Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve
Ljubljana, 24. 10. 2019

Zapisnik konstitutivne in 1. redne sejo Komisije za kadrovske, organizacijske
in statutarne zadeve z dne 23. 10. 2019 s pričetkom ob 10. uri
v veliki sejni sobi ZDUS v Ljubljani
Prisotni člani: Drago Stokavnik, Ana Bilbija, Karolina Vida Rozman, Andreja Ravnikar, Evgen
Primožič, Cvetka Vrabič in Stanko Kranvogel.
Prisotni drugi vabljeni: predsednik ZDUS Janez Sušnik, podpredsednica ZDUS Vera Pečnik,
predsednik Nadzornega odbora ZDUS Franc Lobnik in tajnik ZDUS Nika Antolašić.
Janez Sušnik je pozdravil prisotne in predlagal prehod na prvo točko konstitutivne seje
komisije.
AD 1
Janez Sušnik je ugotovil sklepčnost komisije in predlagal v potrditev predlog dnevnega reda.
Nika Antolašić je predlagala umik 12. točke Obveščanje javnosti o delu komisije in nasploh,
saj se dne 7. 11. 2019 sestanemo s predstavnico Agencije za komunikacijski menedžment za
pripravo strategije komuniciranja.
Na predlog Janeza Sušnika je bil soglasno sprejet
Sklep št. 1: Ugotovi se prisotnost članov in s tem zagotovljeno sklepčnost Komisije za
kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve.
Na predlog Janeza Sušnika je bil soglasno sprejet
Sklep št. 2: Potrdi se spremenjen dnevni red konstitutivne in 1. redne seje Komisije za
kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve dne 23. 10. 2019:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Konstituiranje
3. Seznanitev s podlagami za delo komisije (statut, pravilniki in poslovnik)
4. Kratka predstavitev pristojnosti in bodočega delovanja komisije
5. Potrditev zapisnika 25. redne seje komisije 2015-2019 z dne 12. 9. 2019
6. Obravnava predlogov kandidatov za dva podpredsednika ZDUS – razpis z dne 23. 9.
2019
7. Problematika v zvezi z imenovanji delovnih teles
8. Predlog sestave za imenovanje Komisije za pokojninsko politiko, Komisije za
bivanjski standard, Komisije za gospodarstvo in turizem, Ekspertne skupine za
mednarodno sodelovanje in Upravnega odbora Vzajemnega posmrtninskega sklada
9. Predlog razrešitve Antona Donka kot predstavnika ZDUS v Svetu Zavoda
Vzajemnost in predlog za imenovanje Jožefa Miklavca
10. Poročilo o ugotovitvah Delovne skupine za pripravo sprememb in dopolnitev
Statuta ZDUS

11. Predlog priznanj ZDUS za leto 2019
12. Razno
AD 2
Janez Sušnik je predstavil poimensko člane, ki so bili imenovani v komisijo in jih prosil za
kratko predstavitev.
Drago Stokavnik: Prihaja iz DU Celje, kjer je bil predsednik DU od leta 2007, ko so tudi vstopili
v program Starejši za starejše. Sedaj je v funkciji podpredsednika DU in že 12 let koordinator
v programu.
Ana Bilbija: Prihaja iz Novega mesta, dva mandata je bila predsednica DU z več kot 2.000
člani. Pretekli mandat je bila predsednica Strokovnega sveta, prejšnji pa podpredsednica.
Karolina Vida Rozman: je diplomirana pravnica in je delala 12 let v državni upravi na
kadrovskem področju, pred tem pa 20 let v gospodarstvu.
Andreja Ravnikar: Prihaja iz Kranja, je upokojena 5 let, njeno zadnje delovno mesto je bilo na
okrožnem sodišču v Kranju (20 let), pred tem je delala v gospodarstvu.
Evgen Primožič: Je magister znanosti javne uprave in polkovnik SV, delal je na generalštabu.
Prihaja iz Pivke, je član DU in predsednik drugi mandat, preteklo leto so bili prejemniki
priznanja ZDUS za najbolj aktivno DU. Je tudi predsednik Medgeneracijskega prostovoljskega
društva Ministrstva za obrambo.
Cvetka Vrabič: V aktivni dobi je združevala delo v generalštabu SV, bila je vodja
administracije, predavala je podčastnikom o dokumentarnem gradivu, imela na skrbi tudi
NATO pisarno. Leta 2008 se je upokojila, je članica DU državnih in občinskih organov ter
PZDU Šaleške.
Stanko Kranvogel: Prihaja iz Zgornjega Podravja in DU Voličina s 450 člani ter je pol drugi
mandat tudi predsednik ZDU Slovenskih Goric in član UO PZDU.
Skupno mnenje je bilo, da bodo s svojim znanjem in delom doprinesli k dobremu delovanju
ZDUS.
Janez Sušnik je predstavil še druge prisotne – Vero Pečnik, Franca Lobnika in Niko Antolašić.
Na predlog Janeza Sušnika je bil soglasno sprejet
Sklep št. 3: Konstituirala se je Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve za
mandatno obdobje 2019-2023.
Na predlog Janeza Sušnika je bil soglasno sprejet
Sklep št. 4: Predsednica Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve je
Karolina Vida Rozman, podpredsednica pa Andreja Ravnikar.

Prehod na 1. redno sejo.
AD 3
Karolina Vida Rozman je predstavila temeljni akt ZDUS, to je Statut ZDUS. Da je bistvena
sprememba, ki je nastala v letu 2016 organizacijske narave in je pomenila spremembo
članstva iz DU v PDZU. Nadalje je naštela, katere pravilnike ZDUS ima.
Nika Antolašić je predstavila ključne določbe, s katerimi morajo biti člani za svoje delovanje
seznanjeni:
 Statut ZDUS, december 2016, spr. februar 2017 – opredeljuje temeljna načela,
namen in cilje delovanja ZDUS, včlanitev in prenehanje članstva, pravice in obveznosti
članstva, funkcionarje, organe, pristojnosti in upravljanje, sestavo premoženja ZDUS,
Vzajemni posmrtninski sklad, pridobitno dejavnost, strokovno službo, javnost dela in
obveščanje, prenehanje. V XI. poglavju je opredeljeno podrobneje za Delovna telesa
(komisije, temeljna področja, sestava, imenovanje).
 Poslovnik o delu organov in delovnih teles ZDUS, junij 2013, spr. maj 2015 – kaj
ureja opredeljuje (2. člen) in načini sklicevanja, vodenja, poteka in odločanja. V II.
poglavju so podrobneje opredeljena Delovna telesa (komisije – ustanavljanje,
področja, imenovanje, naloge predsednika; ekspertne skupine in začasna delovna
telesa; Upravni odbor in Strokovni svet, ki ima tudi svoj poslovnik; strokovna služba
ZDUS). Akt je potrebno spremeniti in dopolniti.
 Pravilnik o prostovoljskem delu, april 2016, spr. april 2017 in oktober 2018 –
pravilnik v III. poglavju opredeljuje Pravice in obveznosti prostovoljcev v ZDUS
(seznanitev z vsebino prostovoljskega dela, pripadajočimi pravicami, izdajanje potrdil,
nevarnostmi za delo, seznanitev z etičnim kodeksom – pravice, obveznosti, moralna
načela in vrednote; usposabljanje, zagotavljanje varnosti, odklonitev dela, varstvo
osebnih podatkov. Obveznosti in pravice prostovoljcev so: izvrševanje obveznosti,
usposabljanje, spoštovati pravila delovanja ZDUS, pravica do potrdila, varovanje
osebnih podatkov, poročanje o opravljenem prostovoljskem delu na časovnici. ZDUS
je dolžna: spoštovati in zagotavljati pravice in obveznosti prostovoljcev, izvrševati
obveznosti, zagotavljati pogoje za delo in spoštovanje pravic, izdaja potrdila,
zagotavlja sredstva za dogovorjena povračila, varuje osebne podatke in prostovoljce
nezgodno zavaruje. Člani so prejeli v izpolnitev in podpis Izjavo in Dogovor o
opravljanju prostovoljskega dela v mandatnem obdobju 2019-2023.
 Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov ZDUS, maj 2019 – zakonske podlage, kaj je
osebni podatek in kaj občutljivi osebni podatek, kaj pravilnik določa (organizacijske,
tehnične in logistično tehnične postopke in ukrepe z namenom preprečitve
nepooblaščenega uničenja, spremembe, izgube, nepooblaščenega dostopa,
obdelave, uporabe ali posredovanja osebnih podatkov), varovanje prostorov in
računalniške opreme, varovanje sistemske in aplikativne opreme, obveznosti
zunanjih sodelavcev, sprejem in posredovanje osebnih podatkov, brisanje osebnih
podatkov, ukrepanje ob sumu nepooblaščenega dostopa, odgovornost za izvajanje
ukrepov, evidence obdelave osebnih podatkov in odgovorne osebe. Člani so v podpis
prejeli soglasje s privolitvijo k obdelavi osebnih podatkov za namene delovanja ZDUS
in dogovorjenih povračil.

Na predlog Nike Antolašić je bil soglasno sprejet
Sklep št. 5: Člani Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve so se seznanili
s podlagami za delo komisije ter pravicami in obveznosti, ki izhajajo iz prostovoljskega dela
ter zagotavljanja varstva osebnih podatkov.
AD 4
Karolina Vida Rozman je predstavila načrt dela komisije. Povedala je, da je letošnje leto
najbolj obremenjeni z volitvami, imenovanji organov in delovnih teles, kadrovanjem
predstavnikov ZDUS za republiško raven. Poleg sprememb in dopolnitev Statuta ZDUS, bo
potrebno spremeniti in dopolniti tudi Poslovnik o delu organov in delovnih teles ZDUS.
Na predlog Ane Bilbija je bil soglasno sprejet
Sklep št. 6: Članom Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve se
posreduje organigram PZDU s številom DU in številom individualnih članov ter seznam
delovnih teles, kjer ima ZDUS svoje predstavnike.
AD 5
Nika Antolašić je predstavila izvršitev sklepov 25. redne seje komisije v prejšnji sestavi in k
posameznim sklepom dodala pojasnila.
Na predlog Karoline Vide Rozman je bil soglasno sprejet
Sklep št. 7: Člani Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve so se seznanili
z zapisnikom 25. redne seje z dne 12. 9. 2019.
AD 6
Karolina Vida Rozman je uvodoma povedala, da smo v roku prejeli 3 predloge kandidatov za
dva podpredsednika ZDUS.
Nika Antolašić je predstavila podatke kandidatov, njihova znanja in izkušnje ter prebrala
programe delovanja ZDUS v mandatnem obdobju 2019-2023, ki so jih kandidati priložili h
kandidaturi.
V razpravi so člani podali mnenja glede posameznih kandidatov in na koncu oblikovali
skupno stališče.
Na predlog Karoline Vide Rozman je bil soglasno sprejet
Sklep št. 8: Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve je potrdila predloge
kandidatov za dva podpredsednika ZDUS: (1) Jožefa (Jožica) Puhar predlagateljic PZDU
Dolenjske in Bele krajine ter Pomurske PZDU, (2) Mirko Miklavčič predlagateljice PZDU
Južno Primorske in (3) Črtomir (Črt) Kanoni predlagateljice PZDU Gorenjske, saj
izpolnjujejo vse zahtevane pogoje in je priložena vsa zahteva dokumentacija.
Na predlog Karoline Vide Rozman je bil soglasno sprejet

Na predlog Karoline Vide Rozman je bil soglasno sprejet
Sklep št. 9: Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve je zavzela načelno
stališče, da se uveljavi pravilo, da na vodilnih funkcijah ZDUS niso kandidati iz iste PZDU ter
naj na te funkcije ne kandidirajo ponovno kandidati, ki so te funkcije v ZDUS nekoč že
opravljali.
AD 7
Prisotni so se seznanili z vsebino pripomb na sestavo komisij predsednika Šaleške PZDU
Franca Vedenika z dne 25. 9. 2019 in predsednice PZDU Celje Zdenke Jan z dne 7. 10. 2019.
Ugotovljena je bila zastopanost za vsako pokrajinsko zvezo, imenovanja pa nikjer niso bila
opravljena ali neopravljena z namenom škoditi komu. Šaleška PZDU je dodatno dne 17. 10.
2019 posredovala še tri predloge kandidatov za člane delovnih teles.
Na predlog Karoline Vide Rozman je bil soglasno sprejet
Sklep št. 10:
 Šaleški PZDU se na dopis z dne 25. 9. 2019 odgovori, da je zadeva v reševanju.
 PZDU Celje se na dopis z dne 7. 10. 2019 odgovori, da je bila kvota zapolnjena in
dosežena, ne glede na prvotni predlog in je bil kandidat predlagan v drugo delovno
telo.
 Šaleški PZDU se na dopis z dne 17. 10. 2019 odgovori, da je zadeva v povezavi s prvo
alinejo tega sklepa v reševanju, da predlog kandidata za člana Komisije za
gospodarstvo in turizem ni bil upoštevan, saj gre potem za povečevanje kvot,
predlog kandidata za člana Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo pa ni bi
upoštevan, ker je bilo delovno telo že imenovano s strani Upravnega odbora ZDUS
dne 23. 9. 2019.
AD 8
Karolina Vida Rozman je predlagala umik predloga sestave Ekspertne skupine za
mednarodne.
Nadalje so člani razpravljali o predlogih za popolnitev delovnih teles in organa Vzajemnega
posmrtninskega sklada.
Na predlog Karoline Vide Rozman je bil soglasno sprejet
Sklep št. 11:
 Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve predlaga Upravnemu
odboru ZDUS, da v Komisijo za pokojninsko politiko za mandatno obdobje 20192023 imenuje člane: Silvo Koželj (PZDU Celje), Nežko Ivanetič (PZDU Dolenjske in
Bele krajine), Jožeta Breganta (PZDU Gorenjske), Božo Vitežnik Raj (Koroška PZDU)
Slavico Mirt (PZDU Posavje) in Milana Tepeja (Šaleška PZDU).
 Za predsednico komisije se predlaga imenovanje Silve Koželj, za podpredsednika pa
Jože Bregant.

Na predlog Karoline Vide Rozman je bil soglasno sprejet
Sklep št. 12:
 Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve predlaga Upravnemu
odboru ZDUS, da v Komisijo za bivanjski standard za mandatno obdobje 2019-2023
imenuje člane: Srečka Kolarja (PZDU Celje), Stanka Žagarja (PZDU Dolenjske in Bele
krajine), Alojza Pečana (PZDU Južno Primorske), Dragislavo Cankar (Šaleška PZDU)
in Anko Sotlar (PZDU Zasavje).
 Za predsednika komisije se predlaga imenovanje Stanka Žagarja, za podpredsednico
pa Dragislavo Cankar.
Na predlog Karoline Vide Rozman je bil soglasno sprejet
Sklep št. 13:
 Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve predlaga Upravnemu
odboru ZDUS, da v Komisijo za gospodarstvo in turizem za mandatno obdobje 20192023 imenuje člane: Marijana Kajzbo (PZDU Celje), Cirilo Surina Zajc (PZDU
Dolenjske in Bele krajine), Jožka Čuka (PZDU Južno Primorske), Anko Sotlar (PZDU
Zasavje), Marjana Maleka (Zgornjepodravska PZDU) in Andreja Cetinskega.
 Komisija za gospodarstvo in turizem je 7-članska in eno mesto ostaja nezasedeno.
 Za predsednika komisije se predlaga imenovanje Jožka Čuka, za podpredsednico pa
Cirilo Surina Zajc.
Na predlog Karoline Vide Rozman je bil soglasno sprejet
Sklep št. 14:
 Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve predlaga Upravnemu
odboru ZDUS, da v Upravni odbor Vzajemnega posmrtninskega sklada za mandatno
obdobje 2019-2023 imenuje člane: Nežko Zupan (PZDU Gorenjske), Danico Majč
(PZDU Spodnje Podravje), Janeza Malovrha (PZDU Zasavje) in Antona Pravička
(Zgornjepodravska PZDU).
 Upravni odbor Vzajemnega posmrtninskega sklada je 5-članski in eno mesto ostaja
nezasedeno.
 Ponovno se pozove PZDU Celje, da predlaga kandidata za člana Upravnega odbora
Vzajemnega posmrtninskega sklada, saj so po številu članov v skladu med najbolj
zastopanimi.
AD 9
Po krajši razpravi o predlogu in razlogi menjave, je bil dan predlog za umik točke.
Na predlog Karoline Vide Rozman je bil soglasno sprejet
Sklep št. 15: Točka Predlog razrešitve Antona Donka kot predstavnika ZDUS v Svetu Zavoda
Vzajemnost in predlog za imenovanje Jožefa Miklavca se umakne iz dnevnega reda seje.

AD 10
Na predlog Karoline Vide Rozman je bil soglasno sprejet
Sklep št. 16: Člani Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve so se
seznanili, da bo potrebno spremeniti in dopolniti Statut ZDUS v tistih določbah, kjer so bile
od njegove uveljavitve ugotovljene pomanjkljivosti.
AD 11
Člani so prejeli predloge za priznanja, posebnosti so označene, ponekod so bile dodatno
obrazložene. Pod zaporedno številko 175 Podgoršek se dodeli veliko plaketo, 177 Lovrakovič
pisno priznanje, 202 Tuš malo plaketo in 203 Šešerko malo plaketo. Dodatno se predlaga še
priznanje Martinčič pri PZDU Celje in sicer pisno priznanje.
Na predlog Karoline Vide Rozman je bil soglasno sprejet
Sklep št. 17: Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve je ugotovila, da
šest PZDU ni podalo predloga za najbolj aktivno DU v letu 2019 in sicer: Celje, Koroška,
Pomurska, Severna Primorska, Zasavje in Zgornjepodravska.
Na predlog Karoline Vide Rozman je bil soglasno sprejet
Sklep št. 18: Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve je potrdila predlog
priznanj ZDUS za leto 2019 z upoštevanimi spremembami in dopolnitvami ter jih predlaga
v potrditev Upravnemu odboru ZDUS.
AD 12
Predstavljena je bila pobuda DU Novo mesto z dne 20. 8. 2019 s predlogom za spremembo
določb Pravilnika o priznanjih ZDUS, ki določajo 4-letno prehodno obdobje med priznanji
ZDUS v 2-letno obdobje.
Na predlog Karoline Vide Rozman je bil soglasno sprejet
Sklep št. 19: Člani Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve so se
seznanili s predlogom za spremembo določb Pravilnika o priznanjih ZDUS glede
postopnosti dodeljevanja priznanja ZDUS.

Seja je bila zaključena ob 13. uri.
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