NADZORNI ODBOR

Zapisnik 8. seje Nadzornega odbora ZDUS v mandatu 2011-2015, ki je bila v
ponedeljek, 11.5.2015 s pričetkom ob 10. uri v prostorih ZDUS

Prisotni: člani Cecilija Lumbar, Metka Okršlar, Ljudmila Urbancl, Edvard Kupčič in
poslovna tajnica Nika Antolašić.
Odsotni: Darinka Novak.

Sejo je vodila predsednica NO ZDUS, Cecilija Lumbar, ki je predlagala naslednji
dnevni red:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 7. seje
2. Pregled zaključnega računa
3. Razno
SKLEP št. 1: Dnevni red je bil soglasno sprejet.

AD1/ Obravnava in sprejem zapisnika 7. seje

Na zapisnik 7. seje ni bilo podanih nobenih pripomb.
SKLEP št. 2: Zapisnik 7. seje je bil soglasno sprejet.
AD2/ Pregled zaključnega računa

Inventura za leto 2014
Člani so ugotovili, da je inventura opravljena dobro. Pregledali so popisne liste, ki so urejeni,
podpisani in pregledni.
Popis osnovnih sredstev je bil opravljen po nahajališčih, popisni listi vsebujejo vse potrebne
podatke, osnovna sredstva pa imajo na vidnih mestih tudi inventarne številke. Blagajna
izkazuje na dan 31.12.2014 stanje 129,19 €. Blagajniška evidenca se ujema z evidenco v
glavni knjigi. Stanje na TRR ZDUS je bilo koncem leta 42.297,62 €, na TRR VS pa 7.144,99

Zveza društev upokojencev Slovenije, Kebetova 9, 1000 Ljubljana
TRR ZDUS 05100-8010471821, TRR VS 05100-8011760660,
ID št. za DDV: SI57009309, Matična št.: 5147581, Upravna enota Ljubljana, št. Jr026-219/96-BM, 21.07.1997

1

NADZORNI ODBOR

€. Stanje obeh računov se ujema z bančno evidenco. Obrestni TRR (Sberbank) izkazuje na
dan 31.12.2014 stanje 130.663,62 €. Terjatve v državi so znašale koncem leta 46.012,56 €,
obveznosti za 37.194,72 €. Analitična evidenca terjatev in obveznosti se ujema z glavno
knjigo.
Pregled stroškov, odhodkov in prihodkov
NO ugotavlja, da so bili stroški v poslovnem letu 2014 previsoki.
Skupni odhodki so znašali 1.024.262,24 €, prihodki pa 1.024.447,27 € tako, da znaša razlika
prihodkov nad odhodki 184,92 €.
Kljub pozitivnemu izidu poslovanja, je NO mnenja, da je v bodoče treba posvetiti stroškom
posebno pozornost, zato je sprejel
Sklep št. 3:
 Potrebno je omejiti stroške avtorskih honorarjev in potnih stroškov;
 Zmanjšati je treba število komisije in število članov v komisijah , v katerh ni bilo
zaznati pričakovanih oziroma nobenih efektov;
 Nagrajevanje mora biti izvedeno v skladu z opravljenim efektivnim delom;
 Podatke o poslovanju naj pregledujejo tudi na PZDU in dajejo o njih pripombe;
 Člani NO ZDUS naj v bodoče prejmejo vso gradivo za pregled po elektronski
pošti.
Računovodska evidenca je vodena računalniško, prepisane poslovne knjige so
natisnjene, urejene in pregledne ter vodene v skladu z računovodskimi standardi.
Izdelani so tudi prepisani izkazi poslovanja.
Ne glede na omenjene pripombe je bilo poslovanje ZDUS v letu 2014 uspešno. Vodstvo
ZDUS si je, ne samo v preteklem letu, ampak tudi v celotnem mandatu prizadevalo za
izboljšanje življenjskih razmer, ne samo svojih članov, temveč vseh upokojencev in
starostnikov in je tudi zaslužno za afimiracijo društva, tako v domačem kot v
mednarodnem okolju, zato je NO sprejel
Sklep št. 4: NO ZDUS je ugotovil, da je ZDUS posloval v skladu z računovodskimi
standardi, zato daje NO ZDUS razrešnico sedanjemu vodstvu ZDUS.
Sklad Vzajemne samopomoči
NO je ponovno opozoril na delovanje sklada VS, kjer je bil trud NO po ureditvi zaman. Glede
na trenutno stanje, ki ga je predstavila računovodja, pa se je to nekoliko izboljšalo v smislu
ločenih TRR brez prelivanja sredstev. V kolikor bo za katero koli stran izkazana potreba po
več likvidnih sredstev, bodo za to sklenjene ustrezne posojilne pogodbe, v katerih bosta
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opredeljena namen in obdobje posojila, katerega bo v določenem roku potrebno vrniti
vključno s pripisanimi obresti.

AD3/ Razno
NO ZDUS je podal pripombo na sklep št. 9, ki ga je sprejel UO ZDUS na svoji 27. redni seji,
dne 12.2.2015 in sicer se člani s sprejetim sklepom niso strinjali in so sprejeli
Sklep št. 5: Člani NO ZDUS zahtevajo, da se jim izplača nagrada za opravljene nadzore
poslovanja ZDUS, kot to veleva Poslovnik o delu ZDUS. NO ZDUS namreč ni enak
komisijam ZDUS, ki jih je imenoval UO ZDUS. NO ZDUS je bil imenovan s strani
Zbora članov ZDUS in je njemu tudi odgovoren.
Zaradi odsotnosti predsednice NO ZDUS v času Zbora članov ZDUS, predsednica
pooblašča namestnika, Edvarda Kupčiča, da jo zastopa na Zboru članov ZDUS, ki bo
24.6.2015 v Ljubljani.
Sestavni del tega zapisnika je Poročilo NO ZDU za leto 2014.
Zaključek seje je bil 12:40.

V Ljubljani, 12.5.2015

Zapisala:
Nika Antolašić

Cecilija Lumbar, l.r.
Predsednica
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POROČILO NADZORNEGA ODBORA ZDUS
v mandatnem obdobju 2011-2015,
za leto 2014

Nadzorni odbor se je v letu 2014 in prvi polovici leta 2015 sestal na treh (3) rednih sejah.
Ugotovitve in sklepi, sprejeti na sejah, so bili posredovani Upravnemu odboru in so javno
dostopni na spletni strani ZDUS.
Na sejah je bilo obravnavano finančno poslovanje ZDUS in poslovanje sklada Vzajemne
samopomoči. Na vseh sejah je bila za pojasnila prisotna računovodja ZDUS, Mojca Adam
Derganc, na dveh pa tudi predsednica ZDUS, dr. Mateja Kožuh Novak.
Tako kot ZDUS, tudi NO ZDUS pri svojem delu uporablja in upošteva Slovenski
računovodski standard, ki je pričel veljati z dnem 1.1.2006.
NO ZDUS je vodstvo ZDUS sproti opozarjal na previsoke izdatke, vezane na avtorske
honorarje in potne stroške. Prav tako je opozarjalo na nepravilno poslovanje sklada VS.
NO ZDUS je na svoji 8. seji, ki je bila dne 11.5.2015 sprejel
Sklep št. 4: NO ZDUS je ugotovil, da je ZDUS posloval v skladu z računovodskimi
standardi, zato daje NO ZDUS razrešnico sedanjemu vodstvu ZDUS.
Poročilo je sestavni del zapisnika 8. redne seje NO ZDUS z dne 11.5.2015.
V Ljubljani, 12.5.2015
Zapisala:
Nika Antolašić

Cecilija Lumbar, l.r.
Predsednica
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