Ljubljana, 9. 9. 2019

Zapisnik konstitutivne seje Nadzornega odbora ZDUS,
z dne 9. 9. 2019 s pričetkom ob 10. uri v sejni sobi ZDUS v Ljubljani

Prisotni člani: Alojzija Škerjanec in Franc Lobnik.
Prisotni namestniki članov: Jožefa Novak in Barbara Valerija Tori.
Opravičeno odsotni člani in namestniki članov: Ivan Vodopivec in Jožef Tivadar.
Prisotni drugi vabljeni: predsednik ZDUS Janez Sušnik, podpredsednica ZDUS Vera Pečnik in
tajnik Nika Antolašić.

Janez Sušnik je uvodoma pozdravil prisotne in pojasnil funkcijo Nadzornega odbora ZDUS,
katerega naloge so opredeljene s Statutom ZDUS in posebej s Poslovnikom o delu
Nadzornega odbora ZDUS. Posebno skrb je treba nameniti tudi financam, zato je prav, da
odbor med svoje naloge umesti pregled finančnega poslovanja in opozori na odstopanja.
Poročila organov se predložijo Upravnemu odboru in Zboru članov ZDUS. Nadzorni odbor
ZDUS nadzoruje poslovanje, tako z vsebinskega kot tudi finančnega vidika. Nadalje je v
sprejem predlagal dnevni red konstitutivne seje.
Sklep št. 1:
Sprejme se dnevni red konstitutivne seje Nadzornega odbora ZDUS dne 9. 9. 2019:
1. Konstituiranje in izvolitev predsednika/-ce in podpredsednika/-ce Nadzornega
odbora ZDUS
2. Seznanitev s podlagami za delo in dogovor o poteku dela Nadzornega odbora ZDUS
(statut, poslovnik o delu)
3. Seznanitev s poročilom o delu Nadzornega odbora ZDUS v letu 2018 in priprava
načrta dela za leto 2019
4. Razno

AD 1
Uvodoma so se predstavili člani in namestniki članov.
Franc Lobnik je bil dolgoleten član Upravnega odbora ZDUS in konstruktiven predsednik
PZDU. V aktivni dobi se je izobraževal ob delu, diplomiral je na kranjski Fakulteti za
organizacijske vede. Opravljal je dela od strugarja do direktorja, zadnjih 5 let je bil direktor
podjetja Orodjarna Elektro, tri leta kot direktor v družbi pod lastništvom Singapurcev. Leta
2001 se je upokojil. Po upokojitvi se je vključil v DU Razvanje, kjer je bil 8 let predsednik

Deluje tudi v PZDU – najprej kot podpredsednik in nato kot predsednik Zgornjepodravske
PZDU. Deloval je kot predsednik PZDU oz. član v Upravnem odboru ZDUS, ko je potekel
mandat, je to nadaljeval kot predstavnik PZDU do zaključka mandata 2015-2019. Na PZDU je
predsednik Nadzornega odbora. Njegov način delovanja sledi temu, da nismo konfliktni in
delamo skupaj.
Jožefa Novak prihaja iz DU Radeče, kjer so sedaj dve leti vključeni v PZDU Posavje. Po
izobrazbi je profesorica biologije, zaposlena je bila kot biolog ekolog v Radeče papirju in kot
vodja razvoja. Nato je 4 leta delala na občini Radeče na področju družbene dejavnosti,
delovno dobo pa je zaključila v zaporih na Dobu kot vodja prevzgoje in pomočnica direktorja.
Upokojila se je leta 2006, od takrat je članica DU Radeče, zadnji 2 leti kot predsednica.
Poskuša prevetriti DU v več smeri in veliko so pridobili že, ko so šli v PZDU Posavje. Ustanovili
so prostor za družabništvo, organizirali bodo prevoze za starejše in vključujejo prostovoljce
šoferje.
Alojzija Škerjanec je upokojena od leta 2005. 20 let je delala v Mercatorjevi odvisni družbi,
vse na področju financ. Nato se je vključila v DU in prevzela blagajno in računovodstvo. Je
tudi ustanovna članica za program Starejši za starejše, kjer uspešno delajo. V DU so tudi
zamenjali predsednico in se sedaj aktivnosti povečujejo v dobro članov. Skušajo tudi z
uvedbo Prostoferja, saj ljudje to rabijo. Je tudi predsednica Nadzornega odbora PZDU
Gorenjske.
Barbara Valerija Tori je v upokojenske vrste najprej vstopila v DU Velenje, kjer je bila
predsednica Nadzornega odbora, nato je prišlo do spremembe in je bila nekaj časa
podpredsednica. Od leta 2006 dalje je članica DU Šalek, od leta 2016 kot predsednica. V DU
izvajajo program Starejši za starejše in ljudje to lepo sprejemajo. V preteklosti je večinoma
delala v banki. Prvi zaposlitvene korake je naredila na področju v zdravstvenega zavarovanja,
nato je delala kot vodja bančnega poslovanja. Leta 2001 se je upokojila.
Po razpravi se je oblikoval predlog za izvolitev predsednika/-ce in podpredsednika/-ce. Po
predstavitvi so med seboj predlagali v izvolitev predsednika in podpredsednico.
Sklep št. 2:
Franc Lobnik je bil skladno z določbami 31. člena Statuta ZDUS in 5. člena Poslovnika
Nadzornega odbora ZDUS soglasno izvoljen za predsednika Nadzornega odbora ZDUS.
Sklep št. 3:
Alojzija Škerjanec je bila v povezavi z določbami 31. člena Statuta ZDUS in skladno z
določbami 5. člena Poslovnika Nadzornega odbora ZDUS soglasno izvoljena za
podpredsednico Nadzornega odbora ZDUS.
AD 2
Prisotni so se seznanili s podlagami za delo, ki jih narekujejo Zakon o društvih, Statut ZDUS in
Poslovnik nadzornega odbora ZDUS.

Sklep št. 4:
Nadzorni odbor ZDUS podrobno prouči poslovnik, morebitne spremembe in dopolnitve pa se
prepusti glede na prihodnje delovanje organa.
AD 3

Franc Lobnik je glede na poročilo in poznana dejstva ugotovil, da je Nadzorni odbor v
prejšnjem mandatu sledil dogajanju v ZDUS, predsednik (ali podpredsednica) je bil prisoten
na sejah Upravnega odbora in Zbora članov ZDUS. Povprašal je predsednika ZDUS, kaj meni o
delu v prejšnjem mandatu in ali je kaj takega, kar bi vplivalo na delo naprej.
Janez Sušnik je izrazil zadovoljstvo, da se je v prejšnji sestavi predsednik nadzornega odbora
ZDUS posvetil tudi nekoliko problematiki hotela Delfin. Strokovno se je vpletel v finančni del
in opozarjal na nekatere zadeve in odmike, tega smo bili veseli. Bil je stalno prisoten,
preverjal finančno poslovanje. Tak potek dela bi si želel tudi v prihodnje. Ocenil je, da bo
morda več zahtev za seje odbora, predvsem v smeri konsolidacije z MZU LjubljanaOsrednjeslovensko PZDU ter glede na predvidene investicije hotela Delfin. Ker lahko pride
do izgube določenih finančnih virov za humanitarni del, bomo morali biti skupaj toliko bolj
pazljivi in občutljivi.
Franc Lobnik je omenil, da je v prvi vrsti nadzor nad financami. Precej je namenskih sredstev
in je treba paziti, da se porabi, kot je bilo namenjeno. Glede hotela Delfin je prisotne
seznanil, da Upravni odbor ZDUS deluje v funkciji Skupščine hotela Delfin in da je ZDUS
njegov 100 % lastnik. Hotel Delfin je v fazi investicij in tu ima vodstvo svoje kompetence in
obveznosti. Naslednja pomembna zadeva je poslovanje Vzajemnega posmrtninskega sklada,
da bo le-ta deloval urejeno tako, da ne bo obremenjeval finančno same zveze in DU. Sklad je
stvar članov sklada, je solidaren in solidarnost poteka znotraj članov sklada. Zadeva z MZU
Ljubljana-Osrednjeslovensko PZDU se trenutno rešuje na sodišču.
Prisotni so se strinjali, da bi za pripravo načrta dela sledili izpostavljenim točkam. Zasedali bi
okvirno štirikrat letno oz. po potrebi večkrat, imajo pa tudi možnost poslužiti se
korespondenčnih sej. Na 1. redni seji bi se sestali v sredini oktobra, ko lahko tudi že
obravnavajo polletno finančno poročilo.
AD 4
Pod točko Razno ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 11.15 uri.

Zapisala:
Nika Antolašić
Tajnik

Franc Lobnik
Predsednik Nadzornega odbora ZDUS

