Nadzorni odbor ZDUS

POROČILO NADZORNEGA ODBORA ZDUS ZA LETO 2018 V MANDATU 2015-2019
Na podlagi 31. člena Statuta ZDUS sprejetega 15.12.2016 in na 1. korespondenčni seji Zbora
članov ZDUS dne 20.2.2017, ki določa, da Nadzorni odbor ZDUS (NO ZDUS) opravlja notranji
nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem ZDUS ter ugotavlja ali to poslovanje
poteka v skladu s predpisi in sklepi organov ZDUS.
NO ZDUS daje o svojem delu v letu 2018 poročilo Upravnemu odboru ZDUS in Zboru članov
ZDUS.
V letu 2017 sprejeti Statut ZDUS je narekoval NO ZDUS usmeritve za pripravo programa dela
za leto 2018. Nove članice ZDUS so postale Pokrajinske zveze društev upokojencev (v
nadaljevanju PZDU). To določilo je dosedanjo organizacijo ZDUS postavilo na nove osnove.
Dosedanji ustanovitelji ZDUS so bila Društva upokojencev, v organih ZDUS so jih zastopali
predsedniki PZDU, ki pa niso bile članice ZDUS.
Nova določila Statuta so zahtevala uskladitev pravilnikov in drugih aktov ZDUS. NO ZDUS je
spremljal pripravo pravilnikov in drugih aktov, ki so potrebni za delovanje ZDUS.
Vsebinsko in organizacijsko velike spremembe organiziranosti članstva v ZDUS so bile po
našem mnenju morda preveč optimistične glede na strukturo članstva.
Da bi članice ZDUS - PZDU lahko izvrševale svojo funkcijo, so morale svoje Statute uskladiti z
določili Statuta ZDUS. Poseben problem je nastal za društva, ki do sprejetja novega Statuta
ZDUS niso bila vključena v nobeno PZDU, in so bila v roku dveh let dolžna se prostovoljno
vključiti v PZDU, članico ZDUS na območju katere so bile registrirane ali katero izmed drugih
PZDU, članic ZDUS, ter o tem obvestiti Upravni odbor ZDUS. Rok za včlanitev v PZDU, ki je
določen s Statutom ZDUS poteče marca 2019.
Prav pri vključevanju navedenih društev in klubov so nastale težnje po ustanovitvi nove 14-te
PZDU, kar pa ni skladno z določili Statuta ZDUS, na kar je opozarjal NO ZDUS.
Osrednjeslovenska PZDU Ljubljana, dosedanja ustanovna članica ZDUS je odklanjala zahtevo
po »uniformirani« uskladitvi svojih aktov s Statutom ZDUS, ker meni, da so določila
njihovega akta – Pravil, smiselna določilom Statuta ZDUS in skladna z Zakonom o društvih v
Republiki Sloveniji.
Ker se datum uskladitve statutov PZDU zaključi 30.4.2019, je lahko taka zahteva razlog za
prenehanje članstva v ZDUS.
NO ZDUS poziva vodstvi obeh krovnih organizaciji, da ne glede na različna stališča glede
pristojnosti in ob spoštovanju temeljnih aktov obeh društev - zvez, z upoštevanjem specifike
določenega območja zagotovi nemoteno delovanje v ZDUS.
Realizacija finančnega načrta 2018
Finančni načrt 2018 je bil sprejet na zaključkih iz leta 2017 s predpostavko, da bo na strani
prihodkov realizacija v okviru zagotovljenih osnovnih virov (članarina, dividenda Delfin hotela
ZDUS d.o.o. Izola) in projektov pri katerih sodeluje zveza (program Starejši za starejše in

drugi projekti). Med letom je bil sprejet rebalans, ki je nekatera neskladja med prihodki in
porabo uskladil. Odstopanja na posameznih postavkah niso vplivala na samo izvedbo
programa.
V letu 2017 je bila odpisana terjatev v znesku 39.000,00 evrov, ki je nastala v projektu NetAge, ki ga je skupaj s partnerji vodila ZDUS in sofinancirala EU. Ker v letu 2017 ni bila
odpisana celotna terjatev do partnerja v znesku 7.420,23 evrov, se je le-ta z nakazilom
partnerja v letu 2018 zaprla, razlika 39.000,00 evrov pa prenesla na izredne prihodke.
Nakazilo italijanskega partnerja v letu 2018 je znašalo 46.420,23 evrov. Drugih odprtih
terjatev ZDUS nima.
Kapitalske naložbe
ZDUS je lastnik Delfin hotela ZDUS d.o.o. Izola in garni hotela Vila Ana v Rogaški Slatini.
Družba je registrirana skladno z Zakonom o gospodarskih družbah, ima svoj Nadzorni svet in
upravo družbe - direktorja.
Družba dosega zadovoljive rezultate, kar potrjujejo dividende nakazane v letu 2018 lastniku
hotela v znesku 170.000,00 evrov.
Razvojne možnosti hotela so omejene, zato je potrebno skupno usklajevanje potreb in
interesov po širitvi območja in kapacitet hotela. Različne pobude je potrebno usklajevati z
lastnikom hotela ZDUS, Nadzornim svetom in Upravo hotela. Ločene pobude katerega koli
od navedenih so le cokla razvoja.
Vzajemni posmrtninski sklad (VPS)
44. člen Statuta ZDUS, sprejet leta 2016 in z dopolnilom leta 2017, določa novo organizacijo
VPS s Pravilnikom, ki ga je sprejel Zbor članov ZDUS .
Posamezna določila Pravilnika o delu VPS (Zbor članov VPS in Zbor članov ZDUS) niso skladna
z določili Statuta ZDUS in jih je potrebno spremeniti - uskladiti.
Vzdržnost VPS ostaja velik problem. Vodstvo ZDUS je Zboru članov ZDUS na Zboru članov
ZDUS dne 18.12.2018 predlagalo ukinitev sklada in izplačilo ostanka sredstev sklada članstvu
VPS, a predlaganih rešitev članstvo ni sprejelo.
Upravni odbor VPS je predlog za ukinitev VPS predlagal Zboru članov ZDUS, a ga je ta zavrnil
in določil novo enotno nižjo višino izplačila posmrtnine (190,00 evrov) in enak znesek
prispevka (12,00 evrov).
NO ZDUS je na problematiko nevzdržnosti VPS stalno opozarjal v svojih poročilih.
Zmanjšanje višine posmrtnin in povišanje članarine v letu 2018 je ohranilo sklad v pozitivnem
stanju. Članstvo v skladu se stalno zmanjšuje, nižanje posmrtnin pa ni rešitev za vzdržnost
VPS.
Poslovanje VPS v letu 2018
Prilivi in prihodki:
Vplačani prispevki v letu 2018:
Obresti na vezana sredstva:
Skupaj prilivi in prihodki:

614.137,46 €
1.014,46 €
615.148,92 €

Odlivi in odhodki:
Izplačilo posmrtnin:
Skupni stroški vodenja sklada:
Skupni odlivi in odhodki:

528.319,60 €
19.855,67 €
548.175,27 €

Sredstva na dan 31.12.2018 znašajo 785.310,90 evrov.
Ostale dejavnosti ZDUS
NO ZDUS ugotavlja, da sta vodstvo in strokovna služba ob danih razmerah delovali
zadovoljivo. Opravljeni so bili vsi postopki, ki so vezani na zaključek leta s popisom in
inventuro, ki jih predpisuje Zakon o društvih. Podatki so v poročilu ZDUS za leto 2018.

Zaključek
Ker prihodki ZDUS v letu 2018 ne presegajo določenega zneska, ki ga predpisuje Zakon o
revidiranju poslovanja, je bilo sklenjeno, da se revizijski pregled za leto 2018 ne opravi.
Poročilo NO ZDUS o delu ZDUS v letu 2018 je povzetek stanja. Računovodski izkazi o
finančnem poslovanju so pregledni. Ločeno je prikazano poslovanje VPS in problematika VPS.
Glede na navedeno, NO ZDUS predlaga Upravnemu odboru in Zboru članov ZDUS ter Zboru
članov VPS naslednje sklepe:
1. Da sprejme poslovno poročilo in finančno poročilo ZDUS za leto 2018 v predlagani
vsebini.
2. Da je ZDUS v letu 2018 posloval pozitivno in v poslovnih knjigah izkazal:
 prihodke v znesku
 odhodke v znesku
 presežek prihodkov nad odhodki v znesku

917.363,15 €
916.943,89 €
419,26 €

3. Zbor članov VPS sprejme ločeno poročilo o poslovanju sklada v letu 2018 kot sledi:
 prihodki sklada v letu 2018
 izplačilo posmrtnin in stroški vodenja sklada
 stanje sklada na dan 31.12.2018 znaša

615.148,92 €
548.175,27 €
785.310,90 €

Ljubljana, 13.3.2019
Predsednik NO ZDUS
Alojz Vitežnik

