NADZORNI ODBOR

Ljubljana, 5.4.2014
Zapisnik 5. seje Nadzornega odbora ZDUS v mandatu 2011-2015, ki je bila sredo,
2.4.2014 ob 10. uri v prostorih ZDUS
Prisotni: Cecilija Lumbar, Metka Okršlar, Ljudmila Urbancl, Mojca Derganc in Nika
Antolašić.

Sejo je vodila predsednica NO ZDUS, Cecilija Lumbar, ki je predlagala naslednji
dnevni red:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 4. seje
2. Pregled analitičnih kartic
3. Inventura za leto 2013
4. Potni stroški, podjemne in avtorske pogodbe
5. Razno
SKLEP: Dnevni red je bil soglasno sprejet.

AD1/ Obravnava in sprejem zapisnika 4. seje NO
Na zapisnik 4. seje nadzornega odbora ZDUS ni bilo pripomb.
SKLEP 1: Zapisnik 4. seje nadzornega odbora ZDUS je bil soglasno sprejet.
SKLEP 2: NO ponovno opozarja na problematiko Sklada VS in da za Sklad ne bo
odgovarjal, saj na problematiko opozarja že dalj časa. Za Sklad VS je potrebno
pripraviti ustrezen pravilnik, ga posredovati v razpravo in v potrditev na pristojen
organ.
AD2/ Pregled analitičnih kartic
Kartice so bile izpisane in posredovane, a z zamikom, zato članice kartic niso uspele
pregledati v celoti. V bodoče je treba gradivo predložiti prej. Pregledani so bili osebni
dohodki po delovnih mestih in nagrade. NO je ugotovil, da se upravičeni decembrski stroški
lahko prenesejo v naslednje leto, na primer plače.
NO je pregledal izpise analitičnih kartic 1 in 4. Računi niso bili pregledani. NO je ponovno
opozoril, da naj bodo v bodoče projekti ločeni od ZDUS-a.
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AD3/ Inventura za leto 2013
Inventurna komisija je bila dejavna. NO je ugotovil, da je bila inventura za leto 2013
opravljena.
SKLEP 3: Inventura za leto 2013 je v celoti opravljena. Elaborat je ustrezno sestavljen
in podpisan, prav tako je ustrezno pripravljen predlog za odpis.
AD4/ Potni stroški, podjemne in avtorske pogodbe
NO je pregledal potne stroške, stroške študentskega dela ter podjemne in avtorske pogodbe.
Pri potnih stroških je NO ugotovil, da so stroški visoki, je pa res, da je veliko dela na
projektih, na kar kažejo opravljene poti za projekte. Stroški bi lahko bili nižji. Pri stroški je
NO opozoril tudi na sejnine, ki jih že nekaj let ni in predlaga, da jih NO prejme.
NO je ugotovil, da je bilo v letu 2013 opravljeno tudi študentsko delo in sicer v času prenove.
Opravljeno je bilo fizično delo demontaže, selitve in montaže pohištva.
NO je ugotovil, da je bila v letu 2013 sklenjena ena podjemna pogodba in sicer za
administrativno delo v skladu vzajemne samopomoči. Z novo zakonodajo, je v letu 2014 za ta
namen sklenjena pogodba o opravljanju občasnega ali začasnega dela upokojenca in bo
skladno s tem opravljenih manj ur za delo na skladu.
NO je pregledal nekaj avtorskih pogodb in pri eni ugotovil, da je predmet avtorskega dela
administrativno delo.
SKLEP 4: NO je ob ugotovitvi pri pregledu avtorskih pogodb sklenil, da bo na prihodnji
seji podrobno pregledal avtorske pogodbe in avtorska dela.
SKLEP 5: NO ZDUS predlaga, da Komisija za kadrovske in organizacijske zadeve
pripravi pravilnik, ki bo podrobno opredelil avtorsko delo.
Nadzorni odbor ZDUS je obravnaval vse točke in zaradi preobsežnega gradiva sprejel
SKLEP 6: NO ZDUS se bo ponovno sestal pred potrditvijo zaključnega računa.
Zaključek ob 13:30.
Zapisala:
Nika Antolašić

Cecilija Lumbar
Predsednica
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