STATUTARNA KOMISIJA

Zapisnik 4. seje Statutarne komisije ZDUS, ki je bila 27.6.2013 ob 8,30 uri v mali sejni
sobi ZDUS
Prisotni: Emil Hedžet, Vida Karolina Rozman, Martina Kralj, Ana Bilbija, Franc Koščak,
Anka Tominšek, Mateja Kožuh Novak, Anton Donko in Nika Antolašić
Predlagan dnevni red:
1. Obravnava prejetih dopolnitev in pripomb na predlog sprememb Statuta ZDUS
2. Razno
je soglasno sprejet.
Ad1
V.K. Rozman je pripravila pregled predlogov PZDU in DU na predlog sprememb, ki je
priloga tega zapisnika. Prejeli smo pripombe in potrditve devetih zvez in društev, od tega sta
dve društvi predlog le potrdili.
SKLEPI:
1. Besedilo prvega odstavka 1. člena se dopolni tako, da se glasi:
Zveza društev upokojencev Slovenije (v nadaljnjem besedilu ZDUS) je nacionalno,
samostojno, prostovoljno, interesno, nepridobitno in humanitarno združenje
upokojencev in starejših, organiziranih v društvih, klubih in drugih organizacijah
upokojencev in starejših, registriranih po Zakonu o društvih.
2. Besedilo prvega odstavka 9. člena se dopolni tako, da se glasi:
Člani ZDUS so društva upokojencev, klubi upokojencev ter druge upokojenske
organizacije in organizacije starejših, registrirane po Zakonu o društvih (v
nadaljevanju: upokojenske organizacije).
3. Besedilo prvega odstavka 11. člena se dopolni tako, da se glasi:
Število pokrajinskih zvez društev upokojencev in njihove teritorialne meje določi zbor
članov ZDUS.
Upokojenske organizacije v skladu s prvim odstavkom ustanavljajo pokrajinske zveze (v
nadaljevanju PZDU) z namenom zastopanja njihovih interesov v organih in institucijah
na območju pokrajine ter njihovega usklajenega delovanja in učinkovitejšega reševanja
nalog ZDUS iz 7. in 8. člena tega Statuta v pokrajinah.
Cilji PZDU so smiselno skladni s cilji ZDUS.
4. Besedilo prvega odstavka 17. člena se dopolni tako, da se glasi:
Mandat vseh organov in funkcionarjev v ZDUS je 4 leta.
Mandat izvoljenih članov organov in funkcionarjev ZDUS se lahko le enkrat ponovi.
Mandat članov organov in funkcionarjev ZDUS preneha:
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- s pretekom 4 letne mandatne dobe;
- z odstopom, kar ugotovi pristojni organ.
Članom organov pa tudi na predlog predlagatelja (PZDU).
5. Besedilo 19. člena se dopolni tako, da se glasi:
Volitve predstavnikov v Zbor članov se opravijo v PZDU na predlog organizacij
upokojencev, in sicer na podlagi meril, ki ga za vsak volilni Zbor članov sprejme
Upravni odbor, vendar tako, da vsak predstavnik predstavlja najmanj 5.500 članov
upokojenskih organizacij.
Število članov upokojenskih organizacij se ugotavlja na podlagi izračuna števila članov
iz članarine, nakazane na račun ZDUS v minulem letu in z možnostjo tolerance do deset
odstotkov.
6. Besedilo 6. in 7. alineje 24. člena se dopolni tako, da se glasi:
Zbor članov:
- voli in razrešuje predsednika ZDUS;
- voli in razrešuje podpredsednike ZDUS na predlog predsednika ZDUS;
7. Besedilo 27. člena se dopolni tako, da se glasi:
Upravni odbor se konstituira na prvi seji po volilnem Zbora članov in sprejme
ugotovitveni sklep o sestavi Upravnega odbora.
8. Besedilo 6. alineje 28. člena se dopolni tako, da se glasi:
Upravni odbor je zlasti pristojen, da:
- pripravlja predloge programov dela in finančnega načrta ter jih predlaga Zboru
članov;
9. Besedilo 36. člena se dopolni tako, da se glasi:
Komisije, kot stalna delovna telesa Upravnega odbora, delajo v okviru delovnih področij
in nalog, ki jih določi Upravni odbor, na podlagi katerih poročajo, predlagajo,
posredujejo stališča in rešitve.
Upravni odbor s sklepom ustanavlja stalne komisije za posamezna področja, v katerem
določi njihove naloge, število članov in njihov mandat, razen če to ni določeno s
posebnim aktom.
Prviloma komisije štejejo do sedem članov, glede na zahtevnost oz specifičnost področja
delovanja se lahko njihovo število poveča z ustreznimi eksperti.
Upravni odbor skladno s zgornjima določbama ustanavlja tudi ekspertne skupine.
Upravni odbor na svoji prvi seji po izvolitvi imenuje Komisijo za kadrovske in
organizacijske zadeve. Komisija za kadrovske in organizacijske zadeve vodi vse
kadrovske postopke za ZDUS in v imenu ZDUS.
10. V 37. členu se doda prvo alinejo, ki se glasi:
- s članarino.
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11. Besedilo 39. člena se dopolni z drugim odstavkom, ki se glasi:
Sredstva ZDUS se z letnim finančnim načrtom nameni za delovanje PZDU, pri tem se kot
odločilen kriterij upošteva število članov upokojenskih organizacij s plačano članarino
ZDUS.
12. Drugih pripomb pa komisija ni sprejela.
Ad2
SKLEP: Pripravi se čistopis s sprejetimi spremembami potrjenimi na seji komisije in na
seji UO. Komisija se ponovno sestane v roku enega tedna in pripravi gradivo za Zbor
članov, ki bo 16.7.2013.
Seja je bila zaključena ob 10. uri.
Zapisala Nika Antolašić

Emil Hedžet
Predsednik Statutarne komisije
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