Častno razsodišče ZDUS
Ljubljana, 6. 9. 2017

Zapisnik 2. redne seje Častnega razsodišča ZDUS v mandatnem obdobju 2015-2019,
z dne 6. 9. 2017 s pričetkom ob 10. uri na ZDUS

Prisotni člani: predsednik ZDUS Janez Sušnik, predsednik Častnega razsodišča ZDUS Avgust
Ribič in namestnika članov Ivan Činžar in Adi Kralj ter poslovna tajnica Nika Antolašić.
Opravičeno odsotni: podpredsednici ZDUS Vera Pečnik in Mija Pukl ter član Častnega
razsodišča ZDUS Janko Zelcer.
Uvodoma je bil predstavljen namen sklica seje ter predlog dnevnega reda:
1. Seznanitev s sklepom Zbora članov ZDUS o imenovanju enega nadomestnega člana
2. Obravnava in sprejem zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje
3. Obravnava pritožbe predsednika DU Podgorci in MZDU Ormož
4. Razno
Sklep št. 1: Predlog dnevnega reda 2. redne seje razsodišča je bil sprejet.
Ad. 1
Avgust Ribič je podal ugotovitev o novoizvoljenem namestniku člana razsodišča, to je po
sklepu Zbora članov ZDUS z dnem 29. 6. 2017 postal Miroslav Tramšek.
Prisotni so se seznanili o smrti člana Antona Klemenčiča, zaradi česar naj Komisija za
kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve prične postopek razpisa nadomestnih volitev
za enega člana Častnega razsodišča ZDUS.
Sklep št. 2: Častno razsodišče ZDUS je ugotovilo, da je umrl član Anton Klemenčič in podaja
predlog Komisiji za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve predlog, da prične
postopek razpisa nadomestnih volitve za enega člana Častnega razsodišča ZDUS.
Ad. 2
Avgust Ribič je povzel predmet razprave 1. redne (konstitutivne) seje razsodišča. Na zapisnik
ni bilo pripomb.
Sklep št. 3: Zapisnik 1. redne (konstitutivne) seje Častnega razsodišča je bil sprejet.
Ad. 3
Avgust Ribič je predstavil ključne ugotovitve na podlagi poslane pritožbe s strani predsednika
DU Podgorci Stanka Pignarja.

Stanko Pignar je predsednik DU Podgorci in MZDU Ormož, bil je tudi podpredsednik PZDU
Spodnje Podravje Ptuj in je član njenega Upravnega odbora. Glede na poslan zapisnik
Upravnega odbora PZDU je razbrati, da je bil razrešen s funkcije podpredsednika PZDU, ne pa
tudi kot član Upravnega odbora PZDU.
Nadalje je bilo ugotovljeno, kar je bolj obsežno predstavil tudi Janez Sušnik, da obstaja vrsta
nesoglasij med MZDU in PZDU. Pojasnjeno je bilo tudi, da ne le da so nesoglasja med MZDU
(8 DU) in PZDU, ampak so tudi med ZDU Slovenskih Goric (7 DU) in Zgornjepodravsko PZDU
Maribor. Vodstvo ZDUS je vseskozi iskalo možne rešitve in se z vsemi stranmi večkrat tudi
sestalo. Nadalje je bil predstavljen podoben primer v Ljubljani, kjer PZDU deluje kot mestna
zveza (MZU), ki združuje koordinacije DU ter da je bila tudi že dana ideja o ustanovitvi
vzporedne organizacije ZDUS-u.
Ugotovljeno je bilo, da je nesporno dejstvo, da v primeru financiranja iz vira Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), kjer uveljavljamo pri prijavi celotno
članstvo, da morajo tudi društva, združena v MZDU ali ZDU prejeti svoj delež za področje
rekreacije, kulture in športa.
Prisotni so soglašali z ugotovitvijo, da je take zadeve potrebno reševati na miren način, saj
tovrstni problemi škodijo ugledu ne le ZDUS temveč tudi PZDU in DU.
Po proučitvi pritožbe Stanka Pignarja je bil soglasno sprejet
Sklep št. 4: Častno razsodišče je proučilo dokumentacijo, ki jo je poslal Stanko Pignar v
zvezi nesoglasij med Medobčinsko zvezo društev upokojencev Ormož in Pokrajinsko zvezo
društev upokojencev Spodnje Podravje Ptuj in ugotovilo, da v skladu s 33. členom Statuta
Zveze društev upokojencev Slovenije nima pristojnosti odločanja o zadevi in jo v nadaljnje
reševanje odstopa Častnemu razsodišču Pokrajinske zveze društev upokojencev Spodnje
Podravje Ptuj.
Ad. 4
Pod to točko ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 11. uri.
Pripravila:
Nika Antolašić,
poslovna tajnica

Avgust Ribič
Predsednik Častnega razsodišča ZDUS

