NADZORNI ODBOR

Ljubljana, 24.10.2013
Zapisnik 4. seje Nadzornega odbora ZDUS v mandatu 2011-2015, ki je bila 22.10.2013
ob 10. uri na sedežu ZDUS
Prisotni: Cecilija Lumbar, Metka Okršlar, Mateja Kožuh Novak, Mojca Derganc in Nika
Antolašić.
Opravičeno odsotni: Ljudmila Urbancl.

Sejo je vodila predsednica NO ZDUS, Cecilija Lumbar, ki je predlagala spremenjen
dnevni red:
1. Obravnava in sprejem zapisnika 3. seje NO ZDUS,
2. Pregled poslovanja:
a. Izpis analitičnih kartic 1, 4, 7
b. Osebni dohodki zaposlenih po delovnih mestih in nagrade
c. Potni stroški, avtorske pogodbe in študentsko delo
d. Pogodbe o posojilih – Sklad Vzajemne samopomoči
e. Pogodba o prenovi ZDUS – Nepremičninski sklad
f. Odvetniške storitve
g. Stanje TRR na dan pregleda – ZDUS in Sklad Vzajemne samopomoči
SKLEP: Dnevni red je bil soglasno sprejet.

AD1/ Obravnava in sprejem zapisnika 3. seje NO
Po pregledu zapisnika je bilo ugotovljeno, da sklep št. 4 ni bil realiziran.

AD2/ Pregled poslovanja
a) Izpis analitičnih kartic 1, 4, 7
Pregled je bil opravljen. Pri razredu 1 so prikazana vezana sredstva sklada in ZDUS, depoziti
na odpoklic ter denar na poti.
Prenesenih sredstev na dan 30.9.2013 je bilo s TRR ZDUS na TRR VS 148.000 in 97.000 iz
TRR VS na TRR ZDUS. NO zahteva, da sta računa ločena, da je poslovanje transparentno.
Opozorili so tudi na prenovo pravilnika. M. Kožuh Novak je pojasnila, da je bilo na Zboru
članov sprejeto, da se pripravi nov pravilnik do prihodnjega leta.
b) Osebni dohodki zaposlenih po delovnih mestih in nagrade
Pregled je bil opravljen. NO pri osebnih dohodkih ne vidi nobenih posebnosti, plačani so vsi
prispevki, moteča je le podjemna pogodba. Računovodja je pojasnila, da z novo zakonodajo
pri podjemni pogodbi ni več omejitev.
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c) Potni stroški, avtorske pogodbe in študentsko delo
NO je ugotovil, da so avtorske pogodbe večinoma za projekte. Potni stroški na ZDUS so
veliki. Predsednica NO je vprašala zakaj se kupuje vinjete. M. Kožuh Novak je pojasnila, da
jih ima ožje vodstvo in nekaj prostovoljcev, ki so veliko na poti in si jih zaslužijo.
Predsednica NO je ob tem prosila računovodjo, da preknjiži drugam potne stroške
podpredsednice S. Golob, ki jih je knjižila na stroške NO za prihod na 3. sejo NO, saj na sejo
ni bila vabljena.
Predsednica NO je vprašala zakaj plačujemo za izvedbo izobraževanj, če se jih opravlja na
željo PZDU. Meni, da bi ta strošek morale kriti pokrajine same.
d) Pogodbe o posojilih – Sklad Vzajemne samopomoči
NO že dalj časa opozarja na nepravilno poslovanje Sklada VS. Nujno je treba narediti nov
pravilnik. M. Kožuh Novak je še enkrat pojasnila, da bo narejen do prihodnjega leta do Zbora
članov. Za prelivanje sredstev med TRR ZDUS in VS morajo biti sklenjene posojilne
pogodbe.
e) Pogodba o prenovi ZDUS – Nepremičninski sklad
Predsednica NO je vprašala ali je bil sprejet sklep na UO glede prenove prostorov ZDUS. M.
Kožuh Novak je pojasnila, da se ne spomni ali je bil dejansko sprejet sklep, da pa bomo to
preverili. Zadolžitev za 10 let je bila edina možnost in je bila za nas najugodnejša. Za prenovo
smo se pogajali 4 leta, druge možnosti pač ni bilo, saj je bila prenova nujna. Predsednica No
je vprašala računovodjo zakaj je na osnovnih sredstev 38.000€. Računovodja je pojasnila, da
so to vsa osnovna sredstva. Kar je bilo treba nakupiti letos bo šlo na stroške skozi
amortizacijo, kar je 10% na leto. ZDUS bo svoj del vložka odplačal v delih in sicer bo všteto
v mesečno najemnino.
f) Odvetniške storitve
Predsednica NO je vprašala za kakšne stroške gre. M. Kožuh Novak je povedala, da je Z.
Ferfila tožila ZDUS, da je na prvi stopnji izgubila tožbo in se je na to pritožila. ZDUS je
vložil odgovor, zdaj pa se čaka kako bo odločilo sodišče.
g) Stanje TRR na dan pregleda – ZDUS in Sklad Vzajemne samopomoči
Konec dneva je bilo stanje na TRR ZDUS 16.097,72€ in na TRR VS 16.075,00€.
Soglasno so bili sprejeti naslednji SKLEPI:
1. NO ZDUS je opravil pregled poslovanja ZDUS za obdobje 1.1.2013-30.9.2013 in pri
pregledu ni opazil nobenih posebnosti.
2. NO ZDUS ponovno opozarja na problematiko Sklada Vzajemne samopomoči in zanj
ne sprejema nobene odgovornosti.
Zaključek ob 13:30.
Zapisala:
Nika Antolašić

Cecilija Lumbar
Predsednica
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