Nadzorni odbor ZDUS
Ljubljana, 27. 3. 2018
Zapisnik 7. redne seje Nadzornega odbora ZDUS,
z dne 27. 3. 2018 s pričetkom ob 11. uri

Prisotni člani: Alojz Vitežnik (predsednik NO ZDUS), Marija Kočar (namestnica člana), Milica
Korošec (namestnica člana) in Metka Okršlar (namestnica člana).
Prisotni drugi vabljeni: Vera Pečnik (podpredsednica ZDUS), Mojca Adam Derganc
(računovodja) in Nika Antolašić (tajnica).
Odsotni člani: Ana Pajić (podpredsednica NO ZDUS), Danica Gajzer (članica NO ZDUS).
Odsotni drugi vabljeni: Janez Sušnik (predsednik ZDUS).

Alojz Vitežnik je uvodoma pozdravil prisotne in ugotovil sklepčnost. Glasovali bodo vsi
prisotni člani in namestniki.
Na dnevni red ni bilo pripomb.
Sklep št. 1: Nadzorni odbor ZDUS je sprejel dnevni red 7. redne seje in sicer:
1. Obravnava in sprejem zapisnika 6. redne seje NO ZDU, z dne 5. 10. 2017
2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta ZDUS za leto 2017
3. Vzdržnost Vzajemnega posmrtninskega sklada ter uskladitev poslovanja z določili
Statuta ZDUS
4. Predlog poročila NO ZDUS za leto 2017
5. Razno
AD 1
Na zapisnik ni bilo pripomb, saj je bil usklajevan in nato tudi avtoriziran.
Sklep št. 2: Nadzorni odbor ZDUS je sprejel zapisnik 6. redne seje, z dne 5. 10. 2017.
AD 2
Mojca Adam Derganc je v zvezi s finančnim poročilom poudarila kje so največja odstopanja:
 Pri prihodkih za storitve ZDUS DU-jem je indeks visok, ker nismo načrtovali, da bomo
izstavili toliko računov za različne storitve.
 Pri izrednih prihodkih je indeks visok, ker je bilo za 5.000 EUR prihodkov od osnovnih
sredstev projekta Nazdravje (rezervacije).
 ZPIZ-ova sredstva so bila porabljena v celoti.

 Pri odhodkih za Diners kartice namenjamo DU sredstva za nove imetnike kartic.
 Odhodki na državnem nivoju: indeks je višji pri povračilih vodstva, ker imamo od
junija novo podpredsednico.
 Pri odpisih je višji indeks zaradi delnega popravka terjatve do projekta Net Age.
 Višji indeks je tudi pri odvetniških storitvah, oglasih in drugo.
 Visok indeks je pri odhodkih za pesmarico, ki smo jih odpisali in enako velja za
zgoščenko.
 Organizacija 17. F3ŽO so bili visoki odhodki, ker so bili visoki prihodki.
 Program Starejši za starejše je v mejah normale.
 Pri projektu Mostovi smo porabili toliko kot smo prejeli, enako velja za projekt
DiscOver 55+.
Marija Kočar je vprašala glede odprte terjatve pri projektu Mostovi.
Mojca Adam Derganc je odgovorila, da je to plačano (nakazano 23. 2. 2018) in dodala, da je
edina odprta terjatev za projekt Kooperative in Net-Age.
Glede VPS je povedala, da so zajeti stroški dela ene zaposlene (3-4 ure dnevno), dodatno pa
knjiži tudi del režijskih stroškov glede na delovne ure. Zaradi tega stroška ne zmanjšuje
sklada. Knjiženo je na to SM, da je transparentno.
Alojz Vitežnik je prosil, da bi bila prihodnjič narejena tudi primerjava s prejšnjim letom.
Vera Pečnik je v zvezi s poslovnim poročilom obrazložila:
 Da je pripravljeno poročilo po sklopih, dejavnostih in aktivnostih ZDUS.
 Posebej so izpostavljeni vsi dogodki tekom preteklega leta.
 Posebej je dan poudarek na 17. F3ŽO in humanitarni program. Slednji je za nas
bistveni.
 Na izobraževanja bomo dali veliko poudarka in tudi drugih dejavnostih, ki veliko
doprinesejo članstvu.
 Dodana sta povzetek Delfin hotela ZDUS d.o.o. in Zavoda Vzajemnost.
 Dodala je, da se veliko aktivnosti pelje na ključnih področjih za starejše: zdravstvo,
gmotni položaj, sociala in drugo.
Nadalje je pojasnila, s kakšnimi težavami se srečujemo znotraj programa Starejši za starejše,
je na terenu veliko socialnih problemov.
Milica Korošec je vprašala kako je s prodajo Vila Ana.
Vera Pečnik je odgovorila, da se o tem še dogovarjamo. Obstaja tudi opcija, da bi se povezali
z Nepremičninskim skladom P.I.Z. za preureditev v oskrbovana stanovanja. Je pa v urbanem
okolju, v bližini je vsa infrastruktura, obstaja tudi možnost zagotavljanja prehrane.
Alojz Vitežnik je povedal, da pobuda za prodajo stanovanj, da le-ta koristi mestnemu okolju,
ne ruralnemu.

Kar se tiče programa Starejši za starejše, je Alojz Vitežnik poudaril, da je poročila DU oddalo 5
PZDU. Vodja programa je zagotovila, da kljub temu zadeve tečejo dobro. Omenil je še
problematiko, ki je nastala med vodstvi ZDUS in Delfin hotela ZDUS d.o.o. Izola, vendar so
bile zadeve usklajene in je zadeva zaključena.
Sklep št. 3: Nadzorni odbor ZDUS je sprejel poslovno in finančno poročilo Zveze društev
upokojencev Slovenije za leto 2017.
AD 3
Alojz Vitežnik je uvodoma opozoril na problematiko Vzajemnega posmrtninskega sklada.
Problematika je bila obravnavana tudi na decembrskem Zboru članov ZDUS. Prisotnim je
predstavil podatke o vplačilih. Vodstvo ZDUS je iskalo možnosti za rešitev problematike. Po
zavarovalniških pogojih bi morali vplačevati tudi do 30 EUR prispevka (trikratna masa!). Velik
problem je, da se tudi pravilnik sklada ni prenovil. Dan je bil predlog, da komisija sklada
pripravi predlog o vzdržnosti sklada, vodstvo ZDUS pa predlog p ukinitvi. Slednji je bil
zavrnjen na decembrskem Zboru članov ZDUS. Sklad je ta trenutek vzdržen za kakšno leto,
morda tudi več, če ga bomo želeli ohraniti, bo verjetno potrebno tudi (dodatno) povišati
članarino. Pravilnik mora biti pripravljen za sprejem na Zboru članov ZDUS junija letos.
Vera Pečnik je komentirala, da na terenu ni večjih pripomb glede dviga članarine, o ukinitvi ni
bilo govora. Le izplačila bi morala biti določena v eni višini (enotno), s tem pa bomo
zagotovili solidarnost.
V razpravi je bilo ugotovljeno, da pri izplačilih ni upoštevan moratorij, ki ga opredeljuje
pravilnik.
Sklep št. 4: Nadzorni odbor ZDUS predlaga vodstvu ZDUS, da se uredi pravilnik Vzajemnega
posmrtninskega sklada, da je izplačilo solidarnostno (en znesek za vse) in se odpiše delež
od članarine, ki ga sedaj zadrži DU.
AD 4
Alojz Vitežnik je poročilo odbora poslal predhodno. Poudaril je naslednje:
 Revizija v letu 2016 je pokazala kar nekaj zadev, ki jih je bilo potrebno odpraviti.
 Veliko pozornosti je bilo namenjeno problematiki Vzajemnega posmrtninskega
sklada.
 Omenil je tudi odprte terjatve.
Sklep št. 5: Nadzorni odbor ZDUS je sprejel Poročilo Nadzornega odbora ZDUS za leto 2017.
Seja je bila zaključena ob 12. uri.
Zapisala:
Nika Antolašić
Tajnica

Alojz Vitežnik
Predsednik NO ZDUS

