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Ljubljana, 16. 12. 2016 
 
 

Zapisnik 11. korespondenčne seje Upravnega odbora ZDUS 
v mandatnem obdobju 2015-2019 

 
 
Na podlagi 7. člena Poslovnika o delu organov in delovnih teles ZDUS, sprejetega dne 5. 6. 
2013 je bila dne 9. 12. 2016 sklicana 11. korespondenčna seja UO ZDUS z naslednjim 
dnevnim redom: 
 

1. Sprejem amandmajev k predlogu Statuta ZDUS z dne 4. 11. 2016 
 
 
Obrazložitev: 
Po sprejemu sprememb in dopolnitev predloga Statuta ZDUS dne 4. 11. 2016 smo pripravili 
čistopis predloga Statuta in ga dali ponovno v pregled na Upravno enoto Ljubljana. 
Priložen predlog amandmajev je nastal na podlagi zadnje uskladitve z Upravno enoto 
Ljubljana. 
 
V roku je  za predlog sklepa glasovalo 14 od 15 članov. 
 
S 14 glasovi ZA je bil sprejet 

Sklep št. 1: Upravni odbor ZDUS je sprejel amandmaje k predlogu Statuta ZDUS z dne 4. 11. 
2016. Čistopis Statuta ZDUS s sprejetimi amandmaji se predloži v sprejem Zboru članov 
ZDUS, ki bo dne 15. 12. 2016. 
 
       
Pregled glasovanja je priložen. 
 
 
Zapisala: 
Nika Antolašić,   Janez Sušnik, 
poslovna tajnica   predsednik ZDUS 
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Pregled glasovanja: 
 
 

PZDU Ime in Priimek 

Sklep št. 1: Upravni odbor ZDUS je sprejel 
amandmaje k predlogu Statuta ZDUS z dne 4. 11. 
2016. Čistopis Statuta ZDUS s sprejetimi amandmaji 
se predloži v sprejem Zboru članov ZDUS, ki bo dne 
15. 12. 2016. 
 

celjska Silvo Malgaj za 

dolenjska Jože Jazbec 
za 

gorenjska Zdravko Malnar za 

južnoprimorska Mirko Miklavčič za 

koroška Janez Gologranc 
za 

osrednjeslovenska Marjan Sedmak 
za 

podpredsednica ZDUS  Vera Pečnik za 

predsednik ZDUS Janez Sušnik za 

pomurska Vijola Bertalanič za 

posavska Jožef Žnidarič za 

severnoprimorska 
Zlatko Martin 
Marušič za 

spodnjepodravska Franc Hojnik 
za 

šaleška Jožef Rebernak 
za 

zasavska Janez Malovrh za 

zgornjepodravska Franc Lobnik Zaradi odsotnosti ni glasoval 

skupaj 15  14 ZA 
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Dodatno – pripombe, ki jih je ob glasovanju podal Janez Gologranc 
 
Pripombe: 
 
34. člen: Menim, da ne morejo biti pooblastila predsednika neomejena ampak bi morala biti 
v statutu opredeljena in določena. 
 
Menim, da so določila nekaterih amandmajev, predvsem k 10. in 29.členu premalo  
konkretna in razumljiva. 
 
Prav tako mislim, da je neprimerno, da tako pomembne zadeve, kot so spremembe Statuta 
ZDUS sprejemamo na korespondenčni seji, saj je razprava o vsebini amandmajev 
onemogočena. 
Razlog, da je sprejem amandmajev zaradi že sklicanega zbora članov nujen, ne more biti 
argument za sprejem amandmajev na korespondenčni seji UO ZDUS. 
 
Lepo pozdravljeni. 
 
 
 
                                                                                          Član UO ZDUS 
                                                                                          Janez Gologranc 
 
 


