Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve
Ljubljana, 1.4.2021
Zapisnik 5. redne seje Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve
z dne 30.3.2021 s pričetkom ob 10. uri na ZDUS
Prisotni člani: predsednica Karolina Vida Rozman, podpredsednica Ana Bilbija, Cvetka Vrabič
in Stanko Kranvogel.
Opravičeno odsotni člani: Evgen Primožič.
Prisotni drugi vabljeni: predsednik ZDUS Janez Sušnik, podpredsednica ZDUS Vera Pečnik,
podpredsednica ZDUS Jožica Puhar, predsednik Nadzornega odbora ZDUS Franc Lobnik,
urednik ZDUS Plus Črt Kanoni in tajnik ZDUS Nika Antolašić.
AD 1 Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Karolina Vida Rozman je uvodoma pozdravila prisotne, izrazila zadovoljstvo, da smo se lahko
srečali v živo, ugotovila sklepčnost in opravičeno odsotnost enega člana.
Nika Antolašić sem predlagala dopolnitev dnevnega reda z novo 15. Točko – Predlog za
preimenovanje Komisije za pokojninsko politiko.
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 je bil sprejet
Sklep št. 2: Potrdi se dopolnjen dnevni red 5. seje Komisije za kadrovske, organizacijske in
statutarne zadeve:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Poročilo o izvršitvi sklepov in potrditev zapisnika 4. redne seje komisije dne 28.12.2020
3. Obravnava in potrditev poročila o delu komisije v letu 2020
4. Obravnava in načrt dela komisije v letu 2021
5. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta ZDUS – trenutno stanje
6. Predlogi za priznanja ZDUS 2020 prispeli v podaljšanem roku
7. Razpis za priznanja ZDUS za leto 2021
8. Predstavniki ZDUS v organih upravljanja in nadzora na državni ravni – poročila o delu v
letu 2019 prispela v podaljšanem roku, ažuriran seznam predstavnikov ZDUS, poročila
o delu v letu 2020
9. Predlog za imenovanje članov Strokovnega sveta ZDUS – kandidatka PZDU Dolenjske in
Bele krajine Janja Fortuna in kandidati vodstva ZDUS Anton Donko, Erik Hofbauer in
Jožef Tivadar

10. Predlog za razširitev števila članov Komisije za zdravstveno in socialno varstvo ter
predlog za imenovanje članice Milojke Kolar Celarc
11. Seznanitev z odstopno izjavo predsednika in člana Komisije za šport, rekreacijo in
gibalno kulturo in predlog za poziv Koroški PZDU za predlaganje novega kandidata ter
predlog za imenovanje kandidata PZDU Dolenjske in Bele krajine Franci Dragan
12. Seznanitev s soglasjem ZDUS k imenovanju Tomaža Banovca v Sosvet za tretje
življenjsko obdobje pri SURS za področje starejših
13. Predlog za imenovanje predstavnikov v dve delovni skupini pri Age platform Europe –
mag. Rosvito Svenšek v delovno skupino za dostojno staranje in Črta Kanonija v
delovno skupino za komunikacijo
14. Predlog za dopolnitev določbe Poslovnika o delu organov in delovnih teles glede
neodločenega glasovanja na način, da se v danem primeru glas predsednika šteje
dvojno (predlog Komisije za pokojninsko politiko)
15. Predlog za preimenovanje Komisije za pokojninsko politiko
16. Razno
AD 2 Poročilo o izvršitvi sklepov in potrditev zapisnika 4. redne seje komisije dne
28.12.2020
Nika Antolašić sem pri poročilu o realizaciji izpostavila nerealizirane sklepe (3. in 4.) ter
sklepe, kjer so dodane obrazložitve ali spremembe (5., 10, 13., 17. in 19.).
Na zapisnik ni bilo pripomb.
Poročilo o izvršitvi sklepov in zapisnik sta Priloga 1 in Priloga 2 tega zapisnika.
Na predlog predsednice je bil sprejet
Sklep št. 3: Karolina Vida Rozman in Ana Bilbija bosta uredili neizvršena sklepa št. 3. in 4.
sprejeta na 4. redni seji komisije dne 28.12.2020.
Na predlog predsednice je bil sprejet
Sklep št. 4: Potrdi se poročilo o izvršitvi sklepov in zapisnik 4. redne seje Komisije za
kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve dne 28.12.2020.
AD 3 Obravnava in potrditev poročila o delu komisije v letu 2020
Prisotni so obravnavali predlog poročila (Priloga 3 tega zapisnika) o delu komisije v
preteklem letu. Iz ugotovitev med drugim izhaja, da ima PZDU Gorenjske v komisiji eno
nezasedeno mesto.
Jožica Puhar je v zvezi s predstavniki ZDUS vprašala, ali je naša dolžnost, da delegiramo ljudi
tudi na regionalnem nivoju. Gre za primer območnih svetov ZZZS. Nika Antolašić sem
odgovorila, da je to del javnega poziva, kjer kandidiramo predstavnike skupaj s SUS-ZSSS.
Ana Bilbija je dodala, da je bila tudi sama članica v Novem mestu in opozorila, da je svet telo
brez pristojnosti in bi morali ob spremembi zakonodaje svet bodisi izločiti, bodisi mu
določiti kompetence.

Na predlog predsednice je bil sprejet
Sklep št. 5: PZDU Gorenjske se pozove k predlaganju kandidata za člana Komisije za Janez
Na predlog predsednice je bil sprejet
Sklep št. 6: Potrdi se poročilo o delu Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne
zadeve v letu 2020.
AD 4 Obravnava in načrt dela komisije v letu 2021
Prisotni so obravnavali predlog načrta dela za leto 2021, ki je Priloga 4 tega zapisnika.
Na predlog predsednice je bil sprejet
Sklep št. 7: Potrdi se načrt dela Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve
za leto 2021.
AD 5 Predlog sprememb in dopolnitev Statuta ZDUS – trenutno stanje
Janez Sušnik je povedal, da bo potrebno počakati na konec mediacije, oz. tožbe MZU, ker
predlog sprememb in dopolnitev v nekaterih določbah posega tudi v reorganizacijo. Komisiji
je predlagal, da s pripravo predloga in nadaljnjo razpravo počaka do takrat, ko bodo za to
dani vsi pogoji.
Franc Lobnik je povedal, da se je Nadzorni odbor na 5. redni seji dne 10.3.2021 seznanil z
aktualno verzijo predloga sprememb in dopolnitev Statut ZDUS datirano 15.1.2021 in
povedal, da so člani razpravljali zlasti o določbah vezanih za Vzajemni posmrtninski sklad.
Menijo, da bi se iz Statuta ZDUS moralo izvzeti vse določbe glede Vzajemnega
posmrtninskega sklada, slednji pa mora v svojem aktu določiti tudi, kdo je lahko član sklada,
saj je s tem v zvezi oprtih kar nekaj dilem.
Na predlog predsednice je bil sprejet
Sklep št. 8: Komisiji za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve se posreduje sklep
Nadzornega odbora:
Nadzorni odbor ZDUS, 5. redna seja dne 10.3.2021, sklep št. 18:
Nadzorni odbor ZDUS Delovni skupini za pripravo sprememb in dopolnitev Statuta ZDUS
ter Komisiji za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve ZDUS predlaga, da iz Statuta
v celoti črta določbe vezane na Vzajemni posmrtninski sklad.

V nadaljevanju je sejo komisije vodila podpredsednica Ana Bilbija.

AD 6 Predlogi za priznanja ZDUS 2020 prispeli v podaljšanem roku
Na predlog podpredsednice je bil sprejet
Sklep št. 9: Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve je potrdila predloge
za priznanje ZDUS – Najboljše DU za leto 2020 in jih v sprejem predlaga Upravnemu
odboru ZDUS:
Predlagatelj
PZDU Celje
PZDU Koroške
PZDU Pomurske
PZDU Posavje
PZDU Severne Primorske
PZDU Šaleška
PZDU Zasavje
PZDU Zgornjepodravska

Predlog za priznanje Najboljše DU za leto
2020
DU Zabukovica – Griže
DU Mislinja
DU Gornja Radgona
DU Raka
DU Idrija
DU Šoštanj
DU Hrastnik
DU Slovenska Bistrica

AD 7 Razpis za priznanja ZDUS za leto 2021
Prisotni so obravnavali predlog razpisa za priznanja ZDUS za leto 2021, ki je Priloga 5 tega
zapisnika. V razpravi je bilo povedano, da bi prav v času epidemije PZDU morale s takšnimi
priznanji izpostaviti DU, ki so se izkazala. V razpravi so bili izpostavljeni tudi kriteriji za izbor
za mala in velika DU.
Stanko Kranvogel je predlagal, da se v razpisu posebej izpostavi, da morajo DU pobude za
priznanja predložiti na univerzalnem obrazcu.
Na predlog podpredsednice je bil sprejet
Sklep št. 10: Potrdi in objavi se Razpis za priznanja ZDUS za leto 2021, hkrati pa se
poudarim, da morajo DU pobude za priznanja (predloge) obvezno predložiti na
univerzalnem obrazcu.
AD 8 Predstavniki ZDUS v organih upravljanja in nadzora na državni ravni – poročila o delu
v letu 2019 prispela v podaljšanem roku, ažuriran seznam predstavnikov ZDUS, poročila o
delu v letu 2020
Prisotni so se seznanili s prejetimi poročili predstavnikov ZDUS za leti 2019 in 2020.
Na predlog podpredsednice je bil sprejet
Sklep št. 11: Ugotovi se, da v podaljšanem roku komisija ni prejela vseh poročil
predstavnikov ZDUS o delu v letu 2019, prav tako ne za leto 2020 in se predstavnike ZDUS
pozove, da jih predložijo, ko bo izvršen sklep št. 3 te seje.

AD 9 Predlog za imenovanje članov Strokovnega sveta ZDUS – kandidatka PZDU Dolenjske
in Bele krajine Janja Fortuna in kandidati vodstva ZDUS Anton Donko, Erik Hofbauer in
Jožef Tivadar
Po razpravi o sestavi in številu članov Strokovnega sveta ZDUS so bili člani soglasni, da je
pomembno, da Jožica Puhar ostane kot članica Strokovnega sveta ZDUS za področje
mednarodnega sodelovanja.
Na predlog podpredsednice je bil sprejet
Sklep št. 12: Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve je potrdila predlog
kandidatov za člane Strokovnega sveta ZDUS in predlaga Upravnemu odboru ZDUS, da v
Strokovni svet ZDUS imenuje na predlog PZDU Dolenjske in Bele krajine mag. Janjo
Fortuna, na predlog predsednika ZDUS pa Antona Donka, Erika Hofbauerja in Jožefa
Tivadarja.1
AD 10 Predlog za razširitev števila članov Komisije za zdravstveno in socialno varstvo ter
predlog za imenovanje članice Milojke Kolar Celarc
Prisotni so soglasno podprli predlog za povečanje števila članov Komisije za zdravstveno in
socialno varstvo ter predlog, da se vanjo imenuje Milojko Kolar Celarc, ki je odlična
poznavalka tega področja dela.
Na predlog podpredsednice je bil sprejet
Sklep št. 13: Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve je potrdila predlog
za povečanje števila članov Komisije za zdravstveno in socialno varstvo s 7 na 8 članov ter
predlog za kandidatke za članico komisije in predlaga Upravnemu odboru ZDUS, da poveča
število članov komisije ter vanjo imenuje na predlog komisije Milojko Kolar Celarc.
AD 11 Seznanitev z odstopno izjavo predsednika in člana Komisije za šport, rekreacijo in
gibalno kulturo in predlog za poziv Koroški PZDU za predlaganje novega kandidata ter
predlog za imenovanje kandidata PZDU Dolenjske in Bele krajine Franci Dragan
Na predlog podpredsednice je bil sprejet
Sklep št. 14: Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve se je seznanila z
odstopno izjavo predsednika in člana Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo
Stanislava Lipuša in poziva Koroško PZDU, da predlaga novega kandidata do 30.4.2021.
Na predlog podpredsednice je bil sprejet
Sklep št. 15: Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve je potrdila predlog
kandidata PZDU Dolenjske in Bele krajine za člana Komisije za šport, rekreacijo in gibalno
kulturo in predlaga Upravnemu odboru ZDUS, da v komisijo imenuje Francija Dragana.
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Za katera delovna področja?

AD 12 Seznanitev s soglasjem ZDUS k imenovanju Tomaža Banovca v Sosvet za tretje
življenjsko obdobje pri SURS za področje starejših
Na predlog podpredsednice je bil sprejet
Sklep št. 16: Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve se je seznanila s
soglasjem ZDUS k imenovanju Tomaža Banovca v Sosvet za tretje življenjsko obdobje pri
SURS za področje starejših.
AD 13 Predlog za imenovanje predstavnikov v dve delovni skupini pri Age platform Europe
– mag. Rosvito Svenšek v delovno skupino za dostojno staranje in Črta Kanonija v delovno
skupino za komunikacijo
Jožica Puhar je pojasnila, da nam je AGE ponudil sodelovanje v dveh delovnih skupinah. Delo
poteka v angleškem jeziku. Odprla se je možnost imenovanja še v druge komisije – za katera
področja, bo še sporočila, saj je med drugim Ana Bilbija izpostavila, da lahko kandidate
pomagajo poiskati tudi v PZDU.
Seznam področij dela AGE delovnih komisij je Priloga 6 tega zapisnika.
Na predlog podpredsednice je bil sprejet
Sklep št. 17: Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve je potrdila predlog
kandidatov in ju predlaga v imenovanje Upravnemu odboru ZDUS, in sicer mag. Rosvito
Svenšek za članico AGE Delovne skupine za dostojno staranje in Črta Kanonija za člana AGE
Delovne skupine za komunikacijo.
Na predlog podpredsednice je bil sprejet
Sklep št. 18: Jožica Puhar članom Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne
zadeve pošlje seznam področij dela AGE delovnih skupin.
AD 14 Predlog za dopolnitev določbe Poslovnika o delu organov in delovnih teles glede
neodločenega glasovanja na način, da se v danem primeru glas predsednika šteje dvojno
(predlog Komisije za pokojninsko politiko)
Karolina Vida Rozman je pojasnila, da je Komisija za pokojninsko politiko dala predlog za
spremembo določb Poslovnika o delu organov in delovnih teles glede načina glasovanja in
sprejemanja sklepov, da bi v primeru neodločenega glasovanja predsednikov glas štel
dvojno. Pripravila je tolmačenje Statuta ZDUS, ki so ga člani prejeli z gradivom za sejo.
Predloga Statut ZDUS ne pokriva, hkrati pa tudi ne omogoča demokratičnosti, zato se
predloga za takšno spremembo ne podpira.
Na predlog podpredsednice je bil sprejet
Sklep št. 19: Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve ni podprla predloga
Komisije za pokojninsko politiko za spremembo določb Poslovnika o delu organov in
delovnih teles za načina glasovanja in sprejemanja sklepov.

AD 15 Predlog za preimenovanje Komisije za pokojninsko politiko
Kolegij predsednika ZDUS je dne 29.3.2021 obravnaval predlog predsednice Komisije za
pokojninsko politiko za preimenovanje Komisije za pokojninsko politiko v Komisijo za
pokojninsko in invalidsko problematiko ter predlog podprl. Člani so v razpravi predlog
podprli z zamenjavo besede »problematiko« v »zadeve«.
Na predlog podpredsednice je bil sprejet
Sklep št. 20: Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve je podprla predlog
za preimenovanje Komisije za pokojninsko politiko v Komisijo za pokojninske in invalidske
zadeve ter daje predlog za preimenovanje v sprejem Upravnemu odboru ZDUS.
AD 16 Razno
Prisotni so pod točko Razno dali naslednje komentarje:
 Ano Bilbijo je zanimalo ali ZDUS sodeluje s SUS-ZSSS. Namreč ta organizacija je edina,
ki se v Sloveniji resno ukvarja z vprašanjem vgradnje dvigal v večstanovanjske
objekte. Gre za odpravljanje arhitektonskih ovir. To problematiko bi lahko
obravnavala Komisija za bivanjski standard, v vsakem primeru pa se mora nanjo ZDUS
odzvati. Glede na navedeno je Jožica Puhar povedala, da ZDUS ne more biti član ESS,
saj so njegovi člani lahko sindikati, delodajalci in država. Lahko pa sodelujemo preko
sindikata.
 Jožica Puhar je povedala, da je pregledala dogovor SEKOS in ugotovila, da je njegov
namen delovati na področju Strategije dolgožive družbe. Pripravila bo spremembe in
dopolnitve dogovora.
 Janez Sušnik je povzel aktualne aktivnosti ZDUS – vzpostavljena je nova spletna stran,
pripravljajo se stališče in pripombe k Načrtu za okrevanje in odpornost Slovenije,
odzvali se bomo na Zakon o debirokratizaciji. Veliko je zadev, ki jih bo potrebno
izpeljati ne glede na epidemijo.
Seja je bila zaključena ob 11.45 uri.
Zapisala:
Nika Antolašić
Tajnik ZDUS
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Predsednica komisije
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Podpredsednica komisije

