Zapisnik 1. redne seje Nadzornega odbora ZDUS v mandatnem obdobju 2019 2023 dne, 16. 10. 2019 s pričetkom ob 10. uri v sejni sobi ZDUS v Ljubljani

Prisotni: Franc Lobnik (predsednik), Lojzka Škerjanec (podpredsednica)
Neopravičeno odsotni člani: Ivan Vodopivec
Prisotni drugi vabljeni: predsednik ZDUS Janez Sušnik, podpredsednica ZDUS Vera Pečnik,
računovodja Mojca Adam Derganc in strokovna sodelavka Lara Valič
Opravičeno odsotni drugi vabljeni: tajnik ZDUS Nika Antolašić
Opomba: Namestniki članov so vabilo in gradivo prejeli v vednost.

Po uvodnem pozdravu je bilo ugotovljeno, da organ ni sklepčen. Ker je bila pričakovana
udeležba vseh treh članov, se od manjkajočega člana pridobi soglasje k predlogom sklepov.
V sprejem je bil predlagan dnevni red, na katerega ni bilo pripomb.
Sklep št. 1:
Sprejme se dnevni red 1. redne seje Nadzornega odbora ZDUS dne 16. 10. 2019:
1. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika konstitutivne seje z dne 9. 9.
2019
2. Obravnava Poslovnika o delu Nadzornega odbora ZDUS in priprava predloga
sprememb in dopolnitev
3. Pregled polletnega finančnega poslovanja ZDUS za leto 2019
4. Investicije in razvoj Delfin hotela ZDUS d.o.o. Izola
5. Razno
AD1
Vsi sklepi konstitutivne seje z dne 9.9.2019 so realizirani.
Sklep št. 2:
Potrdi se zapisnik konstitutivne seje Nadzornega odbora ZDUS z dne 9. 9. 2019.

AD2
Franc Lobnik in Alojzija Škerjanec sta Poslovnik o delu NO ZDUS pregledala. Franc Lobnik
je izpostavil člene, ki bi jih bilo potrebno črtati oz. pregledati:


3. člen – isto je definirano že pri 47. členu;



19. člen – ga je potrebno pregledati, ko bo prisotna Nika Antolašić;



26. člen - nikjer v Statutu ZDUS ni napisano, da bi NO ZDUS obveščal ČR ZDUS, ker
to ni naloga NO ZDUS.

Opomba: Po pregledu tudi 19. člena poslovnika, se pripravi predlog čistopisa za potrditev.
Sklep št. 3: Črta se 3. člen Poslovnika o delu NO ZDUS.
Sklep št. 4: 19. člen Poslovnika o delu NO ZDUS se pregleda, ko bo prisotna Nika
Antolašić.
Sklep št. 5: Črta se 26. člen Poslovnika o delu NO ZDUS.

AD3
Pregled finančnega načrta je narejen do konca meseca avgusta 2019. Mojca Adam Derganc
je predstavila poročilo. Pri Vzajemnem posmrtninskem skladu vsa društva še niso vplačala,
prav tako niso nakazane še vse članarine ZDUS. Pri Dnevih medgeneracijskega sožitja teče
vse po planu, stanje je pozitivno. Mojca Adam Derganc pojasni, da bo ostanek DMS še višji,
saj se je prevoze pevskih zborov preknjižilo. Povedala je tudi, da so bile akontacije za
delovanje in dotacije za mednarodno sodelovanje PZDU nakazane v oktobru. Za namenska
sredstva PZDU smo se prijavili na razpis MDDSZ in bodo razdeljena naknadno. Franc
Lobnik je izpostavil, da so vedno pripombe glede razdelitve sredstev po PZDU, ker tiste, ki
imajo manjše število članov, dobijo manj sredstev. Janez Sušnik je pojasnil, da bo letos
drugače – osnova bo za vse enaka (določiti morajo še koliko), razlika se bo delila glede na
število članov in plačano članarino. Pri zaposlitvah ni odstopanja.
Sklep št. 6:
NO ZDUS se je seznanil z 8-mesečno izvršitvijo finančnega načrta ZDUS za leto 2019.

AD4

Franc Lobnik je pojasnil, da bila razprava na UO ZDUS precej razburkana. Sprejeti si bili
določeni sklepi, ki so vprašljivi glede na to, kako se stvari odvijajo. Izpostaviti je potrebno, da
morajo biti parcele, ki se kupujejo, lastninsko urejene oz. obveznosti proste. Problem so
predvsem sanitarije in trafo postaja. Omenil je , da predsednik ZDUS dvomi o nakupu in če je
hotel to sploh sposoben realizirati, saj sledi še rušitev ali prestavitev objektov. Strošek vseh
dodatnih del bi znašal 825.000 evrov. Prav tako je vprašljiv finančni tok v primeru gradnje.
Janez Sušnik je pojasni, da so nekateri člani UO ZDUS mnenja, da zavira nakup sosednjega
zemljišča, ker želi, da so prosta bremen. Predstavil je stališče, ki ga bo predstavil tudi na
Skupščini Hotela Delfin, ki ga je naredil na osnovi pogovora z arhitektom g. Bizjakom.
Franc Lobnik je predlagal sklep, ki bo posredovan UO ZDUS.
Sklep št. 7:


NO ZDUS, glede na predstavljene podatke, ki jih je predstavil predsednik ZDUS
Janez Sušnik, predlaga UO ZDUS, da naj ponovno preuči smotrnost nakupa
zemljišča na zahodni strani Hotela Delfin.



NO ZDUS predlaga UO ZDUS, da odločitev o investiciji Hotela Delfin sprejme
soglasno in z vso odgovornostjo ter zavedanjem, kaj ta nakup pomeni za
poslovanje Hotela Delfin v prihodnosti.
AD5

Franc Lobnik je predstavil izvlečke iz zadnje seje UO ZDUS:


nakazila sredstev za RŠK dejavnosti PZDU še ni bilo, zato so PZDU prejele
akontacije. Ponovno je bil izpostavljen kriterij, kako deliti sredstva med PZDU.
Izpostavljeno

je bilo tudi, kakšni računi prihajajo na ZDUS, glede na opozorilo

Računskega sodišča ZPIZ-u.


Dnevi medgeneracijskega sodišča imajo pozitiven rezultat. Prihodnje leto bodo
potekali od 19. do 21. 5. 2020.



Kadrovske zadeve glede komisij ZDUS - kako razdeliti mesta po komisijah, saj
nekatere PZDU predlagajo malo kandidatov in nekateri sploh niso kompetentni za
mesta. Tako imajo zdaj nekatere PZDU več članov kot druge.



MZU - ustanovljena je bila delovna skupina za pogovor z Marjanom Sedmakom, da bi
dosegli izven sodno poravnavo.



PZDU Ljubljana z okolico - glede članstva sta dva problema, prvi je ta, daStatut
ZDUS določa 13 članic (MZU sicer ni članica), in drugi, da mora imeti pokrajina vsaj
5.000 članov za upravljanje v ZDUS.

Janez Sušnik je k temu pojasnil, da smo na podlagi tožbe MZU prejeli predlog za sodno
mediacijo in da smo k temu dali pozitivno mnenje. Glede PZDU Ljubljana z okolico in in

upravljanja v ZDUS pa pomeni, da ne morejo imeti svojega predstavnika v Zboru članov
ZDUS.
Dodatno je omenil še Vzajemni posmrtninski sklad, da bi le-ta moral imeti svoje organe, kar
se bo pri spremembah in dopolnitvah Statuta ZDUS tudi predlagalo.
Seja se je zaključila ob 11.15 uri.
Zapisala:
Lara Valič

Franc Lobnik, l.r.

Strokovna sodelavka

Predsednik Nadzornega odbora ZDUS

