Upravni odbor ZDUS
Ljubljana, 10. 10. 2016

Zapisnik 8. korespondenčne seje Upravnega odbora ZDUS
v mandatnem obdobju 2015-2019

Dne 4.10.2016 smo sklicali 8. korespondenčno sejo UO ZDUS, z naslednjim dnevnim redom:
1. Potrditev izračuna števila delegatov PZDU za volilni Zbor članov ZDUS
2. Potrditev razdelilnika za sofinanciranje letovanj DU v letu 2016 (razpis ZDUS)

Pojasnilo:
k Ad. 1
Skladno s Pravilnikom o volitvah v ZDUS in Razpisom za nadomestne volitve je bilo potrebno
sprejeti izračun števila delegatov PZDU za volilni Zbor članov, ki bo dne 15. 12. 2016
(nadomestne volitve za predsednika ZDUS).
Zaradi prvotno napačnega sklica 8. korespondenčne seje Upravnega odbora ZDUS (napaka v
formuli) je bila ponovno sklicana korespondenčna seja z namenom potrditve števila
delegatov.
K Ad. 2
ZDUS je dne 20. 7. 2016 razpisal razpis za subvencioniranje letovanje DU v kapacitetah hotela
Delfin.
Kriterije za subvencioniranje je določil Upravni odbor ZDUS dne 13. 9. 2011 in 29. 6. 2016,
slednjič je določil omejevanje izplačil in nastopov DU z neplačano članarino za preteklo leto.
V razpisnem roku, to je do vključno 30. 9. 2016 je na ZDUS prispelo skupaj 113 vlog, od tega
jih 104 izpolnjuje kriterije.
Upravnemu odboru ZDUS je bilo predlagano, da sklene način izplačil subvencij letovanja ter
ostale akcije:
- prvo izplačilo, za DU, ki so dostavila vsa dokazila, se izvede po sprejemu sklepa,
- drugo izplačilo, za DU ki še niso dostavila vseh dokazil in so bila k temu pozvana, se
izvede po dostavi vseh dokazil in najpozneje do 31. 12. 2016,
- razlika sredstev, ki se ne nakažejo, se prenese na postavko finančnega načrta 04
3086,
društvom, katerih vloge niso izpolnjevale kriterijev, pa se konec leta 2016 pošlje obvestilo.

Upravni odbor ZDUS
Do želenega roka smo prejeli 15 od 15 glasovnic.

Upravni odbor je soglasno sprejel
Sklep št. 1: Upravni odbor ZDUS je potrdil izračun števila delegatov PZDU za volilni Zbor
članov ZDUS dne 15. 12. 2016 in določil skupaj 41 delegatov.
Upravni odbor ZDUS je soglasno sprejel

Sklep št. 2: Upravni odbor je potrdil razdelilnik za subvencioniranje letovanj DU v
kapacitetah hotela Delfin v letu 2016 in določil rok izplačil, te se izvedejo:
- DU, ki izpolnjujejo kriterije in so poslala vsa dokazila, se sredstva nakažejo takoj po
sprejemu tega sklepa,
- DU, ki izpolnjujejo kriterije, niso poslala vseh dokazil in so bila k le-temu pozvana,
se sredstva nakažejo takoj po prejemu vseh dokazil in najpozneje do 31. 12. 2016,
- Morebitna ostala sredstva s postavke SM 04 3063 se prenesejo na postavko SM 04
3086.
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