Na podlagi 29. člena Statuta Zveze društev upokojencev Slovenije z dne 15. 12. 2016 je
Upravni odbor ZDUS na 10. redni seji dne 9. 2. 2017 sprejel

PRAVILNIK O UREJANJU MEDSEBOJNIH ODNOSOV ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV
SLOVENIJE IN POKRAJINSKIH ZVEZ DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE

I.

Temeljne določbe
1. člen

(1) S tem pravilnikom se določa urejanje medsebojnih odnosov Zveze društev
upokojencev Slovenije (v nadaljevanju ZDUS) in Pokrajinskih zvez društev upokojencev
Slovenije (v nadaljevanju PZDU) na podlagi Statuta ZDUS, sprejetega dne 15. 12. 2016.
(2) Poleg razmerij, ki jih ureja statut iz prvega odstavka tega člena, je potrebno jasno
urediti in opredeliti organizacijska vprašanja ter potrditi poenotenje poslovanja,
organiziranosti, finančnega poslovanja in načina plačila članarine.
II.

Članstvo
2. člen

(1) Članice ZDUS so PZDU. V nobenem primeru ne morejo biti članice ZDUS območne ali
druge zveze DU. Takšne zveze so lahko članice PZDU.
III.

Način organiziranja
3. člen

(1) PZDU morajo organizacijsko shemo delovanja organov, komisij in drugih odborov
uskladiti tako, da bo primerljiva z organizacijsko shemo ZDUS.
(2) PZDU morajo s posebnimi sklepi svojih upravnih ali izvršilnih organov ali pa s
temeljnim aktom urediti primerljivost organiziranja, saj se v posamezne organe voli člane, ki
so glede na svoja strokovna znanja lahko izvoljeni tako v organe in delovna telesa PZDU kot
ZDUS.
IV.

Način financiranja
4. člen

(1) ZDUS bo finančne transakcije za PZDU vodil izključno preko transakcijskega računa
PZDU.
5. člen
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(1) ZDUS nadzira vso porabo dodeljenih namenskih sredstev.
(2) Noben nenamenski finančni prenos sredstev, ki jih nameni ZDUS, znotraj PZDU, brez
soglasja Upravnega odbora ZDUS ne bo sprejemljiv in izveden.
V.

Obveznosti ZDUS
4. člen

(1) ZDUS bo kot doslej:
- prijavljala programe in projekte na razpise, na katerih lahko sodelujejo le organizacije
na državni ravni, kot na primer na razpis Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in drugih
razpisovalcev,
- prijavljala programe in projekte na lokalne, državne in mednarodne razpise v skladu z
nalogami in cilji, kot jih opredeljuje Statut ZDUS,
- objavljala razpise za delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost,
- razpisovala sodelovanje na Festivalu za tretje življenjsko obdobje za dogodke v
organizaciji ZDUS,
- organizirala računovodske in/ali druge, za DU potrebne seminarje,
- vsako leto razpisala in podelila priznanja in plakete ZDUS,
- izdajala mesečno glasilo ZDUS Plus v prenovljeni obliki in vsebini,
- skrbela za nove vsebine na spletni strani ZDUS in Facebook strani ZDUS,
- tekoče informirala članstvo preko elektronske pošte in drugače,
- vodila in ažurirala evidenco plačane članarine,
- vodila letne statistične podatke DU po PZDU,
- pridobivala in sklepala posebne ugodnosti za člane DU pri različnih partnerjih,
- DU prodajala in odpremila naročene tiskovine ter
- sodelovala z DU po že utečenem sistemu.
VI.

Finančne obveznosti
5. člen

(1) Višino članarine, ki jo morajo poravnati DU za PZDU in ZDUS, vsako leto potrdi Zbor
članov ZDUS.
(2) DU bodo članarino za PZDU in ZDUS poravnala kot doslej, polovico za ZDUS in
polovico za PZDU.
6. člen
(1) Članarina mora biti poravnana skladno s sklepom Zbora članov ZDUS, poravna se
lahko v dveh delih.
(2) Glavnino članarine je potrebno poravnati do 31. 5., razliko pa do 30. 9. tekočega leta.
(3) ZDUS bo vodila plačilo članarine po PZDU-jih kot doslej.
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(4) Način plačevanja članarine DU za PZDU in ZDUS se utemeljuje s tem, da bodo vse
evidence omogočale natančno preglednost plačnikov in neplačnikov v PZDU in ZDUS,
zagotavljale bodo likvidnost v PZDU in ZDUS.
7. člen
(1) Poravnati je potrebno najmanj 95 odstotkov članarine na podlagi statističnih
podatkov o članstvu na dan 31. 12. preteklega leta.
(2) V kolikor DU eno leto članarine ne poravna, jo pa želi poravnati naslednje leto, mora
takrat poravnati celotno članarino za preteklo in tekoče leto hkrati, vendar najpozneje do 15.
3.
(3) V kolikor DU dve leti zapored kljub pisnim opozorilom ne poravna svojih obveznosti
do ZDUS, o njegovi izključitvi sklepa najvišji organ ZDUS.
(4) PZDU bo najpozneje do 15. 3. poslal poročilo o plačani članarini DU za preteklo leto
računovodstvu ZDUS.
(5) Računovodstvo ZDUS bo za nemoteno izvajanje 10. alineje 6. člena, 7., 8. in 9. člena
pripravilo in izdalo tehnična navodila glede plačila članarine.
VII.

Omejitve pravic
8. člen

(1) Če posamezno DU ne bo imelo poravnane članarine za PZDU in ZDUS za
preteklo leto, ne bo moglo:
- predlagati svojih članov na volitvah kot kandidate za funkcionarje ZDUS, člane
organov in delovnih teles ZDUS ter za člane Strokovnega sveta ZDUS, prav tako ne
morejo iz teh DU kandidirati njihovi člani na volitvah kot kandidati za funkcionarje
ZDUS, kot člani organov in delovnih teles ZDUS in ne kot člani Strokovnega sveta
ZDUS,
- kandidirati pri organizaciji nobene od izvedenih prireditev,
- nastopati na prireditvah, tudi na vsakoletnem Festivalu za tretje življenjsko obdobje
ne,
- prejemati finančna sredstva ZDUS preko PZDU,
- prejemati finančna sredstva za humanitarno dejavnost,
- koristiti ugodnosti v kapacitetah Delfin hotela ZDUS d.o.o. Izola,
- koristiti ugodnosti, za katere bo ZDUS sklepal pogodbe s partnerji, npr. Sazas, IPF
(fonogrami), Thermana Laško, Big Bang in drugimi.
9. člen
(1) ZDUS bo pri dodeljevanju namenskih sredstev, kot so organiziranje rekreativnih,
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športnih in kulturnih dejavnosti, letna srečanja, šport, rekreacija in gibalna kultura, tehnična
kultura, subvencioniranje letovanj v kapacitetah Delfin hotela ZDUS d.o.o. Izola, mednarodno
sodelovanje, literarna in založniška dejavnost, priznanja in plakete ZDUS in drugo, upošteval
višino plačane članarine PZDU za preteklo leto.
(2) Kriterije za dodeljevanje namenskih sredstev Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije bo Upravni odbor ZDUS določil za vse razpise s posebnim aktom.
VIII.

Prehodne in končne določbe
10. člen

(1) Ta pravilnik se uporablja kot začasni akt, dokler Statut ZDUS ne postane
pravnomočen.
(2) Ta pravilnik prične veljati z dnem, ko ga sprejme Upravni odbor ZDUS, ne glede na
sklep Upravne enote v zvezi z registracijo novega statuta.
(3) Pravilnik se po sprejemu objavi na spletni strani ZDUS in v glasilu ZDUS Plus.
V Ljubljani, 9. 2. 2017

Predsednik ZDUS
Janez Sušnik
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