Zapisnik 5. redne seje Nadzornega odbora ZDUS
v mandatnem obdobju 2019 – 2023 z dne 10.3.2021
s pričetkom ob 9. uri v sejni sobi ZDUS v Ljubljani

Prisotni: predsednik Franc Lobnik, podpredsednica Lojzka Škerjanec in nadomestna
članica Barbara Valerija Tori.
Opravičeno odsotni člani: član Ivan Vodopivec.
Prisotni drugi vabljeni: predsednik ZDUS Janez Sušnik (preko video povezave, del
seje), podpredsednica ZDUS Vera Pečnik, podpredsednica ZDUS Jožica Puhar (del
seje) in izvršna vodja projektov in prireditev Dijana Lukić (del seje).
Opravičeno odsotni drugi vabljeni: predsednik Upravnega odbora Vzajemnega
posmrtninskega sklada Janez Malovrh

Po uvodnem pozdravu je bilo ugotovljeno, da je organ sklepčen.

AD 1 Potrditev dnevnega reda 5. redne seje dne 10.3.2021
V sprejem je bil predlagan spremenjen dnevni red (spremenjeno zaporedje točk).
Soglasno je bil sprejet sklep št. 1:
Sprejme se dnevni red 5. redne seje Nadzornega odbora ZDUS dne 10.3.2021:
1. Potrditev dnevnega reda 5. redne seje dne 10.3.2021
2. Obravnava in potrditev zapisnika 4. redne seje dne 23.9.2020
3. Poročilo o delu NO ZDUS v letu 2020
4. Načrt dela NO ZDUS za leto 2021
5. Obravnava zapisnika 3. korespondenčne seje Zbora članov ZDUS dne 4.1.8.1.2021
6. Seznanitev s sprejetim rebalansom finančnega načrta ZDUS za leto 2020
7. Obravnava realizacije finančnega načrta ZDUS za obdobje 1.1.-31.12.2020
8. Obravnava poročila o opravljenem rednem letnem popisu za poslovno leto
2020

9. Obravnava poslovnega poročila ZDUS za leto 2020
10. Obravnava finančnega načrta ZDUS za leto 2021
11. Seznanitev z vsebinskim načrtom ZDUS za leto 2021

12. Vzajemni posmrtninski sklad
a) Članstvo – stanje 2020
b) Obravnava gradiva Zbora članov VPS dne 29.1.-5.2.2021 (članarina in
posmrtnina)
c) Seznanitev s podaljšanim rokom plačila članarine za leto 2020
d) Aktualna problematika
13. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta ZDUS (osnutek)
14. Potrditev mnenja članov NO ZDUS o potrebi interne revizije o razdelitvi
finančnih sredstev za izvedbo DŠI 2019

AD 2 Obravnava in potrditev zapisnika 4. redne seje dne 23.9.2020
Na zapisnik ni bilo pripomb.
Soglasno je bil sprejet sklep št. 2:
Potrdi se zapisnik 4. redne seje Nadzornega odbora ZDUS dne 23.9.2020.

AD 3 Poročilo o delu NO ZDUS v letu 2020
Franc Lobnik je povedal, da je poročilo skromno, saj je bilo takšno tudi število sej.
Zanimalo ga je, ali ima predsednik ZDUS kakšno pripombo k poročilu.
Soglasno je bil sprejet sklep št. 3:
Sklepi 5. redne seje Nadzornega odbora ZDUS dne 10.3.2021 postanejo sestavni del
Poročila o delu Nadzornega odbora ZDUS v letu 2020.
Soglasno je bil sprejet sklep št. 4:
Sprejme se dopolnjeno Poročilo o delu Nadzornega odbora ZDUS v letu 2020.

AD 4 Načrt dela NO ZDUS za leto 2021

Prisotni so nekoliko popravili načrt dela, in sicer v zadnjem mesecu načrtovanih
pregledov.
Soglasno je bil sprejet sklep št. 5:
Sprejme se popravljen Načrt dela Nadzornega odbora ZDUS za leto 2021.

AD 5 Obravnava zapisnika 3. korespondenčne seje Zbora članov ZDUS dne 4.1.8.1.2021
Prisotni so se seznanili s sklepi zapisnika 3. korespondenčne seje Zbora članov ZDUS
dne 4.1.-8.1.2021, ki so vezani na nekaj točk na tej seji. Pripomb ni bilo.
Soglasno je bil sprejet sklep št. 6:
Nadzorni odbor ZDUS se je seznanil z zapisnikom 3. korespondenčne seje Zbora
članov ZDUS dne 4.1.-8.1.2021.

AD 6 Seznanitev s sprejetim rebalansom finančnega načrta ZDUS za leto 2020
Vera Pečnik je povedala, da je bil rebalans pripravljen temeljito in smo pazili, da ne
prekoračimo načrtovanih odhodkov glede na dejanske prihodke (izpad prilivov).
Janez Sušnik je dejal, da je bil rebalans nujno potreben. Meni, da bo v letu 2021
izpadov manj. Za preteklo leto je izpadla dividenda hotela Delfin, manj je bilo sredstev
za RŠK, ki so bila v večini razdeljena DU in PZDU, reševali smo tudi kadrovske težave
(čakanje na delo, ukinitev DM in odpoved). Vlado in MDDSZ smo naslovili s pozivom,
da potrebujemo za delovanje preko 300 tisoč EUR. ZDUS je treba reševat sistemsko,
saj smo stanovska organizacija in potrebujemo sredstva za delovanje in aktivnosti.
Soglasno je bil sprejet sklep št. 7:
Nadzorni odbor ZDUS se je seznanil s sprejetim rebalansom finančnega načrta ZDUS
za leto 2020.
AD 7 Obravnava realizacije finančnega načrta ZDUS za obdobje 1.1.-31.12.2020
Franc Lobnik je povzel, da je zaradi izpada virov na prihodkovni strani prišlo do
primanjkljaja, oz. presežka odhodkov nad prihodki. Nadzorni odbor ZDUS ugotavlja,
da je vodstvo naredilo vse, kar se je narediti dalo. Pričakuje pa se, da se bo vprašanje
financiranja ZDUS rešilo sistemsko.

Janez Sušnik je povedal, da bo presežek odhodkov nad prihodki pokrit iz društvenih
rezerv. Likvidnostnih motenj ni bilo in so bile poravnane vse obveznosti.
Soglasno je bil sprejet sklep št. 8:
Nadzorni odbor ZDUS je obravnaval realizacijo finančnega načrta ZDUS za obdobje
1.1.-31.12.2021 in ga predlaga v sprejem Upravnemu odboru in Zboru članov ZDUS,
katerima hkrati predlaga, da sprejmeta, da se presežek odhodkov nad prihodki
zmanjša za 3.195,16 EUR iz nerazporejenih in neporabljenih presežkov prihodkov
nad odhodki od leta 2012 do leta 2019.

AD 8 Obravnava poročila o opravljenem rednem letnem popisu za poslovno leto
2020
Na poročilo ni bilo pripomb.
Soglasno je bil sprejet sklep št. 9:
Nadzorni odbor ZDUS se je seznanil s poročilom o opravljenem rednem letnem
popisu za poslovno leto 2020.
AD 9 Obravnava poslovnega poročila ZDUS za leto 2020
Janez Sušnik meni, da je poročilo obsežno in razumljivo. Aktivnosti, ki smo jih imeli, so
skrbno zabeležene in kažejo, da smo kljub omejitvam naredili veliko, sploh na
področju prostovoljstva.
Prisotni so pohvalili prikazano težo in uspešnost dela ter strokovno pripravljeno
poročilo.
Nika Antolašić sem dodala popravek števila članstva, ki je med drugim prikazan v
poročilu, saj smo še uskladili nekatere podatke v statistiki.
Soglasno je bil sprejet sklep št. 10:
Nadzorni odbor ZDUS je obravnaval poslovno poročilo ZDUS za leto 2020 in ga
predlaga v sprejem Upravnemu odboru in Zboru članov ZDUS.
AD 10 Obravnava finančnega načrta ZDUS za leto 2021
Janez Sušnik je k finančnem načrtu za leto 2021 povedal, da je veliko odvisno od tega,
kako se bo odvijala situacija, ki jo narekuje epidemija. Perspektiva je narejena in je
optimistična. Lahko pa se zgodi, da bo potrebno ob polletju načrt prevetriti.
Soglasno je bil sprejet sklep št. 11:

Nadzorni odbor ZDUS se je seznanil s sprejetim finančnim načrtom ZDUS za leto
2021.
AD 11 Seznanitev z vsebinskim načrtom ZDUS za leto 2021
Dan je bil le komentar glede manjka izobraževanj za DU, kar bi bilo potrebno v
bodoče načrtovati in izvesti, za kar je vodstvo ZDUS obljubilo, da bo poiskalo možnosti
za izvedbo.
Janez Sušnik je povedal, da je bilo zaradi epidemije v preteklem letu veliko izgubljeno
na področju vzdrževanja socialnih mrež, kar je treba v prihodnje izboljšati. Tu lahko

veliko naredimo na področju digitalne pismenosti – IKT oprema za vsako DU in
usposabljanje za uporabo. Napovedal je tudi spremembe in dopolnitve Statuta ZDUS.
Opozoril je tudi na poskuse razdora v ZDUS, čemur je tudi namenjena 2. izredna seja
Upravnega odbora ZDUS dne 11.3.2021.
Franc Lobnik je ob navedenem izrazil neprijetno presenečenje, da se to počne v času,
ko je predsednik ZDUS zbolel in še okreva po prebolenem covid-u.
Soglasno je bil sprejet sklep št. 12:
Nadzorni odbor ZDUS priporoča, da vodstvo ZDUS zagotovi vire za izvedbo
izobraževanj za DU na področju računovodstva in organizacijsko-kadrovskih zadev.

AD 12 Vzajemni posmrtninski sklad
a) Članstvo – stanje 2020

Prisotni so se seznanili s podatki o stanju članstva.
b) Obravnava gradiva Zbora članov VPS dne 29.1.-5.2.2021 (članarina in
posmrtnina)

Prisotni so se seznanili z gradivom Zbora članov Vzajemnega posmrtninskega sklada
dne 29.1.2021 do 5.2.2021.
c) Seznanitev s podaljšanim rokom plačila članarine za leto 2020

Prisotni so se seznanili s podaljšanim rokom za plačilo članarine za preteklo leto.

d) Aktualna problematika

Soglasno je bil sprejet sklep št. 13:
Nadzorni odbor ZDUS apelira na Upravni odbor Vzajemnega posmrtninskega sklada,
da reši vprašanje organov sklada, ki morajo biti ločeni od ZDUS.

Zahtevki za izplačilo posmrtnine članom umrlim v letu 2021, ki nimajo poravnane
članarine za leto 2021 – primer DU Rovte in preko 50 drugih zadržanih izplačil
Prisotni so se predhodno seznanili s problematiko, vezano na izplačilo posmrtnin za
umrle člane, ki v letu smrti niso poravnali članarine. Nadalje so se prisotni seznanili s
pisnim mnenjem predsednika Upravnega odbora Vzajemnega posmrtninskega sklada
Janeza Malovrha (opravičeno odsoten), da bi v danih primerih znesek članarine (npr.

12 EUR v 2021) odšteli od izplačila posmrtnine (npr. v 2021 namesto 180 EUR izplačilo
168 EUR).
Prisotni so ocenili, da gre za zelo kompleksno vprašanje in vprašanje tolmačenja in
razumevanja določb pravil, pri čemer je Franc Lobnik vztrajal pri tolmačenju, da je
članarino mogoče poravnati do 31.5. tekočega leta in imajo s tem (umrli) člani
izpolnjene svoje članske obveznosti. Tu je še vprašanje posledic, ki bi jih le-to izzvalo
na terenu.
Dijana Lukić je spomnila tudi na sklepe, ki jih je s tem v zvezi sprejel Nadzorni odbor
ZDUS v prejšnjem mandatu.
Nika Antolašić sem dodala, da bi morala računovodja ZDUS odšteti znesek od izplačila
posmrtnine knjižiti kot prejeto članarino.
Soglasno je bil sprejet sklep št. 14:
Nadzorni odbor ZDUS predlaga, da se članarina ne odšteje od izplačila posmrtnine
do presečnega datuma za plačilo članarine za tekoče leto, t.j. 31.5., po presečnem
datumu pa se odšteje.
Soglasno je bil sprejet sklep št. 15:
Nadzorni odbor ZDUS predlaga, da v povezavi s sklepom št. 14 izplača zadržane
zahtevke za izplačilo posmrtnine v znesku 180 EUR, saj so imeli umrli člani dejansko
rok za plačilo članarine za tekoče leto do 31.5.2021.

Nedoločen upravičenec do izplačila posmrtnine – primer DU Selnica ob Dravi

Soglasno je bil sprejet sklep št. 16:
Nadzorni odbor ZDUS predlaga, da se podaljša rok za izvršitev vložitve in izplačila
posmrtnine osebi, ki je krila stroške pogreba umrle članice, do izvršitve spora med
omenjeno osebo in med sinom, ki ni upravičenec in ni predložil mrliškega lista.

Izključena možnost plačila članarine VPS zaradi neplačane in hkrati oproščene
članarine za DU – primer DU Kamnica-Bresternica-Gaj
Soglasno je bil sprejet sklep št. 17:
Nadzorni odbor ZDUS nalaga DU Kamnica-Bresternica-Gaj, da upravičenki do
izplačila posmrtnine omogoči da poravna zapadlo članarino za Vzajemni
posmrtninski sklad za leti 2019 in 2020, saj so umrlo članico oprostili plačila
društvene članarine in je svoje pravice s tem ohranila. DU na ZDUS posreduje

dokazilo o poravnanih obveznostih do sklada za leti 2019 in 2020, kar je podlaga za
izvršitev izplačila posmrtnine upravičenki. Rok za izvršitev sklepa je 31.3.2021.

AD 13 Predlog sprememb in dopolnitev Statuta ZDUS (osnutek)
Soglasno je bil sprejet sklep št. 18:
Nadzorni odbor ZDUS Delovni skupini za pripravo sprememb in dopolnitev Statuta
ZDUS ter Komisiji za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve ZDUS predlaga,
da iz Statuta v celoti črta določbe vezane na Vzajemni posmrtninski sklad.

AD 14 Potrditev mnenja članov NO ZDUS o potrebi interne revizije o razdelitvi
finančnih sredstev za izvedbo DŠI 2019
Franc Lobnik je uvodoma povzel, da je bila želja DU Litija, da se obravnava pritožbo na
razdelitev sredstev za Državne športne igre 2019. Nadalje, da ima podpredsednik
Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo, ki je hkrati pritožnik, možnost
pregleda dokumentacije (dokazil). To je tudi pregledal dne 9.3.2021 na ZDUS, pri
čemer je opomnil, da je pregled opravil ob prisotnosti žene, prav pa bi bilo, da bi ob
prisotnosti enega od članov komisije. DU želi priti do sredstev, za katera so poročali s
premalo dokazili, oz. do katerih niso bili upravičeni, ker so poslali dokazila, ki po
kriterijih MDDSZ veljajo kot neupravičen strošek.

Nadalje so se prisotni seznanili z vso korespondenco v zvezi s pritožbo ter da
konkretno pritožbe pristojna komisija ni obravnavala, ampak je bilo na podlagi
predlaganega in sprejeta sklepa komisije določeno, da bo na pritožbo odgovoril
predsednik ZDUS.
Soglasno je bil sprejet sklep št. 19:
Nadzorni odbor ZDUS vztraja pri mnenju, da interna revizija o razdelitvi finančnih
sredstev za izvedbo Državnih športnih iger zaradi pritožbe DU Litija ni potrebna, ter
da je PZDU tista, ki bi morala DU obvestiti in seznaniti z vsemi merili in kriteriji
(vezano na organiziranost ZDUS).
Seja je bila zaključena ob 11.45 uri.

Zapisala:
Nika Antolašić
Tajnik ZDUS

Franc Lobnik
Predsednik Nadzornega odbora ZDUS

