ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Ljubljana, Kebetova 9.

STATUTARNA KOMISIJA ZDUS
Zapisnik 1. seje Komisije za kadrovske in organizacijske zadeve ZDUS,
ki je bila v ponedeljek, 19.12. 2011 ob 11.00 uri
na sedežu ZDUS, Kebetova 9, 1000 Ljubljana.
Prisotni člani komisije so bili:
Vida Karolina Rozman, Franc Koščak, Martina Kralj, Ana Bilbija in Anka Tominšek.
Odsotnost je opravičila:
Zdravko Malnar in Emil Hedžet.
Vabljeni prisotni:
Milan Zabavnik
Sejo je začela predsednica ZDUS, dr. Mateja Kožuh Novak, ki je predlagala naslednji dnevni
red:
1. Konstituiranje Statutarne komisije ZDUS in izvolitev predsednika in podpredsednika
komisije.
2. Program in metode dela za leto 2012.
3. Pobude in vprašanja članov.
4. Razno.
Predlagani dopolnjen dnevni je bil soglasno sprejet.
Ad. 1
Predsednica ZDUS je pozdravila vse prisotne člane komisije, ter jim razložila, kje UO ZDUS in
posamezne pokrajine, kakor tudi ZDUS vidijo nekatere probleme, oziroma kaj bi bilo potrebno
spremeniti in prilagoditi v statutu v prihodnje.
Problemi s katerimi se bo pri svojem delu srečala ta komisija so:
- Problem občinskih in medobčinskih zvez (posebne enote znotraj PZDU – primer MZKP) – koko
jih formalno umestiti v statut ZDUS in opredeliti funkcije
- Vezano na probleme mestnih zvez znotraj PZDU je tudi pobiranje članarine in upravičenost do
sredstev;
- Problem umestitev aktivov in klubov in rešitev vprašanja ali naj imajo aktivi svojega člana v UO
ZDUS;
- Problem sestave UO ZDUS. Po sedanji ureditvi sestavljajo UO predsedniki PZDU. Vprašanje je
združljivosti funkcije člana UO in predsednika PZDU.
Zaradi drugih obveznosti je predsednica ZDUS zapustila sejo. Vodenje je začasno predala predsednici
Komisije za kadrovske in organizacijske zadeve, Karolini Vidi Rozman.
Prisotni so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP:
Za predsednika komisije se potrdi HEDŽET Emil iz Celjske PZDU, za podpredsednico pa
BILBIJA Ana iz PZDU Dolenjske in Bele krajine.
Po tej izvolitvi je vodenje seje komisije prevzela podpredsednica komisije, Ana Bilbija.
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Ad. 2
Podpredsednica komisije, Ana Bilbija, je pri drugi točki dnevnega reda menila, da vsi člani razmislijo
o potrebnih spremembah in jih dostavijo v pisni obliki. Na seji bi jih proučili in uskladili.
Anka Tominšek, članica komisije, je povedala, da je na ZDUS-u že nekaj pisnih predlogov za
spremembo statuta. Poudarila je, da mora nov statut vsebovati tudi natančne določbe, pod kakšnimi
pogoji lahko nastane nova pokrajinska zveza in kakšna so sredstva za njeno delovanje. Generalno bi se
morali zavzemati za piramidalni sistem, pri katerem se nižja raven (društva, aktivi in klubi) poveže v
višjo raven (krajevni nivo → očinski nivo → mestni nivo → pokrajinski nivo → ZDUS). Z drobitvijo
velikih pokrajin na manjše, pomeni nastanek novih stroškov, ki bodo naraščali že ob tako kroničnem
pomanjkanju sredstev. Teža odločitev naj bi bila na pokrajinah, vendar tako razmišljanje ob nastajanju
prejšnjega statuta ni nikakor zaživelo in ni bilo podprto s strani društev.
Glede klubov in aktivov je Anka Tominšek povedala še, da so bili ti klubi financirani s strani
podjetjij. V veliki večini so bili locirani na območju Osrednjeslovenske PZDU, nekaj klubov pa je
imelo vodstva v drugih pokrajinah, (Zavarovalnica Maribor, Likus,…)
Mestna zveza upokojencev v Ljubljani je bila mnenja, da naj se klubi povezujejo v temeljne celice saj
bodo te tako pridobile visoko izobražen kader (upokojeni sodniki, pravniki, zdravniki,…), ki ga sedaj
primanjkuje.
Član komisije, Franc Koščak je bil mnenja, da je potrebno ohraniti piramidalni sistem zaradi pravične
delitve sredstev in obenem ustavitve procesa drobitve organizacije.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Strokovni sodelavec
 dostavi vsem članom komisije sedaj veljavni statut,
 kopije pobud za spremembo statuta, ki so bile do sedaj poslane na ZDUS,
podatke o vseh občinskih in medobčinskih zvezah, aktivih in klubih, ki se sedaj združujejo v
ZDUS,
Ad. 3
Pri točki pobud in vprašanj članov, je članica komisije, Karolina Vida Rozman menila, da je
potrebno v osnutek sprememb zapisati, da je na volilnem zboru članov prisoten en kandidat po
dopolnjenem številu 6001, kar pomeni, da po dopolnjenem številu 6000 članov pokrajino zastopa en
član. Anka Tominšek je menila, da je potrebno s Statutom jasno opredeliti število stalnih komisij in
število začasnih komisij, ter določiti tudi velikost teh organov.
SKLEP:
Člani komisije bodo po prejemu dokumentacije iz prejšnjega sklepa pristopili k pripravi
sprememb statuta.
Ad. 4
Pod to točko ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 11.45. uri.
V Ljubljani, 19.12.2011

Zapisal
Strokovni sodelavec ZDUS
Milan Zabavnik

Podpredsednica
Statutarne komisije ZDUS
Ana Bilbija
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