Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve
Ljubljana, 7.4.2016

OBVESTILO O PRIČETKU POSTOPKA ZA ZBIRANJE
PREDLOGOV ZA PRIZNANJA ZDUS ZA LETO 2016
Na podlagi določb 29. do 31. člena Pravilnika o priznanjih (prečiščeno besedilo z dne
7.4.2016) Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve razpisuje

POSTOPEK ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PRIZNANJA ZDUS ZA LETO 2016
Predlagatelji
Pri pripravi predlogov za priznanja ZDUS predlagatelji (to so organi ZDUS, PZDU, društev
upokojencev in klubov) upoštevajte določbe Pravilnika o priznanjih (od 18. do 28. člena). V
obrazce za predlaganje priznanj je potrebno zahtevane podatke natančno in dosledno
navesti. Obrazci so na voljo na spletni strani ZDUS: http://www.zdus-zveza.si/priznanja-inobrazci, v kolikor do spleta ne dostopate, se lahko obrnete na tajništvo ZDUS (01 5195-086).
Roki za predložitev priznanj
1. Predlagatelji društva upokojencev, aktivi in klubi predložijo obrazložene predloge na
predpisanih obrazcih na PZDU do vključno 31.8.2016, da poda nanje soglasje (29. člen).
2. PZDU tako pripravljene predloge in svoje predloge predložijo Komisiji za kadrovske,
organizacijske in statutarne zadeve ZDUS do vključno 30.9.2016.
Roke za vlaganje predlogov je potrebno spoštovati, saj prepozno vloženih predlogov
komisija ne bo upoštevala (31. člen).
Zaradi lažje priprave predlogov, razpisu prilagamo izpis členov od 18. do 28. Pravilnika o
priznanjih ZDUS (prečiščeno besedilo sprejeto 7.4.2016), celotno prečiščeno besedilo
Pravilnika o priznanjih ZDUS pa je na voljo na spletni strani ZDUS (www.zdus-zveza.si), poslali
pa smo ga tudi PZDU in DU po elektronski pošti.
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Za društva upokojencev, aktive in klube je rok za predložitev predlogov za priznanja na
PZDU do vključno 31. 8. 2016. PZDU pa predloge na obrazcih s svojim soglasjem predložijo
do vključno 30. 9. 2016 na tajnistvo@zdus-zveza.si ali ZDUS, »priznanja 2016«, Kebetova 9,
1000 Ljubljana.
Za več informacij sva na razpolago predsednica komisije Vida Karolina Rozman
(karolina.vida.rozman@siol.net) in Nika Antolašić (01-6205-472 ali tajnistvo@zduszveza.si).
Predsednica komisije
Vida Karolina Rozman, l.r
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Izpis členov od 18. do 28. Pravilnika o priznanjih ZDUS
(prečiščeno besedilo sprejeto 7.4.2016)

Pogoji za podelitev priznanj
18. člen
Prvo priznanje, ki ga ZDUS lahko podeli upokojencu je pisno priznanje ZDUS. Podeli se lahko
članu upokojenske organizacije, ki je že prejel priznanje ali društva oziroma kluba
upokojencev ali PZDU in po preteku najmanj štiri letnega delovanja v upokojenski
organizaciji. Naslednja priznanja ZDUS, tudi posebna priznanja ZDUS upokojencem, se lahko
podelijo po preteku štirih (4) let od prejema prejšnjega priznanja.
Šteje se, da je pogoj števila let izpolnjen, če preteče četrto leto v tekočem letu.
19. člen
Za podeljevanje priznanj ZDUS morajo pristojni organi upokojenskih organizacij, ki predlagajo
podelitev, ob upoštevanju kriterijev, ki veljajo za posamezno priznanje, upoštevati tudi
ustrezen časovni termin med enim in drugim priznanjem, pri čemur je potrebno upoštevati
postopnost posameznih priznanj glede na pomembnost opravljenega dela.
Predlog, ki ne upošteva postopnosti dodeljevanja priznanj in časovne razmejitve je po tem
pravilniku ničen, razen v izjemah, ki jih ta pravilnik določa.
Kandidat, ki je predlagan za priznanje ZDUS mora že imeti priznanje PZDU ali društva
oziroma kluba upokojencev.
Vsako priznanje se kandidatu podeljujejo le enkrat. Kandidatu, ki je že prejel višje priznanje
ni mogoče podeliti nižjega priznanja.
Priznanja ZDUS
Pisno priznanje ZDUS
20. člen
Pisno priznanje ZDUS se podeljuje upokojencem in organizacijam iz 2. člena pravilnika
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za več kot štiri letno uspešno delo na področjih iz 3. člena tega pravilnika, s katerim so
pomembno prispevali k delu ZDUS in upokojenskih organizacij.
Prejemnik pisnega priznanja ZDUS mora pred tem prejeti najmanj eno priznanje društva,
kluba ali pokrajinske zveze.
Pisno priznanje ZDUS e lahko podeli tudi tujim pravnim in fizičnim osebam za uspešno
sodelovanje z upokojenskimi organizacijami.
21. člen
Mala plaketa ZDUS
Mala plaketa ZDUS se podeljuje upokojencu za več kot štiri letno uspešno delo s tem, da je
bil v tem obdobju en mandat (4 leta) predsednik ali član organov upokojenske organizacije
ali da je v tem obdobju vodil eno izmed področij delovanja društva kot npr.: humanitarnem,
socialno - zdravstvenem, kulturno - umetniškem, športnem, športno - rekreativnem,
izobraževalnem ali drugem področju in s tem pomembno prispeval k delovanju ZDUS in
upokojenskih organizacij.
Prejemnik male plakete ZDUS mora prejeti pred tem najmanj pisno priznanje ZDUS.
Mala plaketa se lahko podeli tudi organizacijam iz 2. člena za uspešno štiri letno sodelovanje
na področjih iz 3. člena Pravilnika.
Mala plaketa ZDUS se lahko podeli tudi tujim pravnim in fizičnim osebam za uspešno
sodelovanje z upokojenskimi organizacijami.
Velika plaketa ZDUS
22. člen
Velika plaketa ZDUS se podeljuje upokojencem za več kot osem letno uspešno delo s tem,
da je bil v tem obdobju dva mandata (8 let) predsednik ali član organov upokojenske
organizacije ali da je v tem obdobju vodil eno izmed področij delovanja društva kot npr.:
humanitarnem, socialno - zdravstvenem, kulturno - umetniškem, športnem, športno rekreativnem, izobraževalnem ali drugem področju in s tem pomembno prispeval k
delovanju ZDUS in upokojenskih organizacij.
Prejemnik velike plakete ZDUS mora prejeti pred tem najmanj malo plaketo ZDUS.
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Velika plaketa ZDUS se lahko podeli tudi organizacijam iz 2. člena za uspešno osem letno
sodelovanje na področjih iz 3. člena Pravilnika.
Velika plaketa ZDUS se lahko podeli tudi mednarodnim oziroma tujim pravnim in fizičnim
osebam za bistven prispevek pri sodelovanju z upokojenskimi organizacijami.
Naziv in listina častnega člana ZDUS
23. člen
Naziv in listina častnega člana ZDUS, v izjemnih primerih z nazivom funkcije, je najvišje
priznanje ZDUS, ki se podeli za opravljeno večletno delo in izjemne dosežke vodilnemu
funkcionarju ZDUS, ki jih je dosegel ter vpliv teh na uspešno delovanje, razvoj, ugled in
uveljavitev ZDUS.
Predlagatelj priznanja mora v vlogi opredeliti izjemne dosežke, ki jih je upokojenec dosegel in
vpliv teh dosežkov na delo, ugled in uveljavitev ZDUS.
ZDUS lahko podeli priznanje naziv in listina častnega člana ZDUS tudi posamezniku, ki ni član
upokojenske organizacije in sicer za izredne zasluge in za pomoč pri delovanju ZDUS.
Priznanje iz prvega odstavka tega člena se lahko podeli samo osebam, ki so pred tem prejele
veliko plaketo ZDUS.
Predlog za priznanje predloži PZDU ali ZDUS Komisiji za kadrovske, organizacijske in
statutarne zadeve.
ZDUS je dolžna častne člane vabiti na seje zbora članov ZDUS in druge svečanosti, ki jih
organizira ZDUS.
Posebna priznanja
Priznanje za zasluge ZDUS
24. člen
Priznanje za zasluge ZDUS se podeljuje upokojencem, fizičnim osebam in organizacijam za
uspešno delo pri krepitvi ugleda in vloge upokojenske organizacije v družbi, kakor tudi za
izredno delo ali materialni doprinos na področju humanitarne, socialne, zdravstvene,
izobraževalne, kulturne, športne, promocijske ali druge dejavnosti upokojenske organizacije.
Priznanje se podeljuje lahko tudi za izjemno pomemben prispevek ali materialno pomoč pri
izvedbi enkratnih aktivnosti.
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Priznanje se podeljuje tudi drugim domačim ali tujim osebam, ki so s svojim izrednim delom
odločno pripomogle k napredku in ugledu upokojenske organizacije.
Plaketa za zasluge ZDUS
25. člen
Plaketa za zasluge ZDUS se podeljuje upokojencem in organizacijam za izjemno uspešno delo
pri krepitvi ugleda in vloge upokojenske organizacije v družbi, kakor tudi za izredno uspešno
delo ali velik materialni doprinos na področju humanitarne, socialne, zdravstvene,
izobraževalne, kulturne, športne, promocijske ali drugih dejavnosti upokojenske organizacije.
Plaketa se podeljuje lahko tudi za izjemno pomemben prispevek ali večjo materialno pomoč
pri izvedbi enkratnih aktivnosti.
Plaketa se podeljuje tudi drugim domačim ali tujim osebam, ki so s svojim izrednim delom
odločno pripomogle k napredku in ugledu upokojenske organizacije.
Priznanje prostovoljec ZDUS
26. člen
Priznanje prostovoljec ZDUS se podeljuje vsako leto upokojencu za celovito delovanje na
prostovoljskem področju znotraj upokojenske organizacije in ga lahko prejmejo samo člani
upokojenske organizacije.
Kriteriji za podelitev teh priznanj se določijo z aktom ali sklepom.
Priznanje ZDUS za dolgoletno in uspešno delovanje društev upokojencev
27. člen
Društvom, klubom in aktivom upokojencev se ob njihovih obletnicah aktivnega in uspešnega
dela podeljuje posebne spominske plakete in sicer:
-

za 50 let – plaketa ZDUS za 50 let aktivnega in uspešnega delovanja;
za 60 let – plaketa ZDUS za 60 let aktivnega in uspešnega delovanja;
za 70 let – zlata plaketa ZDUS za 70 let aktivnega in uspešnega delovanja;
za 80 let – biserna plaketa ZDUS za 80 let aktivnega in uspešnega delovanja;
za 90 let – diamantna plaketa ZDUS za 90 let aktivnega in uspešnega delovanja;
za 100 let – platinasta plaketa ZDUS za 100 let aktivnega in uspešnega delovanja.
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Priznanja se delijo po potrebi, glede na število društev, ki v tekočem letu praznujejo
posamezno obletnico.
Enake plakete se podeljujejo tudi pokrajinskim zvezam društev upokojencev ob obletnicah
njihovega delovanja.
Priznanje ZDUS za dolgoletno in uspešno delovanje pevskih zborov in kulturnih skupin
28. člen
Pevskim zborom in kulturnim skupinam društev, klubov in aktivov upokojencev se ob
njihovih obletnicah aktivnega in uspešnega dela podeljuje posebne spominske plakete in
sicer:
-

za 10 let – plaketa ZDUS za 10 let aktivnega in uspešnega delovanja;
za 20 let - plaketa ZDUS za 20 let aktivnega in uspešnega delovanja;
za 30 let – plaketa ZDUS za 30 let aktivnega in uspešnega delovanja;
za 40 let – plaketa ZDUS za 40 let aktivnega in uspešnega delovanja;
za 50 let – plaketa ZDUS za 50 let aktivnega in uspešnega delovanja;
za 60 let – plaketa ZDUS za 60 let aktivnega in uspešnega delovanja;
za 70 let – zlata plaketa ZDUS za 70 let aktivnega in uspešnega delovanja;
za 80 let – biserna plaketa ZDUS za 80 let aktivnega in uspešnega delovanja;
za 90 let – diamantna plaketa ZDUS za 90 let aktivnega in uspešnega delovanja;
za 100 let – platinasta plaketa ZDUS za 100 let aktivnega in uspešnega delovanja.

Na plaketi je poleg društva ali kluba ali aktiva upokojencev navedeno tudi ime oziroma naziv
pevskega zbora ali kulturne skupine ter v tekstu navedeno, da se plaketa podeli za delovanje
na kulturnem področju.
Priznanja se delijo po potrebi, glede na število pevskih zborov in kulturnih skupin, ki v
tekočem letu praznujejo posamezno obletnico.
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