Ljubljana, 21. 6. 2019

ZAPISNIK
13. VOLILNEGA ZBORA ČLANOV ZDUS z dne 20. 6. 2019, s pričetkom
ob 9.45 uri na Gospodarskem razstavišču, Ljubljana
Prisotni delegati: Benko Anton, Cestnik Koci Nada, Cintauer Gabrijel, Gologranc Janez,
Gorjup Silvestra, Grofelnik Željko, Horvat Viljem, Hriberšek Ida, Ivanek Ingeborg, Jagodič
Cvetka, Komac Franc, Korošec Milica, Kranvogel Stanko, Jelančič Ana, Lamot Anica,
Malovrh Janez, Mandeljc Danijela, Marič Aleksander, Marušič Zlatko Martin, Misja Štefan,
Pavlin Elda, Petek Vilma, Poklič Brečko Milena, Polak Vincenc, Prednik Jože, Primožič
Evgen, Prtenjak Dragutin, Rink Zoran, Slavinec Franc, Šömen Miroslava, Vesković Dragica,
Vodopivec Branko, Vončina Veligošek Danica, Zelcer Janko in Zmrzlak Milan.
Opravičeno odsotni delegati: Sabolek Vladimir.
Odsotni delegati1: Mešiček Vida, Metelko Fanika, Mihelčič Marjan, Prevolšek Jože in Žagar
Stane.
Prisotni drugi vabljeni: Adam Derganc Mojca, Antolašić Nika, Bertalanič Vijola, Biderman
Cvetka, Bilbija Ana, Dorniž Jožica, Golob Nina, Golob Slavica, Hedžet Emil, Hojnik Franc, Jan
Zdenka, Jazbec Jožef, Kanoni Črt, Kljajić Željko, Lobnik Franc, Lukić Dijana, Miklavčič Mirko,
Novak Jožefa, Pečnik Vera, Rozman Karolina Vida, Sever Edi, Sušnik Janez, Škerjanec
Alojzija, Šonc Rožca, Šparovec Terekhov Karmen, Tisnikar Vladimira, Valič Lara, Vitežnik
Alojz in Žnidarič Jožef.
Opravičeno odsotni drugi vabljeni: Klampfer Ksenija in Tominšek Anka.
Odsotni drugi vabljeni: Bricl Iztok, Bučer Jože, Hlaj Vanda, Hriberšek Ida, Hudoklin Andrej,
Kožuh Novak Mateja, Kukavica Vladimir, Kurent Danica, Matvoz Štefan, Papež Marijan,
Pepelnjak Emil, Piber Sašo Aleksander, Ternovec Aldo, Tivadar Jožef, Tori Valerija Barbara
in Vodopivec Ivan.

AD 1
Janez Sušnik je uradno odprl 13. volilni Zbor članov ZDUS (nadalje: zbor) in pozdravil
navzoče. Opravičil je manjšo zamudo pričetka zbora, ker je na cestah velika gneča zaradi
praznikov v tujini. Žal mu je, da v tej vrsti ni predstavnikov MZU Ljubljana-Osrednjeslovenske
PZDU, slednja namreč na podlagi sklepa UO ZDUS ni bila včlanjena v ZDUS.

1

Večino odsotnih delegatov so nadomeščali drugi po pooblastilih.

AD 2
Janez Sušnik je pozval Verifikacijsko komisijo, da takoj po izvolitvi delovnih organov zbora
pristopi k preverbi udeležbe na zboru in nato na poziv predsednika delovnega predsedstva
poda poročilo o udeležbi in sklepčnosti na zboru.
a) Nadalje je zboru predlagal v izvolitev delovno predsedstvo z dvigom rok za
delovno predsedstvo v sestavi:
 predsednik: FRANC SLAVINEC
 članica: CVETKA JAGODIČ
 član: ŽELJKO GROFELNIK
SKLEP št. 1:
13. volilni Zbor članov ZDUS je v delovno predsedstvo izvolil predsednika Franca Slavinca
ter člana Cvetko Jagodič in Željka Grofelnika.
Franc Slavinec se je v imenu vseh treh zahvalil za izvolitev in predlagal v sprejem dnevni red
zbora, ki so ga delegati prejeli ob sklicu zbora ter predlagal glasovanje z dvigom rok.
SKLEP št. 2:
13. volilni Zbor članov ZDUS je sprejel dnevni red v predlagani obliki:
1. Otvoritev 13. volilnega Zbora članov ZDUS
2. Izvolitev organov 13. volilnega Zbora članov ZDUS
a) Delovno predsedstvo
b) Verifikacijska komisija
c) Volilna komisija
d) Zapisnikar in overitelja zapisnika
3. Potrditev 4-letnega mandata predstavnikov PZDU v Zboru članov ZDUS
4. Sprejem Poslovnika o dela 13. volilnega Zbora članov ZDUS
5. Sprejem Letnega poročila ZDUS za leto 2018
6. Sprejem Finančnega poročila za leto 2018
7. Mandatno vsebinsko in finančno poročilo za obdobje 2015-2019
8. Sprejem Poročila Nadzornega odbora ZDUS za leto 2018
9. Sprejem Poročila Častnega razsodišča ZDUS za leto 2018
10. Sprejem Poročila Strokovnega sveta ZDUS za leto 2018
11. Seznanitev s Poročilom Komisije za popis o izvedbi rednega letnega popisa za
poslovno leto 2018
12. Sprejem članarine ZDUS za leto 2020
13. Ugotovitev o poteku mandata in s tem prenehanja funkcij predsedniku ZDUS,
podpredsednici ZDUS, članom in namestnikom članov Nadzornega odbora ZDUS ter
članom in namestnikom članov Častnega razsodišča ZDUS
14. Volitve za mandatno obdobje 2019-2023
a) poročilo Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve ZDUS o
kandidacijskem postopku s kandidacijskimi listami
b) volitve:
A. predsednika ZDUS,
B. podpredsednikov ZDUS
Stran 2 od 12

C. članov in namestnikov članov Nadzornega odbora ZDUS
D. članov in namestnikov Častnega razsodišča ZDUS
15. Ugotovitev sestave novega Upravnega odbora ZDUS
16. Razno
13. volilni Zbor članov glasuje za predloge sklepov z dvigom rok (izjema so volitve, kjer se o
načinu glasovanja sklepa ločeno).
Sledila je izvolitev ostalih delovnih organov zbora.
b) Izvolitev Verifikacijske komisije v sestavi:
 predsednik: FRANC KOMAC
 članica: NADA CESTNIK
 članica: MIROSLAVA ŠÖMEN
SKLEP št. 3:
13. volilni Zbor članov ZDUS je v Verifikacijsko komisijo izvolil predsednika Franca Komaca
ter članici Nado Cestnik in Miroslavo Šömen.
c) Izvolitev Volilne komisije v sestavi:
 predsednica: MILICA KOROŠEC
 članica: ANICA LAMOT
 član: EVGEN PRIMOŽIČ
SKLEP št. 4:
13. volilni Zbor članov ZDUS je v Volilno komisijo izvolil predsednico Milico Korošec ter
člana Anico Lamot in Evgena Primožiča.
d) Izvolitev zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika v sestavi:
 zapisničarka: NIKA ANTOLAŠIĆ
 overitelj: BRANKO VODOPIVEC
 overitelj: JANEZ GOLOGRANC
SKLEP št. 5:
13. volilni Zbor članov ZDUS je izvolil za zapisničarko Niko Antolašić, za overitelja pa
Branka Vodopivca in Janeza Gologranca.
Franc Slavinec je pozval predsednika Verifikacijske komisije, da poda poročilo o udeležbi in
sklepčnosti zbora.
Franc Komac je podal poročilo o udeležbi 27 od 39 delegatov (69,23 %) in s tem tudi
sklepčnosti zbora. Poročilo Verifikacijske komisije je priloga 1 tega zapisnika.
SKLEP št. 6:
13. volilni Zbor članov ZDUS je sprejel poročilo Verifikacijske komisije in ugotovil, da je
zbor sklepčen (69,23 % udeležba) in lahko polnopravno sklepa.
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AD 3
Franc Slavinec je predlagal v potrditev 4-letni mandat predstavnikov PZDU v Zboru članov
ZDUS.
SKLEP št. 7:
13. volilni Zbor članov ZDUS je potrdil 4-letni mandat predstavnikov PZDU v Zboru članov
ZDUS.
AD 4
Franc Slavinec je dal v razpravo in sprejem predlog Poslovnika o delu 13. volilnega Zbora
članov ZDUS.
Na predlog ni bilo pripomb.
SKLEP št. 8:
13. volilni Zbor članov ZDUS je sprejel Poslovnik o delu 13. volilnega Zbora članov ZDUS.
AD 5
Franc Slavinec je pozval predsednika ZDUS Janeza Sušnika, da predstavi Letno poročilo ZDUS
za leto 2018.
Janez Sušnik je predstavil poročilo, ki je javno dostopno na http://www.zdus-zveza.si/letnoporocilo-zveze-drustev-upokojencev-slovenije-za-leto-2018. Priloga 2 tega zapisnika je tudi
Power Point prezentacija.
Ob zaključku je prisotne seznanil, da kljub načrtu, v letu 2019 Dneva ZDUS ne bo, ampak bo
organizirano tretji dan Dni medgeneracijskega sožitja v maju 2020.
Razprave ni bilo.
SKLEP št. 9:
13. volilni Zbor članov ZDUS je sprejel Letno poročilo ZDUS za leto 2018.
AD 6
Franc Slavinec je pozval računovodjo Mojco Adam Derganc, da predstavi Finančno poročilo
ZDUS za leto 2018.
Računovodja Mojca Adam Derganc je predstavila poročilo, ki so ga vabljeni prejeli z vabilom.
Med drugim je izpostavila odstopanja od načrtovanih prihodkov in odhodkov:
- so bile v letu 2018 dividende višje zaradi dokupa dodatnih delnic,
- je bilo prodanih manj tiskovin,
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-

so bili prihodki od storitev višji zaradi zaračunanih storitev delavnic,
mnogo višji so bili izredni prihodki (terjatev Net Age),
je bil prihodek FIHO nižji,
obresti na vezana sredstva so bila višja od planiranih zaradi ugodnejše obrestne mere,
je program Starejši za starejše dosegel 83 % načrtovanega zneska,

V tem času so na sejo prišli delegati PZDU Spodnjega Podravja in Koroške (izredni zastoji na
cesti).
-

porabljena sredstva za rekreacijo, šport in kulturo ne odstopajo bistveno,
ker ni bilo računovodskih seminarjev (ni bilo novosti), je bilo manj stroškov,
skupni stroški na pokrajinski in društveni ravni so bili nekoliko višji,
direktni stroški projektov na pokrajinski ravni so bili nekoliko nižji,
skupni stroški dela so bili višji, ker smo načrtovali projekte, pa jih žal nismo pridobili,
skupni potni stroški so bili pod planom, odstopata le Upravni odbor in Nadzorni odbor
(več sej),
nekoliko odstopa tudi mednarodno sodelovanje,
na postavki drugo so rezervacije v znesku 13.000,00 evrov, ki smo jih oblikovali na
podlagi napovedane tožbe,
realizirali smo več odvetniških storitev in donacij društvom,
direktni stroški programa Starejši za starejše so bili nekoliko višje zaradi nagrad
prostovoljcem in potnih stroškov,
povišani so bili stroški za 18. F3ŽO.

Skupaj je bilo doseženih 917.363,15 evrov prihodkov in 916.943,89 evrov odhodkov.
Presežek prihodkov nad odhodki je znašal 419,26 evrov.
Razprave ni bilo.
SKLEP št. 10:
13. volilni Zbor članov ZDUS je sprejel Finančno poročilo ZDUS za leto 2018.
AD 7
Franc Slavinec je pozval predsednika ZDUS Janeza Sušnika in računovodjo Mojco Adam
Derganc, da predstavita mandatno poročilo za obdobje od 2015 do 2019.
V tem času so na sejo prišli delegati PZDU Celje (izredni zastoji na cesti).
Udeležba delegatov je bila do tega trenutka povečana na 35 udeležencev ali 89,74 % vseh.
Janez Sušnik je predstavil mandatno poročilo z vsebinskega področja. Priloga 3 tega zapisnika
je Power Point prezentacija.
Povedal je, da se je v teh štirih letih marsikaj dogajalo. Presenetila ga je bolezen Antona
Donka, zaradi česar sta z Vero Pečnik s konstruktivnim pristopom in skupaj s strokovnimi
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službami, pristopila k ureditvi stanja. Kar se tiče pridobivanja sredstev, je omenil ZPIZ-ova
sredstva, ki bodo zaradi mnenja Računskega sodišča (http://www.rs-rs.si/revizije-inrevidiranje/seznam-revidirancev/revidiranec/zavod-za-pokojninsko-in-invalidskozavarovanje-slovenije-945/) morala biti urejena drugače in jih lahko pričakujemo šele jeseni.
Tudi za program Starejši za starejše še vedno niso zagotovljeni vsi viri.
Mojca Adam Derganc je predstavila mandatno poročilo s področja financ. Priloga 4 tega
zapisnika je Power Point prezentacija.
Razprave ni bilo.
SKLEP št. 11:
13. volilni Zbor članov ZDUS je sprejel mandatno poročilo ZDUS za obdobje od 2015 do
2019.
AD 8
Franc Slavinec je pozval predsednika Nadzornega odbora ZDUS Alojza Vitežnika, da predstavi
poročilo o delu Nadzornega odbora ZDUS za leto 2018.
Alojz Vitežnik je predstavil poročilo in ključne poudarke glede organiziranosti in članstva,
uskladitve statutov in posledično včlanitve 12 PZDU, investicij hotela Delfin, ki morajo biti
usklajene z lastnikom. V zvezi z Vzajemnim posmrtninskim skladom je povedal, da pogreša
poročilo Upravnega odbora Vzajemnega posmrtninskega sklada ter da je v poročilu
Nadzornega odbora ZDUS za leto 2018 napaka, in sicer je namesto zneska izplačila
posmrtnine 190,00 evrov pravilno 180,00 evrov. Za mandatno obdobje 2015-2019 je omenil,
da v letu 2015 ni deloval in je bil konstituiram koncem leta. Izdali so tudi opozorilo, da zaradi
ne-včlanitve MZU Ljubljana-Osrednjeslovenske PZDU ne sme priti do oškodovanja članov
sklada, ki so doslej plačevali prispevek.
Razprave ni bilo.
SKLEP št. 12:
13. volilni Zbor članov ZDUS je sprejel poročilo Nadzornega odbora ZDUS za leto 2018.
AD 9
Franc Slavinec je pozval predsednika Častnega razsodišča ZDUS Janka Zelcerja, da predstavi
poročilo o delu Častnega razsodišča ZDUS za leto 2018.
Janko Zelcer je povedal, da Častno razsodišče ZDUS v letu 2018 ni imelo nobene seje, saj ni
bilo nobenega dogodka za obravnavo. Želijo, da bo tako tudi v bodoče.
V razpravi je Janez Sušnik povedal, da je glede na očitke MZU Ljubljana-Osrednjeslovenske
PZDU o nezakonitosti poslovanja, pričakoval, da bodo dali to v obravnavno na Častno
razsodišče ZDUS, a se tega niso poslužili.
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SKLEP št. 13:
13. volilni Zbor članov ZDUS je sprejel poročilo Častnega razsodišča ZDUS za leto 2018.
AD 10
Franc Slavinec je pozval predsednico Strokovnega sveta ZDUS Ano Bilbija, da predstavi
poročilo o delu Strokovnega sveta ZDUS za leto 2018.
Ana Bilbija je predstavila poročilo in ključne poudarke:
- Strokovni svet ZDUS se je v lanskem letu sestal na petih sejah,
- obravnavali so Memorandum 2018, za katerega so pričakovali, da bo na terenu
deležen bolj skrbne obravnave,
- seznanili so se s poročilom o opravljenih razgovorih vodstva ZDUS s političnimi
strankami, kar ocenjujejo za dobro opravljeno delo,
- obravnavali so primerjavo vsebine Memoranduma 2018 in Koalicijske pogodbe, ker
bo tudi tako lažje spremljati izvrševanje zahtev,
- obravnavali so dokument Ukrepi ZDUS za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev
in iz tega sledečih zakonodajnih pobud,
- podprli so osnutek Zakona o demografskem rezervnem skladu in izrazili
nezadovoljstvo zaradi nespoštovanja z zakonom določenih rokov (KAD še danes ni
preoblikovan),
- podprli so stališča Komisije za zdravstveno varstvo v zvezi s potrebno zdravstveno
reformo in nujnim sprejemom Zakona o dolgotrajni oskrbi (na terenu bi veljalo
predstaviti pogled dr. Marjana Česna na reformne spremembe),
- ukvarjali so se tudi s problemom zavarovanj prostovoljcev, ki po njihovi presoji še
vedno ni zadovoljivo urejeno,
- Jožica Puhar je korektno poročala o mednarodnem sodelovanju,
- izrazili so zaskrbljenost zaradi opuščene projektne dejavnosti, kjer bo treba narediti
več.
Razprave ni bilo.
SKLEP št. 14:
13. volilni Zbor članov ZDUS je sprejel poročilo Strokovnega sveta ZDUS za leto 2018.
AD 11
Franc Slavinec je pozval Izvršno vodjo projektov in prireditev Dijano Lukić, da kot
predsednica popisne komisije predstavi poročilo o izvedbi rednega letnega popisa za
poslovno leto 2018.
Dijana Lukić je predstavila poročilo in ključne poudarke:
- poročilo je bilo opravljeno na podlagi sklepa z dne 12. 11. 2018, po katerem je bil
izveden popis dne 8. 1. 2019,
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-

popisna komisija v sestavi Dijana Lukić, Beata Akerman in Sabina Črnila je opravila
popis s stanjem na 31. 12. 2018
pri popisu ni bilo ugotovljenih večjih odstopanj, z izjemo dotrajanega in nedelujočega
osnovnega sredstva (prenosnik), ki je za odpis,
vsa stanja so bila enaka računovodskim evidencam.

Razprave ni bilo.
SKLEP št. 15:
13. volilni Zbor članov ZDUS se je seznanil s poročilom o izvedbi rednega letnega popisa za
poslovno leto 2018.
AD 12
Franc Slavinec je predlagal v sprejem predlog Upravnega odbora ZDUS Zboru članov ZDUS,
da sprejme znesek članarine za ZDUS za leto 2020 v višini 0,50 evra na člana letno ter da
predlaga kot priporočilo PZDU, da pri določitvi zneska članarine za PZDU za leto 2020 sledijo
sklepu Zbora članov ZDUS.
SKLEP št. 16:
13. volilni Zbor članov ZDUS je sprejel članarino za leto 2020, ki znaša 0,50 evra na
individualnega člana ter izdal priporočilo PZDU, da pri sprejemu letne članarine PZDU
sledijo temu sklepu.
AD 13
Franc Slavinec je pozval predsednico Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne
zadeve Karolino Vido Rozman, da poda ugotovitev o poteku mandata 2015-2019 in s tem
prenehanju funkcij predsedniku, podpredsednici in članom ter namestnikom članov
Nadzornega odbora in Častnega razsodišča ZDUS.
Karolina Vida Rozman je podala ugotovitev o poteku mandata 2015-2019 in s tem
prenehanju funkcij predsedniku, podpredsednici in članom ter namestnikom članov
Nadzornega odbora in Častnega razsodišča ZDUS. Zboru je predlagala, da funkcionarjem in
organom poda razrešnico.
SKLEP št. 17:
13. volilni Zbor članov ZDUS je ugotovil, da 24. 6. 2019 poteče mandat in podelil razrešnico
predsedniku, podpredsednici in članom ter namestnikom članov Nadzornega odbora in
Častnega razsodišča ZDUS za mandatno obdobje 2015-2019.
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AD 14
a) Poročilo Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve ZDUS o
kandidacijskem postopku s kandidacijskimi listami
Franc Slavinec je pozval predsednico Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne
zadeve Karolino Vido Rozman, da predstavi poročilo komisije o kandidacijskem postopku in
kandidacijske liste.
Karolina Vida Rozman je podala poročilo komisije o kandidacijskem postopku in
kandidacijske liste. Upravni odbor ZDUS je na podlagi 29. člena Statuta ZDUS in 12. člena
pravilnika o volitvah in imenovanjih v ZDUS ter na podlagi sklepa, sprejetega na 27. redni seji
dne 20. 3. 2019, objavil Razpis o volitvah in imenovanjih v ZDUS za mandatno obdobje 20192023. Postopek je tekel od datuma objave, 20. 3. 2019, do 23. 4. 2019, ko so PZDU morale
komisiji predložiti kandidate in kandidatne liste za voljene funkcije. Rok za imenovanja v
Strokovni svet in komisije ZDUS je bil podaljšan do 10. 6. 2019, rok za imenovanje v Upravni
odbor Vzajemnega posmrtninskega sklada pa je bil podaljšan s 23. 5. 2019 na 10. 6. 2019.
Komisija je v roku prejela in potrdila za voljene funkcije predloge kandidatov: 1 predlog za
predsednika, 1 predlog za podpredsednico in po 6 predlogov za člane in namestnike članov
Nadzornega odbora ter Častnega razsodišča ZDUS.
Franc Slavinec je nato predlagal javno glasovanje na volitvah v ZDUS.
SKLEP št. 18:
13. volilni Zbor članov ZDUS se je seznanil s poročilom Komisije za kadrovske,
organizacijske in statutarne zadeve ZDUS o kandidacijskem postopku s kandidacijskimi
listami ter sprejel, da se volitve v ZDUS za mandatno obdobje 2019-2023 opravijo javno.
b) Volitve:
A. Predsednika ZDUS
Franc Slavinec je dal na glasovanje predlog kandidature Janeza Sušnika za izvolitev na
funkcijo predsednika ZDUS za mandatno obdobje 2019-2023.
SKLEP št. 19:
13. volilni Zbor članov ZDUS je soglasno izvolil Janeza Sušnika za predsednika ZDUS za
mandatno obdobje 2019-2023.
Poročilo Volilne komisije je priloga 5 tega zapisnika.
B. Podpredsednikov ZDUS
Franc Slavinec je pozval novoizvoljenega predsednika ZDUS, da na podlagi 8. alineje 24. člena
Statuta ZDUS in 6. odstavka 43. člena Pravilnika o volitvah in imenovanjih v ZDUS, predlaga
kandidate za podpredsednike ZDUS.
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Janez Sušnik se je najprej zahvalil za zaupanje in izvolitev. Za ponovno kandidaturo se je
odločil iz razloga, ker je še nekaj zadev ostalo neurejenih. Ko bo to urejeno, se bo lahko
pokončno poslovil s te funkcije. Računal je na velik prispevek Mije Pukl, a se žal to ni izteklo
najbolje. Decembra bi vsekakor veljalo razmisliti o povečanju podpredsedniških moči. Na
splošno je izrazil razočaranje nad odzivnostjo članstva ZDUS, redki so se vključili v občinske
volitve, na Evropskih volitvah pa sploh ni bilo čutiti enotnosti. Dnevi medgeneracijskega
sožitja so bili dobro pripravljeni, pričakovali smo nekoliko večji obisk. Še naprej bomo sledili
izvrševanju Memoranduma 2018, na podlagi katerega temeljijo vsi postopki in naša
prizadevanja (npr. izredno usklajevanje, redno usklajevanje, pogrebnina, vdovske
pokojnine,…). Več angažiranosti bo v smeri sprejema Zakona o demografskem rezervnem
skladu in Zakonu o dolgotrajni oskrbi. Želi si tudi plodnega sodelovanja z organi in
komisijami. Posebej je poudaril, da v kolikor želimo ohraniti ZDUS, moramo delovati enotno.
Nato je predlagal Vero Pečnik za podpredsednico ZDUS za novo mandatno obdobje.
Franc Slavinec je na predlog novoizvoljenega predsednika ZDUS dal na glasovanje predlog
kandidatke Vere Pečnik za izvolitev na mesto podpredsednice ZDUS za mandatno obdobje
2019-2023.
SKLEP št. 20:
13. volilni Zbor članov ZDUS je soglasno izvolil Vero Pečnik za podpredsednico ZDUS za
mandatno obdobje 2019-2023.
Poročilo Volilne komisije je priloga 6 tega zapisnika.
Vera Pečnik se je zahvalila za izvolitev in dejala, da se bo vedno borila za socialno šibke in za
osnovno poslanstvo, da se bo vsem upokojencem vsaj malce boljše godilo kot sedaj.
C. Članov in namestnikov članov Nadzornega odbora ZDUS
Franc Slavinec je dal na glasovanje predlog kandidatov za izvolitev članov in namestnikov
članov Nadzornega odbora ZDUS za mandatno obdobje 2019-2023 v sestavi:
 člani: Alojzija Škerjanec, Ivan Vodopivec in Franc Lobnik
 namestniki članov: Jožef Tivadar, Jožefa Novak in Barbara Valerija Tori
SKLEP št. 21:
13. volilni Zbor članov ZDUS je soglasno izvolil Nadzorni odbor ZDUS za mandatno obdobje
2019-2023 v sestavi: člani Alojzija Škerjanec, Ivan Vodopivec in Franc Lobnik ter namestniki
članov Jožef Tivadar, Jožefa Novak in Barbara Valerija Tori.
Poročilo Volilne komisije je priloga 7 tega zapisnika.
D. članov in namestnikov članov Častnega razsodišča ZDUS
Franc Slavinec je dal na glasovanje predlog kandidatov za izvolitev članov in namestnikov
članov Častnega razsodišča ZDUS za mandatno obdobje 2019-2023 v sestavi:
 člani: Sašo Aleksander Piber, Štefan Matvoz in Danica Kurent
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 namestniki članov: Vanda Hlaj, Cvetka Biderman in Ida Hriberšek
SKLEP št. 22:
13. volilni Zbor članov ZDUS je soglasno izvolil Častno razsodišče ZDUS za mandatno
obdobje 2019-2023 v sestavi: člani Sašo Aleksander Piber, Štefan Matvoz in Danica Kurent
ter namestniki članov Vanda Hlaj, Cvetka Biderman in Ida Hriberšek.
Poročilo Volilne komisije je priloga 8 tega zapisnika.
AD 15
Franc Slavinec je na podlagi ugotovitve o prenehanju mandata Upravnega odbora ZDUS dne
24. 6. 2019 dal na glasovanje predlog sestave Upravnega odbora ZDUS za mandatno obdobje
2019-2023 v sestavi:
1. PZDU CELJE: Zdenka Jan
2. PZDU DOLENJSKE IN BELE KRAJINE: Dušan Kraševec
3. PZDU GORENJSKE: Zdravko Malnar
4. PZDU JUŽNO PRIMORSKE: Mirko Miklavčič
5. PZDU KOROŠKE: Željko Kljajić
6. PZDU POMURJE: Vijola Bertalanič
7. PZDU POSAVJE: Jožef Žnidarič
8. PZDU SEVERNE PRIMORSKE: Zlatko Martin Marušič
9. PZDU SPODNJE PODRAVJE: Franc Hojnik
10. PZDU ŠALEŠKE: Franc Vedenik
11. PZDU ZASAVJE: Milan Zmrzlak
12. PZDU ZGORNJE PODRAVJE: Edi Sever
SKLEP št. 23:
13. volilni Zbor članov ZDUS je ugotovil, da Upravnemu odboru ZDUS poteče mandat dne
24. 6. 20119 ter ugotovil novo sestavo Upravnega odbora ZDUS za mandatno obdobje
2019-2023: Zdenka Jan – PZDU Celje, Dušan Kraševec – PZDU Dolenjske in Bele krajine,
Zdravko Malnar – PZDU Gorenjske, Mirko Miklavčič – PZDU Južno Primorske, Željko Kljajić
– PZDU Koroške, Vijola Bertalanič – PZDU Pomurje, Jožef Žnidarič (PZDU Posavje), Zlatko
Martin Marušič – PZDU Severne Primorske, Franc Hojnik – PZDU Spodnje Podravje, Franc
Vedenik – PZDU Šaleške, Milan Zmrzlak – PZDU Zasavje in Edi Sever – PZDU
Zgornjepodravske.
AD 16
K razpravi pod točko Razno so se prijavili:
- Jožef Žnidarič je čestital novo izvoljenim funkcionarjem in organom. 4-letno obdobje
je za nami in je delo ocenil kot dobro opravljeno. Nadalje je dal še pobudo, da se
stremi k zmanjševanju izpustov škodljivih emisij, za kar je PZDU dala pobudo tudi na
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državni ravni. Predlagal je, da bi se v ZDUS ustanovila komisija, ki bi bila okoljsko
naravnana.
Željko Kljajić je čestital izvoljenim. Zahvalil se je tudi Janezu Golograncu, da mu je
izkazal zaupanje, ko ga je predlagal za novega predsednika Koroške PZDU. Nadalje je
prebral predlog volilnega Zbora članov Koroške PZDU z dne 9. 5. 2019 o pravičnejšem
usklajevanju pokojnin. Predlog je priloga 9 tega zapisnika.
Željko Grofelnik: je čestital izvoljenim funkcionarjem in organom. Opozoril je na nekaj
stičnih točk, kjer bo potrebno vložiti več naporov, in sicer za izboljšanje gmotnega
položaja, zdravstva upokojencev, aktivnega sodelovanje za vzpostavitev
demografskega sklada, za splošno sodelovanje in povezovanje.

Franc Slavinec nato je povabil predsednika ZDUS Janeza Sušnika, da podeli priznanja za
zasluge štirim dolgoletnim članom in sodelavcem ZDUS za njihov doprinos k delovanju,
razvoju in ugledu ZDUS.
Janez Sušnik je opravičil odsotnost Anke Tominšek ter pozval Jožefa Jazbeca, Janeza
Gologranca in Alojza Vitežnika, da se mu pridružijo, se jim zahvalil za dolgoletno sodelovanje
in jim v znak zahvale podelil priznanja in likovna dela. Vsi trije so se v kratkih nagovorih
zahvalili za prejeta priznanja.

13. volilni Zbor članov ZDUS se je zaključil ob 12.15 uri.

Zapisničarka: Nika Antolašić

Predsednik Delovnega predsedstva:

Overitelj zapisnika: Branko Vodopivec

Franc Slavinec

Overitelj zapisnika: Janez Gologranc

Priloge:
1. Poročilo Verifikacijske komisije
2. Prezentacija Letno poročilo ZDUS 2018 (vsebina)
3. Prezentacija Mandatno poročilo ZDUS 2015-2019 (vsebina)
4. Prezentacija Mandatno poročilo ZDUS 2015-2019 (finance)
5. Poročilo Volilne komisije (Predsednik)
6. Poročilo Volilne komisije (Podpredsednica)
7. Poročilo Volilne komisije (Nadzorni odbor)
8. Poročilo Volilne komisije (Častno razsodišče)
9. Predlog za pravičnejše usklajevanje pokojnin
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