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Povzetek
Na skupščini je bilo prisotnih skupaj 48 delegatov, ki so obravnavali predlagan dnevni red:
1. Otvoritev skupščine s krajšim kulturnim programom
2. Izvolitev organov skupščine
3. Poročilo o delu organov Zveze v letu 2012-2013
4. Poročilo komisije o ugotovljeni prisotnosti delegatov-sklepčnost skupščine
5. Razprava po poročilih in beseda gostom
6. Potrditev zaključnega računa Zveze za leto 2012 in podanih poročil
7. Razprava in sprejem programskih usmeritev za leto 2013-2014
8. Sprejem finančnega načrta zveze za leto 2013
9. Razrešnica dosedanjim organom in funkcionarjem zveze
10. Poročilo kandidacijske volilne komisije in izvolitev novih članov in funkcionarjev zveze
11. Podelitev priznanj zveze in ZDUS najzaslužnejšim članom
12. Sprotne naloge
Sprejeti so bili naslednji sklepi:
1. Soglasno se sprejme predlog dnevnega reda v predloženi vsebini.
2. V delovno predsedstvo skupščine se izvolijo Leopold Hameršak, Frančiška Štefanec in Rozina
Zorko. Za zapisnikarja Ivan Černec, za overovatelja zapisnika pa Jožica Žvajker in Štefan Vereš.
3. Komisijo za ugotovitev sklepčnosti skupščine se izvolijo: Anica Šešerko, Martin Rojko in Rudi
Tetičkovič.
4. V kandidacijsko volilno komisijo se izvolijo: Milan Bauman, Irena Hadžiselimovič in Milica Škof.
5. Ugotovi se, da je skupščina zveze sklepčna, saj je od 54 delegatov prisotnih 48 oziroma 89% in
lahko nadaljuje delo oziroma veljavno sprejema sklepe in zaključke.
6. Sprejmejo se podana poročila v predloženi vsebini. Predsedstvu zveze, ki je povezovalec in
koordinator aktivnosti ter vsem društvom upokojencev v zvezi, ki so se trudila, da je bilo delo
ustrezno in vsebinsko opravljeno se izreče iskrena hvala.
7. ZDUS se posreduje podpora, ki jo dajejo delegate pri urejanju odprtih vprašanj (redno
usklajevanje pokojnin, regresa, koncesij v zdravstvu). ZDUS in DeSUS naj si tudi v bodoče
prizadevata, da se pri sprejemanju ukrepov različnih reform ne bodo zmanjševale pravice
upokojencev.
8. Sprejme se zaključni račun zveze za leto 2012. Ostanek dohodka iz leta 2012 se prenese kot
dohodek v leto 2013.
9. Sprejmejo se predložene programske usmeritve za delo organov zveze za leto 2013-2014.
Predsedstvo zveze naj spremlja aktivnosti ZDUS in po potrebi programske naloge dograjuje
(vključiti projekt Aktivno državljanstvo) ter o tem obvešča društva upokojencev, ki se vključujejo
v zvezo. Potrjuje se tudi konkreten program zveze (rokovno opredeljen) za leto 2013.
10. Sprejeme se finančni načrt zveze društev upokojencev Slovenskih goric za leto 2013 v
predloženi vsebini.

11. Sprejme se razrešnica za člane organov zveze in funkcionarje, ki so opravljali naloge v
zadnjem mandatnem obdobju (člani predsedstva, člani in namestniki NO in člani in namestniki
častnega razsodišča). Razrešijo se tudi predsednik zveze gospod Anton Kolman, tajnik gospod
Ivan Černec in blagajničarka gospa Milica Vute.
12. Izvolitev kandidatov za naslednje mandatno obdobje.
13. Izvolitev predsednika zveze – gospoda Stanka Kranvogla iz DU Voličina.
14. Izvolitev tajnika gospoda Stanka Cartla in blagajničarke gospel Milice Vute.
Celotno besedilo zapisnika je na voljo v prilogi.

