Nadzorni odbor ZDUS
Ljubljana, 15. 11. 2016

Zapisnik 4. seje Nadzornega odbora ZDUS v mandatnem obdobju 2015-2019
z dne 14. 11. 2016

Prisotni člani: Alojz Vitežnik (predsednik), Ana Pajić (podpredsednica) in Marjeta Okršlar
(namestnica članice).
Prisotni drugi vabljeni: Vera Pečnik (podpredsednica ZDUS), Karolina Vida Rozman
(predsednica Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve) in Nika Antolašić
(poslovna tajnica).
Opravičeno odsotni člani: Stanka Premuš (članica).

Uvodoma je predsednik Nadzornega odbora ZDUS Alojz Vitežnik pozdravil navzoče in
predlagal v sprejem naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 3. seje Nadzornega odbora ZDUS
2. Obravnava Poročila Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve
ZDUS o kandidacijskih postopkih in kandidatkah za predsednika ZDUS za preostalo
mandatno obdobje 2015-2016
3. Predlog programa nadzora za leto 2016
4. Razno
- Realizacija finančnega načrta ZDUS za leto 2016 in
- Osnutek finančnega načrta ZDUS za leto 2017
Sklep št. 1: Predlagan dnevni red 4. seje Nadzornega odbora ZDUS je bil soglasno sprejet.
Ad. 1
Alojz Vitežnik je povedal, da na zapisnik 3. seje odbora ni bilo danih pripomb, podanih pa je
bilo nekaj pripomb predvsem na račun volitev članov za Nadzorni svet hotela Delfin.
Sklep št. 2: Zapisnik 3. seje Nadzornega odbora ZDUS je bil soglasno sprejet.
Ad. 2
Alojz Vitežnik je povedal, da se je, zaradi nekaterih pomislekov glede kandidacijskega
postopka za nadomestne volitve predsednika ZDUS, odločil uvrstiti točko na dnevni red
redne seje. Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve je razpis razpisala v
predpisanih rokih.

Karolina Vida Rozman je povedala, da je Upravni odbor ZDUS sprejel razpis na 7. seji dne 29.
6. 2016, razpis je bil objavljen 31. 8. 2016.
Razpis je bil pripravljen za nadomestne volitve s smiselno uporabo 28. člena Pravilnika o
volitvah v Zvezi društev upokojencev Slovenije.
Ko je bila dana odstopna izjava Antona Donka z mesta predsednika ZDUS in ker Pravilnik
nadomestnih volitev v Zvezi društev upokojencev Slovenije takega primera ni predvidel, je
bila komisija primorana smiselno speljati postopek. Predstavila je, katera dokumentacija je
bila posredovana v skladu z razpisom. Komisija je preverila poravnano članarino
predlagateljev kandidatov za predsednika ZDUS in sicer sta Janeza Sušnika evidentirala in
predlagala DU Šenčur in PZDU Gorenjske, Marjana Sedmaka pa Osrednjeslovenska PZDU.
Naknadno se je ugotovilo, da slednji kandidat prihaja iz DU Koseze, ki pa ni izpolnilo svojih
obveznosti (nima poravnane članarine).
Alojz Vitežnik je predstavil svoje ugotovitve glede predlaganja kandidatov, naknadno
ugotovil, da DU Koseze res ni poravnalo članarine za preteklo leto.
Marjeta Okršlar je bila mnenja, da se je potrebno dosledno držati pravil in bi bilo morda
smiselno zadevo vrniti nazaj na komisijo.
Ana Pajić je ugotovila, da odbor čaka kar nekaj dela, da bo predvsem potrebno preveriti tudi
poravnano članarino vseh društev.
Alojz Vitežnik je povedal, da bo zaradi tovrstnih primerov potrebno predlagati tudi ustrezne
predloge in rešitve.
Vera Pečnik je predstavila stanje na terenu glede društev in vključevanja v PZDU. Je nekaj
takih društev, ki želijo biti vključeni direktno v ZDUS.
Sklep št. 3: Iz predložene dokumentacije je Nadzorni odbor ZDUS ugotovil, da naj Komisija
za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve, glede na razpisne pogoje in v skladu s
Pravilnikom o volitvah v Zvezi društev upokojencev Slovenije, ponovno preveri kandidaturi
obeh kandidatov.
Ad. 3
Alojz Vitežnik je povedal, da je pripravil predlog programa, o katerem bi se podrobno
pogovorili takoj po novem letu. Kar nekaj pripomb je prejel s strani Mirka Miklavčiča v zvezi s
programom Starejši za starejše. Menil je, da je to stvar programa, a se morajo resnično
vseeno podučiti kaj in ali sploh je na temu programu kaj narobe. Predlagal je, da se čim prej
skliče ožjo skupino tega programa, da se zadeve preverijo. Naredili bi tudi kontrolo izplačil
koordinatorjem za nekaj let nazaj.
Vera Pečnik je povedala, da sama nekoliko bolj pokriva program Starejši za starejše. Dejala
je, da ker program traja 12 let in ima 3.500 prostovoljcev, dopušča možnost, da kdaj pride
tudi do kakšne napake. Ponekod se pojavljajo določene težave. Tudi predsedniki DU
zadržujejo sredstva in sredstev ne dajo naprej na prostovoljke. Srečujemo se s kar nekaj
težavami in res bomo naredili pregled in analizo stanja.

Marjeta Okršlar je povedala, da pri njih nagrade prejemajo koordinatorke, prostovoljke pa
okrog hodijo praktično zastonj. Povzročeni so tudi drugi materialni in potni stroški
(računalnik, kartuše, kilometrina,…).
Alojz Vitežnik je povedal, da je bil pristop k programu v času pokojnega predsednika Vinka
Gobca. Preteklo leto je sam preverjal pogodbe, ki so na programu. Ugotovil je, da je pred leti
podjetje A-Soft d.o.o. ZDUS-u prodal svoj proizvod in ga ima že vedno v lasti, ZDUS pa mu
plačuje uporabo le-tega. Zmotilo ga je, da ima v lasti tudi vso statistiko. DU dajo podatke ASoft-u, le-ta pa ZDUS-u. Je pa pozitivno, da se je že skoraj pokrilo primanjkljaj na programu s
cca. –100.000 EUR na –3.000 EUR. Nekaj sredstev smo uspeli pridobiti že za prihodnje leto.
Dejal je še, da je potrebno tudi dokončno likvidirati Zavod Modri Živko.
Vodstvu pa bi bilo potrebno predlagati, da pripravi tudi predlog za reorganizacijo Sklada
Vzajemne samopomoči in da bo deloval v skladu z novo pripravljenim Statutom ZDUS.
Predlagali bodo tudi, da se v skladu s Statutom ZDUS nato uskladijo tudi vsi pravilniki ZDUS-a.
Detajlno pa bi se o tem pogovorili na januarski seji.
Ad. 4
Vera Pečnik je povedala, da so prisotni prejeli dokumente. Odbor je bil seznanjen s čim vse
se je ZDUS ukvarjal. Sodelovali smo pri zdravstveni zakonodaji, apelirali na predsednika
države, pisali o demografskem skladu, dali smo predlog za dvig pokojnin za 40 let delovne
dobe, obiskovali smo poslanske skupine in politične stranke. Prizadevali smo si za realizacijo
projektnih aktivnosti, za naprej bomo morali biti bolj pozorni na to, da bo ZDUS lahko
sodeloval pri takih projektih, kjer je le od 5 do 10 odstotkov lastne udeležbe. Racionalizirali
smo precej stroškov, tudi na račun zaposlenih. Bila je napravljena analiza o obremenitvah
zaposlenih. Dan je bil predlog za oddajo treh prostorov v najem.
Za prihodnje leto načrtujemo, da bo več sredstev prišlo z naslova MDDSZEM. Potrebno se bo
še posvetiti Zlati mreži, A-Softu in pogodbi z njimi. Obljubila je, da se bo vodstvo še naprej
borilo, da bi prišli skupaj do čim več sredstev, ki se bodo seveda razdelila na društva.
Akademijo smo uspešno speljali, ravno tako festivala, slednjega bomo drugo leto bolj
prilagodili za članstvo.
Alojz Vitežnik je povedal še glede Statuta ZDUS, ki predvideva, da bo imel ZDUS tajnika, ki bo
vodil strokovno službo. Povedal je, da zaupa vsem zaposlenim in vodstvu.
Ana Pajić je postavila nekaj vprašanj glede posameznih povečanih stroškov na postavkah:
občni zbor, nabava literature, članarina in oglasi, kjer so jo bili podane naslednje
obrazložitve: višji strošek pri zboru članov je predvsem na račun povračila potnih stroškov in
plačila prehrane, ker je bil zbor v Izoli, pri literaturi je višji strošek zaradi naročnine na STA, ki
smo jo že odpovedali, pri članarini, oglasih in drugem je odpis računalnikov s projekta
NaZdravje.
Mojca Adam Derganc je še vprašala glede izvedbe računovodskih seminarjev in realizacije
sklepa Upravnega odbora ZDUS, da je v dilemi glede priprave gradiva.

Vera Pečnik je odgovorila, da se želi predsednik najprej pogovoriti z računovodjo in se bosta
dogovorila tudi glede samih seminarjev.

Seja se je zaključila ob 11.30 uri.

Zapisala:
Nika Antolašić,
poslovna tajnica

Alojz Vitežnik,
predsednik Nadzornega odbora

