Nadzorni odbor ZDUS

Poročilo Nadzornega odbora ZDUS za leto 2017
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 (v nadaljevanju:
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 o svojem delu v letu 2017 daje poročilo Upravnemu odboru ZDUS in Zboru članov
ZDUS.
Po sprejemu novega Statuta ZDUS v februarju 2017 je bila dana podlaga za pripravo novega
poslovnika NO ZDUS. Novi poslovnik je bil sprejet na 6. redni seji NO ZDUS 25. 10. 2017.
Upravni odbor ZDUS (v nadaljevanju: UO ZDUS) je 12.4.2017 obravnaval poročilo NO ZDUS za
leto 2016 in ga sprejel ter ga predlagal 29. 6. 2017 Zboru članov ZDUS v sprejem skupaj s
poslovnim in finančnim poročilom vodstva ZDUS.
NO ZDUS je med drugim sprejel program nadzora poslovanja ZDUS za leto 2017, kjer je bila
poleg rednega spremljanja finančnega poslovanja in izvrševanja sprejetih sklepov organov
ZDUS, dana posebna pozornost uskladitvi aktov ZDUS z novim statutom ZDUS. Z novim
določilom Statuta ZDUS so Pokrajinske zveze društev upokojencev (v nadaljevanju: PZDU)
postale edine članice ZDUS. Statut ZDUS je določil dveletno prehodno obdobje za uskladitev
organizacijske oblike članstva in uskladitev statutov PZDU s pogoji članstva v ZDUS skladno z
Zakonom o društvih.
Za uskladitev odprtih vprašanj, ki so se pojavljala po sprejemu statuta ZDUS je vodstvo ZDUS
pripravilo Pravilnik o urejanju medsebojnih odnosov Zveze društev upokojencev Slovenije in
Pokrajinskih zvez društev upokojencev, ki ga je 29. 11. 2017 sprejel UO ZDUS . Med letom
2017 je bila s statutom usklajena večina pravilnikov in drugih aktov ZDUS, razen aktov
Vzajemnega posmrtninskega sklada.
Revizijsko poročilo za leto 2016 navaja, da priloženi računovodski izkazi v vseh pomembnih
pogledih, pošteno predstavljajo finančni položaj ZDUS na dan 31. 12. 2016 ter njen poslovni
izid za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Zakonom o
društvih.
Ločeno je dano opozorilo o finančni nevzdržnosti Vzajemnega posmrtninskega sklada ter
nekaj priporočil za odpravo določenih odprtih vprašanj glede knjiženja (pridobitna in
nepridobitna dejavnost, osnovna sredstva, terjatve, članarine). NO ZDUS je na svoji seji
obravnaval dana priporočila in od vodstva ZDUS prejel zagotovilo, da so priporočila revizorja
upoštevana in popravki vneseni v bilanco za leto 2017.
NO ZDUS je nadaljeval s spremljanjem financiranja programa Starejši za starejše (delno
poročilo je že zajeto v poročilu NO ZDUS za leto 2015 in2016). NO ZDUS ugotavlja, da so

izplačila izvajalcem programa Starejši za starejše usklajena z razpoložljivimi sredstvi
financerjev programa.
Finančni načrt 2017 in realizacija
Finančni načrt za leto 2017 je UO ZDUS sprejel že v zaključku leta 2016. Zbor članov ZDUS ga
je potrdil 15. 12 .2016. Finančni okvir prihodkov in porabe je bil pripravljen na
predpostavkah in realizaciji iz leta 2016. Finančni plan tekočih programov in projektov sloni
na podlagi sklenjenih pogodb s financerji projektov.
Med letom je bil sprejet rebalans finančnega načrta, ki je pomenil uskladitev med prihodki in
porabo. Odstopanja na posameznih postavkah niso vplivala na izvedo posameznega
programa.
Odprte terjatve
Še vedno ostaja večja odprta terjatev do vodilnega partnerja v projektu Net-Age iz Italije v
znesku 46.420,24 EUR. Pogodba o pristopu k projektu Net-Age, ki ga je sofinancirala EU v
višini 85%, RS 10% in ZDUS 5%, je bila podpisana v letu 2012. Skupna vrednost projekta je
znašala 134.981,21 EUR. Projekt je bil zaključen v letu 2015. Kot partner iz Slovenije je
sodelovala tudi Občina Kanal ob Soči. Tedanje vodstvo projekta v ZDUS trdi, da so bili
izpolnjeni vsi pogoji iz pogodbe in vodilnemu partnerju iz Italije poslani zahtevki za izplačilo
zadnjega obroka, ki danes predstavlja terjatev. Slovenija je ZDUS-u svojo obveznost v celoti
poravnala. Delež ZDUS je bil v delu in drugih stroških vodenja projekta. ZDUS dolžnika stalno
opominja. Vodstvo ZDUS je sklenilo, da se v letu 2017 naredi popravek terjatve za dobrih
80%, to je za 39.000,00 EUR. V kolikor bo ZDUS v prihodnosti vendarle prejel celoten dolg, bo
to zanj izreden prihodek.
Vzajemni posmrtninski sklad (VPS)
V že omenjenem ločenem mnenju revizije je ponovno dan poudarek na vzdržnosti VPS, na
kar opozarja tudi NO ZDUS. Leta 2016 je UO ZDUS na predlog NO ZDUS, dne 16. 9. 2016
sprejel sklep o odprtju posebnega fiduciarnega računa pri Abanki d.d. za namene vplačil in
izplačil v Vzajemni posmrtninski sklad in tako uskladil zahtevo po ločenem vodenju sredstev
VPS. Še vedno ostaja priporočilo revizorske hiše o posodobitvi programske opreme pri
vodenju evidenc članov sklada.
Posebno težavo pa predstavlja neusklajen Pravilnik sklada. V veljavi je še vedno Pravilnik
vzajemne samopomoči, ki ga je skupščina Zveze sprejela 22. 5. 1990. V tem času so bili
spremenjeni trije temeljni akti ZDUS, ki so zahtevali uskladitev Pravilnika. Za vodenje sklada
je bila imenovana komisija, ki je skrbela predvsem za pripravo predloga višine prispevka in
višine izplačil tako imenovane samopomoči svojcem umrlega člana sklada. Kljub številnim
opozorilom NO ZDUS iz daljšega časovnega obdobja, da je nujno sprejeti nov pravilnik in s
tem urediti pristojnosti sprejemanja odločitev v zvezi s skladom, to do leta 2017 ni bilo
urejeno. UO ZDUS je 25. 5. 2015 na svoji 30. seji sprejel Pravilnik ,ki pa ni bil dan v sprejem
Zboru članov ZDUS. Razlog ni znan. V letu 2017 je bil pripravljen nov predlog pravilnika, ki pa
je bil umaknjen iz obravnave zaradi iskanja rešitve vzdržnosti sklada (prenos na
zavarovalnice). V drugi polovici leta 2017 je bila ponovno imenovana komisija, da pripravi
predlog glede vzdržnosti sklada, vodstvo ZDUS pa možne posledice ukinitve sklada.
Zbor članov je na seji dne 15. 12.2017 obravnaval gradivo v zvezi s skladom, ki sta ga komisija
in vodstvo ZDUS posredovala na sami seji Zbora. 22. člen Statuta ZDUS določa, da mora biti

gradivo za Zbor članov ZDUS poslano najmanj 30 dni pred zasedanjem ,v nujnih primerih pa
najmanj 20 dni pred zasedanjem zbora. Predlog vodstva o ukinitvi VPS je bil zavrnjen, prav
tako tudi predlog Komisije o povišanju članarine in znižanju izplačila posmrtnine. Zbor je
sprejel predlog, ki ga je prelagala skupina delegatov in sicer povišanje članarine in znižanje
izplačil posmrtnine. Legitimnost take odločitve sicer daje Pravilnik iz leta 1990, ki pa ni v
skladu z veljavnim Statutom ZDUS. NO ZDUS je ponovno pozval vodstvo ZDUS, da pripravi
vse ustrezne ukrepe glede vzdržnosti sklada oz. pravne akte, ki so skladni z zakonodajo o
skladih ter jih poseduje UO ZDUS in Zboru članov ZDUS ob sprejemanju zaključnega poročila
o delu ZDUS in izvršitvi finančnega načrta ZDUS za leto 2017 v juniju 2018.
Poslovanje sklada v letu 2017
Prilivi in prihodki:
Vplačani prispevki v letu 2017:
Obresti na vezana sredstva:
Skupaj prilivi in prihodki:

551.872,00 €
665,08 €
552.537,08 €

Odlivi in odhodki:
Izplačilo posmrtnin:
Skupni stroški vodenja sklada:
Skupaj odlivi in odhodki:
Razlika med prihodki in odhodki:
Sredstva sklada na dan 31. 12. 2017 znašajo:

577.987,00€
20.254,15€
598.241,15€
-19.589,07€
699.493,04€

Glede na prej navedeni sklep Zbora članov ZDUS je vzdržnost VPS je za nekaj časa odložena,
a ne rešena.
Ostale dejavnosti ZDUS
NO ZDUS ugotavlja, da sta vodstvo ZDUS in strokovna služba ob danih razmerah poslovala
zadovoljivo. Opravljeni so bili vsi postopki, ki so vezani na zaključek leta 2017 s popisom in
inventuro. Podatki so v poročilu vodstva ZDUS.
Zaključek
Glede na to, da prihodki ZDUS ne presegajo določenega zneska, ki je predpisan z Zakonom o
revidiranju poslovanja, je vodstvo ZDUS sklenilo, da se revizijski pregled opravi tudi za
poslovanje v letu 2017.
Revizijsko poročilo bo priloženo poročilu za Zbor članov ZDUS.
Poročilo NO ZDUS o delu ZDUS v letu 2017 je povzetek ugotovljenega stanja. Računovodski
izkazi o finančnem poslovanju so pregledni. Ločeno je prikazano Stanje VPS in problematika
slada.

Glede na navedeno NO ZDUS predlaga UO ZDUS in Zboru članov ZDUS naslednji sklep:
1. Da sprejme poročilo vodstva ZDUS in finančno poročilo za leto 2017 v predlagani
vsebini.
2. NO ZDUS ugotavlja, da je ZDUS v letu 2017 posloval pozitivno in v svojih poslovnih
knjigah izkazal:
- prihodke v znesku 929.915,O7 €
- odhodke v znesku 929.510,64 €
- ter presežek prihodkov nad odhodki v znesku 404,43€
3. Da sprejme ločeno poročilo o Vzajemnem posmrtninskem skladu za leto 2017.

Ljubljana, dne 15. 3. 2018

predsednik NO ZDUS
Alojz Vitežnik

