravnava statusnih sprememb pri obeh mediacijskih straneh;
2. dogovor in priprava postopkov skladno s statusnimi spremembami;
3. dogovor o roku obravnave predvidenih sprememb na organih ZDUS in MZU.
Sklep št. 12: Po predlogu Franca Vedenika, naj vodstvo ZDUS realizira sklic pogajalske
skupine.

AD 12 Spremenjena sestava Upravnega odbora ZDUS
Sklep št. 13: Upravni odbor ZDUS se je seznanil z lastno spremenjeno sestavo za mandatno
obdobje 2019-2023.

AD 13 Sklic 3. korespondenčne seje Zbora članov ZDUS dne 4.1.2021 do 8.1.2021
Nika Antolašić sem skozi predstavitev predstavila podatke o delegatih, kroženju delovnih
organov in delovnih teles, ostalo gradivo pa so prejeli po e-pošti.
Sklep št. 14: Potrdi se sestava predstavnikov PZDU in skladno s pripravljenimi materiali
skliče 3. korespondenčna seja Zbora članov ZDUS od 4.1.2021 do 8.1.2021.

AD 14 Problematika zdravstva oz. obvestilo Ministrstva za zdravje zdravstvenim
zavodom, kako oblikujejo finančne načrte s poudarkom na razpoložljivih sredstvih
Mirko Miklavčič je predstavil poziv Ministrstva za zdravje javnim zdravstvenim zavodom z
dne 2.7.2020, da prilagodijo finančne načrte razpoložljivim finančnim sredstvom. Poziv je za
vse zavarovance, še posebej za starejšo populacijo, nesprejemljiv. Zaradi take usmeritve
postaja dostopnost do zdravstvenih storitev slabša, morda za nekoga nedosegljiva in
povečujejo se čakalne vrste. Osnovno poslanstvo Ministrstva za zdravje in zdravstvenih
zavodov je skrb za zdravje in zdravljenje prebivalstva in ne samo pozitivno poslovanje
zdravstvenih zavodov. Izpostavil je vprašanje, kako lahko minister za zdravje onemogoča
izvajati zaprisego zdravnikom, ki je »ne zavračati nobenega bolnika«. Direktorji in člani
svetov so imenovani s strani vlade, ki morajo spoštovati take usmeritve, ki so v glavnem
finančne narave in te zaprisege nimajo, kar pomeni, da s tako usmeritvijo onemogočajo
zdravnikom izvajati svoje poslanstvo oziroma zaprisego. Navedel je še lasten primer, ko se je
zoperstavil taki usmeritvi, ga je vlada takoj zamenjala v svetu zavoda Splošne bolnišnice
Izola, seveda na predlog direktorja in ministra za zdravje. V zaključku je povedal, da bi morala
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biti vloga ministrstva za zdravje in vodstva zdravstvenih zavodov zagotoviti dovolj programa
in s tem dovolj sredstev za vse potrebne zdravstvene storitve na svojem področju. Vsi smo
ne nazadnje s plačilom prispevkov za zdravstvo zagotovili sredstva, torej akontacijo za vse
morebitne potrebe po zdravstvenih storitvah. Zato je predlagal Upravnemu odboru ZDUS,
da se pripravi odziv na predlagano usmeritev Ministrstva za zdravje javnim zdravstvenim
zavodom o pripravi in sprejetju finančnih načrtov, da jih prilagodijo razpoložljivim
prihodkom, kot nesprejemljiv in naj se programi dela in finančni načrti zdravstvenih zavodov
pripravijo ter sprejmejo na osnovi potreb po zdravstvenih storitvah na svojem področju.
Jožef Žnidarič je glede na povedano predlagal, da se to izpelje s peticijo.
Sklep št. 15: ZDUS pripravi odziv na predlagano usmeritev Ministrstva za zdravje javnim
zdravstvenim zavodom o pripravi in sprejetju finančnih načrtov, da jih prilagodijo
razpoložljivim prihodkom, kot nesprejemljiv in naj se programi dela in finančni načrti
zdravstvenih zavodov pripravijo ter sprejmejo na osnovi potreb po zdravstvenih storitvah
na svojem področju.

AD 15 Razno
a) Informacija o sklepu MDDSZ in dodelitvi RŠK sredstev za leto 2020
Nika Antolašić sem povzela informacijo o sklepu in dodeljenih sredstvih RŠK za tekoče leto
ter prosila predsednici in predsednike PZDU naj ponovno pozovejo DU k predložitvi dokazil.

b) Aktualni podatki reševanja ankete ZDUS po regijah o posledicah neizvajanja RŠK
dejavnosti zaradi Covid-19 in poziv k izpolnjevanju
Nika Antolašić sem povzela razloge za pripravo in izvedbo ankete ter prosila za pomoč pri
pridobitvi 2.000 do 5.000 rešenih anket s strani članov DU, da bomo imeli bolj relevanten
nabor podatkov, na katere se bomo lahko primerno odzvali.

c) Razno
Robert Plavčak je predstavil zahtevo, da se članom za udeležbo na julijski seji povrne potne
stroške, saj ni nobene pravne podlage, da bi lahko predsednik zavrnil izplačilo. S predlogom
so se strinjali tudi ostali člani.
Jožef Žnidarič je prosil za informacijo, kdo kot predstavnik ZDUS sodeluje v organih
upravljanja in nadzora na državni ravni (op. bomo poslali ažuriran seznam predstavnikov
ZDUS). Namenil je ob zaključku še veliko zahvalo vodstvu ZDUS in posebej zaposlenima
Dijani Lukić in Niki Antolašić.
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Sklep št. 16: Izplačajo se potni stroški nastali za udeležbo na julijski seji Upravnega odbora
ZDUS v Izoli.

Virtualna seja se je zaključila ob 13. uri.
Zapisala:
Nika Antolašić
Tajnik ZDUS

Priloga zapisnika: Posnetek zaslona s seje

Janez Sušnik
Predsednik ZDUS
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