Maribor, 3. 3. 2020

Poročilo Nadzornega odbora ZDUS za obdobje september
2019 – marec 2020

Zbor članov Zveze društev upokojencev Slovenije je dne 20. 6. 2019 izvolil
svoje organe vodenja in upravljanja za mandat 2019-2023. Med njimi tudi
Nazorni odbor Zveze društev upokojencev Slovenije (v nadaljevanju NO ZDUS).
Konstitutivna seja NO ZDUS, ki jo je sklical predsednik ZDUS g. Janez Sušnik,
je bila 9. septembra 2019. Izvoljena sta bila predsednik NO ZDUS Franc Lobnik
in podpredsednica NO ZDUS Alojzija Škerjanec, tretji član, Ivan Vodopivec, se seje
ni udeležil. Na seji sta bili prisotni tudi nadomestni članici Jožefa Novak in
Barbara-Valerija Tori.
V nadaljevanju smo se člani in namestnici članov NO ZDUS seznanili s podlagami
za delo (Zakon o društvih, Statut ZDUS, Poslovnik NO ZDUS). Odločili smo se, da
bomo veljavni poslovnik proučili in morebitne spremembe sprejeli na prihodnji
seji.
Zastavili smo si plan dela do rednega Zbora članov ZDUS. Predvideli smo, da se
bomo v tem času sestali še na treh rednih sejah. Na vse seje NO ZDUS bomo
vabili vodstvo ZDUS.
Prva redna seja NO ZDUS je bila 16. oktobra 2019. Med drugim smo
obravnavali Realizacijo finančnega načrta ZDUS za obdobje 1.1.-31.8.2019. Iz
finančnega poročila je bilo razvidno, da društva ne poravnajo svojih obveznosti do
ZDUS pravočasno, kar povzroča težave pri poslovanju ZDUS. Pri pregledu
prihodkov je predsednik ZDUS opozoril na podatek, da je prireditev Dnevi
medgeneracijskega sožitja prinesla pozitiven rezultat.
Izpadla so sredstva ZPIZ (cca 135.000 evrov), to so sredstva, ki so namenjena za
sofinanciranje rekreacijske, športne in kulturne dejavnosti. Pri pregledu
poslovanja ZPIZ je namreč Računsko sodišče ugotovilo, da za razpis ni zakonske
osnove. Nato je ZDUS za sredstva uspešno kandidiral na javnem razpisu MDDSZ.
PZDU so bile zato do razpisa nakazane akontacije iz sredstev ZDUS, koncem leta
pa tudi dotacije iz namenskih sredstev MDDSZ. Še več pozornosti je bilo
namenjene preverjanju dokazil s strani PZDU, saj so bili kriteriji strožji že na
strani razpisovalca sredstev. Na to so bile PZDU že opozorjene.
Ker hotel Delfin predstavlja edino večje materialno premoženje ZDUS, smo v
dnevni red te seje uvrstili tudi razpravo o nakupu zemljišča na zahodni strani
hotela. Pozvali smo predsednika ZDUS Janeza Sušnika, kot odgovorno osebo
ZDUS, da nam predstavi svoje zadržke v zvezi s podpisom predpogodbe o
nakupu. Ob upoštevanju informacij, ki nam jih je podal predsednik in glede na to,
da je bila razprava na Upravnem odboru ZDUS zelo burna, je NO ZDUS sprejel
sklep s predlogom Upravnemu odboru ZDUS, da naj ponovno prouči smotrnost
nakupa zemljišča na zahodni strani hotela Delfin ter, da odločitev o investiciji
sprejme soglasno in z vso odgovornostjo ter zavedanjem, kaj ta nakup pomeni za
poslovanje hotela Delfin v prihodnje.

Druga seja NO je bila sklicana 29. januarja 2020. Obravnavali smo Poslovnik
NO ZDUS in ga z nekaj spremembami tudi sprejeli.
Na dnevnem redu te seje so bile v nadaljevanju še: obravnava finančnega in
vsebinskega načrta ZDUS za leto 2020, predstavitev ukrepov za vzdržnost
Vzajemnega posmrtninskega sklada, seznanitev o včlanitvi PZDU Ljubljana z
okolico v ZDUS ter informacija o investiciji Delfin Hotela ZDUS d.o.o. Izola in
prodaja Vile Ana.
Obravnavali smo Finančni načrt ZDUS za leto 2020, ki ga je predstavila
podpredsednica ZDUS Vera Pečnik. Poudarila je, da so nekateri indeksi v
primerjavi s planom 2018 višji zato, ker se je potrebno za pridobitev sredstev,
prijaviti na razpis – rezultat pa je navadno drugačen od želja in potreb. Finančni
načrt je v povprečju sicer višji za 7 odstotnih točk. Nadalje je predstavila tudi
Vsebinski načrt ZDUS za leto 2020. Poudarila je pomen ključne prireditve, to je
Dnevov medgeneracijskega sožitja, ki bo potekalo drugič med 19. in 21. majem
2020. Podpredsednica ZDUS Jožica Puhar je dodala, da so v načrtu zajeta najbolj
pereča področja, je pa še veliko drugih aktivnosti, najbolj pogreša delo s terenom.
Oba načrta, finančni in vsebinski, sta bila potrjena na Zboru članov ZDUS, ki je
potekal 18. decembra 2019.
Predstavitev ukrepov za vzdržnost Vzajemnega posmrtninskega sklada (VPS) je
podal predsednik Upravnega odbora VPS Janez Malovrh. Predstavil je delovanje
sklada od leta 1979 dalje. Predstavil je podatke o skupni vplačani članarini za
določena obdobja plačevanja:
 Za obdobje 10 let je član vplačal 94,50 evrov,
 Za obdobje 20 let je član vplačal 134,61 evrov,
 Za obdobje 30 let je član vplačal 170,94 evrov,
 Za obdobje 40 let je član vplačal 180,62 evrov.
Na osnovi podatkov, ki jih je predstavil in s predpostavko, da bo znašala članarina
12 EUR in z izplačilom posmrtnine 200 EUR, je predvidel delovanje sklada do leta
2040. Opozoril pa je, da je potrebno urediti status organov VPS. V organih
nadzora in upravljanja morajo biti predstavniki članov VPS. Kot predsednik NO
ZDUS dodajam, da morajo biti predstavniki tudi odgovorni za uspešno delovanje
VPS. NO ZDUS predlaga, da predsednik Upravnega odbora VPS poda na Zboru
članov ZDUS samostojno poročilo o delovanju sklada.
Predsednik ZDUS je NO ZDUS seznanil z dejstvom, da je PZDU Ljubljana z okolico
skladno z 10. členom Statuta ZDUS in sklepom Upravnega odbora ZDUS postala
kot polnopravna članica včlanila v ZDUS, vendar pa skladno z določbami 19.
člena Statuta ZDUS ne more sodelovati pri upravljanju ZDUS in delegirati svojega
predstavnika v Zbor članov ZDUS.
NO ZDUS je pozval predsednika ZDUS, da nas seznani kako poteka nakup
zemljišča za hotel Delfin ter podatek o prodaji Vile Ana v Rogaški Slatini. Janez
Sušnik je potrdil informacijo, da je bila Vila Ana prodana v juniju 2019. Glede
nakupa zemljišča pa je povedal, da se, po zadnjih informacijah, ki jih ima,
postopek za podpis pogodbe nadaljuje. V razpravi, ki je sledila, se je pokazalo, da
še obstaja nekaj nerešenih vprašanj. Član NO ZDUS Ivan Vodopivec je opozoril še
na nekaj pomislekov, ki jih pozna, vendar so to neuradne informacije.
Podpredsednica ZDUS Jožica Puhar je opozorila, da lahko ta odločitev o nakupu
zemljišča in kasneje gradnja novega hotela, predstavlja slabo popotnico za ZDUS,
kot nevladno in humanitarno organizacijo. Na osnovi predstavljenih informacij in
zastavljenih vprašanj, na katere ta čas ni bilo odgovorov, je NO ZDUS sprejel
sklep, da se je seznanil z informacijo v zvezi z investicijo hotela Delfin in ugotovil,
da zadeve glade nakupa še vedno niso čiste ter dal pobudo za čimprejšnji

delovni sestanek z Nadzornim svetom in direktorico hotela Delfin ter odvetnikom
g. Matevžem Globevnikom. NO ZDUS je tudi zahteval, da se pred ponovno
skupščino
hotela Delfin, ponovno sestane Upravni odbor ZDUS, še pred
podpisom pogodbe o nakupu. Sestanek je bil izveden dne 12. 2. 2020 na sedežu
ZDUS. Na sestanku so bili s strani odvetnika in direktorice hotela Delfin mag.
Nine Golob podani določeni odgovori na odprta vprašanja. Seznanjeni smo bili
tudi z obvezo iz predpogodbe, da je bil zadnji rok za podpis pogodbe o nakupu
10. februar 2020, kar je Skupščina Delfin hotela d.o.o. Izola sprejela in v
predpogodbi na ta pogoj tudi pristala, zato je direktorica 10. februarja 2020
nakupno pogodbo tudi podpisala. S tem je postala zahteva za sklic seje
Upravnega odbora ZDUS pred sklicem skupščine, brezpredmetna.
Dne 11. 3. 2020 smo glede na aktualno stanje v Sloveniji in skladno z navodili
vodstva ZDUS izvedli 1. korespondenčno sejo (predhodno je bila sklicana
sicer 3. redna seja), kjer smo sprejeli sklic seje na korespondenčen način,
obravnavali zapisnik prejšnje seje, sprejeli poročilo NO ZDU, obravnavali in
potrdili realizacijo finančnega načrta ZDUS za leto 2019 ter letno poročilo ZDUS
za leto 2019, seznanili smo se tudi z opravljenim letnim popisom za leto 2019.
Člani in namestniki članov so v razpravi postavljali vprašanja, na katere so prejeli
ustrezne odgovore. Nekaj vprašanj je bilo usmerjenih zlasti z namenom dodatne
obrazložitve stanja na posameznih stroškovnih mestih. Na načelu so bile dane
pohvale na dobro pripravljeno gradivo. Dana so bila tudi priporočila za okrepitev
odnosov med ZDUS, PZDU in DU, da bi bilo potrebno redno izvajati izobraževanja
(varstvo osebnih podatkov, predpisi) ter da je potrebno pristopiti k reševanju
izziva padanja članstva.
Franc Lobnik
Predsednik NO ZDUS

