DUK
DRUŠTVO UPOKOJENCEV Kozje
Zapisnik občnega zbora DUK, ki je bil sklican skladno s Pravili
društva za 25.1. 2016 ob 12.uri v Dvorani PGD Kozje. Občni zbor je
bil volilen, ker je je sedanjemu vodstvu potekel 4-letni mandat.
Dnevni red je bil sprejet soglasno in skladno s poslanim vabilom.
Uvodoma so nastopili učenci OŠ Kozje s pesmijo in harmonikarjem
na frajtonarici.
Zboru so prisostvovali: Županja občine Kozje, gospa Milenca Krajnc,
podpredsednik PZDU Prtenjak Drago, Predsednica ZDU Kozjansko
Mimica Kidrič, predsednik DU Podčetrtek Alojz Kajba in ravnatelj
OŠ Kozje Roman Gradišek. Prisotnih je bilo 194 članic in članov.
Ad1. Predsednik Veljko Kolar je pozdravil navzoče v dvorani, se
zahvalil učencem za kakovosten glasbeni nastop in predlagal izvolitev
organov zbora.
Ad.2 V organe zbora so bili izvoljeni: Delovno predsedstvo :
Edvard Krofl, Silva Sikošek in Marica Potočnik, za
zapisnikarico pa je bila izvoljena Valburga Jevšnik, za
overovatelja zapisnika pa Bunšek Milan in Centrih Zdravko. Za
verifikacijsko komisijo so bili izvoljeni: Bunšek Milan, Rupret
Rozalija In Kolar Marija, v volilno komisijo pa: Centrih
Zdravko, potočnik Marica in Strmecki Milena. Nasprotnega
predloga ni bilo in so predlagani bili izvoljeni soglasno.
Ad.3 Delovni predsednik se je zahvalil za zaupanje in napovedal
poročila : Predsednika, poročilo tajnice in predsednice komisije
za prireditve Valburge Jevšnik, blagajničarke Rozalije Rupret in
predsednice NO Strmecki Milene.

Ad.4. Posebne razprave po poročilih ni bilo, slišali smo predlog
gospoda Centriha, da bi bila tudi Lekarna vedno odprta, ko
ordinira zdravnik.
Poročila so bila soglasno sprejeta.
Ad.5. Glasovali smo o Zaključnem računu in ga soglasno
potrdili.
Ad.6. Z glasovanjem smo potrdili razrešnico starega vodstva, saj
ni bilo nobenih zadržkov, da nebi razrešnice sprejeli. Glasovali
smo javno in razrešnica je bila soglasno sprejeta.
AD.7 Sledile so volitve organov društva; po glasovanju smo se
odločili za javne volitve. Delovni predsednik je pozval gospoda
Centriha, da poda kadrovski predlog, ki ga je po končanem
kadrovskem postopku soglasno sprejel UO na seji 18.1. 2016.
Izvoljeni so bili: Veljko Kolar – predsednik, Marjana
Lapornik – podpredsednica, Valburga Jevšnik, tajnica , v
UO pa Godler Roman, Sikošek Silva , Plak Mirjana,
Centrih Zdravko, Gnus Marta, Milenka Jagrič, Ivanka
Zalokar, Bunšek Milan .
NADZORNI ODBOR: Strmecki Milena-predsednica,
Potočnik Marica, članica in Žižek Marjeta, članica,
namestniki; Romih Angela, Kozole Anica, Pečnik Anica
ČASTNO RAZSODIŠČE: Hartl Marjan-predsednik,
Kolar Marija, Kovačič Štefka, namestniki: Lupše
arija, Kajba Ivan, Šimonič Anton.
Kadrovski predlog je bil soglasno potrjen in delovni
predsednik je vsem novo izvoljenim čestital in zaželel
uspešno delo.
AD.8 Plan dela je okvirno podal predsednik Kolar, poudaril pa je, da
so možne spremembe na 1. seji UO saj se je sedaj sestav bistveno
spremenil. Okvirni plan je bil soglasno sprejet.

Ad.9 Finančni načrt je podal predsednik. Ta se giblje v razpoložljivih
finančnih sredstvih, ki pa so vsako leto manjša, saj pada članstvo in se
manjša dotacija občine, donatorjev pa v Kozjem ni mogoče dobiti…
AD.10 RAZDELITEV PRIZNANJ IN BESEDA GOSTOV.
Pozdravili in spregovorili so: županja, Prtenjak, Kidričeva, Kajba in
Gradišek- Podpredsednik PZDU Prtenjak je izročil priznanja in sicer:
A) priznanje PZDU Anici Kozole
B) Priznanje ZDUS Marici Potočnik
C) Plaketo za zasluge ZDUS Valburgi Jevšnik
D) Plaketo za zasluge ZDUS Rozaliji Rupret
E) Veliko plaketo ZDUS ob 70-letnici DU Kozje
F) Veliko plaketo ZDUS Veljku Kolar
Predsednik Kolar se je v imenu nagrajencev zahvalil, vsem
čestital ob Novem letu, povabil na kosilo in veselo druženje ob
frajtonarici.
Uradni del občnega zbora je bil končan ob 13. uri 30 minut.
Priloge: Poročilo predsednika, tajnice, blagajničarke,
predsednice NO, Predlog plana dela in finančni načrt.
Kozje, 29.1.2016.
Zapisnikarica: Valburga Jevšnik

Overovatelja zapisnika: Zdravko Centrih
Milan Bunšek

