ZAPISNIK 24. REDNE SEJE PREDSEDSTVA IN ČLANOV NADZORNEGA ODBORA ZDU SLOVENSKIH
GORIC, KI JE BILA 23.4.2013
Povzetek
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pričetek seje, ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda
2. Pregled sklepov zadnje seje in potrditev zapisnika
3. Kratka analiza opravljenih občnih zborov društev upokojencev
4. Določitev datuma in kraja ter priprava za letno skupščino zveze
5. Razprava o osnutku programskih smernic za leto 2013-2014, ki bi naj bile sprejete na
letni skupščini zveze
6. Razprava o predlogu finančnega načrta zveze za leto 2013
7. Razprava o predlogu kadrovskih rešitev v novem mandatu
8. Srečanje upokojencev Slovenskih goric – imenovanje delovnih skupin za izvedbo nalog
9. Razprava o predlogih za priznanja zveze zaslužnim članom
10. Sprotne naloge
Sprejeti so bili naslednji SKLEPI:
- Sprejme se predlog dnevnega reda v predloženi vsebini.
- Na osnovi ugotovljene prisotnosti je podana sklepčnost predsedstva zveze in
nadzornega odbora in lahko oba organa veljavno sprejemata sklepe in zaključke.
- Sprejme se poročilo o izvršitvi sklepov sprejetih na 23. Seji predsedstva zveze in se
zapisnik potrdi.
- Sprejme se poročilo o opravljenih občnih zborih društev upokojencev v podani
vsebini. Društvom se priporoča, da sprejete naloge, ki izhajajo iz programov dela
izvedejo v celoti. Delegati posameznih društev pa naj o problemih, ki tarejo starejšo
generacijo spregovorijo tudi na letni skupščini zveze.
- Letna skupščina organov ZDU Slovenskih goric se izvede dne 14.5.2013 ob 9. uri v
prostorih gostišča, bivši Vogrin v Sveti Trojici.
- Kratek kulturni program ob pričetku skupščine pripravi DU Sveta Trojica.
- Za pokrivanje določenih stroškov, se odobrijo sredstva predvidena v finančnem
načrtu za leto 2013. Poročilo ostroških se pripravi za naslednjo sejo predsedstva.
- Za skupščino se pripravijo ustrezna poročila (predsednik ,tajnik, blagajnik in nadzorni
odbor). Predsedniki društev sporočijo tajniku zveze imena in naslove delegatov.
Predlaga se, da na skupščino ne pošiljamo nekoga, ki je bolan in se skupščine ne bo
mogel udeležiti.
- Predložene programske usmeritve za delo organov ZDUSG za obdobje 2013-2014 se
predložijo v obravnavo in sprejem delegatom skupščine, ki bo 14.5.2013 v Sveti
Trojici.
- Predlog finančnega načrta za leto 2013 se predloži delegatom skupščine v sprejem.
- Komisija za izdelavo predloga kadrovskih rešitev v ZDUSGG se naj pred skupščino
zveze sestane in pripravi dokončen predlog kadrov, ki bodo vodili zvezo v naslednjem
mandatu. Pri sestavi predloga naj upošteva enakopravno zastopanost vseh društev v
zvezi.
- Srečanje upokojencev ZDUSG se organizira tudi v letošnjem letu. Komisija v sestavi
Stanko Kranvogel, Milan Bauman, Štefan Vereš in Feliks Fekonja, vodi pogovore s
predstavniki Občine Lenart in predstavniki pokrajinske zveze. Vse ostalo – posamezne
člane komisij, ki bodo na osnovi izkušenj lahko naloge opravljali, pa se naj dogovori

-

na skupščini zveze. Komisije naj pripravijo program aktivnosti do naslednje seje
predsedstva.
Na letni skupščini zveze, ki bo 14.5.2013 v Sveti Trojici se podelijo priznanja.
ZDUS je predloge upošteval in so ustrezna priznanja za naše člane že prišla in bodo
podeljena na skupščini dne 14.5.2013.

Več v prilogi.

