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Ljubljana, 29.1.2016

Poročilo o delu Upravnega odbora ZDUS v letu 2015

Upravni odbor ZDUS se je v mandatnem obdobju 2011-2015 v letu 2015 redno sestal
šestkrat (enako kot v letu 2014) in v mandatnem obdobju 2015-2019 trikrat. V mandatnem
obdobju 2015-2019 se je UO ZDUS sestal enkrat izredno (enako kot leta 2014) in imel štiri
korespondenčne seje (dve v starem in dve v novem mandatnem obdobju in tri manj kot leta
2014). Povprečna udeležba na rednih in izrednih sejah je bila 93,06 % (11,96 % višja kot leta
2014), na korespondenčnih pa 82,81 % (7,81 % višja kot leta 2014).

SPREJEMI POROČIL IN PRAVILNIKOV
Na eni prvih sej je bilo sprejeto, da ZDUS ne bo organiziral vseslovenskega srečanja
upokojencev v letu 2015 in bo sredstva namenil za organizacijo letnih rekreativnih srečanj v
PZDU.
UO ZDUS je sprejel spremembe in dopolnitve Pravilnika o priznanjih ZDUS ter Pravilnika o
športnih igrah ZDUS. UO ZDUS je sprejel in objavil razpis o volitvah v ZDUS za mandatno
obdobje 2015-2019, volitve so bile uspešno izpeljane 24.6.2015.
UO ZDUS je sprejel nov cenik oglaševanja v ZDUS Plus in na spletni strani ZDUS ter tako cene
znižal tudi do 50 %.
UO ZDUS je v prvem kvartalu sprejel vsebinsko poročilo o delu ZDUS za leto 2014, v zadnjem
pa še vsebinski načrt o delu ZDUS za leto 2015.
FINANCE
UO ZDUS je v prvem kvartalu sprejel finančno poročilo za leto 2014, v zadnjem pa še finančni
načrt za leto 2015.
UO ZDUS je konec leta sklenil zamenjati revizijsko hišo za pregled nad poslovanjem ZDUS.
ČLANARINA
UO ZDUS tudi v letu 2015 ni spremenil višine članarine.
UO ZDUS je koncem leta 2015 odločil, da ponovno pristopi k polnopravnemu članstvu v Age
Platformi in h kolektivnemu članstvu v Olimpijskem komiteju Slovenije (oboje bo realizirano
v letu 2016).
SPREJEM NOVIH DRUŠTEV UPOKOJENCEV V ZDUS
UO ZDUS je v letu 2015 z ugotovitvenim sklepom potrdil pristop dveh novih društev, to je DU
Paka pri Velenju (Šaleška PZDU) in DU HIT Nove Gorice (PZDU Severne primorske).

KADROVSKE SPREMEMBE
UO ZDUS je sprejel dodatek (sklep) k Aktu o sistemizaciji delovnih mest v ZDUS, s katerim je
omogočil zmanjševanje števila izvrševalcev na delovnem mestu Strokovni sodelavec I –
koordinator projekta, v primeru.
UO ZDUS je v novem mandatu s sklepom imenoval sestavo Strokovnega sveta in devetih
komisij.
Decembra 2015 je UO ZDUS dal soglasje vodstvu, da v odsotnosti predsednika ZDUS, pri delu
pomaga Jožef Žnidarič, sicer predsednik PZDU Posavje.
SKLAD VZAJEMNE SAMOPOMOČI
V prvi polovici leta 2015 je bil sprejet nov pravilnika Sklada Vzajemne samopomoči, vendar ta
ni veljaven, saj nismo potrdili novega Statuta ZDUS.
UO ZDUS je konec leta Zboru članov ZDUS predlagal znižanje višine izplačila posmrtnine,
predlog je bil sprejet - izplačilo znaša 205 € in velja od 1.1.2016 dalje.
STATUT
Po več poskusih ureditve Statuta ZDUS se je UO ZDUS odločil, da k ureditvi Statuta ZDUS
aktivno pristopi novoimenovana komisija za to področje.
PREDSTAVITVE
V začetku leta se je na UO ZDUS predstavilo vodstvo Agencije Republike Slovenije za varstvo
konkurence, kateri je UO ZDUS dal soglasje za sodelovanje pri posredovanju članov –
prostovoljcev, za prisostvovanje pri pregledih.
Decembra je bila v sklopu Zbora članov ZDUS opravljena predstavitev manifesta o izgradnji II.
železniškega tira na relaciji Koper-Divača. Manifestu je dal podporo tudi UO ZDUS.
IZOBRAŽEVANJA
V letu 2015 nismo nadaljevali s kreativnimi delavnicami s predsedniki DU, saj so se izkazale
za predrage, poleg tega pa finančni načrt ZDUS ni predvidel zadostnih sredstev za izvedbo leteh.
V novembru in decembru smo na terenu izvajali seminarje in DU podučili o bistvenih
zadevah, ki zadevajo delo DU, PZDU in ZDUS ter jih informirali in podučili o zakonodajnih
spremembah s področja računovodskega in blagajniškega poslovanja.
ZAKONODAJA
UO ZDUS se je bolj ali manj aktivno vključeval in razpravljal o neuresničevanju in
neivrševanju ZPIZ-2, še posebej na področju neusklajevanja pokojnin ter neustanovitvi
neodvisnega rezervnega demografskega sklada.
Veliko časa so v razpravah namenili tudi področju zdravstva in sociale.
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