Zapisnik 4. redne seje Nadzornega odbora ZDUS
v mandatnem obdobju 2019 – 2023 z dne 23. 9. 2020
s pričetkom ob 9. uri v sejni sobi ZDUS v Ljubljani
Prisotni: predsednik Franc Lobnik, podpredsednica Lojzka Škerjanec, član
Ivan Vodopivec, članica Barbara Valerija Tori.
Prisotni drugi vabljeni: predsednik ZDUS Janez Sušnik, podpredsednica
ZDUS Vera Pečnik, podpredsednica ZDUS Jožica Puhar (del seje).
Po uvodnem pozdravu je bilo ugotovljeno, da je organ sklepčen.
V sprejem je bil predlagan dnevni red, na katerega ni bilo pripomb.
AD 1 Potrditev dnevnega reda
Sklep št. 1:
Sprejme se dnevni red 4. redne seje Nadzornega odbora ZDUS dne
23. 9. 2020:
1. Potrditev dnevnega reda 4. redne seje dne 23. 9. 2020
2. Obravnava in potrditev zapisnika prve korespondenčne
seje NO ZDUS
3. Obravnava finančnega načrta za leto 2020 in realizacija
1.1.2020 - 30.6.2020
4. Rebalans finančnega načrta 2020
5. Obravnava in pregled Vzajemnega posmrtninskega sklada
v prvem polletju 2020
6. Izplačilo potnih stroškov z ozirom na finančno stanje ZDUS
7. Poročilo predsednika ZDUS o delu med epidemijo
8. Seznanitev z vsebino ter sklepi 4. redne in 4. izredne seje
Upravnega odbora ZDUS (pregled zapisnika)
9. Seznanitev z gradivom in sklepi 2. korespondenčne seje
Zbora članov ZDUS (pregled zapisnika)
10. Razno.
AD 2 Obravnava in potrditev zapisnika prve korespondenčne seje
NO ZDUS
Sklep št. 2:
Potrdi se zapisnik prve korespondenčne seje Nadzornega odbora
ZDUS z dne 11. 3 2020.
AD 3 Obravnava finančnega načrta za leto 2020 in realizacija
1.1.2020 - 30.6.2020

Janez Sušnik je povedal, da je ZDUS doletela finančna kriza predvsem na
račun epidemije koronavirusa COVID-19, zaradi česar je ZDUS ostal brez
dividend hotela Delfin, odpadli so Dnevi medgeneracijskega sožitja, plačilo
članarine napreduje počasi, poznajo pa se tudi odpadla sredstva za
rekreativne, športne in kulturne dejavnosti. Skupni letni plan prihodkov je
580.000,00 EUR, od tega je realizirano samo 86.000,00 EUR, kar znaša le
14 %.
Zaradi sredstev, ki jih prejme program Starejši za starejše, je finančna
slika sicer boljša, vendar pa so sredstva namenjena samo programu in ne
pokrivajo dejavnosti in stroškov ZDUS, kot npr. plače nekaterih zaposlenih,
najemne stroške prostorov in stroške delovanja spletne strani, ki so precej
visoki. Za znižanje stroškov je ZDUS ukinil delovno mesto odnosi z
javnostmi in odpustil delavko na tem delovnem mestu, zaposleno za
določen čas, ki je nadomeščala delavko na porodniškem dopustu.
Nadomeščena delavka na porodniškem dopustu pa je ponovno noseča in ji
ZDUS pogodbe za nedoločen čas v tem primeru ne more prekiniti.
Zmanjšalo se bo stroške revije ZDUS Plus in sicer z eno številko manj v
zadnjem četrtletju. Kljub visokim stroškom revije (tisk, distribucija) je
tiskana revija vsekakor potrebna, saj vsi ne uporabljajo ali nimajo dostopa
do elektronske oblike.
V kolikor se finančna situacija ne bo izboljšala bo potrebno sprejeti še
kakšne finančne spremembe, kot je znižanje plač zaposlenim, zmanjšanje
honorarjev,
zmanjšanje
računovodskih
pogodbenih
obveznosti.
Računovodkinjo se je že prosilo, da zniža ceno svojih storitev, vendar jih
ne želi, zato se iščejo tudi možnosti za menjavo računovodskega servisa.
Prav tako so PZDU od ZDUS prejele dopis s pobudami za varčevalne
ukrepe delovanja pokrajinskih zvez (z vsebino dopisa so se člani NO
seznanili na sami seji pod točko razno).
Janez Sušnik je še povedal, da se pričakujejo sredstva v višini vsaj
100.000,00 EUR za rekreativne, športne in kulturne dejavnosti društev
upokojencev. Glede na dobro zasedenost hotela Delfin v zadnjem času pa
bi tudi od tam lahko nekaj sredstev namenili ZDUS. Vendar pa, v kolikor bo
šel hotel v izgradnjo novih prostorov, ne bo več možno pričakovati
dividend v takšni višini, kot so bile do sedaj, kar bo tudi vplivalo na
sredstva namenjena pokrajinskim zvezam in društvom upokojencev.
Franc Lobnik je pripomnil, da glede na kritike, ki jih imajo nekatera društva
o delu PZDU (npr. neobveščenost o delu ZDUS) bi bilo potrebno uvesti
spremembe, ki bi tudi znižale stroške.
Ivan Vodopivec je povedal, da bi bilo potrebno preveriti samo delo
pokrajinskih zvez. Glede na situacijo s koronavirusom pa povečanja plačila
članarine ni za pričakovati.
Lojzka Škerjanec je pozvala vodstvo ZDUS naj se plače zaposlenih na
ZDUS ne znižajo.
Sklep št. 3:
Nadzorni odbor se je seznanil s finančnim poročilom za prvo
polletje leta 2020, ki kaže zaskrbljujoče stanje, glede na

optimizem predsednika ZDUS pa se bo stanje v drugem polletju
verjetno izboljšalo.
AD 4 Rebalans finančnega načrta 2020
Prisotni so si bili enotni, da bo glede na povedano iz prejšnje točke
dnevnega reda, potrebno pripraviti rebalans finančnega načrta za leto
2020.
Sklep št. 4:
Nadzorni odbor predlaga vodstvu ZDUS, da pripravi rebalans
finančnega načrta 2020 in ga da v obravnavo Upravnemu odboru
ZDUS.
AD 5 Obravnava in pregled Vzajemnega posmrtninskega sklada v
prvem polletju 2020
Franc Lobnik je povedal, da je bilo že nekajkrat pozvano, da se formira
organe sklada, ki pa se do sedaj še vedno niso.
Pri pregledu zapisnika 1. in 2. korespondenčne seje, je postavil vprašanje,
zakaj je potrebno podaljšati plačilo članarin za leto 2019.
Lojzka Škerjanec je povedala, da je pri plačilu članarine lažje v društvih,
kjer članarino pobirajo poverjeniki, ker so bila marsikatera društva v času
epidemije zaprta in člani tudi niso morali članarine poravnati v samem
društvu.
Sklep št. 5:
 Nadzorni odbor se je seznanil z vsebino zapisnikov
Vzajemnega posmrtninskega sklada.
 Predsednika Upravnega odbora Vzajemnega posmrtninskega
sklada se pozove, da ustanovi organe VPS (Nadzorni odbor in
Zbor članov sklada).
AD 6 Izplačilo potnih stroškov z ozirom na finančno stanje ZDUS
Franc Lobnik je povedal, da je razlog za to točko dnevnega reda
neodobreno povračilo potnih stroškov za udeležbo na seji Upravnega
odbora ZDUS, ki je bila hkrati s Skupščino hotela Delfin v Izoli, 10.7.2020.
Predlagal je, da v kolikor finančna situacija ne omogoča izplačila stroškov
0,37 EUR/km, da se le ta zmanjša na 0,25 EUR/km.
Janez Sušnik je povedal, da so se v Izolo pripeljali člani neorganizirano,
vsak s svojim prevoznim sredstvo, s čimer so nastali stroški v višini
1.813,49 EUR. Po njegovem mnenju bi se lahko organizirali tako, da bi
voznik iz najbolj oddaljene destinacije spotoma pobral osebe, ki so na poti
med posameznimi relacijami.
Sklep št. 6:
Nadzorni odbor predlaga Upravnemu odboru ZDUS, da uvede
razpravo kako zmanjšati potne stroške vseh organov ZDUS. V

kolikor ne bo ustrezne rešitve, se uvede zmanjšano izplačilo
kilometrine.
AD 7 Poročilo predsednika ZDUS o delu med epidemijo
Janez Sušnik je povedal, da je delo med epidemijo koronavirusa COVID-19
potekalo nemoteno, vendar nekoliko drugače, na daljavo, več je bilo
korespondenčnih sej, video srečanj, veliko pisne korespondence in
telefonskih pogovorov. ZDUS je deloval z dežurno službo (ena delavka
prisotna na ZDUS) in delom od doma. Vseskozi se je spremljalo dogajanje
in obveščalo člane o ukrepih. Ker prostovoljci programa Starejši za starejše
niso smeli opravljati dela na terenu, so pristojnim službam, organizacijam
(civilna zaščita in druge institucije) posredovali informacije o tistih najbolj
pomoči potrebnih, da so bili tudi v času epidemije deležni pomoči. Poleg
tega so prostovoljci zbirali blago za šivanje mask in tudi sami šivali maske.
Sklep št. 7:
Nadzorni odbor se je seznanil s Poročilom ZDUS o delu med
epidemijo koronavirusa COVID-19.
AD 8 Seznanitev z vsebino ter sklepi 4. redne in 4. izredne seje
Upravnega odbora ZDUS (pregled zapisnika)
Pri tej točki je Franc Lobnik obvestil člane, da je bilo na seji UO glede
imenovanja predstavnikov ZDUS za člane nadzornega sveta Delfin hotela
ZDUS d.o.o. Izola nekaj pripomb na imenovanje Gabrijela Cintauerja zaradi
neprimerne smeri izobrazbe, vendar je bil g. Cintauer imenovan v nadzorni
svet.
Glede neplačila članarine v letu 2019 in 2020 je Janez Sušnik povedal, da
so bila društva, ki 2 leti niso poravnala svojih obveznosti do ZDUS pozvana
k plačilu, nekatera so se odzvala in obveznosti poravnala, tista, ki tega do
konca septembra ne bodo storila, bodo obveščena o prenehanju ugodnosti
članstva ZDUS (tudi 10 % popusta na letovanje v hotelu Delfin v Izoli).
Sklep št. 8: Nadzorni odbor se je seznanil s z vsebino ter sklepi 4.
redne in 4. izredne seje Upravnega odbora ZDUS.
AD 9 Seznanitev z gradivom in sklepi 2. korespondenčne seje
Zbora članov ZDUS (pregled zapisnika)
Sklep št. 9: Nadzorni odbor se je seznanil z vsebino ter sklepi 2.
korespondenčne seje Zbora članov ZDUS.
AD 10 Razno
Franc Lobnik je prebral dopis s pobudami predsednika ZDUS za
reorganizacijo delovanja ZDUS-PZDU-DU in predlog varčevalnih ukrepov.
Pri tem je izrazil mnenje, da PZDU ne delujejo, kot je bilo predvideno ob
ustanovitvi le teh.

Sklep št. 10: Nadzorni odbor se je seznanil z vsebino dopisa s
pobudami za reorganizacijo PZDU in predlogom varčevalnih
ukrepov.
Seja je bila zaključena ob 10.45 uri.
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