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Predlog zakona o 

IZVAJANJU SOCIALNEGA SPORAZUMA 

ZA LETO 1996 (ZISS96) 

- EPA 1507 - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 200. seji dne 30. maja 1996 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O IZVAJANJU SOCIALNEGA SPO- 
RAZUMA ZA LETO 1996 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

V predlogu zakona je med drugim določena višina mini- 
malne plače za obdobje april - junij 1996, ki naj bi se 
zagotovila s plačami za mesec maj. Z zakonom je zagotov- 
ljeno varovanje minimalne socialne varnosti zaposlenih, 
katerim bi sicer bila z zakonom zagotovljena minimalna 
plača na občutno nižji ravni, to je na ravni zajamčene 
plače. 

Menimo, da je zaščita delavcev z najnižjimi prejemki v 
interesu države in so s tem izpolnjeni pogoji iz 201. člena 
poslovnika Državnega zbora, za sprejem zakona po hitrem 
postopku. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih telesih sodelovala: 

• mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne 
Z3(j6V6 
• Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministr- 
stvu za delo, družino in socialne zadeve. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA 

Konec marca letošnjega leta so prenehali veljati Dogovor o 
politiki plač in drugih prejemkov zaposlenih v gospodarstvu, 
Socialni sporazum za leto 1995 in zakon o njunem izvajanju, 
ki je določal način izplačevanja plač in drugih prejemkov 
zaposlenih. 

S prenehanjem veljavnosti navedenih dokumentov ni več 
določena enotna politika izplačevanja plač v Sloveniji niti ni 
določena minimalna plača, ki jo po načelih socialnega part- 
nerstva s socialnim sporazumom določajo Vlada Republike 
Slovenije, predstavniki delojemalcev in predstavniki deloda- 
jalcev. 

2. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Vlada Republike Slovenije, predstavniki delojemalcev in pred- 
stavniki delodajalcev so 29. 5. 1996 sklenili Socialni spora- 
zum, ki v poglavju 5.5 določa način izplačevanja plač, mini- 
malno plačo za vse zaposlene v Republiki Sloveniji in višino 
regresa za letni dopust. V socialnem sporazumu so se part- 
nerji dogovorili, da Vlada Republike Slovenije pripravi ustre- 
zen predpis za izvedbo v tem sporazumu opredeljene politike 
plač. 

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Temeljni cilj zakona je zagotoviti izvajanje s Socialnim spora- 
zumom za leto 1996, dogovorjene politike plač in izplačilo 
plače najmanj v višini minimalne plače slehernemu zaposle- 
nemu v Sloveniji, ki dela poln delovni čas. 

Določbe o minimalni plači veljajo za vse pravne in fizične 
osebe, ki zaposlujejo delavce v Republiki Sloveniji, ostale pa 
za tiste pravne osebe za katere ne veljajo posebni zakoni za 
določanje in izplačevanje plač. 

4. POGLAVITNE REŠITVE 
V zakonu so povzete vse bistvene določbe poglavja 5.5 
Socialnega sporazuma. 

Tako zakon določa, da se plače pri delodajalcih izplačujejo v 
skladu s kolektivno pogodbo in socialnim sporazumom. Dolo- 
čen je način povečevanja izhodiščnih plač po tarifnih oziroma 
plačilnih razredih, ter osnovnih plač, ter način možnega pove- 
čanja plač na podlagi ugotovljenih poslovnih rezultatov. 

Zakon določa minimalno plačo v višini 53.500 SIT, in enak 
način njenega povečevanja kot velja za izhodiščne plače ter 
določilo, kdaj se na tej podlagi zagotovijo plače in kako se to 
upošteva pri izplačilu denarnih nadomestil za čas porodni- 
škega dopusta. 
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Za spremljanje izvajanja zakona bo minister pristojen za delo 
izdal posebno navodilo o posredovanju podatkov pristojnim 
organom, ki bodo podatke posredovali Ekonomsko social- 
nemu svetu, ki bo izvajal nadzor nad izvajanjem zakona. 

5. OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZA DRŽAVNI PRORAČUN 

Predlagani zakon bo imel posledice za državni proračun v 
tistem delu, ki pomeni izplačilo minimalne plače v dogovor- 
jeni višini za zaposlene, katerih plače se plačujejo iz prora- 
čuna in ki bi na podlagi zakona o razmerjih plač v javnih 
zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti pre- 
jemali plače pod ravnijo minimalne plače. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

S tem zakonom se zagotavlja izvajanje določb poglavja 5.5 
socialnega sporazuma za leto 1996 (Uradni list RS, št. ... - v 
nadaljnjem besedilu: socialni sporazum), ki urejajo izplačila 
plač, izplačila regresa za letni dopust in minimalno plačo. 

2. člen 

Zavezanci za izplačila plač in regresa za letni dopust po tem 
zakonu so pravne in fizične osebe, ki zaposlujejo delavce v 
Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: delodajalci), razen 
delodajalcev katerih plače določa zakon o razmerjih plač v 
javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupno- 
sti oziroma posebni zakoni. 

Določbe o minimalni plači veljajo za vse pravne in fizične 
osebe, ki zaposlujejo delavce v Republiki Sloveniji. 

3. člen 

Delodajalci izplačujejo plače na podlagi tega zakona, kolek- 
tivnih pogodb in v skladu s socialnim sporazumom. 

4. člen 

Ne glede na določila kolektivnih pogodb se za čas veljavnosti 
socialnega sporazuma izhodiščne plače po plačilnih in tarif- 
nih razredih usklajujejo tromesečno za naprej z 85% rasti 
drobnoprodajnih cen v preteklem tromesečju po podatkih 
Statističnega urada Republike Slovenije. 

Če rast drobnoprodajnih cen v času od 1. 4. 1996 preseže 
8,8%, se pri nadaljnjem usklajevanju navedenih plač upošteva 
100% rast cen na drobno v preteklem tromesečju. 

Prva uskladitev plač iz prvega odstavka tega člena se opravi 
na podlagi podatkov o rasti drobnoprodajnih cen v obdobju 
april - junij 1996. 

Za znesek, ki izhaja iz povečanj izhodiščnih plač po prejšnjih 
odstavkih se uskladijo osnovne plače. 

5. člen 

Poleg povečanj iz prešnjih členov, se plače pri delodajalcih 
lahko povečajo na podlagi doseženih poslovnih rezultatov. 

Delodajalci lahko na podlagi ugotovljenega celotnega 
dobička, izplačajo za plače največ 25% celotnega dobička, 
vendar ne več kot eno povprečno mesečno plačo na zaposle- 
nega pri delodajalcu za leto 1996. 

Prvo izplačilo na podlagi prejšnjega odstavka se lahko opravi 
na podlagi ugotovljenih rezultatov za obdobje januar - junij 
1996. 

6. člen 

Plače delavcev, za katere ne velja tarifni del kolektivnih 
pogodb določajo nadzorni sveti oziroma drugi pristojni 
organi delodajalca. 

Plače delavcev, za katere ne velja tarifni del kolektivnih 
pogodb, v pravnih osebah, ki še niso pridobile soglasja Agen- 
cije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo iz 
tretjega odstavka 20. člena zakona o lastninskem preobliko- 
vanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93) ostanejo 
na ravni izplačanih plač za mesec marec 1996 oziroma jih 
določi ustrezni državni organ, ki izvaja lastniške pravice. 

7. člen 

Minimalna plača za poln delovni čas za obdobje april - junij 
1996 za vse zaposlene v Republiki Sloveniji je mesečno bruto 
53.500 SIT in se zagotavlja z izplačilom plač za mesec maj. 
Minimalna plača za naslednja tromesečja se povečuje v 
skladu s 4. členom tega zakona. 

8. člen 

Regres za letni dopust za leto 1996, je bruto 102.000 SIT. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko delodajalci, 
če to dopuščajo poslovni rezultati, izplačajo višji regres, ven- 
dar največ v višini povprečne plače v gospodarstvu Republike 
Slovenije, izplačane v preteklih treh mesecih. 

Regres se izplača v rokih in na način, določen s kolektivno 
pogodbo. 

9. člen 

Ob rednem mesečnem izplačilu plač delodajalci Agenciji za 
plačilni promet, nadziranje in informiranje, Republiški upravi 
za javne prihodke oziroma davčnim organom predložijo: 

- podatke o plačah zaposlenih na podlagi kolektivnih po- 
godb, 

- podatke o plačah zaposlenih, za katere ne velja tarifni del 
kolektivnih pogodb, 

- izjavo, da so plače izplačane v skladu s kolektivno pogodbo 
in socialnim sporazumom, 

- podatek o najnižji izplačani plači. 

Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka morajo delodajalci ob 
izplačilu plač na podlagi 5. člena tega zakona predložiti tudi 
podatke o ugotovljenih poslovnih rezultatih. 

10. člen 

Delodajalci posredujejo podatke iz prejšnjega člena na pod- 
lagi navodila za prikazovanje podatkov, ki ga predpiše mini- 
ster, pristojen za delo. 

11. člen 

Določilo 7. člena tega zakona o višini minimalne plače za 
obdobje april - junij 1996 se upošteva pri izplačilu denarnih 
nadomestil za čas porodniškega dopusta pri prvem izplačilu 
po uveljavitvi tega zakona. 

12. člen 

Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravljajo v okviru svojih 
pristojnosti Agencija za plačilni promet, nadziranje in informi- 
ranje, Republiška uprava za javne prihodke oziroma davčni 
organi. 

Organi iz prejšnjega odstavka Ekonomsko socialnemu svetu 
mesečno posredujejo podatke o izplačilih plač po tem zakonu 
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ter posebej podatke o plačah pri delodajalcih, kjer rast plač 
presega rast plač po tem zakonu. 

13. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT se kaznuje za prekršek 
delodajalec: 

- če izplača plače v nasprotju s kolektivno pogodbo, 

- če izplača minimalno plačo v nasprotju s 7. členom 
tega zakona, 

- če izplača regres za letni dopust v nasprotju z 8. členom 
tega zakona, 

- če predloži neresnične podatke v zvezi z ugotovljenimi 
poslovnimi rezultati (9. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje odgovorna 
oseba pri delodajalcu, ki stori prekršek iz prejšnjega od- 
stavka. 

14. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije in velja do izteka veljavnosti socialnega 
sporazuma. 

OBRAZLOŽITEV 

S predlogom zakona naj bi v skladu z voljo podpisnikov 
Socialnega sporazuma za leto 1996 zagotovili izvajanje dolo- 
čil poglavja 5.5, ki določa način izplačevanja plač, regresa za 
letni dopust in minimalno plačo. 

Zavezanci za izplačilo plač po zakonu so vse pravne in fizične 
osebe, delodajalci, ki v Republiki Sloveniji zaposlujejo 
delavce, razen tistih, kjer plače oziroma njihovo izplačilo 
urejajo zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih 
organih in organih lokalnih skupnosti, zakon o sodniški službi 
in zakon o poslancih ali drugi posebni zakoni. Določila o 
minimalni plači pa veljajo za vse delodajalce brez izjeme. 

Predlog zakona določa, da se plače izplačujejo v skladu s 
kolektivnimi pogodbami in socialnim sporazumom, ter da se 
ne glede na določila kolektivnih pogodb izhodiščne plače po 
plačilnih in tarifnih razredih usklajujejo tromesečno za naprej 
z 85% rasti drobnoprodajnih cen v preteklem tromesečju po 
podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. 

V četrtem členu predloga zakona je v skladu s sporazumom 
med partnerji predlagano tudi določilo, da se v primeru, če 
rast drobnoprodajnih cen v času 1. 4. 1996 preseže 8,8%, pri 
nadalnjem usklajevanju upošteva 100 % rast cen na drobno v 
preteklem tromesečju. 

Prva uskladitev plač iz prvega odstavka tega člena se opravi 
na podlagi podatkov o rasti drobnoprodajnih cen v obdobju 
april - junij 1996. Za znesek, ki izhaja iz povečanj izhodiščnih 
plač po prejšnjih določilih se uskladijo osnovne plače. Dolo- 
čen je tudi način možnega izplačila plač na podlagi pozitivnih 
rezultatov saj zakon določa da se poleg povečanj na podlagi 
povečanja izhodiščnih plač po kolektivni pogodbi, plače pri 
delodajalcih lahko povečajo na podlagi doseženih poslovnih 
rezultatov. Tako lahko delodajalci, na podlagi ugotovljenega 
celotnega dobička, izplačajo za plače največ 25% celotnega 
dobička, vendar ne več kot eno povprečno mesečno plačo na 
zaposlenega v podjetju za leto 1996. Prvo izplačilo na tej 
podlagi se lahko opravi na podlagi ugotovljenih rezultatov za 
obdobje januar - junij 1996. 

Plače se prikazujejo ločeno za zaposlene za katere veljajo 
kolektivne pogodbe in ločeno za tiste zaposlene za katere ne 
velja tarifni deli kolektivnih pogodb. S tem je določeno da 
plače delavcev, za katere ne velja tarifni del kolektivnih 

pogodb določajo nadzorni sveti oziroma drugi pristojni 
organi. V pravnih osebah, ki še niso pridobile soglasja Agen- 
cije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo iz 
tretjega odstavka 20. člena zakona o lastninskem preobliko- 
vanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93) pa plače 
teh zaposlenih ostanejo na ravni izplačanih plač za mesec 
marec 1996 oziroma jih določi ustrezni državni organ, ki 
izvaja lastniške pravice. 

7. člen določa, da je minimalna plača za poln delovni čas za 
obdobje april - junij 1996 za vse zaposlene v Republiki 
Sloveniji mesečno 53.500 SIT in se zagotavlja z izplačilom 
plač za mesec maj. Minimalna plača za naslednja tromesečja 
pa se povečuje na enak način kot izhodiščne plače. V 11. 
členu pa je določeno kako se določila tega člena upoštevajo 
pri izplačilu nadomestil za čas porodniškega dopusta. 

Regres za letni dopust za leto 1996, je določen v višini 102.000 
SIT, pri čemer lahko delodajalci, ki jim to dopuščajo poslovni 
rezultati, izplačajo višji regres, vendar največ v višini pov- 
prečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije, izplačane v 
preteklih treh mesecih. 

Predlog zakona določa, da bo minister pristojen za delo, izdal 
navodilo o načinu posredovanja z zakonom določenih podat- 
kov, ki jih delodajalci posredujejo Agenciji za plačilni promet, 
nadziranje in informiranje dziroma Republiški upravi za javne 
prihodke, v kolikor plačilnega prometa ne vodijo preko agen- 
cije. Zaradi predvidene reorganizacije Agencije za plačilni 
promet nadziranje in informiranje in Republiške uprave za 
javne prihodke so med organi zadolženimi za spremljanje in 
nadziranje zakona navedeni tudi davčni organi. 

Ekonomsko socialni svet bo spremljal izvajanje socialnega 
sporazuma in v primerih bistvenih odstopanj predlagal pri- 
stojnim organom, da pri teh delodajalcih opravijo eksterni 
nadzor. 

Za kršitev določil zakona glede izplačil plač, regresa in mini- 
malne plače ter za posredovanje neresničnih podatkov so 
predvidene kazenske sankcije za prekršek delodajalca in 
odgovorno osebo. 

Ker gre za zakon o izvajanju socialnega sporazuma je njegova 
veljavnost vezana na veljavnost Socialnega sporazuma, ki je 
sklenjen z veljavnostjo eno leto od njegove uveljavitve. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 NAJETJU POSOJILA PRI 

MEDNARODNI DANKI ZA ODNOVO IN 

RAZVOJ ZA PRIPRAVO ODJEKTOV ZA 

REALIZACIJO STRATEGIJE 

NAMAKANJA (ZNPMRP-A) 

- EPA 1503 - skrajšani postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 199. seji dne 23. maja 1996 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O NAJETJU POSOJILA PRI MEDNARODNI 
BANKI ZA OBNOVO IN RAZVOJ ZA PRIPRAVO PROJEK- 
TOV ZA REALIZACIJO STRATEGIJE NAMAKANJA, 

ki vam jih pošiljamo v obravnavo na podlagi 204.a člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po skraj- 
šanem postopku. 

Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve 
zakona, ki pomenijo uskladitev s pogoji Mednarodne 
banke za obnovo in razvoj ter bodo pripomogle k poceni- 
tvi posojila, predlagamo, da jih Državni zbor obravnava po 
skrajšanem postopku. Sprejem zakona pa je nujen, saj 
morajo biti pogoji za posojilo znani pred sklenitvijo poso- 
jilne pogodbe. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, 
- Mitja GASPARI, fninister za finance, 
- Ivan OBAL, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, 
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 
finance, 
- Jože DULAR, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- Martin MIHEVC, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za finance. 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za izda|o zakona 

Državni zbor Republike Slovenije je na zasedanju 31.1. 1996 
sprejel zakon o najetju posojila pri Mednarodni banki za 
obnovo in razvoj za pripravo projektov za realizacijo strategije 
namakanja (ZNPMBP - Uradni list RS, št. 8/96). Z njim se je 
Republika Slovenija odločila za najetje posojila pri Medna- 
rodni banki za obnovo in razvoj in določila pogoje zanje. 

V mesecu aprilu in maju 1996 so bili v Republiki Sloveniji 
predstavniki Mednarodne banke za obnovo in razvoj ter FAO 
- Centra za investicije, ki so ocenili potrebo po namakanju 
določenih zemljišč v Sloveniji kot umestno, bili so zadovoljni 
s pripravami na izdelavo in izvedbo investicijsko-tehnične 
dokumentacije. Ob tem pa so opozorili, da je treba roke za 
vračanje posojila skrajšati in uskladiti s predlogom Medna- 
rodne banke za obnovo in razvoj. Vse to pomeni veliko verjet- 
nosc za pridobitev posojila. 

Skrajšanje rokov pa je mogoče določiti le s spremembo za- 
kona. 

2. Cilji In načela 

Cilj sprememb in dopolnitev zakona je poceniti vračanje 
posojila Mednarodne banke za obnovo in razvoj za izdelavo 
projektov namakanja. 

3. Poglavitne rešitve 

Skrajšajo se roki za vračanje posojila. 

4. Finančne In druge posledice 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona spreminja 
pogoje za vračanje posojila, kar pravzaprav pomeni pocenitev 
pri vračanju posojila. 

II. BESEDILO ČLENOV 

l.člen 

V 1. členu zakona o najetju posojila pri Mednarodni banki za 
obnovo in razvoj za pripravo projektov za realizacijo strategije 
namakanja (ZNPMBP, Uradni list RS, št. 8/96) se črta 2. alinea 
drugega odstavka. 
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Dodata se nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 

»Če izdelana investicijsko-tehnična dokumentacija pokaže 
upravičenost izvedbe projekta, bo znesek posojila vrnjen s 
črpanjem bodočega posojila Mednarodne banke za obnovo in 
razvoj. 

Če izdelana investicijsko-tehnična dokumentacija pokaže 
neupravičenost izvedbe projekta, bo znesek posojila, ki bo 
manjši kot 50.000 USD, vrnjen v enem obroku, medtem ko bo 
znesek, večji kot 50.000 USD, vrnjen v desetih približno ena- 
kih polletnih obrokih.« 

2. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

III. OBRAZLOŽITEV 

Sprememba in dopolnitev 1. člena zakona o najetju posojila 
pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj za pripravo projek- 
tov za realizacijo strategije namakanja (ZNPMBP, Uradni list 
RS, št. 8/96) je potrebno zato, da se skrajša rok za vračilo 
posojila in na ta način uskladi s pogoji Mednarodne banke za 

obnovo in razvoj. To naj bi dosegli s črtanjem prvotno predvi- 
denega 15 letnega roka. V zakon pa naj bi se dodala dva nova 
odstavka, ki naj bi omogočila hitrejše in s tem cenejše vrača- 
nje posojila in to za primere, če pride do izvedbe izdelanih 
investicijsko-tehničnih projektov, in za primere, ko do izvedbe 
ne pride. 

IV. BESEDILO DOLOČB VELJAVNEGA ZAKONA, KI SE 
SPREMINJAJO 

1. člen 

Republika Slovenija najame posojilo pri Mednarodni banki za 
obnovo in razvoj, VVashington D. C., Združene države Ame- 
rike, za izdelavo investicijsko-tehnične dokumentacije za 
realizacijo sprejete strategije namakanja v znesku 1,000.000 
USD. 

Pogoji posojila so: 
- obrestna mera - variabilna za košarico valut skladno s 
pravili banke; 
- rok plačila - 15 let, z vključenim triletnim moratorijem na 
odplačilo glavnice; 
- marža za deležni riziko 0,5% 
- stroški pripravljenosti posojila - ne več kot 0,75%. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH ZAKONA 0 POROŠTVIH 

REPOBLIKE SLOVENIJE ZA 

OBVEZNOSTI GOSPODARSKIH DRUŽB 

IZ POSLOV RESTRUKTURIRANJA 

DOLGOV (ZPOGD-B) 

- EPA 1504 - skrajšani postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 199. seji dne 23. maja 1996 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O 
POROŠTVIH REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI 
GOSPODARSKIH DRUŽB IZ POSLOV RESTRUKTURIRA- 
NJA DOLGOV, 

ki jih pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslov- 
nika Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 
postopku. 

Predlagani zakon bo v obstoječa določila zakona o poro- 
štvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih 
družb iz poslov restrukturiranja dolgov vnesel nekatere 
spremembe, ki po večini predstavljajo manjše popravke 
datumov in rokov ter uskladitev z določbami zakona o 
predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni 
obrestni meri. Takšne spremembe in dopolnitve vsebujejo 
vsi členi predlaganega zakona, razen 7. člena, ki uvaja 
alternativni postopek za restrukturiranje dolgov in pridobi- 

tev državih poroštev in predstavlja po mnenju predlagate- 
lja manj zahtevno dopolnitev zakona. 

Vlada Republike Slovenije zato predlaga Državnemu 
zboru Republike Slovenije, da zakon obravnava po skraj- 
šanem postopku. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Metod DRAGONJA, minister za gospodarske dejav- 
nosti, 
- dr. Vlado DIMOVSKI, državni sekretar v Ministrstvu za 
gospodarske dejavnosti, 
- Mitja VIDMAR, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za finance. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Zakon o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospo- 
darskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov je namenjen 
podjetjem, ki imajo težave s strukturo virov financiranja in 
zaradi tega ne morejo nemoteno poslovati. Zakon že v svoji 
sedanji obliki podjetjem omogoča, da uskladijo svoje vire 
financiranja na način, ki naj jim zagotovi nemoteno poslova- 
nje in izpolnjevanje njihovih obveznosti do bank. 

Da bi lahko podjetja in banke dosegle ta cilj, jim zakon 
omogoča pridobitev državnega poroštva, pod pogojem, da se 
pred tem sporazumejo o restrukturiranju dolgov, ki predstav- 
lja kombinacijo odpustov dolga, preoblikovanja obveznosti iz 
ene vrste v drugo in preoblikovanja obveznosti v lastniški 
kapital. Po takšnem preoblikovanju obveznosti se zaradi 
izdaje državnega poroštva delno izboljša tudi kvaliteta preo- 

stalih obveznosti podjetja, kar naj bi motiviralo predvsem 
banke, da bi se s komitenti lažje dogovarjale za restrukturira- 
nje podjetniških obveznosti. 

Predlagana shema restrukturiranja podjetniških obveznosti 
do bank je primerna za poslujoča podjetja s perspektivnimi 
programi, ki hkrati izvajajo tudi potrebno kadrovsko, proiz- 
vodno, strokovno, organizacijsko in marketinško sanacijo 
podjetja. Tveganje morebitnih izgube, ki bi nastale s stečajem 
podjetja po restrukturiranju obveznosti, se porazdeli med 
nosili vse udeležence restrukturiranja: na državo kot poroka, 
na banke kot upnice in na lastnike dolžnika. Izbira podjetij, ki 
so primerna za tovrstno restrukturiranje, ključnega pomena, 
kajti koristi za vse udeležence so mogoče le v primeru, če se 
bo uspešno restrukturiranje odrazilo v uspešno poslujočem 
podjetju, ki bo sposobno poravnavati svoje obveznosti. 

Rezultat prestrukturiranja je v marsičem odvisen od ustrezne 
lastniške kontrole nad dolžnikom. Učinkovitost le-te pa je 
toliko večja, če jo izvajajo lastniki s potrebnim finančnim in 
drugim znanjem. V naših okoliščinah so za to najbolj pri- 
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merne banke, Ki dobro poznaio finančno in ekonomsko stanje 
svojih dolžnikov in so sposobne učinkovito izvajati lastniško 
kontrolo. Zato shema restrukturiranja, ki jo vsebuje zakon, 
predvideva konverzijo dela terjatev v lastniški deiež, s čimer 
banke prevzemajo poleg upniške še lastniško vlogo in s tem 
tudi večjo odgovornost za sanacijo podjetja. 

Zakon doslej v praksi še ni bil uporabljen za izvajanje restruk- 
turiranja obveznosti podjetij. Razlogov za neoperativnost 
zakona je več. Med najpomembnejšimi je pasivnost bank, ki si 
ne želijo prevzemati odgovornosti za sanacijo podjetij ob 
dejstvu, da so kapitalsko dovolj močne in imajo izoblikovane 
potrebne rezervacije za slabe naložbe. Po drugi strani pa je 
pomembna ovira za večjo operativnost zakona tudi pretirana 
restriktivnost sedanjih določb zakona. 

Za odpravo navedenih pomanjkljivosti so bile pripravljene 
predlagane spremembe in dopolnitve zakona, ki predvsem 
poenostavljajo pogoje za pridobivanje poroštev, hkrati pa 
uvajajo alternativni postopek za restrukturiranje terjatev bank 
do podjetij, če se banke in dolžnik ne bodo mogli sporazumeti 
o restrukturiranju dolžnikovih dolgov. Restrukturiranje se bo 
v skladu s predlaganimi spremembami in dopolnitvami 
zakona lahko izvedlo tudi brez privolitve vsake posamezne 
banke upnice, če bo tako odločila arbitražna komisija, sestav- 
ljena iz predstavnikov vlade, gospodarske zbornice in bank 
upnic. Komisija bo lahko odločila, da se terjatve bank restruk- 
turirajo, če bodo podani za to predpisani pogoji. Seveda pa 
bodo banke upnice imele tudi pravico sodnega varstva zoper 
odločitev komisije, čeprav le v kratkem 15 - dnevnem roku. 

2. NAČELA ZAKONA 
Predlagane spremembe in dopolnitve ne posegajo v načelo 
obstoječih določb zakona, da po svoji vsebini ureja pogoje in 
višino poroštev, ki jih bo dala Republika Slovenija za dolo- 
čene obveznosti podjetij do bank. Banke in podjetja, ki žele 
pridobiti državno poroštvo, morajo izpolnjevati določene 
pogoje, ki so predpisani z zakonom. Pristop k shemi, refinan- 
ciranja je v tem pogledu še naprej opcijski, odvisen od podje- 
tij - dolžnikov in bank, da izdelajo načrt finančnega prestruk- 
turiranja in sklenejo pogodbo o refinanciranju vseh obstoje- 
čih obveznosti podjetja do bank pod pogoji, ki jih določa 
zakon. Na del refinanciranega kredita, s katerim se poplača 
del obstoječih obveznosti podjetij, država da poroštvo, ki se 
realizira le ob pogoju, da je bil nad podjetjem začet stečajni 
postopek ali postopek prisilne poravnave. Banke, ki dajejo 
kredite za refinanciranje s poroštvom države, bodo imele še 
naprej pravico do udeležbe v nadzornem svetu podjetja, ne 
glede na to, ali bodo imela kapitalsko naložbo v to podjetje ali 
ne. Za pomembnejše odločitve nadzornega sveta je predvi- 
deno eksplicitno soglasje banke - upnika, kar jim omogoča 
aktivno vlogo pri izvajanju prestrukturiranja podjetja. 

Pomemben pogoj za uresničitev ukrepa prestrukturiranja je 
tudi ob predlaganih spremembah in dopolnitvah zakona kon- 
solidacija vseh obveznosti podjetja do vseh bank. Poroštva 
države ne glede na predlagane spremembe ne bo mogoče 
pridobiti, če se vse banke ne bodo odločile za refinanciranje 
obstoječih kreditov do podjetij. Novost pa je možnost da bo v 
primeru, ko podjetje ne bo doseglo sporazuma o restrukturi- 
ranju, lahko o restrukturiranju odločila arbitražna komisija, če 
bo seveda ugotovita, da so izpolnjeni pogoji, določeni v 
zakonu. Arbitražna komisija, v kateri bodo imeli predstavniki 
bank upnic svoj glas, za njeno delo pa se bodo smiselno 
uporabljale določbe pravdnega postopka, ne bo mogla arbi- 
trarno in samovoljno posegati v obstoječa pravna razmerja 
med dolžnikom in bankami upnicami: predlagane spre- 
membe in dopolnitve namreč predvidevajo možnost izpodbi- 
janja odločitve arbitražne komisije s tožbo. Predvideni razlogi 
za izpodbijanje odločitve arbitražne komisije so tako formalne 
kot tudi materialne narave. 

Kljub omenjeni dodatni možnosti pa še naprej ostaja 
pomembno načelo prostovoljnosti sodelovanja bank in podje- 
tij pri dogovarjanju posameznih elementov pogodbe, ki niso 
eksplicitno določeni z zakonom. Poslovna samostojnost pri 
izvajanju programa finančnega prestrukturiranja je namreč 

lahko dodatna spodbuda k njegovemu uspešnemu izvajanju, 
saj omogoča bankam in podjetjem, da medsebojna razmerja 
uredijo v obojestransko korist. 

3. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA PRORA- 
ČUNA IN DRUGE POSLEDICE 

Finančne posledice zakona o spremembah zakona o poro- 
štvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb 
iz poslov restrukturiranja dolgov, ki bodo bremenile proračun 
Republike Slovenije, bodo potencialno večje za 5 milijard SIT, 
za kolikor se povečuje poroštveni potencial iz 14. člena 
zakona. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti 
gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov (Uradni 
list RS št. 69/94 in 13/95) se v 2. členu črtajo prva, peta, šesta 
in sedma alinea, dosedanja druga, tretja in četrta alinea pa 
postanejo prva, druga in tretja alinea. 

2. člen 

V drugem odstavku 3. člena se datum »30.9.1994« nadomesti 
z datumom »31. 12. 1995«. 

3. člen 

V prvem odstavku 4. člena se za besedilom »obrestni meri« 
doda vejica, besedilo »R+20%« pa se nadomesti z besedilom 
»ki ne presega R+20% oziroma predpisane obrestne mere 
zamudnih obresti, če je ta v posameznem obdobju nižja,«. 

V drugem odstavku 4. člena se pred besedo »zamenja« doda 
besedilo »v skladu z drugim odstavkom 28. člena zakona o 
bankah in hranilnicah«. 

4. člen 

V tretji alinei drugega odstavka 5. člena se besedilo »z indek- 
som cen na drobno v Republiki Sloveniji« nadomesti z besedi- 
lom »s stopnjo, enako temeljni obrestni meri«. 

5. člen 

V drugem odstavku 7. člena se za besedo »znaša« črta dvo- 
pičje in doda besedilo »največ 80%.«, besedilo do konca 
odstavka pa se črta. 

6. člen 

V 12. členu se črtajo tretji, četrti, peti in šesti odstavek. 

7. člen 

Za 12. členom se dodajo novi členi od 12. a do 12. č, ki se 
glasijo: 

»12. a člen 

Prijavi na javni razpis iz prejšnjega člena mora biti priložen 
sporazum o restrukturiranju dolgov, sklenjen med dolžnikom 
in bankami upnicami ter druge listine, določene v objavi 
javnega razpisa. 

Če se dolžnik ne more sporazumeti z bankami upnicami o 
restrukturiranju dolgov, se lahko prijavi na javni razpis iz 12. 
člena tega zakona in obenem predlaga, naj o restrukturiranju 
njegovih dolgov do bank upnic odloči arbitražna komisija. 

Ministrstvo, pristojno za gospodarske dejavnosti, je dolžno 
najkasneje v 5 delovnih dneh po prejemu predloga iz prejš- 
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njega odstavka predlagati vladi imenovanje predstavnika 
Republike Slovenije v arbitražni komisiji in pozvati banke 
upnice ter Gospodarsko zbornico Slovenije, naj se njihovi 
predstavniki v roku, ki ne sme biti daljši od 15 dni, udeležijo 
ustanovnega sestanka arbitražne komisije. 

Naslednje sestanke arbitražne komisije sklicuje in vodi pred- 
stavnik Republike Slovenije v arbitražni komisiji. 

Tehnične in administrativne storitve zagotavlja arbitražni 
komisiji ministrstvo, pristojno za gospodarske dejavnosti. 

12. b člen 

če to ni v nasprotju z določbami tega zakona, se za poslova- 
nje arbitražne komisije smiselno uporabljajo določbe zakona 
o pravdnem postopku. 

Arbitražna komisija odloča z večino glasov, pri čemer imata 
predstavnika Republike Slovenije in Gospodarske zbornice 
Slovenije vsak po en glas, predstavniki vseh bank upnic pa 
skupaj en glas, za katerega je odločilno glasovanje predstav- 
nikov tistjh bank upnic, katerih terjatve do dolžnika predstav- 
ljajo več kot polovico vseh dolgov, ki naj se restrukturirajo. 

Če banka upnica ne imenuje svojega predstavnika v arbitražni 
komisiji ali če njen predstavnik brez opravičenega razloga ni 
prisoten pri glasovanju oziroma noče glasovati, se šteje, da je 
njen predstavnik glasoval v korist dolžnikovemu predlogu. 

12. c člen 

Arbitražna komisija ugodi dolžnikovemu predlogu, če uteme- 
ljeno meni: 

- da dolžnik brez restrukturiranja dolgov ne bi mogel porav- 
nati vseh svojih obveznosti do bank in mu zato grozi stečaj, 
- da bo dolžnik po restrukturiranju dolgov sposoben redno 
poravnavati vse svoje finančne obveznosti in 
- da bodo banke upnice zaradi restrukturiranja utrpele 
manjšo škodo, kot bi jo utrpele ob stečaju dolžnika. 

Dokončna odločitev arbitražne komisije iz prejšnjega 
odstavka tega člena je izvršilni naslov in nadomešča spora- 

zum iz 12. a člena tega zakona ter zavezuje dolžnika in banke 
upnice pod pogojem, da se Republika Slovenija zaveže s 
poroštvom zaradi restrukturiranja za tolikšen del dolžnikovih 
obveznosti, kot to na predlog dolžnika določi arbitražna komi- 
sija v skladu s tem zakonom. 

Vsaka banka upnica lahko v 15 dneh po vročitvi dokončne 
odločitve arbitražne komisije, s katero se njene terjatve 
zmanjšujejo ali drugače restrukturirajo, vloži zoper dolžnika 
tožbo za razveljavitev takšne odločitve in vzpostavitev prejš- 
njega stanja, če očitno niso izpolnjeni pogoji iz prvega 
odstavka tega člena ali če je smiselno podan kateri od razlo- 
gov, iz katerih je mogoče v skladu z zakonom o pravdnem 
postopku zahtevati razveljavitev razsodbe razsodišča. 

Če sodišče ugodi tožbi iz prejšnjega odstavka, učinkuje razve- 
ljavitev odločitve arbitražne komisije tudi za banke upnice, ki 
niso zahtevale razveljavitve. V takem primeru se šteje, da 
poroštva zaradi restrukturiranja niso bila nikoli dana. 

12. č člen 

Pogodbe o poroštvih zaradi restrukturiranja sklepa minister, 
pristojen za gospodarske dejavnosti. 

Po sklenitvi pogodb iz prejšnjega odstavka pošlje ministrstvo, 
pristojno za gospodarske dejavnosti izvod celotne dokumen- 
tacije ministrstvu, pristojnemu za finance.« 

8. člen 

Besedilo prvega odstavka 14. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

»Skupna višina tistih delov glavnic obveznosti, za katere da 
Republika Slovenija poroštva zaradi restrukturiranja, ob 
nastanku obveznosti ne sme presegati 20.000.000.000,00 to- 
larjev.« 

9. člen , 
r 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

V skladu z določilom 1. členom predlaganega zakona se v 2. 
členu obstoječega zakona črtajo določbe, ki so se izkazale za 
pretirano omejevalne in so onemogočale uporabo zakona v 
dosedanjem besedilu. 

Drugi člen vsebuje spremembo datuma, na katerega se ugo- 
tavljajo relevantni podatki, določila 3. in 4. člena pa so 
potrebne predvsem zaradi prilagoditve določb 4. in 5. člena 
veljavnega zakona spremembam predpisov, ki so nastopile po 
njegovi uveljavitvi. 

Ena izmed poglavitnih ovir za operativnost zakona v doseda- 
njem besedilu pa je bila tudi določba drugega odstavka 7. 
člena, ki je pogojevala višino državnega jamstva z bonitetno 
skupino, v katero banka uvršča svoje terjatve do komitenta. 
Določba 5. člena predlaganih sprememb in dopolnitev to 
spreminja in omogoča dajanje poroštev do višine 80% 
restrukturiranih obveznosti, kar dovoljuje večjo stopnjo prila- 
gajanja konkretnim okoliščinam. 

Določbe 6. in 7. člena nekoliko spreminjajo postopek preiz- 
kusa vlog, prispelih na javni razpis ter določajo sestavo, 
postopek delovanja in odločanja arbitražne komisije, ki lahko 
odloči, da se restrukturiranje opravi tudi proti volji posa- 
mezne banke v skladu z določili novih členov 12. a do 12. č. 

Zaradi novih možnosti, ki jih predlagane spremembe in dopol- 
nitve prinašajo v besedilo zakona, je potrebno prilagoditi tudi 
besedilo 14. člena, ki postavlja zakonito mejo za dajanje 
poroštev po tem zakonu. V B. členu predlaganega zakona, o 
spremembah in dopolnitvah je zato vsebovano nekoliko spre- 
menjeno besedilo omenjenega člena, postavljena pa je tudi 
nova zgornja meja obveznosti, ki jih lahko Republika Slove- 
nija v skladu s tem zakonom prevzame. 

Ker predlagatelj predlaga sprejem zakona po skrajšanem 
postopku, je v 9. členu iz enakih razlogov določeno, da 
spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po 
objavi zakona v uradnem listu. 

Besedilo členov, ki se spreminjajo 
1. člen 

Vlada Republike Slovenije lahko do višine in pod pogoji, ki jih 
določa ta zakon, odloča o dajanju poroštev Republike Slove- 
nije za obveznosti kreditojemalcev iz kreditov, najetih zaradi 

restrukturiranja njihovih obveznosti do bank (v nadaljevanju: 
poroštva zaradi restrukturiranja). 

2. člen 

Poroštvo zaradi restrukturiranja se ne more dati, če: 
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- kreditojemalec ni organiziran kot kapitalska gospodarska 
družba ali kot podjetje, kateremu je Agencija Republike Slo- 
venije za prestrukturiranje in privatizacijo že odobrila pro- 
gram preoblikovanja v skladu z zakonom o lastninskem preo- 
blikovanju podjetij; 
- je kreditojemalec obvladujoča družba v razmerju do druge 
družbe, razen če se vse od njega odvisne družbe zavežejo kot 
solidarni dolžniki za njegove obveznosti iz kreditne pogodbe; 
- je kreditojemalec v stečaju; 
- kreditojemalec opravlja gospodarsko javno službo kot 
svojo dejavnost; 
- je večinski delničar ali družbenik kreditojemalca Republika 
Slovenija; 
- je kreditojemalec ali njegov večinski delničar oziroma druž- 
benik s pogodbo prenesel družbeni kapital na Sklad Repu- 
blike Slovenije za razvoj, ali; 
- je terjatve banke v sanaciji do kreditojemalca ali njegovega 
večinskega delničarja oziroma družbenika prevzela Agencija 
Republike Slovenije za sanacijo.bank in hranilnic kot potenci- 
alne izgube. 3 č|en 

Pri restrukturiranju dolgov po tem zakonu se vse banke, 
katerih terjatve do istega dolžnika se po razvrstitvi v skladu z 
drugim odstavkom tega člena uvrstijo v skupine B, C ali D, 
sporazumejo z dolžnikom, da mu bo vsaka od njih del dolgov 
odpustila ali zamenjala za poslovni delež oziroma delnice 
dolžnika, za odplačilo preostanka teh dolgov pa bo dolžniku 
odobrila nov kredit pod pogoji iz 5. člena tega zakona. 
Za razvrstitev terjatev zaradi izvajanja tega zakona je odlo- 
čilna razvrstitev v skladu z veljavnimi pravili o razvrstitvi 
aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic, 
na dan 30. 9. 1994. Če se terjatve na dan kasnejše razvrstitve 
uvrstijo v slabšo skupino, je odločilna kasnejša razvrstitev. K 
razvrstitvi terjatev mora dati mnenje pooblaščeni revizor, ki je 
revidiral zadnje računovodske izkaze banke. 
Če banka pri restrukturiranju dolgov opusti kakšno zavarova- 
nje za svoje terjatve se za izvajanje tega zakona upošteva 
razvrstitev terjatev po opustitvi zavarovanj. 

4. člen 

Banka mora odpustiti dolžniku znesek dolga, ki predstavlja 
razliko med obračunano višino celotne terjatve in višino terja- 
tve, kakršna bi bila ob upoštevanju dejanskih odplačil glav- 
nice, obresti in drugih obveznosti, če bi dolžnik dolgoval 
samo glavnico in obresti na glavnico po obrestni meri največ 
R+20% ne glede na vmesna odplačevanja dolgov z novimi 
krediti. 
Banka dolžniku bodisi odpusti, bodisi zamenja za poslovni 
delež ali delnice dolžnika del preostanka terjatev po zmanjša- 
nju v skladu s prejšnjim odstavkom, in sicer: 

- pri terjatvah, razvrščenih v skupino B, najmanj 10% preo- 
stanka terjatev, 
- pri terjatvah, razvrščenih v skupino C, najmanj 25% preo- 
stanka terjatev in 
- pri terjatvah, razvrščenih v skupino D, najmanj 50% preo- 
stanka terjatev. 
Prihodki banke, doseženi s sprostitvijo posebnih rezervacij ob 
restrukturiranju iz 3. člena tega zakona, se ne upoštevajo pri 
ugotavljanju davčne osnove za odmero davka od dobička. 

5. člen 

Dolžnik s sklenitvijo kreditne pogodbe z banko (v nadaljeva- 
nju; kreditna pogodba) najame pri banki nov kredit s katerim 
ji odplača del dolgov, ki mu ni bil odpuščen ali zamenjan za 
poslovni delež ali delnice na način iz tretjega odstavka 4. 
člena tega zakona. 

Kredit iz prvega odstavka tega člena banka odobri pod 
naslednjimi pogoji: 

- kreditojemalec banki dolguje samo glavnico in obresti od 
glavnice, ne glede na siceršnje splošne pogoje banke; 

- kreditojemalec začne odplačevati glavnico kredita najmanj 
3 leta po začetku uporabe kredita, in jo odplačuje najmanj 4 
leta v enakih obrokih; 
- glavnica kredita se revalorizira z valutno klavzulo po sred- 
njem tečaju Banke Slovenije za ECU ali z indeksom rasti cen 
na drobno v Republiki Sloveniji in obrestuje po obrestni meri 
največ 9% letno, obresti na revalorizirano glavnico pa se 
plačujejo v četrtletnih obrokih; 
- izpolnitev obveznosti kreditojemalca se delno zavaruje s 
poroštvom države 
- banka med trajanjem kreditiranja neodvisno od kapitalske 
udeležbe v kreditojemalcu imenuje najmanj enega člana nad- 
zornega sveta kreditojemalca, ki zastopa njene interese; 
- kreditojemalec med trajanjem kreditiranja ne sme brez 
soglasja banke imenovati članov uprave, niti prodajati, vla- 
gati, obremenjevati ali dajati v zakup sredstev, katerih vred- 
nost presega 10.000.000,00 SIT ali se statusno preoblikovati z 
razdelitvijo, spojitvijo, pripojitvijo ali prenehanjem. 

7. člen 
Republika Slovenija se s poroštvom zaradi restrukturiranja 
nepreklicno zaveže, da bo banki pod pogoji in na način iz 8. in 
9. člena tega zakona poravnala določen delež denarnih 
obveznosti kreditojemalca iz kreditne pogodbe, če se nad 
dolžnikom začne stečajni postopek ali če se njena terjatev do 
kreditojemalca zmanjša zaradi potrjene prisilne poravnave. 
Delež obveznosti, za katerega da Republika Slovenija poro- 
štvo zaradi restrukturiranja je različen glede na razvrstitev 
terjatev, ki se poplačajo s kreditom iz prvega odstavka 5. 
člena tega zakona in lahko znaša: 
- pri terjatvah, razvrščenih v skupino B, največ 50%, 
- pri terjatvah, razvrščenih v skupino C, največ 40% , 
- pri terjatvah, razvrščenih v skupino D, največ 30% . 

Banka mora v 15 dneh po prejemu poročil iz petega odstavka 
6. člena tega zakona posredovati en izvod teh poročil Ministr-' 
stvu, pristojnemu za finance. Banka mora Ministrstvo, pri- 
stojno za finance sproti obveščati o vseh spremembah višine 
kreditojemalčeve obveznosti ter o vseh dejstvih, ki vplivajo na 
možnost nastanka ali prenehanja pogojev za izpolnitev poro- 
štvene obveznosti. 

12. člen 

Vlada odloča o dajanju poroštev zaradi restrukturiranja na 
predlog ministrstva, pristojnega za gospodarske dejavnosti, 
ki predhodno pripravi in izvede javni razpis, objavljen v Urad- 
nem listu Republike Slovenije in drugih glasilih. 

Javni razpis iz prejšnjega odstavka pripravi ministrstvo, pri- 
stojno za gospodarske dejavnosti najkasneje v 30 dneh po 
uveljavitvi tega zakona in ga v soglasju z ministrstvom za 
finance predloži vladi v potrditev. Kriteriji za izbiro prijav so 
sestavni del javnega razpisa. 

Rok za prijavo na javni razpis iz prvega odstavka tega člena ne 
sme biti krajši kot 60 dni od objave v Uradnem listu Republike 
Slovenije in ne sme trajati dlje kot do 30.6.1995. 

Podjetja z družbenim kapitalom, ki se niso mogla pravočasno 
prijaviti na javni razpis zaradi postopka revizije po zakonu o 
lastninskem preoblikovanju podjetij, se lahko prijavijo tudi po 
poteku rokov iz prejšnjega odstavka. 

Poroštvene pogodbe sklepa minister, pristojen za gospodar- 
ske dejavnosti. 
Po sklenitvi poroštvene pogodbe pošlje ministrstvo za gospo- 
darske dejavnosti izvod celotne dokumentacije ministrstvu, 
pristojnemu za finance. 

14. člen 

Skupna višina poroštev zaradi restrukturiranja lahko znaša 
največ 15.000.000.000 SIT. 

Vlada mora o poroštvih zaradi restrukturiranja enkrat letno 
poročati Državnemu zboru. 
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POROČILO O SKLENITVI POGODOE O 

SOFINANCIRANJU IZGRADNJE 

AVTOCESTNIH ODSEKOV 

MALENCE - ŠENTJAKOR IN 

ZADORROVA-TOMAČEVO 
- EPA 1481 - 

Vlada Republike Slovenije pošilja na podlagi sklepa 20. 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 8/6-1994 v 
obravnavo: 

- POROČILO O SKLENITVI POGODBE O SOFINANCIRA- 
NJU IZGRADNJE AVTOCESTNIH ODSEKOV MALENCE 
-ŠENTJAKOB IN ZADOBROVA-TOMAČEVO 

ki ga je sprejala na 196. seji dne 30. aprila 1996. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Igor UMEK, minister za promet in zveze, 
- Marjan DVORNIK, državni sekretar v Ministrstvu za 
promet in zveze, 
- Jože BRODNIK, predsednik Uprave DARS d.d. 

Državni zbor Republike Slovenije je s svojim sklepom na 20. 
seji dne 8. 6. 1994 naložil Vladi Republike Slovenije, da zago- 
tovi ustrezno pogodbo med DARS-om in Mestom Ljubljana o 
25% sofinanciranju izgradnje vzhodne avtoceste od Malene 
do Šentjakoba in dela severne obvozne ceste od Tomačevega 
do Zadobrove. 

DARS d.d. je takoj po sprejetju sklepa Državnega zbora pri- 
čela z aktivnostmi in posredovala predlog za sklenitev 
pogodbe o sofinanciranju Mestu Ljubljani. Po tromesečnih 
usklajevanjih besedila pogodbe je Mestni sekretariat za 
komunalno gospodarstvo, promet in zveze z dopisom dne 8. 
H.1994 posredoval DARS d.d. predlog pogodbe o sofinanci- 
ranju, ki je bil usklajen med Mestom Ljubljana in DARS d.d. 

Kljub številnim pobudam DARS d.d. in pozivom k podpisu 
Pogodbe, Mesto Ljubljana do 31.12. 1994 usklajene pogodbe 
ni podpisalo. Po 1.1.1995 je DARS d.d. nadaljevala prizadeva- 
nja za podpis pogodbe z Mestno občino Ljubljana, kot prav- 
nim naslednikom Mesta Ljubljana. 16. 2. 1995 je Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana obravnaval pogodbo o sofinancira- 
nju severne in vzhodne AC v vsebini, kot je bila določena z 
Mestom Ljubljana 8. 11. 1994. Predlagatelj pogodbe o sofi- 
nanciranju Sklad stavbnih zemljišč Mesta Ljubljane, je kot 
strokovna služba Mestnega sveta predlagal, da Mestni svet 
odkloni sklenitev pogodbe o sofinanciranju. Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana ni sprejel predlaganega sklepa, torej 
pogodbe o sofinanciranju ni odklonil, temveč je sprejel sklep, 
s katerim je zadolžil strokovne službe Mestne uprave, da 
proučijo vse pripombe iz razprave in pripravijo ustrezne pred- 
loge sklepov za eno od naslednjih sej Mestnega sveta. 

Strokovne službe Mestne uprave niso pripravile ustreznega 
predloga sklepov za Mestni svet. Zaradi nadaljevanja aktivno- 
sti je Vlada Republike Slovenije dne 4. 5. 1995 imenovala 

komisijo za ureditev razmerij z Mestno občino Ljubljana glede 
sofinanciranja predmetnih odsekov avtocest. 

Mestna občina Ljubljana je 23. 6. 1995 posredovala Ministr- 
stvu za promet in zveze svoj pismen predlog o možni udeležbi 
Mesta Ljubljana pri sofinanciranju severne in vzhodne AC. 
Mestna občina Ljubljana je v tem dopisu ugotavljala, da se 
sklep Državnega zbora nanaša na bivše Mesto Ljubljana s 
petimi občinami, ki je imelo bistveno več pristojnosti in virov 
finančnih sredstev, kot sedanja Mestna občina Ljubljana, ki je 
tudi po teritorialnem obsegu manjša kot bivše Mesto Ljub- 
ljana. Zaradi sprememb na nivoju lokalne samouprave in 
državne uprave so se zmanjšali prihodki Mestne občine Ljub- 
ljana glede na bivše Mesto Ljubljana za 25,5%. Zaradi tega je 
predlog 25% soudeležbe pri sofinanciranju avtocest po mne- 
nju Mestne občine Ljubljana nesprejemljiv. Delež Mestne 
občine Ljubljana bi bil glede na zmanjšana sredstva lahko le 
18,6% od celotne investicije, ne pa 25% kot predvideva sklep 
Državnega zbora. Mestna občina Ljubljana je predlagala, da 
sofinancira le severno obvozno cesto, ki ima tudi značaj 
mestne ceste, vzhodno avtocesto, ki je mednarodna cesta, pa 
naj v celoti financira država. Mestna občina Ljubljana je 
nadalje predlagala, da se njen delež pri sofinanciranju 
severne obvoznice ne opredeljuje v odstotkih od investicijske 
vrednosti, temveč v višini finančnih sredstev, glede na potr- 
jeni investicijski program severne obvozne ceste. Predlagano 
sofinanciranje je bilo v višini 10.542.500 USD oziroma 
1.198.651.677 SIT (obračunano po srednjem tečaju Banke 
Slovenije dne 20. 6.1995). Predlagani znesek predstavlja 50% 
investicijsko vrednost po dopolnjenem investicijskem pro- 
gramu severne obvozne ceste. Delež Mestne občine Ljubljana 
bi zajel tudi ovrednotenje stavbnih zemljišč in odškodnino za 
spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč v stavbna zem- 
ljišča. 
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Iz predlogov v predloženem dopisu Mestne občine Ljubljana, 
z dne 21. 6. 1995, je razvidno, da predlogi Mesta Ljubljana 
niso omogočali realizacijo sklepa Državnega zbora, vsled 
česar Vlada Republike Slovenije ni mogla izpolniti naloge, ki ji 
jo je s sklepom naložil Državni zbor. 

Komisija, ki jo je vodil državni sekretar Marjan Dvornik, je do 
začetka oktobra 1995 s predstavniki Mestne občine Ljubljana 
uskladila predlog pogodbe o sofinanciranju. Vlada Republike 
Slovenije je ta predlog pogodbe obravnavala na svoji seji dne 
12. 10. 1995 in sprejela sklep s katerim je sprejela predlog 
pogodbe kot ustrezen in naložila DARS d.d. nadaljevati z 
aktivnostmi za dokončno realizacijo izgradnje odseka AC 
vzhodne avtoceste od Malene do Šentjakoba, to je z razpisom 
za oddajo del za izgradnjo predora Golovec takoj po sklenitvi 
pogodbe o sofinanciranju izgradnje obeh avtocestnih od- 
sekov. 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na svoji seji dne 7.11. 
1995 zavrnil sprejem pogodbe o sofinanciranju, kot sta ga 
pripravila DARS d. d. in strokovne službe Mestne občine 
Ljubljana, v besedilu, kot ga je odobrila Vlada Republike 
Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je nato s sklepom dne 11.1. 1996 
predlagala Mestni občini Ljubljana, da uskladi besedilo 
pogodbe o sofinanciranju izgradnje avtocestnih odsekov 
Malence-Sentjakob in Zadobrova-Tomačevo. V svojem 
sklepu je ugotovila, da določeni členi pogodbe niso v skladu s 
sklepom Državnega zbora. Pogodba je vsebovala odložni 
pogoj, to je podpis dogovora o prometnih projektih na 
območju Mestne občine Ljubljana, s čimer so presežene 
zakonske možnosti Ministrstva za promet in zveze. Poleg tega 
je bil predviden tudi fiksni delež Mestne občine Ljubljana v 
investicijah in izločitev dodatnih del ter predvideno posebno 
financiranje teh del, kar prav tako ni v skladu s sklepom 
Državnega zbora. 

Mestni svet je na svoji seji dne 14. 3. 1996 sprejel sklep s 
katerim je sprejel predlog pogodbe o sofinanciranju, v kate- 
rem so upoštevane pripombe Vlade RS iz sklepa Vlade RS, z 
dne 11. 1. 1996. 

Pogodba med DARS d. d. in Mestno občino Ljubljana, je bila 
podpisana dne 27. 3. 1996. Ob podpisu pogodbe o sofinanci- 
ranju je bil podpisan tudi protokol o nameri. S tem protoko- 
lom so Ministrstvo za promet in zveze, Ministrstvo za okolje in 
prostor, Servis skupnih služb in Mestna občina Ljubljana 
izrazili pripravljenost, da uresničijo projekte v Ljubljani, kot 
prestolnici Republike Slovenije, ki so skupnega pomena za 
Republiko Slovenijo in Mesto Ljubljana. Podpis tega proto- 
kola o nameri ne pomeni sprejemanja konkretnih obveznosti, 
zavezuje pa Ministrstvo za promet in zveze, Ministrstvo za 
okolje in prostor in Servis skupnih služb Vlade Republike 
Slovenije, da bodo sodelovali pri razreševanju prometnih pro- 
blemov Mesta Ljubljane, ki so pomembni tudi za Republiko 
Slovenijo. 

Pogodba o sofinanciranju opredeljuje prispevek Mestne 
občine Ljubljana v višini 20,75% vrednosti investicije, kar 
pomeni, da je prispevek Mestne občine Ljubljana v višini 
predvidenega 25% sofinanciranja Mesta Ljubljane. To je 
sorazmerna izpolnitev sklepa Državnega zbora, glede na dej- 
stvo, da je sedanja Mestna občina Ljubljana po številu prebi- 
valcev za 17% manjša ob bivšega Mesta Ljubljane. 

Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da podpis pogodbe v 
predloženi obliki omogoča nadaljevanje del in da ta pogodba 
smiselno ustreza odločitvi Državnega zbora. Mestna občina 
Ljubljana bo po tej pogodbi o sofinanciranju prispevala do 

leta 2003 2.363.010.000 SIT (18.177.000 USD), po končani 
izgradnji pa bo sklenjen aneks v okviru možnosti Mestne 
občine Ljubljana, s katerim se bo določil rok in način pora- 
čuna vseh obveznosti po tej pogodbi. Kot prispevek Mestne 
občine Ljubljana bo upoštevan tudi prispevek v zemljiščih in 
nepremičninah, ki jih bo Mestna občina Ljubljana zagotovila v 
skladu s to pogodbo. Prispevek v zemljiščih bo potrebno po 
končani izgradnji ovrednotiti ter ta prispevek ustrezno upo- 
števati pri poračunu deleža sofinanciranja Mestne občjne 
Ljubljana. To pomeni, da bo Mestna občina Ljubljana poleg 
zneskov, določenih v 6. členu pogodbe, prispevala tudi pri- 
spevek v zemljiščih in projektih, kar bo predvidoma predstav- 
ljalo vrednost 1.300.000.000 SIT (10.000.000 USD). Po končani 
izgradnji bo potrebno natančno opredeliti prispevek Mestne 
občine Ljubljana, ob upoštevanju vrednosti dodatnih del ter s 
sklenitvijo aneksa zagotoviti dokončno izpolnitev sklepa 
Državnega zbora. 

Pogodbeni stranki sta v pogodbi dogovorili celovito izgradnjo 
infrastrukture, potrebne za funkcioniranje avtocest in obvez- 
nosti v zvezi s tem, ki jih prevzame vsaka pogodbena stranka. 
Že zgrajeni deli avtocestnega sistema okoli Ljubljane in dela, 
ki so predmet obravnavane pogodbe, bodo skupaj tvorili 
celovit sistem in zagotavljali ustrezno prometno rešitev, ki bo 
povečala učinkovitost sistema obvoznih avtocest okoli Ljub- 
ljane. Za vsa dela, ki niso zajeta v uredbi vlade v lokacijskem 
načrtu za AC Malence—Šentjakob in severno obvozno cesto 
Zadobrova-Tomačevo bo Mestna občina Ljubljana zagoto- 
vila potrebna zemljiščja in pripravila projektne rešitve in pri- 
dobila vsa potrebna soglasja in upravna dovoljenja za pridobi- 
tev dovoljenja za gradnjo. DARS d. d. pa bo izpeljala postopke 
za dopolnitev uredbe in izvedla v pogodbi določena dela. Te 
gradnje so naslednje: 

- nova Tomačevska cesta na odseku od rondoja Tomačevo 
do podaljška Dimičeve ulice; 
- priključek na novo vpadnico v podaljšku Allendejeve ulice; 
- Zaloška cesta kot priključek na avtocesto na odseku od 
Rjave ceste do Zadobrovške ceste; 
- rekonstrukcija Litijske ceste glede izgradnje hodnikov in 
kolesarske steze na odseku od Posarske do Sostrske ulice; 
- sprememba oblike priključka na Zasavski cesti tako, da se 
na vzhodni strani opusti diamantna oblika in izvede v obliko 
poldeteljice; 
- dokončanje in prevzem v upravljanje Barjanske ceste od 
južne obvoznice do križišča s Cesto dveh cesarjev; 
- ureditev Peruzzijeve ceste od križišča z Dolenjsko cesto do 
Ižanske; 
- navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo 
in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v 
priključku Tržaške ceste in na zahodno avtocesto v priključku 
Brdo; 
- navezava regijskega odlagališča odpadkov in južnega dela 
Ljubljane na južno ljubljansko avtocestno obvoznico preko 
preurejenega počivališča - priključka Barje. 

Glede na vse navedeno Vlada Republike Slovenije ocenjuje, 
da je pogodba o sofinanciranju ustrezna realizacija sklepa 
Državnega zbora in nedvomno izraža politično voljo države in 
Mestne občine Ljubljana, da v skladu s sprejetim Nacionalnim 
programom izgradnje avtocestnega sistema Republike Slove- 
nije z združenimi močmi zgradita AC Malence-Šentjakob in 
Zadobrova-Tomačevo, skupaj s potrebnimi infrastrukturnimi 
elementi, potrebnimi za povezavo ljubljanske infrastrukture z 
avtocestnim sistemom. 

Podpis pogodbe o sofinanciranju je tudi omogočil nadaljeva- 
nje del na predoru Golovec, tako da bo DARS d. d. lahko v 
mesecu juliju 1996 izvedla razpisni postopek in dela oddala 
najugodnejšemu ponudniku. 
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Na podlagi 3. člena Zakona o Družbi za avtoceste v Republiki 
Sloveniji (Ur. I. RS, št. 57/93) in na podlagi sklepa 20. seje 
Državnega zbora z dne 8. 6. 1994 

SKLENETA 

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji DARS, d. d. Celje, 
Ulica XIV. divizije št. 4, kot investitor, ki jo zastopa predsednik 
uprave družbe JOŽE BRODNIK, dipl. ing. 

in 

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, kot sofinancer, ki jo 
zastopa župan dr. DIMITRIJ RUPEL (v nadaljevanju MOL) 

POGODBO 
o sofinanciranju izgradnje avtocestnih odsekov 
Malence-Šentjakob in Zadobrova-Tomačevo 

1.člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je Državni zbor Republike 
Slovenije na podlagi 5. člena Zakona o Družbi za avtoceste v 
Republiki Sloveniji sprejel sklep o sofinanciranju izgradnje 
avtocestnih odsekov Malence-Šentjakob in Zadobrova-To- 
mačevo in naložil Vladi Republike Slovenije, da zagotovi 
Pogodbo o 25% sofinanciranju s strani Mesta Ljubljana. Vred- 
nost del po tej pogodbi, ki je osnova za sofinanciranje, je 
določena na osnovi predračunske vrednosti stroškov izgrad- 
nje v znesku 87.600.000 USD. 

Mestna občina Ljubljana kot eden izmed pravnih naslednikov 
Mesta Ljubljane soglaša, da prevzame obveznosti po sklepu 
Državnega zbora Republike Slovenije v sorazmerju s številom 
občanov bivšega Mesta Ljubljana. Pogodbeni stranki spora- 
zumno ugotavljata, da se je število prebivalcev zmanjšalo za 
17%, vsled česar pomeni realizacija sklepa Državnega zbora 
Republike Slovenije sorazmerno zmanjšanje udeležbe na 
stroških izgradnje. MOL zagotavlja po tej pogodbi 20,75% od 
skupnega zneska za oba odseka po dinamiki iz 6. člena te 
Pogodbe. 

2. člen 

Gradnja odsekov Malence-Šentjakob in Zadobrova-Toma- 
čevo je v programu avtocest v Republiki Sloveniji, navedena 
odseka avtocest pa zaključujeta obvozni cestni obroč okoli 
Ljubljane. Preostali del cestnega obroča okoli Ljubljane je bil 
ograjen v okviru 10-letnega programa izgradnje cest v Ljub- 
ljani po programu, ki je vključeval tudi izgradnjo mestnih 
vpadnih in mestnih cest na podlagi dogovora med Republiko, 
Slovenijo in Mestom Ljubljana, s katerim so bila urejena vsa 
razmerja sofinanciranja, pri čemer pa sofinanciranje odseka 
Malence-Šentjakob in Zadobrova-Tomačevo ni obseženo v 
navedenem dogovoru. 

3. člen 

Odsek Malence-Šentjakob poteka od razcepa ob Dolenjski 
cesti do Šentjakoba (občinska meja z Občino Domžale) v 
dolžini 10,75 km. Odsek Zadobrova-Tomačevo poteka od 
razcepa Zadobrova do Tomačevega v dolžini 4,30 km. Skupna 
predračunska vrednost stroškov izgradnje znaša 87.600.000 
USD. 

4. člen 

Odseka Malence-Šentjakob in Zadobrova-Tomačevo pote- 
kata po območju Mestne občine Ljubljana. Na trasi obeh 
odsekov so predvideni naslednji značilni objekti: 

a) trasa Malence-Šentjakob: 

~ predor dolžine 570 m v dveh tropasovnih ceveh pod Go- 
lovcem; 
~ priključki Litijska cesta, Zaloška cesta, Sneberje, Zasavska 
cesta; 
~ razcepa Malence in Zadobrova; 

- podvoz pod železniškimi tiri v Zalogu; 
- mostova čez Ljubljanico in Savo; 
- viadukt v Bizoviku; 
- pokriti vkop nad Bizovikom; 
- komunalna infrastruktura na Bizoviku. 

b) trasa Zadobrova-Tomačevo: 

- priključek Tomačevo; 
- priključek Šmartinska cesta. 

5. člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da v uredbi o lokacijskem 
načrtu odseka AC Zadobrova-Tomačevo ni predvidena 
gradnja; 

- nove Tomačevske ceste na ddseku od rondoja Tomačevo 
do podaljška Dimičeve ulice; 
- priključka na novo vpadnico v podaljšku Allendejeve ulice; 
- Zaloške ceste kot priključek na avtocesto na odseku od 
Rjave ceste do Zadobrovške ceste; , 
- rekonstrukcija Litijske ceste glede izgradnje hodnikov in 
kolesarske steze na odseku od Pasarske do Sostrske ulice; 
- spremembe oblike priključka na Zasavski cesti tako, da se 
na vzhodni strani opusti diamantna oblika in izvede v obliko 
poldeteljice; 
- dokončanje in prevzem v upravljanje Barjanske ceste od 
južne obvoznice do križišča s Cesto dveh cesarjev; 
- ureditev Peruzzijeve ceste od križišča z Dolenjsko cesto do 
Ižanske, 
- navezava regionalne ceste R376 med Horjulom, Dobrovo 
in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v 
priključku Tržaške ceste in na zahodno avtocesto v priključku 
Brdo, 
- navezava regijskega odlagališča odpadkov in južnega dela 
Ljubljane na južno ljubljansko avtocestno obvoznico preko 
preurejenega počivališča - priključka Barje. 

Zato se obe pogodbeni stranki obvezujeta, da se ustrezno' 
dopolni uredba o lokacijskem načrtu in zagotovi izgradnja v 
predhodnem odstavku navedenih del, v okviru projekta gradi- 
tve AC Zadobrova - Tomačevo in AC Malence - Šentjakob. 

Prvopogodbena stranka bo izpeljala postopke za dopolnitev 
uredbe in zagotovila kritje vseh stroškov gradnje v predhod- 
nem odstavku navedenih gradenj v okviru izvedbe AC 
Malence - Šentjakob in AC Zadobrava - Tomačevo. 

Prvopogodbena stranka bo na podlagi s strani Mestne občine 
Ljubljana pridobljene dokumentacije zemljišč in nepremičnin 
za objekte iz 5. člena takoj realizirala svoje obveznosti. 

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bo Mestna občina 
Ljubljana za ceste in objekte iz tega člena zagotovila vsa 
potrebna zemljišča, pripravila projektne rešitve in pridobila 
vsa potrebna soglasja in upravna dovoljenja za pridobitev 
dovoljenja za gradnjo. 

6. člen 

Sofinancer bo za sofinanciranje izgradnje obeh odsekov avto- 
ceste zagotovil do 31. 12. 2003 skupaj 18.177.000 USD in 
sicer: 

v letu 
v letu 
v letu 
v letu 
v letu 
v letu 
v letu 
v letu 
v letu 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

2.272. 
2.272 
2.272 
2.272 
2.272 
2.272 
2.272. 
2.272. 
2.272. 

125 USD 
125 USD 
125 USD 
125 USD 
125 USD 
125 USD 
125 USD 
125 USD 
125 USD 

Skupaj 18.177.000 USD 
Pogodbeni stranki se sporazumeta, da se vrednost prispevkov 
za sofinanciranje izgradnje odsekov Malence - Šentjakob in 
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Zadobrova - Tomačevo po tej pogodbi poračuna po plačilu 
zadnjega obroka, plačanega s strani MOL-a in se v zvezi s tem 
še sklene aneks k tej pogodbi tako, da se razmerje sofinanci- 
ranja ne spremeni in MOL poračuna stroške tako kot bo 
določeno v aneksu k tej pogodbi, pri čemer bosta pogodbeni 
stranki določili višino, rok in način obračuna vseh prispevkov 
obeh strank v investiciji po tej pogodbi, vse v skladu z mož- 
nostmi MOL. Zneske iz prejšnjega odstavka Mestna občina 
Ljubljana poravna do 30. 9. za tekoče leto s tem, da se najprej 
poračuna vrednost zemljišč, ki jih je Mestna občina Ljubljana 
za te namene že pridobila in prenesla na investitorja. 

7. člen 

Mestna občina Ljubljana kot sofinancer imenuje svojega 
predstavnika v nadzorni organ investitorja, za nadzor nad 
potekom celotne gradbene investicije, ki je predmet te 
pogodbe, protokola o nameri in eventuelnih aneksov. 

Pogodbeni stranki 'se obvezujeta s to pogodbo ustanoviti 
Skupino za izvedbo projekta po tej pogodbi (v nadaljevanju: 
SIP). SIP sestavlja 7 članov. DARS, d. d. imenuje 4 člane, 
Mestna občina Ljubljana imenuje 3 člane. 

Naloge SIP so: 
- spremljanje izvajanja investicij, ki so predmet te pogodbe, 
protokola o nameri in eventuelnih aneksov; 
- usklajevanje interesov pogodbenih strank; 
- predlaganje rešitev pristojnih organov. 

Način svojega dela določi SIP s poslovnikom, ki ga sprejme 
na svoji prvi seji. Prvo sejo SIP skliče uprava DARS, d. d. v 
roku 30 dni po podpisu te pogodbe. 

8. člen 

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da za izvedbo investicije 
po tej pogodbi DARS, d. d. prevzema vodstvo za oba odseka. 
MOL s podpisom te pogodbe pooblašča DARS, d. d., da v 
njegovem imenu, po opravljenem postopku izbire izvajalcev 
sklene potrebne izvajalske pogodbe za izvedbo izgradnje, in 
da opravi potrebna dejanja, s katerimi se bo zagotovila izgrad- 
nja odsekov Malence - Šentjakob in Zadobrova - Tomačevo, 
določenih s sklepom 20. seje Državnega zbora z dne 8. 6. 
1994. 

9. člen 

Mestna občina Ljubljana si bo prizadevala, da bodo njeni 
organi in javne službe, prioritetno, učinkovito in optimalno 
obravnavale postopke v zvezi z izvedbo te investicije. 

10. člen 

Investitor se obvezuje redno in celovito obveščati MOL o 
stanju del in o vseh vprašanjih, nastalih pri izgradnji odsekov 
Malence - Šentjakob in Zadobrova - Tomačevo preko delo- 
vanja SIP in s polletnimi pisnimi poročili. 

Pogodbeni stranki se obvezujeta vsa odprta vprašanja v zvezi 
z realizacijo te pogodbe reševati sporazumno, v primeru, da 
sporazumno določenih vprašanj ne bosta mogli razrešiti, pa 
določata kot pristojno sodišče stvarno pristojno sodišče v 
Ljubljani. 

11. člen 

Ta pogodba je napisana v 6 (šestih) izvodih in začne veljati, ko 
jo podpišeta pogodbeni stranki. Pogodbeni stranki soglašata, 
da se ta pogodba podpiše sočasno s protokolom o nameri 
med MOL, MPZ in MOP. 

Na podlagi sklepa sveta Mestne občine Ljubljana, št. 402-2/96, 
z dne 14. 3. 1996 in na podlagi sklepa Vlade Republike 
Slovenije, št. 402-03/93-1/25-8, z dne 21. 3. 1996 

sklenejo 

Ministrstvo za promet in zveze, ki ga zastopa minister Igor 
Umek, dipl. oec., 

Ministrstvo za okolje in prostor, ki ga zastopa minister dr. 
Pavel Gantar, 

Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, ki ga zastopa 
direktor Valentin Gerkman in 

Mestna občina Ljubljana, ki jo zastopa župan dr. Dimitrij 
Rupel 

PROTOKOL O NAMERI 

da pripravijo in uresničijo projekte v Ljubljani, kot prestolnici 
Republike Slovenije, ki so skupnega pomena za Republiko 
Slovenijo in Mesto Ljubljana. 

1. člen 

Stranke tega protokola nesporno ugotavljajo, da obstaja vrsta 
projektov, ki so skupnega pomena tako za Republiko Slove- 
nijo, kot tudi za ureditev mesta in da njihova realizacija 
pomeni za vse strani nujno izboljšanje ekoloških, prometnih 
in delovnih razmer v prestolnici Republike Slovenije. 

2. člen 

Stranke, podpisnice tega Protokola, s tem Protokolom potrju- 
jejo voljo in namero, da s skupnim delovanjem v okviru 
zakonskih možnosti in pristojnosti vseh strank, na področju 
prostorske, organizacijske in investicijske priprave projektov 
skupnega pomena zagotovijo realizacijo teh projektov. 

Stranke se obvezujejo v okviru svojih pristojnosti predlagati in 
se zavzemati za sprejem predlogov pri pristojnih organih, 
potrebnih za realizacijo teh projektov. Pri tem bo vsaka 
stranka storila v okviru svojih možnosti vse potrebno, da bodo 
ti projekti lahko čimpreje realizirani v skladu z nacionalnimi 
potrebami in potrebami Mestne občine Ljubljana. 

3. člen 

Vse stranke štejejo kot pomembne projekte skupnega inte- 
resa: 

1. Dokončanje projekta avtocestnega sistema v Ljubljani 
(Severna obvoznica, Vzhodna avtocesta in navezavo Gorenj- 
ske avtoceste na Zahodno Ljubljansko obvoznico, ki je nujna 
zaradi preusmeritve tranzitnega prometa in razbremenitve 
Celovške ceste kot ene glavnih nosilk mestnega in primest- 
nega javnega potniškega prometa.) 

2. Projekt Ljubljanskega železniškega vozlišča, ki bo usklajen 
s Slovenskimi železnicami d. d. 

3. Projekt Ljubljanske železniške potniške postaje, ki bo 
usklajen s Slovenskimi železnicami s programom centralnih 
dejavnosti (komercialni program) na območju med Vilharjevo, 
Slovensko, Masarykovo in Šmartinsko cesto, vključno z 
rekonstrukcijo železniškega podvoza na Šmartinski cesti. 

4. Dolgoročni projekt regionalnega in mestnega javnega tir- 
nega transporta, ki bo usklajen s Slovenskimi železnicami d. 
d. 

5. Projekt izgradnje javnih garaž in parkirnih hiš. 

4. člen 

Stranke se s tem Protokolom o nameri, v skladu z zakoni in 
drugimi sprejetimi akti, zavezujejo, da bodo usklajeno in 
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vzajemno delovale pri vseh fazah nastajanja in realizacije 
naštetih projektov in da bodo za realizacijo eventualno anga- 
žirale tretje zainteresirane partnerje. 

Stranke se s tem Protokolom zavezujejo ustanoviti koordina- 
cijsko skupino, ki bo zagotovila operativno usklajevanje vseh 
aktivnosti strank pri realizaciji projektov po tem Protokolu. 

5. člen 

Ministrstvo za promet in zveze se obvezuje predlagati Vladi 
Republike Slovenije soglasje k Aneksu iz 6. člena Pogodbe o 
sofinanciranju izgradnje avtocestnih odsekov Malence - 
Šentjakob in Zadobrova - Tomačevo, s katerim bosta Mestna 
občina Ljubljana in DARS d. d. določila proračun, višino, rok 

in način plačila poračuna glede sofinanciranja Severne 
obvoznice in Vzhodne avtoceste tako, da bodo obveznosti 
proračuna v skladu z možnostmi Mestne občine Ljubljana. 

6. člen 

Stranke sklenejo ta Protokol s ciljem, da se v Ljubljani ustvari 
razmere z ustrezno urejenim prometnim sistemom in bivanj- 
skim in kulturnim okoljem, primernim in značilnim za prestol- 
nice evropskih držav. 

Ta Protokol se sklene in podpiše skupaj s Pogodbo o sofinan- 
ciranju izgradnje avtocestnih odsekov Malence - Šentjakob 
in Zadobrova - Tomačevo. 

beležke 
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POROČILO NADZORNEGA ODRORA 

SKLADA RS ZA SUKCESIJO 

0 DELOVANJU SKLADA V LETU 1995 

Sklad Republike Slovenije za sukcesijo v prilogi pošilja, POROČILO NADZORNEGA ODBORA SKLADA RS ZA SUK- 
skladno z določilom 2. odstavka 5. člena Zakona o Skladu CESIJO O DELOVANJU SKLADA. 
Republike Slovenije za sukcesijo (Uradni list RS 10/93 in 
38/94), 

Sklad RS za sukcesijo je v letu 1995 nadaljeval aktivnosti, 
določene v Zakonu o Skladu RS za sukcesijo in predvidene na 
sejah upravnega odbora Sklada. 

Upravni odbor je imel v letu 1995, vključno z 12. sejo, pet sej. 
Upravni odbor je obravnaval še zadnje vloge, ki so jih vložili 
na sklad upravičenci po Zakonu o Skladu RS za sukcesijo, za 
sklenitev pogodb o prenosu terjatev (cesijske pogodbe) in 
prevzemu izpolnitve. 

Upravni odbor je sproti spremljal postopke za zavarovanje 
nepremičnin nekdanje SFRJ v tujini, ki so se začeli intenzivi- 
rati v letu 1995. Ugodno so se končali postopki na Češkem, 
ZRN, na Novi Zelandiji, v Ruski federaciji in na Japonskem, tik 
pred dokončanjem je v Švici. Posebej pa je bila pomembna 
pravda za rezidenco nekdanjega veleposlanika SFRJ pri OZN, 
ki se je končala z zavrnitvijo tožbenega zahtevka, ki ga je 
postavila Zvezna republika Jugoslavija in v njem zahtevala, po 
svojih navedbah, izključno lastništvo nad nepremičnino kot 
edina naslednica nekdanje SFRJ. Postopki pa se nadaljujejo 
še v drugih državah, kot npr. v Veliki Britaniji, Argentini, v 
Braziliji, v Kanadi, na Švedskem, v Belgiji in na Nizozemskem. 
Glede na stanje pogajanj med državami naslednicami nekda- 
nje SFRJ pa se bodo postopki začeli še v drugih državah, npr. 
v ZDA. 

Sklad je konec leta 1995 začel skladno z dogovorom z Banko 
Slovenije in Ministrstvom za finance tudi postopke za zavaro- 
vanje finančnih depozitov bivše NBJ pri tujih bankah. Po 
dvigu sankcij z resolucijo Varnostnega sveta št. 1022 se je 
namreč pojavila bojazen, da bodo tuje banke sprostile depo- 
zite, naložene na ime bivše Narodne banke Jugoslavije. Zlasti 
se je pri tem pojavljalo tudi pereče vprašanje zavarovanja 
bančne tajnosti. Vendar pa smo do sedaj ugotovili, kar je 
razvidno iz poročila o postopkih o zavarovanju finančnih 
depozitov, da so tuje države in poslovne banke ločile med 
dvigom sankcij proti ZRJ in delitvijo skupnega premoženja 
med državami naslednicami nekdanje SFRJ. 

Informacija o stanju postopkov zavarovanja nepremičnin 
nekdanje SFRJ v tujini in depozitov nekdanje Narodne 
banke Jugoslavije v tujini 

Nobena od navedenih držav ne priznava kontinuitete ZRJ po 
SFRJ. 

V ZRN so računi v glavnem prazni. Obvestilo glede prepovedi 
razpolage z nepremičninami je posredovano na vsa pristojna 
deželna sodišča. 

V Veliki Britaniji je začet postopek za nepremičnine (vpis 
prepovedi razpolage) in dan predlog za začetek postopka 
zavarovanja depozitov pri banki. Britanska centralna banka je 
opozorila poslovne banke, da je premoženje nekdanje NBJ 
»kontaminirano« in so lahko odškodninsko odgovorne proti 
ostalim naslednicam, če bi slučajno izplačevale po nalogu 
Narodne banke Jugoslavije (ZRJ). Pooblaščeni odvetnik pa še 
preučuje možnost postopkov proti »povezanim osebam« z 
Ofacove liste. 

Švedska, Danska, Norveška in Finska: po podatkih, ki so jih 
posredovale banke, je nekaj denarja deponiranega še na 
Švedskem in na Norveškem. Povsod je dan nalog, da se začne 
postopek zavarovanja, kakor tudi za nepremičnine. 

Ruska federacija: na Vnešekonombanki so še sredstva iz 
klirinškega poslovanja med nekdanjo SFRJ in ZSSR. Vendar 
pa po predpisih Ruske federacije, ki urejajo bančni sistem, 
Vnešekonombanka smatra Republiko Slovenijo za t. i. tretjo 
osebo, ki ni upravičena zahtevati podatkov o stanju kliringa in 
za upravičeno osebo smatra le Narodno banko Jugoslavije, ne 
glede na to, da sedanja NBJ (ZRJ) ni edina pravna naslednica 
bivše NBJ. Vnešekonombanka korespondira le z NBJ. To 
stališče zastopa Vnešekonombanka kljub drugačnemu sta- 
lišču glede nasledstva SFRJ ruskega ministrstva za finance in 
ministrstva za zunanje zadeve. Da bi razjasnili to dvojnost in 
pridobili podatke, potrebne za nadaljnje ukrepanje, je Ministr- 
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stvo za zunanje zadeve RS pripravilo noto, naslovljeno na 
Ministrstvo za zunanje zadeve Ruske federacije, da bi le-to 
posredovalo pri Vnešekonombanki zaradi spremembe tret- 
maja RS. 

Nepremičnine je Rusija zamrznila. 

V Švici je združenje švicarskih poslovnih bank priporočilo 
bankam, da ne izplačujejo z računov NBJ ničesar. Na podlagi 
tega so švicarske poslovne banke še vnaprej zamrznile vsa 
deponirana sredstva bivše Narodne banke Jugoslavije. Zaradi 
tega stališča s postopkom v Švici še nismo začeli. Postopek 
za zavarovanje nepremičnin je v teku. 

Avstrija je na področju zavarovanja in blokade premoženja 
nekdanje federacije do sedaj storila najmanj. Nepremičnine 
so sicer zamrznjene, vendar pa je deblokirano vse ostalo 
premoženje, za katerega ni bilo posebej zahtevano, da se 
zavaruje. V Avstriji je Hrvaška že po sodni poti dosegla blo- 
kado vseh sredstev bivše NBJ pri poslovnih bankah, tako da 
Sloveniji ni treba začeti posebnega postopka. Ostaja pa pro- 
blem povezanih oseb, ki poslujejo nemoteno. Po mnenju 
avstrijskega odvetnika je blokada računov povezanih pravnih 
oseb še težja, ker bi bilo treba najprej ugotoviti, ali so bila na 
njihove račune sploh opravljena kakršna koli nakazila z raču- 
nov NBJ in kdaj. 

Italijanske banke so na noto slovenskega veleposlaništva v 
Italiji odgovorile, da ostajajo do sklenitve sukcesijskega dogo- 
vora vsa sredstva in premoženje nekdanje SFRJ, vključno 
deponirana sredstva, zamrznjena. 
Veleposlaništvo v Italiji pokriva tudi Ciper. Po neuradnih 
podatkih bi naj NBJ prav v ciprske banke transferirala največ 
premoženja. Kljub urgencam na Veleposlaništvo v Italiji pa 
nismo prejeli še nikakršnega odgovora. 

V Franciji je dan nalog, da se opravi zavarovanje depozitov v 
višini 16,39% od deponiranih sredstev. Nekatere banke so na 
zahtevo slovenskega veleposlaništva v Parizu sporočile 
podatke o višini deponiranih sredstev. Postopek bo sprožen 
pri vseh bankah, o katerih imamo podatke, da so pri njih 
depoziti NBJ. Veleposlaništvo je sporočilo, da naj bi imela 
bivša federacija še konzulat v Lyonu in v Marseillu ter gene- 
ralni konzulat v Strassbourgu, ki so sedaj vsi zaprti. Status 
lastništva bodo raziskali. 

V Grčiji je prav tako dan nalog za začetek postopka zavarova- 
nja nepremičnin, medtem ko NBJ ni imela pri grških bankah 
deponiranih sredstev. 

Blanka Primec 
dir. Sklada 

Stanje terjatev In obveznosti na dan 31.12.1995 

Sklad Republike Slovenije za sukcesijo je začel sklepati s 
pravnimi in fizičnimi osebami s področja Republike Slovenije, 
skladno z določili 11. in 15. člena Zakona o Skladu RS za 
sukcesijo, cesijske pogodbe in pogodbe o prevzemu izpolni- 

tve za terjatve oziroma dolgove Republike Slovenije. Banke 
Slovenije ter slovenskih pravnih in fizičnih oseb do institucij 
nekdanje federacije. Upoštevalo se je stanje terjatev in obvez- 
nosti po tečaju na dan 8. 10. 1991. 

I. 
Z institucijami Republike Slovenije je Sklad sklenil dva spora- 
zuma o prevzemu terjatev in sicer: 
- Banka Slovenije, terjatev do NBJ 8.649.807.115,20 SIT 
- Devizni inšpektorat RS do ZDI 55.926.576,83 SIT 
Skupaj institucije Republike Slovenije 8.705.733.691,03 SIT 

Sklad je do 31. 8. 1995 sklenil skupaj 57 pogodb, od tega: 
- 56 cesijskih pogodb 
- 1 pogodbo o prevzemu izpolnitve. 
Cesijske pogodbe so sklenjene: 
- 16 pogodb s fizičnimi osebami 
- 41 pogodb s pravnimi osebami. 
Fizične osebe izkazujejo naslednje terjatve: 
- 14 zahtevkov do Jugoslovanske ljudske armade, 
- 2 zahtevka do Zveznega trgovinskega inšpektorata 
Pravne osebe izkazujejo: 
- 11 zahtevkov do Narodne banke Jugoslavije (kliring) 
- 9 zahtevkov do Jubmesa, od tega 
- 3 zahtevki iz naslova lastništva 
- 9 zahtevkov iz naslova združenih sredstev 
- 16 zahtevkov do Sklada federacije za pospeševanje razvoja 
manj razvitih republik in AP Kosovo iz naslova kreditiranja 
- 1 zahtevek do JLA iz naslova neplačanih faktur 
- 2 zahtevka do JIK banke iz naslova maloobmejnega pro- 
meta 
- 1 zahtevek do Zveznega sekretariata za razvoj. 

Slovenske pravne in fizične osebe, skladno s 15. členom 
Zakona o Skladu RS za sukcesijo, izkazujejo do bivših fede- 
ralnih ustanov terjatve in dolgove v naslednjih zneskih: 
terjatve: 
- NBJ 156.919.050,40 SIT 
- Jubmes, skupaj 26.154.126,26 SIT 
- lastništvo 4.365.077,00 SIT 
- naložbe 21.789.049,26 SIT 
- Sklad federacije za nerazvite 44.325.823,00 SIT 
- JLA, skupaj 4.399.392,70 SIT 
- fizične osebe 432.917,80 SIT 
- pravne osebe 3.966.474,90 SIT 
- JIK Banka 6.648.801,80 SIT 
- ZS za razvoj 1.992.837,90 SIT 
- Zvezni tržni inšpektorat 2.769.264,00 SIT 
obveznosti: 
- pogodba o prevzemu izpolnitve se nanaša na dolg do 

Jubmesa v višini 936.017 SIT. 
Skupaj pravne in fizične osebe: 
terjatve 
obveznosti 

Skupaj terjatve I in II 

243.209.296,06 SIT 
. 936.017,00 SIT 

8.948.942.987,09 SIT 

TERJATVE IN OBVEZNOSTI SKLADA RS ZA SUKCESIJO 
(V SIT) NA DAN 8. 12. 1995 (priloga h gradivu UO) 

TERJATVE 
A Prevzeto 8.948.942.987,09 

1. NBJ 8.649.807.115,20 
2. Zvez. dev. inšpektorat 55.926.576,00 

" 3. NBJ-kliring 156.919.050,00 
"4. JUBMES 

- lastninski deleži 4.365.077,00 
- naložbe 21.789.049,26 

*• 5. JLA 
- odpravnine (fiz. osebe) 432.917,80 
- pog. odnosi (pravne os.) 3.966.474,90 

" 6. Sklad feder. za ner. 44.325.823,00 
" 7. Zv. tržni inšp. 2.769.264,00 
** 8. Zv. komite za znanost in tehn. 1.992.837,00 

OBVEZNOSTI 
A Prevzeto 8.706.669.708,20 
1. Banka Slovenije 8.649.807.115,20 
2. Dev. inšpekt. RS 55.926.576,00 
Zv. sklad za povečanje zaposlenosti 173.621.548,00 
C. Odstop od sklenitve pogodbe"*** 
1. Jubmes 12.878,29 
3 C. Odstop od sklenitve pogodbe*"*' 
1. Agencija fed. za sanacijo bank in hranilnic 16.103.891,20 
Zv. sklad za povečanje zaposlenosti 173.621.548,00 
*** 3. Jubmes kredit 936.017,00 
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B Prijavljeno (**) 

1. NBJ 
- kliring 302.367.923,00 
- garancije 2.399.705,00 
2. JUBME5) 
- lastninski deleži 2.533.086,00 
~ naložbe 19.157.265,74 
3. JLA 
- pogodbeni odnosi 2.689.028,10 
4. Sklad za nerazvite 394.223.642,00 
5. Jugos. tržišče kapitala in vred. papirjev 173.179,00 
Skupaj 723.543.828,84 

B Prijavljeno ("*) 

2. NBJ 
— garancije 1.574.860,00 
- vojni servis 581.206.112,00 
3. JLA 
4. Zvezni zavod za standardizacijo 1 831,00 
5. Zvezna carinska uprava 1.787.207,00 
6. Zvezni zavod za mere 1.870,00 
7. Zv. sklad za povečanje zaposlenosti 173.621.548,00 
8. Jubmes 632.902.843,00 
9 Aaencija fed. za zavarovanje depozitov in sanacijo bank a 16.103.891,00 
Zv. sklad za povečanje zaposlenosti 173.621.548,00 

C. Odstop od sklenitve pogodbe"" 
1. Jubmes 12.878,29 
3 C. Odstop od sklenitve pogodbe"" 
1. Agencija fed. za sanacijo bank in hranilnic 16.103.891,20 
Zv. sklad za povečanje zaposlenosti 173.621.548,00 
Skupaj 893.025.740,00 

C. Odstop od sklenitve pogodbe"" 
1. Jubmes 12.878.293 

C. Odstop od sklenitve pogodbe"" 
1. Agencija fed. za sanacijo bank in hranilnic 16.103.891,20 
2. Zv. sklad za povečanje zaposlenosti 173.621.548,00 
Skupaj 189.725.439,20 

Opombe: 
(") terjatve subjektov, ki niso institucije Republike Slovenije, se 
prevzemajo z neodplačno cesijo 

("") obveznosti od subjektov, ki niso institucije Republike Slove- 
nije, Sklad no prevzema, ampak je lahko le agent pri njihovem 
event izpolnjevanju po odločitvi in s sredstvi osnovnih dolžnikov 

institucij, navedenih v seznamu 

("") prijavljene terjatve, vendar so osebe odklonile podpis 
pogodbe o cosiji oz. prevzemu izpolnitve 

1. v tabeli »A prevzeto« so navedeni zneski, ki izhajajo iz cesijskih 
pogodb, ki jih je Sklad sklenil z upravičenci, ki so prijavili svoje 
terjatve na Sklad 

2. vse vrednosti so pretvorjene v tolarje, skladno s 5. členom 
Sklepa o metodologiji za prevzem terjatev in obveznosti in nasled- 
stva do nekdanje SFRJ 

3. terjatve in obveznosti, navedene v tabeli -B Prijavljeno«, so le 
orientacijske, ker niso v celoti dokumentirane, v posameznih pri- 
merih pa ne ovrednotene s strani vlagatelja zahtevka 

4 
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POROČILO O DELU RAČUNSKEGA 

SUDIŠČA RS 

Računsko sodišče Slovenije pošilja 

skladno z določilom 34. člena Zakona o Računskem 
sodišču Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 48/94) 

POROČILO O DELU RAČUNSKEGA SODIŠČA 
OD 1. 1. 1995 DO 31. 3. 1996. 

RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 

V skladu z določilom 4. točke 8. člena Poslovnika Računskega 
sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/95) je Veliki 
senat Računskega sodišča na 26. seji dne 8. maja 1996 sprejel 
naslednje 

POROČILO O DELU RAČUNSKEGA SODIŠČA 
) OD 1.1.1995 DO 31.3.1996 

Št. 3105-1/96-2 Dr. Vojko A. Antončič 
Predsednik 

Ljubljana, 8. 5. 1996 

VSEBINA 

Dr. Vojko A. Antončič: Uvodna pojasnila 
Zdenka Vidovič: Poročilo revizijskega sektorja 
Dr. Janez Gabrijelčič: Poročilo revizijskega sektorja 
Dr. Etelka Korpič-Horvat: Poročilo revizijskega sektorja 
Nadja Žnidarčič-Ferarri: Poročilo revizijskega sektorja 
Mag. Nataša Knaubert-Šorli: Poročilo revizijskega sektorja 
Silva Jamnik: Poročilo revizijskega sektorja 
Martin Jakše: Poročilo revizijskega sektorja 
Ana Praprotnik: Poročilo revizijskega sektorja 

UVODNA POJASNILA 

dr. Vojko A. Antončič 

Predsednik Računskega sodišča 

1. Konstituiranje Računskega »odišča 

Razločujemo tri razvojne faze Računskega sodišča: priprav- 
ljalno fazo, formativno fazo in fazo ustaljenosti. Kot priprav- 
ljalno fazo obravnavamo prvo polovico leta 1995. Za začetek 
formativne faze štejemo mesec julij 1995, ko smo se preselili v 
sedanje delovne prostore, začeli zaposlovati revizijske 
delavce in začeli izvajati nadzore. Formativna faza bo trajala 
še celo leto 1997. V prvi polovici leta 1998 pa naj bi prešli v 
fazo ustaljenosti. 

V pripravljalni fazi smo delovali v začasnih prostorih (prvi 
mesec jih sploh nismo imeli). Do 1. 3. 1995 so vse članice in 
člani Računskega sodišča, ki so bili imenovani 9. 12. 1994, 
sklenili delovno razmerje na Računskem sodišču. Zaposlili 
smo še generalno sekretarko in dve tajnici. 

V pripravljalni fazi delovanja smo; 
• določili organizacijsko shemo Računskega sodišča, se 
pravi, 
• razčlenili smo delovanje Računskega sodišča na posa- 
mezne funkcije in 
• določili organizacijske enote in službe na Računskem so- 
dišču, 
• pripravili smo poslovnik, 
• pripravili osnovne interne akte kot na primer 
• Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest. 
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• Pravilnik o točkovanju revizijskih dosežkov 
• Pravilnik o napredovanju na delovnem mestu 

sod toS'3'irl3°m
in

s
,™,"W',r<> " <""0,a"i* 

• )Ls,k'a.du f Postavljeno organizacijsko shemo pripravili načrt za (pre)ureditev sedanjih delovnih prostorov in 
• pripravili načrt za informatizacijo poslovanja Računskega 
sodišča, 
• analizirali smo normativno okolje, v katerem delujejo posa- 
mezni uporabniki javnih finančnih sredstev, 
• nastavili nadzorni program in 
• izdelali načrte za izvedbo posameznih nadzorov, 
• pregledali smo poročila o finančnem poslovanju političnih 
strank (in določili, kako mora biti strukturirano poročilo o 
finančnem poslovanju politične stranke, da zadosti predpi- 
som, ki jih je treba pri tem upoštevati), 
• sestavili smo načrt zaposlovanja, izvedli razpis prostih 
delovnih mest in opravili prek 70 obsežnih intervjujev s prijav- 
ljenimi kandidati za revizijske delavce, 
• vzpostavili smo sodelovanje z Zveznim računskim sodiš- 
čem Nemčije in Računskim sodiščem Avstrije, 
• včlanili smo se v Mednarodno združenje vrhovnih revizij- 
skih ustanov (INTOSAI) in v Evropsko združenje vrhovnih 
revizijskih ustanov (EUROSAI). 

Pri konstituiranju Računskega sodišča imamo opraviti s 
popolno formalno-pravno diskontinuiteto: prejšnji instituci- 
onalni koncept (inšpiciranja finančno-materialnega poslova- 
nja pravnih oseb) smo zamenjali s konceptom vrhovne revizij- 
ske ustanove, ne da bi pri tem z zakonom zagotovili, da bi 
nova ustanova vsaj deloma nastala iz prejšnje. Zato bi bilo 
dobro, da bi vzpostavili sodelovanje (ali celo partnerski 
odnos) z Agencijo za plačilni promet, nadziranje in informira- 
nje (APPNI), saj bi lahko s tem minimizirali negativne učinke, 
ki jih je povzročila formalno-pravna diskontinuiteta pri formi- 
ranju Računskega sodišča. APPNI nam je sicer izročila precej 
dokumentacije, drugih omembe vrednih oblik sodelovanja pa 
nam žal ni uspelo vzpostaviti. Vodstvo APPNI ni pokazalo 
pripravljenosti za sodelovanje, Računsko sodišče so obravna- 
vali kot konkurenčno ustanovo. To se je izražalo zlasti pri 
prehodu nekaj njihovih inšpektorjev na Računsko sodišče. 
Tudi zaradi tega je naše zaposlovanje revizijskih delavcev 
potekalo počasneje, kot smo načrtovali. 

Sedaj je Računsko sodišče sredi formativnoga obdobja, za 
katero pravimo, da se je začelo julija lani. Delo Računskega 
sodišča je razdeljeno na 8 revizijskih sektorjev in sektor skup- 
nih služb. Posamezen revizijski sektor pokriva določeno 
področje javne porabe in sicer:1 

• revizijski sektor 1: državni proračun, državno premoženje, 
državne sklade, državne javne službe in državne gospodarske 
družbe; 
• revizijski sektor 2: obrambo, notranje zadeve, politične 
stranke in društva; 
• revizijski sektor 3: zunanje zadeve, mednarodne ekonom- 
ske odnose, pravosodje, Državni zbor in Državni svet; 
• revizijski sektor 4: šolstvo, znanost in kulturo; 
• revizijski sektor 5: zdravstvo; 
• revizijski sektor 6: delo, družino in socialne zadeve ter 
gospodarske dejavnosti; 
• revizijski sektor 7: okolje in prostor, promet in zveze ter 
kmetijstvo; 
• revizijski sektor 8: proračune občin in krajevnih skupnosti, 
občinske javne službe, občinske javne sklade in razvoj 
lokalne samouprave. 

Na Računskem sodišču je sedaj zaposlenih 59 oseb in sicer: 
• 9 funkcionarjev, 
• 33 revizijskih delavcev, 
• 4 revizijski pripravniki, 
• 5 vodij pisarn članov Računskega sodišča in 
• 8 delavcev v Sektorju skupnih služb. 

' Tako so revizijski sektorji definirani sedaj. Lani so bili revizijski 
sektorji 1, 6 in 7 definirani nekoliko drugače. 

Iz katerih delovnih okolij so prišli revizijski delavci, je razvidno 
iz naslednje tabele: 

Prejšnja zaposlitev Število 
APPNI 12 
Državna uprava 8 
Podjetja, banke 10 
Druge ustanove 3 
Skupa) 33 

Do konca leta naj bi se število vseh zaposlenih povečalo za 
15-20: število revizijskih delavcev za 8-13, število delavcev v 
Sektorju skupnih služb za 7. Z novimi zaposlitvami v sektorju 
skupnih služb bomo dobili svetovalce Računskega sodišča in 
okrepili pravno službo. Svetovalci se bodo ukvarjali z metodo- 
loškimi problemi pri izvajanju zahtevnih revizij. 

Za prihodnje leto tudi načrtujemo povečanje številazaposle- 
nih. V prvi polovici leta 1998 pa naj bi končali proces formira- 
nja Računskega sodišča in prešli v stanje ustaljenosti. 
Skratka, v prvi polovici leta 1998 naj bi Računsko sodišče 
doseglo velikost, ki je potrebna za to, da bo v zadovoljivem 
obsegu izvajalo nadzorno funkcijo, ki mu jo daje zakon. Po 
prvem letu delovanja je mogoče dovolj zanesljivo oceniti, da 
potrebujemo vsaj 52 državnih revizorjev in da v naslednjih 
nekaj letih ni realno pričakovati, da bi jih lahko imeli dosti več 
kot 70. To pomeni, da poskušamo vzpostaviti Računsko 
sodišče, ki naj bi imelo vsaj 85 in ne več kot 115 zaposlenih. 
Ocenjujemo, da je pri sedanjih pogojih to pravi red velikosti 
za slovensko vrhovno revizijsko ustanovo. Pri tem smiselno 
upoštevamo velikost vrhovnih revizijskih ustanov v nekaterih 
državah (Avstriji, Nemčiji, Veliki Britaniji, na Madžarskem, v 
Češki republiki, na Poljskem) in primerjamo naše nadzorne 
pristojnosti oziroma funkcije z njihovimi. 

Da bi sedanja velikost in struktura Računskega sodišča lahko 
evoivirala v opisano ciljno stanje, moramo dobiti dodatne 
delovne prostore. To je poseben problem, ki ga bomo pred- 
stavili Državnemu zboru v proračunskem predloau za leto 
1997. 

V pripravljalni fazi je naša politika zaposlovanja slonela na 
hipotezi, da je mogoče pritegniti na Računsko sodišče 
zadostno število diplomiranih ekonomistov in diplomiranih 
pravnikov, ki so že usposobljeni (imajo primerna znanja in 
ustrezne izkušnje) za samostojno delo v državni reviziji. Izka- 
zalo se je, da je to le deloma res. Pozna se, da nimamo skoraj 
nikakršne tradicije na področju državnega revidiranja, razlika 
med državno in gospodarsko revizijo pa je dokaj velika. Ker se 
ne da dobiti zadostnega števila že »narejenih« revizorjev, jih 
moramo »narediti«, se pravi, precej časa in denarja porabimo 
za interno izobraževanje. Imamo redne izobraževalne 
sestanke. Ta način internega usposabljanja bomo izpopolnili, 
ko bomo zaposlili svetovalce Računskega sodišča. Vsak revi- 
zor mora opraviti strokovni izpit po programu, ki ga za nas 
izvaja Slovenski inštitut za revizije. Imeli smo dva enoteden- 
ska seminarja. Prvega smo imeli novembra lani, organizirali 
smo ga v okviru sodelovanja z nemškim zveznim računskim 
sodiščem. Drugi seminar smo imeli januarja letos, pripravili 
smo ga v okviru sodelovanja z avstrijskim računskim sodiš- 
čem. Junija bomo imeli enotedensko revizijsko delavnico; z 
nemškimi kolegi bomo obravnavali načrte za izvedbo nekaj 
tematskih revizij iz našega letošnjega nadzornega programa. 
Prejšnji mesec sta bila pri nas dva strokovnjaka iz National 
Audit Office (NAO, Velika Britanija). Svetovala sta nam pri 
nastavljanju načrta za izvedbo ene od naših letošnjih ocenje- 
valnih revizij (Value for Money Audit). Načrtujemo, da bomo v 
kratkem poslali vsaj enega revizorja v General Accounting 
Office (GAO, ZDA), dva v NAO in enega ali dva na nemško 
zvezno računsko sodišče. Pri teh oblikah usposabljanja sode- 
lavcev Računskega sodišča — pri teh oblikah prenosa znanja 
iz tujine zadevamo ob hudo oviro, ki jo predstavlja slabo 
znanje tujih jezikov. 
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2. Prvi letni nadzorni program 

Letni program nadzorovanja sestavljajo redni in občasni nad- 
zori. Redni nadzori so nadzori, ki jih določa 4. odstavek 21. 
člena Zakona o Računskem sodišču. Občasni nadzori so 
nadzori, ki jih samostojno po svoji presoji določa Računsko 
sodišče. Lani smo v izvedbo rednih nadzorov pritegnili poo- 
blaščene revizijske družbe. 

Kadar to ni bilo v navzkrižju z zahtevo, ki jo postavlja zakon, in 
kadar zaradi tega »vrednost« nadzora ni bila sporna, smo 
nadzor omejili na poslovanje v letu 1995. Tako so se redni 
nadzori nanašali na poslovanje v letu 1994, občasni nadzori 
pa so se v večini primerov nanašali na poslovanje v letu 1995. 
Na ta način smo poskušali vzpostaviti mejo med tedaj, ko še ni 
bilo Računskega sodišča in potem, ko je že bilo. Prvo leto 
delovanja Računskega sodišča naj bi bilo torej tudi prvo leto 
nadzorovanja porabe javnih finančnih sredstev po novih pra- 
vilih. 

Pri nastavljanju prvega letnega programa smo se omejili na 
manj zahtevne nadzore. Privzeli smo, da v prvem letu delova- 
nja ne moremo izvajati najbolj zahtevnih nadzorov. Revizij- 
skim delavcem je bilo treba dati čas in priložnost, da se 
usposobijo za najbolj zahtevne nadzore. 

V zadnjih letih je bila stopnja nadzorovanosti javne porabe 
dokaj majhna. Zato smo s prvim nadzornim programom 
poskušali zadostiti naslednji zahtevi: pri dani velikosti razpo- 
ložljivega nadzornega časa naj bo število entitet nadzora čim 
večje - kar se da veliko. Pri danem nadzornem času pa je 
seveda število nadzorov tem večje, čim manjši je obseg posa- 
meznega nadzora. Število entitet nadzora in obseg nadzora 
sta »konkurenčni« količini. Prednost smo dali številu entitet 
nadzora. Da bi bilo čim večje, so morali biti nadzori v večini 
primerov selektivni, časovno nezahtevni. Skratka, na račun 
obsega posameznega nadzora smo maksimirali število entitet 
nadzora. 

Dobršen del razpoložljivega nadzornega časa smo namenili 
za izvedbo revizije personalnih stroškov v državni upravi in 
nekaterih javnih zavodih. Z izrazom personalni stroški ozna- 
čujemo stroške, ki obsegajo: 

• plače in druge prejemke zaposlenih, 
• izplačila po pogodbah o delu, 
• izplačila avtorskih honorarjev, 
• izplačila na podlagi potnih nalogov, 
• izplačila preko študentskih servisov: 

Da so (tako opredeljeni) personalni stroški v državni upravi 
relevantna revizijska tema, najbrž ni treba posebej dokazo- 
vati; zadostuje, da navedemo dva dobro znana podatka: (1) v 
zadnjih letih se je število zaposlenih v državni upravi ves čas 
povečevalo; (2) v proračunu za delovanje državnih organov 
imajo personalni stroški zelo pomemben delež. Za to revizij- 
sko temo je hkrati veljalo, da se je dovolj dobro prilegala 
našim programskim izhodiščem glede strokovne in časovne 
zahtevnosti. Revizija personalnih stroškov je bila nastavljena 
kot preizkus pravilnosti in kot ocenitev gospodarnosti. Izve- 
dena pa je bila v glavnem kot preizkus pravilnosti. Kljub temu 
lahko rečemo, da smo s to revizijo prišli do pomembnih 
ugotovitev, ki jih v naslednjih poglavjih tega poročila pred- 
stavljajo člani Računskega sodišča, odgovorni za posamezna 
področja javne porabe. Izpostaviti velja zlasti naslednje ugo- 
tovitve: nabor predpisov, ki urejajo plače v javni upravi, je 
nepregleden in nekonsistenten, posebni dodatki se določajo 
na neustrezen način, notranja oziroma vodstvena kontrola je 
pomanjkljiva, v nekaterih primerih je reducirana na goli ritual 
(recimo ritual dajanja soglasij). Temu lahko dodamo še nere- 
vizijske ugotovitve, da nimamo zakona o proračunskih nače- 
lih in da nimamo ustreznih računovodskih predpisov za javni 
sektor. Skratka, normativno okolje, v katerem sedaj delujejo 
uporabniki javnih finančnih sredstev, je slab približek norma- 
tivnega okolja, ki je potrebno za to, da se z revidiranjem javnih 
programov minimizira nepravilnost in maksimira gospodar- 
nost uporabe javnih finančnih sredstev. 

Pri nastavljanju letnega nadzornega programa je treba upo- 
števati poleg nadzorne zmogljivosti tudi obravnavno zmoglji- 
vost Računskega sodišča. Obravnavna zmogljivost je število 
protokolov, ki jih Računsko sodišče lahko obravnava v dolo- 
čenem časovnem intervalu. Obravnavna zmogljivost je mini- 
malna tedaj, ko je treba vsak protokol obravnavati na prvi in 
drugi stopnji. Maksimalna obravnavna zmogljivost pa je 
obravnavna zmogljivost, ki jo Računsko sodišče doseže tedaj, 
ko se obravnava vsakega protokola konča z izdajo predhod- 
nega poročila. Ko smo lani nastavljali nadzorni program, 
postopek nadzora, ki ga določata zakon in poslovnik, še ni bil 
empirično preizkušen, saj postopek, ki je veljal za nekdanjo 
SDK, ni v celoti primerljiv s postopkom, ki velja za Računsko 
sodišče. Zato ni obstajala ustrezna izkustvena osnova za 
ocenitev obravnavne zmogljivosti Računskega sodišča; se 
pravi, ni se dalo zanesljivo napovedati, kolikšen del protoko- 
lov bo treba obravnavati na prvi stopnji in kolikšen del proto- 
kolov bo treba obravnavati (udi na drugi stopnji. To je prav 
gotovo v dobršni meri odvisno od kvalitete protokolov in 
predhodnih poročil. Razume se, da na začetku ni vse nare- 
jeno lege artis, zato nismo pričakovali, da bo kvaliteta prvih 
protokolov in predhodnih poročil tolikšna, da bo nadzoro- 
vane osebe odvračala od vlaganja ugovorov zoper mnenje o 
njihovem poslovanju. Predpostavljali smo sicer, da bo na 
začetku nagnjenost k ugovarjanju zoper mnenje Računskega 
sodišča dokaj velika in da bo zato obravnavna zmogljivost 
Računskega sodišča precej pod maksimalo, vendar precej 
nad minimalno vrednostjo. Ker nadzorna zmogljivost ni dose- 
gala niti polovice maksimalne obravnavne zmogljivosti, smo 
ocenili, da ni nevarnosti, da bi nadzorna zmogljivost presegla 
obravnavno zmogljivost. Zato smo sodili, da je kritična koli- 
čina nadzorna zmogljivost. Sedaj to ni več res. Delež pred- 
hodnih poročil, ki gredo v prvostopenjsko in drugostopenjsko 
obravnavo, postaja zadušljivo velik. Iz poročil posameznih 
revizijskih sektorjev je razvidno, da je zato število dokončanih 
nadzorov v primerjavi s številom uvedenih nadzorov majhno. 
Analiza postopkovne sheme in analiza posameznih primerov, 
ki so bili obravnavani na prvi ali na prvi in drugi stopnji, bosta 
pokazali, kaj je treba spremeniti in zlasti izboljšati v sedanjem 
načinu dela. 

3. Organizacijski cilji 

Po dobrem letu obstoja Računsko sodišče še ni do kraja 
izoblikovano: posamezne strokovne službe še niso utečene, 
nekaterih sploh še nimamo, delovna mesta vrhunskih strokov- 
njakov, recimo delovna mesta svetovalcev Računskega 
sodišča in delovna mesta revizijskih svetnikov so še nezase- 
dena. Drugače povedano, formiranje Računskega sodišča še 
ni končano. Ocenjujemo, da smo sedaj sredi formativnoga 
obdobja. Cilji, ki naj bi jih uresničili v tem obdobju, so na- 
slednji: 

1. Računsko sodišče mora postati revizijska ustanova, ki bo v 
državno blagajno več vračala kot iz nje jemala. 

2. Treba je povečati strokovnost dela na vseh organizacijskih 
ravneh in v vseh fazah izvajanja nadzorov. 

3. V vsakem revizijskem sektorju moramo formirati vsaj dve 
dobri revizijski skupini. 

4. Preiti moramo od formalnih revizij na revizije, ki bodo tudi 
ocenjevalne.2 

5. Ugotovitveni aspekt revizijskega dela je treba dopolniti s 
svetovalnim v pravem in polnem pomenu te besede. 

Vsak član Računskega sodišča je odgovoren za uresničevanje 
teh ciljev na svojem področju. 

2 Formalna revizija je revizija, ki je omejena na preizkus pravilnosti 
oziroma preizkus skladnosti poslovanja s predpisi. Da gre za ocenje- 
valno revizijo, pravimo tedaj, ko se ocenjuje delovanje revidirane 
ustanove, se pravi, ko se ocenjuje gospodarnost, učinkovitost, uspeš- 
nost uporabe javnih finančnih sredstev. 
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Zdenka Vidovič 
Članica Računskega sodišča 

POROČILO „ • 
REVIZIJSKEGA SEKTORJA 1 

Državni proračun 
Državno premoženje 
Državni skladi 
Državne javne službe 
Državne gospodarske družbe 
Banka Slovenije 
Vlada Republike Slovenije 

1. Nadzorni program 

Za sektor 1 je bil sprejet naslednji program nadzorov: 

Št. Oseba nadzora Predmet nadzora 
1 Državni proračun 

2 Državni proračun 
3 Banka Slovenije 

4 Urad predsednika Vlade RS 
5 Ministrstvo za finance 
6 Urad predsednika Republike 

7 Državni zbor Republike Slovenije 

8 Državni svet Republike Slovenije 

9 Vlada Republike Slovenije 

10 Servis skupnih služb Vlade 

11 Urad za priseljevanje in begunce 

Predhodna revizija za leto 1995 1 
• ■ 28 

Račun, izkazi za leto 1994 1 
Posojila do državnega proračuna in drugi 
posli, ki jih opravlja za RS 14 
Personalni stroški 1&2 4 
Personalni stroški 1&2 4 
Službena stanovanja za delavce in funkci- 
onarje v letu 1995 1 4 
Službena stanovanja za delavce in funkci- 
onarje v letu 1995 1 4 
Službena stanovanja za delavce in funkci- 1 4 
konarje v letu 1995 
Službena stanovanja za delavce in funkci- 
konarje v letu 1995 1 4 
Investicije, adaptacije, vzdrževalna dela, 
mat. stroški 1 8 
Poslovanje 1 4 

V - vrsta nadzora: 1 revizija, 2 inšpekcija 
C - cilj nadzora: 1 preizkus pravilnosti poslovanja, 2 ocenitev gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti delovanja 
T - čas potreben za izvedbo nadzora, merjen v nadzornih tednih 

V programu nadzorov za leto 1995 sta bili zajeti dve reviziji, ki 
jih kot obvezni določa 21. člen zakona o računskem sodišču 
to sta revidiranje računovodskih izkazov državnega prora- 
čuna ter nadzor nad posojilnimi odnosi Banke Slovenije do 
državnega proračuna ter drugimi posli, ki jih v skladu z 
zakonom opravlja za Republiko Slovenijo. Dve revizijski 
nalogi sta bili določeni glede na sprejete skupne revizijske 
cilje Računskega sodišča, ki je svoje delo v letu 1995 usmerilo 
predvsem v nadzor nad izplačili plač in drugih prejemkov 
zaposlenih v državnih organih, ostali nadzori pa so bili izbrani 
na predlog članice, ki je bila v času sprejemanja programa 
pristojna tudi za področje sektorja 1. 

Iz predstavljenega programa je razvidno, da je bil med nadzori 
dan precejšen poudarek revidiranju področja stanovanjskega 
gospodarstva. K takšni odločitvi Računskega sodišča je poleg 
drugih okoliščin prispeval tudi sklep Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije, ki je na seji dne 3. 7. 1995, ob obravnavi 
predloga Proračuna RS. naložil Vladi, da prouči stanovanjske 
probleme nevladnih proračunskih porabnikov ter po možno- 
sti prenese stanovanja, ki jih zasedajo funkcionarji oz. delavci 
posameznih organov, v trajno uporabo teh organov. 

2. Število revizijskih delavcev 

Revizijski sektor 1 zaposluje 4 revizijske delavce in enega 
pripravnika. Vsi delavci so diplomirani ekonomisti, z različ- 
nimi delovnimi izkušnjami in nekateri tudi s pridobljenimi 
dodatnimi znanji. 

Pregled delavcev po delovnih mestih in prihodu na Računsko 
sodišče prikazuje naslednja tabela: 

Naziv delovnega mesta Datum zaposlitve 
Višji revizijski sodelavec 
Revizijski sodelavec 
Revizijski sodelavec 
Revizijski asistent 
Pripravnik 

1.12.1995 
1.9.1995 

1.10.1995 
18. 3.1996 
9.1.1996 

Po časovnem obdobju delovanji in po zaposlovanju revizij- 
skih delavcev je revizijski sektor 1 najmlajši. Naloge revizij- 
skega sektorja 1 je začasno opravljala, poleg dela v svojem 
sektorjm namestnica predsednika Računskega sodišča dr. 
Korpič-Horvat Etelka. Kljub temu, da me je Državni zbor 
imenoval za deveto članico Računskega sodišča dne 4. 10. 
1995, sem zaradi delovnih obveznosti v prejšnji službi, nasto- 
pila funkcijo na Računskem sodišču šele 1.12. 1995. Ko sem 
prevzela vodenje sektorja, sta bili v sektorju zaposleni le dve 
revizijski sodelavki. Trenutno sektor zaposluje pet revizijskih 
delavcev, od tega sta dva pooblaščena revizorja. 

Glede na precejšnjo raznolikost področij dela in število oseb 
javnega prava, ki po pristojnosti nadziranja spadajo v sektor 
ocenjujemo, da je premalo revizijskih delavcev. Predvsem bi 
bilo potrebno zaposliti še dodatno visoko strokovne delavce z 
izkušnjami na področju revidiranja. Čeprav revidiranje javne 
porabe ne moremo povsem enačiti z revidiranjem gospodar- 
skih družb, so znanja iz revizijskih metod in tehnik, ki jih 
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obvladajo gospodarski revizorji, zelo koristna tudi za delo 
državnega revizorja. 

Delo v sektorju bi želeli organizirati tako, da bi dosegli speci- 
alizacijo posamezne skupine revizorjev za določeno 
področje. Tako se bi naj npr. skupina treh revizorjev posebej 
specializirala za državni proračun, druga skupina za državna 
podjetja in sklade, tretja za Banko Slovenije in druge finančne 
institucije (Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, 
nadziranje in informiranje, Agencija Republike Slovenije za 
sanacijo bank in hranilnic) in četrta za ostale državne organe 
oz službe. Za uresničitev te načrtovane naloge bi v sektorju 
potrebovali dodatno 7 revizorjev različnih nazivov. 

3. Izvedba nadzornega programa 

3-1 ■ Uvedeni nadzori 

Revizijski sektor 1 je dejansko začel z delom samostojno šele 
i- 12. 1995. Do dneva poročanja smo v sektorju, na podlagi 
sprejetega nadzornega programa za leto 1995, izdali 9 skle- 
pov o izvedbi nadzora. Nobeden od uvedenih nadzorov ni 
-Končan. Posamezni nadzor se nahaja v naslednji fazi po- 

Št. Nadzorovana 
oseba 

Vrsta 
nadzora 

Sklep Protokol Poročilo 
Izdan sestavljen izdano 

1. Servis skupnih 
služb Vlade 

2. Državni proračun 

3. Urad 
predsednika RS 

4. Vlada RS 

5. Državni zbor RS 

6. Državni svet RS 

7. Urad 
predsednika Vlade 

8. Ministrstvo 
za finance 

9- Urad za priseljeva- 
nje in beguncev 

Selektivna 30. 9. 95 6. 12. 95 
revizija 

Revizija 17.11.95 23.2.96 
zakljut. 
računa 

Selektivna 6. 12. 95 
revizija 

Selektivna 6. 12. 95 
revizija 

Selektivna 6. 12. 95 
revizija 

Selektivna 6. 12. 95 

6. 2. 96 

6. 2. 96 

6. 2. 96 

6. 2. 96 
revizi|a 

Selektivna 6. 12. 95 27. 2. 96 
revizija 

Selektivna 6. 12. 95 
revizija 

Revizija 31.1.96 - 
poslovanja 

26.3. 96 

Uvedeni so bili vsi načrtovani nadzori, razen naslednjih dveh: 

• revizijo posojilnih odnosov Banke Slovenije do držav- 
nega premoženja in drugih poslov, ki jih v skladu z zakonom 
banka opravlja za Republiko Slovenijo, ni bilo možno uvesti 
brez temeljitega predhodnega študija zapletenega bančnega 
sistema in položaja Banke Slovenije pri oblikovanju fiskalne 
in monetarne politike države. Za izvedbo te naloge bo 
Potrebno pred izvedbo proučiti tudi revidiranje tovrstnih insti- 
tucij v drugih državah; 

• predhodna revizija državnega proračuna za leto 1995, ki 
je bila zaradi pomanjkanja delovnih resursov prenešena v leto 
1996. Izvedbeni načrt za to revizijo je že sestavljen in revizija 
je sprejeta v program dela Računskega sodišča za leto 1996. 

Za izvedbo revizije računovodskih izkazov državnega prora- 

170?!10 Raćunsko sodišče s pogodbo štev. 1202-2/95-2 z dne »■ 'J - 1995 pooblastilo gospodarsko revizijsko družbo Delo- 
II i? ^ouctle, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22. Revizijska 

hi i® 'zro^'la svoje poročilo v celoti 23. 2. 1996. Na podlagi tega poročila, ki ima za Računsko sodišče status 
protokola, bo v kratkem izdelano predhodno poročilo in pred- 
loženo Ministrstvu za finance. Ce ministrstvo ne bo imelo 
Pr'P°m^' bo poročilo posredovano Državnemu zboru, ki bo 
lahko dokončno odločil o sprejemu zaključnega računa pro- 
računa za leto 1994. 

Iz pregleda uvedenih nadzorov je možno razbrati, da posto- 
pek nadzora od izdelanega protokola do predložitve prehod- 

nega poročila poteka izredno dolgo. Razlogov za takšno 
stanje je več. 

Premajhno število delavcev, pomanjkanje delovnih izkušenj 
na področju revidiranja, zlasti revidiranja javnega sektorja, 
nedodelanost računovodskih rešitev za javni sektor, množica 
pravnih predpisov in zlasti odsotnost stroke revidiranja javne 
porabe v Republiki Sloveniji generirajo številne probleme. 
Člani Računskega sodišča so poleg nalog vodenja in organi- 
ziranja dela revizijskega sektorja angažirani pri delu senatov, 
ki na prvi in na drugi stopnji obravnavajo pripombe oz. ugo- 
vore nadzorovanih oseb. Število senatov se s produciranjem 
novih poročil množi, čas, prebit na senatih, pa multiplicira. Od 
1. 12. 1995 do 30. 4. 1996 sem bila kot članica RS vključena v 
delo 28 senatov, od tega 4 na drugi stopnji. Po moji oceni je 
član, ob upoštevanju senatnega dela. kar 80% delovnega časa 
angažiran na nalogah drugih, revizijskih sektorjev. 
Zakonska določila in predpisani postopki nadzora v poslov- 
niku Računskega sodišča, po oceni revizijskega sektorja 1, 
preveč enačijo funkcijo nadzora javnih financ s sodno funk- 
cijo, kar je tudi pogojevalo sedanjim rešitvam, ki ne dopuš- 
čajo enostavnejše izvedbe postopkov in s tem učinkovitejše 
delovanje Računskega sodišča. 

3.2. Glavne ugotovitve 

Kljub temu, da nobeden od uvedenih nadzorov nima dokonč- 
nega poročila in torej ne moremo razkriti podrobnosti v pov- 
zetku poročil, bomo na kratko izpostavili nekaj splošnih ugo- 
tovitev, ki so značilne za opravljene nadzore. 

Državni proračun 

Revizija državnega proračuna je pokazala, da je nujno čimprej 
sprejeti jasna proračunska načela in vzpostaviti takšno 
državno računovodstvo, ki bo zagotovilo vse potrebne evi- 
dence za nadzor nad uporabo sredstev iz sprejetega prora- 
čuna, nadzor nad premoženjem države in nenazadnje nad 
prihodki države. Nadzor nad proračunom je prav tako opozo- 
ril na odsotnost notranje revizije in izpostavil potrebo po 
takojšnji uvedbi tovrstne službe na posameznih ministrstvih. 
Iz poročila o reviziji državnega proračuna, ki ga je Račun- 
skemu sodišču predložila revizijska družba, so razpoznavne 
težave Ministrstva za finance pri vzpostavljanju računovod- 
stva, pridobivanju ustreznih kadrov, zagotavljanju potrebne 
dokumentacije in delovanju'na večih lokacijah, kar vse je 
oviralo normalno delo pri vodenju državnega proračuna. 
Januarja 1995 se je ministrstvo preselilo na Beethovnovo 11 in 
tam združilo službe, ki so prej delovale na šestih lokacijah. 
Takrat so na ministrstvu v enotno računovodstvo povezali 58 
upravnih enot ter drugih delov ministrstev. Na novo je bil 
vzpostavljen sektor za javno računovodstvo, ki s pomočjo 
računalniške podpore razpolaga z vsemi potrebnimi računo- 
vodskimi podatki. V letu 1995 je ta sektor tudi uvedel evidence 
o deviznem delu poslovanja države in vzpostavil evidenco o 
javnem dolgu in garancijah. Pozitivna so tudi prizadevanja 
sektorja za upravljanje in privatizacijo državnega premoženja, 
ki vzpostavlja in ažurira evidence, kot podlago za pripravo 
premoženjske bilance države ter v sodelovanju z Računskim 
sodiščem odpravlja ugotovljene nepravilnosti pri izkazovanju 
državnega premoženja. 

Službena stanovanja 

Nadzor v zvezi z zakonitostjo, namembnostjo in gospodar- 
nostjo pri upravljanju in gospodarjenju s službenimi stanova- 
nji za funkcionarje in delavce državnih organov je bil oprav- 
ljen na Servisu skupnih služb Vlade, po sklepu o izvedbi 
nadzora, ki je bil izdan vsem štirim nadzorovanim osebam iz 
letnega programa Računskega sodišča. S postopki revizije 
smo želeli ugotoviti, kako nadzorovana oseba upravlja in 
gospodari z določenimi stanovanji. Zoper izdani sklep sta 
ugovarjala: 

• Državni svet Republike Slovenije, ki je navedel, da ne 
upravlja in ne gospodari s stanovanji. Tričlanski senat Račun- 
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skega sodišča je pod predsedstvom dr. Etelke Korpič-Horvat 
ugovoru Državnega sveta ugodil in postopek nadzora ustavil. 
Iz bilančnih podatkov je bilo namreč razvidno, da Državni svet 
nima opredmetenih osnovnih sredstev. 

• Državni zbor Republike Slovenije, ki je v ugovoru prav tako 
navajal, da ne upravlja in ne gospodari niti z enim samim 
stanovanjem, čeprav si že nekaj časa prizadeva, da bi pridobil 
tisti del stanovanjskega fonda, ki ga uporabljajo njeni delavci. 
Tričlanski senat Računskega sodišča je ta ugovor, v isti 
sestavi zavrnil. Smiselnost uvedbe postopka je izhajala iz 11. 
točke sklepov Državnega zbora Republike Slovenije, sprejetih 
na 30. izredni seji dne 3. 7. 1995, v katerem je Državni zbor 
predlagal Vladi Republike Slovenije, da prouči stanovanjske 
probleme nevladnih proračunskih uporabnikov. 

Postopek nadzora je bil dokončan pri Servisu skupnih služb 
Vlade, sestavljen je bil tudi protokol, ki zasleduje ukrepe 
Vlade po sprejetju že omenjenega sklepa Državnega zbora, 
navaja število službenih in najemnih stanovanj po uporabni- 
kih, spremlja stroške vzdrževanja, opremljanja in nabavo sta- 
novanj ter analizira višino najemnin. Predhodno poročilo bo 

predloženo vsem trem nadzorovanim osebam predvidoma v 
naslednjem mesecu. 
Personalni stroški 
Preizkus pravilnosti izplačevanja personalnih stroškov je bil 
opravljen v Uradu predsednika Vlade Republike Slovenije, 
kateremu je bilo že vročeno predhodno poročilo, in na Mini- 
strstvu za finance. Pri slednjem je postopek nadzora še v teku, 
protokol pa bo sestavljen v kratkem. Urad predsednika Vlade 
je podal pripombe na predhodno poročilo, o katerih bo odlo- 
čal tričlanski senat predvidoma v začetku maja 1996. 

Najizrazitejša nepravilnost na področju plač in drugih oseb- 
nih prejemkov, ki smo jo zasledili v sektorju 1 pri vseh do 
sedaj nadzorovanih osebah in jo drugi sektorji pri revidiranju 
osebnih prejemkov ne omenjajo, je plačilo odškodnine za 
letni dopust. Čeprav je Komisija Vlade RS za kadrovske in 
administrativne zadeve s sklepom odobrila izplačilo tovrstnih 
odškodnin, je takšno ravnanje glede na določila zakona o 
delovnih razmerjih, zakona o temeljnih pravicah iz delovnega 
razmerja in mednarodne konvencije o plačanem letnem 
dopustu nezakonito. Podrobne ugotovitve po posameznih 
organih bodo predstavljene po dokončnosti poročil o nad- 
zoru. 

dr. Janez Gabrijelčič 
Član Računskega sodišča 

POROČILO 
REVIZIJSKEGA SEKTORJA 2 

Ministrstvo za obrambo 
Ministrstvo za notranje zadeve 
Politične stranke 
Društva 

1. Nadzorni program 

V naslovu navedeni organizacijski deli države, ki jih v okviru 
poročila obravnavamo kot nadzorovane osebe, so s stališča 
javnosti in vplivanja na dogajanja v družbi izjemno odgovorni 
in občutljivi, zato se morajo tu vsa določila javnega prava in še 
zlasti javnih financ izvajati še posebej vestno, dosledno in 
skrbno. Vsak neprimeren ali celo nezakonit poseg omenjenih 
dveh ministrstev, političnih strank ali društev ima v javnosti 
velik odmev, ki lahko potencirano negativno vpliva na dogaja- 
nja v vsej državi. 

Rečemo lahko, da so navedene organizacijske enote z drža- 
votvornega stališča izredno pomembne, zato so pri nadzoru 
omenjenih dejavnikov - funkcijo nadzora pa razumemo v 
okviru Ustave in drugih zakonov kot integralni in integrativni 
del vsestranskega uspešnega delovanja in uveljavljanja naše 
države - potrebni izjemno natančni, dosledni, dolgoročni ter 
celoviti pristopi in izvedbe. 

Iz vsega omenjenega sledi, da ima učinkovito delovanje in 
nato tudi primeren nadzor obeh ministrstev ter ostalih nadzo- 
rovanih oseb, ki spadajo v okvir tega poročila, pomembno 
vlogo pri uveljavljanju predstave o pošteni, vsestransko kul- 
turni in verodostojni družbi ter državi. 

Nadzor na omenjenih področjih nima samo značilnosti kla- 
sične kontrole in izvajanja represivnih sankcij, temveč vse- 
buje, na podlagi Zakona o Računskem sodišču Republike 
Slovenije in mednarodnih revizijskih standardov INTOSAI ter 
IFAC, tudi strateško svetovalno vlogo. Razumljivo je, da bo ta 
vloga dobila večji pomen šele v prihodnosti, ko se bo Račun- 
sko sodišče Republike Slovenije v vseh podrobnostih sezna- 
nilo z delovanjem in s problematiko nadzorovanih oseb. Kljub 
temu pa smo že v dosedanjih nadzorih podali nekaj strateških 
nasvetov in priporočil za gospodarnejšo rabo javnih financ. 

Za leto 1995 smo si zastavili naslednje planske naloge, ki jih je 
potrdil in sprejel veliki senat Računskega sodišča: 

1. Preizkus pravilnosti izplačevanja personalnih stroškov na 
Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije. 
2. Preizkus pravilnosti izplačevanja personalnih stroškov na 
Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije. 
3. Selektivna revizija materialnega poslovanja s poudarkom 
na krogotoku dokumentacije na Ministrstvu za obrambo 
Republike Slovenije, Pokrajinsko poveljstvo Novo mesto. 
4. Selektivna revizija materialnega poslovanja s poudarkom 
na krogotoku dokumentacije na Ministrstvu za obrambo 
Republike Slovenije, Pokrajinsko poveljstvo Celje. 
5. Selektivna revizija poslovanja materialnega poslovanja s 
poudarkom na krogotoku dokumentacije na Ministrstvu za 
notranje zadeve Republike Slovenije, Uprava za notranje 
zadeve Slovenj Gradec. 
6. Selektivna revizija materialnega poslovanja s poudarkom 
na krogotoku dokumentacije na Ministrstvu za notranje 
zadeve, Uprava za notranje zadeve Koper. 
7. Selektivna revizija investicij na Ministrstvu za obrambo 
Republike Slovenije. 
8. Selektivna revizija investicij na Ministrstvu za notranje 
zadeve Republike Slovenije. 

Planirali smo, da bomo navedene naloge uresničili tako, da 
bomo zaposlili štiri revizijske delavce s 1. julijem leta 1995. 

2. število revizijskih delavcev 

Najprej moramo poudariti, da je sektor 2, kot v organizacij- 
skem smislu poimenujemo področja, opisana v naslovu, 
podobno kot ostali sektorji Računskega sodišča Republike 
Slovenije, pričel dejansko s svojim delovanjem šele sredi leta 
1995, oziroma natančneje 1. julija tega leta, ko smo zaposlili 
prvega revizijskega sodelavca. Zaposlovanje prikazujemo z 
naslednjo tabelo: 

Datum 
Zap. št. Naziv revizijskega delavca zaposlitve 
1. Revizijska sodelavka 1. 07. 1995 
2. Revizijska asistentka 1.10.1995 
3. Revizijski sodelavec 9. 10. 1995 

3. Izvedba nadzornega programa 

Velik zamik pri datumih zaposlovanja revizijskih delavcev je 
vplival na to, da plana nismo mogli v celoti izpolniti. Na to je 
dodatno vplivalo tudi to, da smo morali v skladu z Zakonom o 
političnih strankah in Zakonom o volilni kampanji opraviti še 
dve obsežni in zahtevni nalogi in sicer: 
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• izdati mnenja in pregledati letna poročila političnih strank 
za leto 1994 in 
• izdati in pregledati poročila organizatorjev volilne kampa- 
nje v letu 1994. 

Omenjeni nalogi sta bili zahtevni, saj je bil to prvi formalni 
pregled poslovanja političnih strank in volilne kampanje v 
Sloveniji. Zaradi tega je bilo potrebno vzpostaviti model ozi- 
roma vzorec pregleda, ki je povzel določila omenjenih zako- 
nov. Zaradi precejšnje nedorečenosti zakonov ter pomanjklji- 
vosti poročil smo morali le-ta pregledovati v dveh krogih, v 
okviru katerih smo imeli veliko srečanj z zainteresiranimi 
strankami in odgovornimi dejavniki. 

3.1. Uvedeni nadzori 

Sicer pa naj glede na posamične točke letnega plana poro- 
čamo naslednje: 

1. Glede preizkusa pravilnosti izplačevanja personalnih stro- 
škov na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije je bilo 
izdano Predhodno poročilo in Sklepi za odpravo nezakoni- 
tosti. 

Na osnovi pritožbe na Predhodno poročilo je senat Račun- 
skega sodišča na prvi stopnji izdal Poročilo. Glede na pri- 
tožbo revidirane osebe pripravlja senat Računskega sodišča 
na drugi stopnji Dokončno poročilo. 

2. Glede preizkusa pravilnosti izplačevanja personalnih stro- 
škov na Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije je 
bilo izdano Predhodno poročilo in Sklepi za odpravo nezako- 
nitosti. Na osnovi pritožbe na Predhodno poročilo je senat 
Računskega sodišča na prvi stopnji izdal Poročilo. Senat 
Računskega sodišča na drugi stopnji je nato izdal, glede na 
pritožbo revidirane osebe, Dokončno poročilo. 

3. Glede selektivne revizije materialnega poslovanja s poseb- 
nim poudarkom na krogotoku dokumentacije na Ministrstvu 
za obrambo, Pokrajinsko poveljstvo Novo mesto, je bilo izde- 
lano Predhodno poročilo. Ker v zakonito določenem roku na 
to Predhodno poročilo ni bilo pripomb, je s sklepom Račun- 
skega sodišča Predhodno poročilo postalo Dokončno. 
Računsko sodišče je glede opisane revizije izreklo mnenje s 
pridržkom. 

4. Glede selektivne revizije materialnega poslovanja s poseb- 
nim poudarkom na krogotoku dokumentacije na Ministrstvu 
za obrambo, Pokrajinsko poveljstvo Celje, je bilo izdelano 
Predhodno poročilo. Ker v zakonito predpisanem roku na to 
Predhodno poročilo ni bilo pripomb, je s sklepom Račun- 
skega sodišča Predhodno poročilo postalo dokončno. 
Računsko sodišče je glede opisane revizije izreklo mnenje s 
pridržkom. 

5. Glede selektivne revizije materialnega poslovanja s poseb- 
nim poudarkom na krogotoku dokumentacije na Ministrstvu 
za notranje zadeve, Uprava za notranje zadeve Slovenj Gra- 
dec, je bil izdelan Protokol. 

6. Glede selektivne revizije materialnega poslovanja s poseb- 
nim poudarkom na krogotoku dokumentacije na Ministrstvu 
za notranje zadeve, Uprava za notranje zadeve Koper, je bil 
izdelan Protokol. 

7. Ker iz obrazloženih razlogov nismo mogli opraviti selek- 
tivne revizije investicij na Ministrstvu za obrambo, bomo nave- 
dene naloge opravili tedaj, ko bo to določil Veliki senat 
Računskega sodišča. 

8. Ker smo imeli velike zamike pri nastopu revizijskih sodelav- 
cev in zaradi nekaterih dodatnih nalog, nismo mogli izvesti 
tudi selektivne revizije investicij na Ministrstvu za notranje 
zadeve. Navedeno revizijo bomo izvedli v roku, ki ga bo 
določil veliki senat Računskega sodišča. 

3.2. Glavne ugotovitve 

Natančnejše ugotovitve so razvidne iz posameznih revizijskih 
poročil. Tukaj navajamo samo nekatere najbolj posplošene 
ugotovitve. 
• Premalo je prisotna iniciativnost za bolj racionalne rešitve. 
• Ni dovolj prisotno prepričanje o tem, da morajo biti stroški 
javne uprave v globalni povezanosti z zmožnostmi gospodar- 
stva. 
• Novi delavci se v nekaterih primerih sprejemajo brez vse- 
stranskega preverjanja. 

3.3. Povzetek poročil o nadzorih 

3.3.1. Ministrstvo za notranje zadeve 

Preizkus pravilnosti izplačevanja personalnih stroškov v 1995. 
letu je bil opravljen na podjagi Sklepa o izvedbi nadzora št. 
RS-02-01/95 z dne 7. 7. 1995. 

Revidiranje je potekalo na sedežu Ministrstva za notranje 
zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, v prostorih Uprave skupnih 
služb,v času od 10. 7. 1995 do 14. 7. 1995, od 4. 8. 1995 do 11. 
8. 1995. 

1. Izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih 

O ravnanju ministrstva pri izplačevanju plač in drugih prejem- 
kov zaposlenih Senat II izreka negativno mnenje. 

Obrazložitev. Na ministrstvu so na nezakonit način določali 
dodatek za delovno dobo in na neprimeren način določali 
dodatek za pooblaščenost. 

Pri določanju dodatka za delovno dobo so delali sistematično 
napako: vsakemu delavcu, ki ima priznano beneficirano 
delovno dobo, so določili dodatek za povečano število delov- 
nih let. Senat II opozarja na red velikosti te napake: benefici- 
rana delovna doba je namreč priznana večini delavcev mini- 
strstva. Pomembna okoliščina za oblikovanje mnenja o ravna- 
nju ministrstva je tudi njihovo pojasnilo. V dopisu 0001-4- 
SZ028/307-96 z dne 13. 2. 1996 ministrstvo pojasnjuje, da so 
dodatek, v katerem je upoštevana beneficirana delovna doba, 
uvedli s pravilnikom o plačah 1.1. 1986, ker je bilo to tedaj 
tako urejeno v Zveznem sekretariatu za notranje zadeve. V 
letu 1993 in 1994 (med pripravljanjem Zakona o RP) so več- 
krat opozorili, da je treba urediti obračun dodatka za delovno 
dobo. Iz tega pojasnila se da sklepati, da so se na ministrstvu 
zavedali, da dodatek za povečano število delovnih let ni v 
skladu z zakonom; njihovo pojasnilo (da so večkrat opozorili, 
da je tfeba urediti obračun dodatka za delovno dobo) zveni 
kot prepričanje, da bi se moral zakon prilegati ravnanju mini- 
strstva in ne ravnanje ministrstva veljavnemu zakonu. Delali 
so torej veliko sistematično napako in videti je, da so jo delali 
zavestno. 

Pooblaščenost so določili na nerazviden in nepreverljiv način: 
razločevanje med delovnimi zahtevami, ki opravičujejo poo- 
blaščenost, in delovnimi zahtevami, ki je ne opravičujejo, ne 
sloni na jasno operacionaliziranih sodilih, ki bi se jih dalo 
preizkusiti v revizijskem postopku. Neprimerno določanje 
pooblaščenosti generira dve nepravilnosti: neupravičen 
dodatek k osnovni plači in neupravičeno povečanje zavaro- 
valne dobe. Delež delovnih mest, na katerih se priznava doda- 
tek za pooblaščenost in beneficirana delovna doba, je velik. 
Namesto da bi bil dodatek za pooblaščenost uporabljen tako, 
da bi imel predvsem (upravičen) intrasektorski razlikovalni 
učinek, je bil uporabljen in extenso, tako da ima pretežno 
(neupravičen) intersektorski razlikovalni učinek: neenake 
delovne zahteve (na področju notranjih zadev) se vrednotijo 
na enak način, medtem ko se enake delovne zahteve (na 
drugih področjih državne uprave) vrednotijo na neenak način. 
Skratka, zakonska določba o dodatku za pooblaščenost in 
zakonska določba o povečanju zavarovalne dobe sta bili 
neustrezno aplicirani. 

2. Plačevanje delovnih storitev po pogodbah o delu 
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Za sklepanje pogodb o delu Senat II izreka mnenje s pri- 
držkom. 

Obrazložitev. Pogodbe o delu je ministrstvo sklepalo tudi za 
naloge, ki so stalnega značaja in so v opisih sistemiziranih 
delovnih mest. Ministrstvo je kršilo določila 107. in 110. člena 
Zakona o delovnih razmerjih, saj ni spoštovalo zahteve o 
omejitvi števila ur, ni pridobivalo ustreznih soglasij in pogod- 
benega dela ni prijavilo Zavodu za zaposlovanje. Plačevanje 
predavateljskega dela višjim upravnim delavcem ministrstva 
po pogodbah o delu je sporno; sporno je še posebej zato, ker 
ministrstvo nima ustrezne evidence o času izvajanja preda- 
vanj. 
3. Izplačevanje avtorskih honorarjev 

O izplačevanju avtorskih honorarjev na ministrstvu Senat II 
izreka pozitivno mnenje. 

4. Obračunavanje potnih nalogov 

O obračunavanju potnih nalogov Senat II izreka mnenje s 
pridržkom. 

Obrazložitev. Revizijski preskus obračunavanja potnih nalo- 
gov je razkril nekaj nepravilnosti pri obračunavanju dohod- 
nine za dnevnice, ki presegajo zneske, določene z uredbo o 
višini povračil stroškov. Poleg tega je bilo v postopku nadzora 
ugotovljeno, da na ministrstvu ne obračunavajo pravočasnih 
potnih nalogov za službena potovanja v tujino. Knjigovodsko 
izkazovanje poslovnih dogodkov, ki so povezani s potnimi 
nalogi, je torej neažurno. 

5. Plačevanje delovnih storitev prek študentskega servisa. 

O plačevanju delovnih storitev prek študentskega servisa 
Senat II izreka pozitivno mnenje. 

Priporočila 

Sneat II ministrstvu priporoča: 
• naj na podlagi analize delovnih mest na novo določi, na 
katerih delovnih mestih je upravičeno priznati dodatek za 
pooblaščenost in povečanje zavarovalne dobe; 
• naj po ponovni analizi ustrezno spremeni Akt o sistemizaciji 
delovnih mest; 
• naj vzpostavi evidence o odsotnosti delavcev zaradi sodelo- 
vanja pri izvajanju rednih izobraževalnih programov in pro- 
gramov internega usposabljanja; 
• naj prouči možnost, da se za višje upravne delavce ministr- 
stva uvrsti izvajanje izobraževalnih nalog med redne delovne 
obveznosti, ki se jih določi v Aktu o sistemizaciji delovnih 
mest. 

3.3.2. Ministrstvo za obrambo, 8. pokrajinsko poveljstvo 
slovenske vojske Celje 

Selektivna revizija materialne porabe v letu 1995 s poudarkom 
na krogotoku dokumentacije je bila opravljena na podlagi 
Sklepa o izvedbi nadzora št. 1203-3/95-1 z dne 29. 11. 1995. 
Zaradi ugotovljenih nepravilnosti je Računsko sodišče izreklo 
mnenje s pridržkom. 

Likvidiranje poslovne dokumentacije (prejetih računov), ki se 
nanaša na delovanje 8. PPSV Celje, ne poteka brez pomanjk- 
ljivosti. Nadzorovana oseba mora izboljšati postopke pri vse- 
binski in formalni kontroli knjigovodskih listin pred njihovim 
knjiženjem in zagotavljati kompletnost likvidacijskih doku- 
mentov, ki zadevajo posamezni poslovni dogodek. 

Ugotovljeno je bilo, da v letu 1995 delujoči sistem evidentira- 
nja, plačevanja in knjiženja poslovnih dogodkov ni v skladu z 
Zakonom o računovodstvu in ne zagotavlja ažurnih in točnih 
računovodskih informacij in obračunov. V Ministrstvu za 
obrambo brez pravne osnove knjižijo v glavni knjigi poslovne 
dogodke v zvezi z odhodki šele potem, ko so obveznosti iz 
posameznih poslovnih dogodkov že poravnane. S spremem- 
bami opisanega načina vodenja poslovnih knjig, ki jih nadzo- 

rovana oseba vpeljuje z začetkom leta 1996, morajo na mini- 
strstvu odpraviti sedanji nezakoniti način knjiženja. 

Pri evidentiranju materialne porabe kuhinj je pri 8. PPSV 
prihajalo skozi vse leto 1995 do pomembnih razlik med mate- 
rialnim in finančnim knjigovodstvom, ki niso bile sproti razčiš- 
čene. Pri sestavi zaključnega računa za leto 1995 mora nadzo- 
rovana oseba ugotovljene razlike razjasniti in utemeljiti. Ugo- 
toviti mora ključne razloge, zaradi katerih prihaja do odsto- 
panj in zagotoviti take postopke in nadzor, da v letu 1996 do 
podobnih razlik ne bo prišlo. 

Priporočila 

Na podlagi opravljenega nadzora je Računsko sodišče pripo- 
ročilo Ministrstvu za obrambo, da: 

1. Uveljavi interni nadzor. 
2. Prouči poenostavitev komunikacijskega sistema med orga- 
nizacijskimi nivoji. 
3. Projektira informacijski sistem tako, da se podatki samo 
enkrat računalniško zajemajo. 

3.3.3. Ministrstvo za obrambo, 2. Pokrajinsko poveljstvo 
Slovenske vojske Novo mesto 

Selektivna revizija materialne porabe v letu 1995 s poudarkom 
na krogotoku dokumentacije je bila opravljena na podlagi 
Sklepa Računskega sodišča št. 1203-4/95-1, z dne 28. 11. 
1995. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti je Računsko sodišče 
izreklo mnenje s pridržkom. 

V nadzorovani osebi pri izdelavi plana za 2. PPSV Novo mesto 
za leto 1995 niso upoštevali veljavnih notranjih predpisov, 
tako da 2. PPSV ne razpolaga s sprejetim in potrjenim planom 
za leto 1995, torej tudi ne pozna pravih okvirov svojih pristoj- 
nosti in obveznosti za to leto. 

Likvidiranje poslovne dokumentacije (prejetih računov), ki se 
nanaša na delovanje 2. PPSV Novo mesto, ni potekalo brez 
pomanjkljivosti. Nadzorovana oseba mora izboljšati postopke 
pri vsebinski in formalni kontroli knjigovodskih listin pred 
njihovim knjiženjem in zagotavljati kompletnost likvidacijskih 
dokumentov, ki zadevajo posamezni poslovni dogodek. 

Ugotovljeno je bilo, da v letu 1995 delujoči sistem evidentira- 
nja, plačevanja in knjiženja poslovnih dogodkov ni v skladu z 
Zakonom o računovodstvu in ne zagotavlja ažurnih in točnih 
računovodskih informacij in obračunov. Na ministrstvu brez 
pravne osnove knjižijo v glavni knjigi poslovne dogodke v 
zvezi z odhodki šele potem, ko so obveznosti iz posameznih 
poslovnih dogodkov že poravnane. S spremembami opisa- 
nega načina vodenja poslovnih knjig, ki jih nadzorovana 
oseba vpeljujez začetkom leta 1996, morajo na ministrstvu 
odpraviti sedanji nezakoniti način knjiženja. 

Pri evidentiranju materialne porabe kuhinje je pri 2. PPSV 
prihajalo vse leto 1995 do pomembnih razlik med materialnim 
in finančnim knjigovodstvom, ki niso bile sproti razčiščene. 
Pri sestavi zaključnega računa za leto 1995 mora nadzoro- 
vana oseba ugotovljene razlike razjasniti in utemeljiti. Ugoto- 
viti mora ključne razloge, zaradi katerih prihaja do odstopanj 
in zagotoviti take postopke in nadzor, da v letu 1996 do 
podobnih razlik ne bo prišlo. 

Priporočila 

Na podlagi opravljenega nadzora je Računsko sodišče pripo- 
ročilo Ministrstvu za obrambo, da: 

1. Uveljavi notranji nadzor. 
2. Svoje stalne sodelavce kakor tudi vojake sistematično 
vzgaja in izobražuje v smeri racionalne porabe. 
3. Izdela manjkajoče standarde za porabo materialnih stro- 
škov. 
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4. Globalna priporočila in nasveti 

Nadzorovanim osebam smo posredovali nasvete in priporo- 
čila na dva načina: 
• ustno, 
• pisno. 
Pri ustnih nasvetih smo sledili mednarodnim revizijskim stan- 
dardom INTOSAI in IFAC, ki določajo, da moramo z nadzoro- 
vanimi osebami javnih financ vzpostaviti vzdušje medseboj- 
nega spoštovanja in razumevanja, ki pa na noben način ne 
sme iti v škodo neodvisnosti in nepristranskosti Računskega 
sodišča Republike Slovenije. To medsebojno povezanost, ki 
1° razumemo kot posebno obliko medsebojnega sodelovanja, 
gojimo v tem smislu, da delujemo vestno ter pošteno za 
ekonomsko in širšo, celovito blaginjo države in državljanov 
Slovenije. Pri tem nam služijo kot osnova Ustava, zakoni in 
drugi akti s področja javnega prava, državne uprave in javnih 
financ. 
Pr< pisnih priporočilih smo nadzorovanim osebam priporočali 
uveljavljanje standardov javne porabe, ki veljajo v razvitih 
evropskih in drugih državah, ravnanje v smislu dobrega 
gospodarja, upoštevanje vrednot, ki vodijo k poštenemu in 
racionalnemu poslovanju, ter poglabljanje znanj s področja 
javnih financ in drugih dokumentov, ki obravnavajo strategijo 
delovanja države Slovenije. 

V državi bi bilo potrebno urediti naslednjo zakonodajo: 

1 Uveljaviti splošni akt (lahko zakon, lahko računovodski 
standard), ki bi nasledil sedaj še veljavni Zakon o računovod- 
stvu (Ur. list SFRJ, št. 12/89. . .61/90 ter Ur. list RS št. 42/ 
90...32/93). Sedanje stanje je namreč tako, da obstoječi 
Zakon o računovodstvu ni več življenjski in je tudi premalo 
operativen za neposredno uporabo na področju javne uprave. 
Zato je nastala za praktične potrebe izvajanja proračuna mno- 
žica podzakonskih aktov (uredbe, odredbe, navodila). To je 
povečalo nepreglednost veljavnih predpisov, ni pa povečalo 
oz. ustvarilo razmer, ki bi omogočale učinkovitost porabe 
javnih finančnih sredstev. 

2. Pripraviti vrednotenje posebnih delovnih razmer in odgo- 
vornosti na Ministrstvu za obrambo. V državni upravi se za 

delavce, ki poklicno delajo na obrambnem področju, še 
vedno uporabljata 135. oz. 136. člen starega zakona o 
obrambi iz leta 1991 (Ur. list RS, št. 15/91 in št. 18/91). To 
povzroča težave pri preverjanju upravičenosti posameznih 
delavcev do dodatkov iz tega naslova. Natančna opredelitev 
tega področja bi morala biti vsebovana v veljavnem Zakonu o 
obrambi in enotno usklajena v vsej državni upravi. 

3. Opredeliti pooblaščenost. Delovna mesta, ki so na Ministr- 
stvu za notranje zadeve določena kot pooblaščena, so bila 
vsebinsko opredeljena v 2. odstavku 46. člena Zakona o 
notranjih zadevah (Ur. list SRS, št. 28/80, št. 38/88, št. 27/89). 
Pri spremembi tega zakona v letu 1991 (Ur. list RS, št. 19/91) je 
bil 2. odstavek 46. člena črtan, za opredelitev pooblaščenih 
delovnih mest pa je bil pooblaščen minister. Akt o sistemiza- 
ciji delovnih mest na ministrstvu, ki ga je podpisal minister in 
je k njemu dala soglasje vlada RS, s sklepom št. 0043-1 z dne 
29. 9. 1994, je opredelil pooblaščena delovna mesta bistveno 
širše, kot je bilo to urejeno do tedaj. 

Menimo, da bi morali pooblaščenost in benificirano delovno 
dobo ponovno urediti enotno - na ravni države. 

4. Udejaniti dopolnitev Zakona o političnih strankah (Ur. list 
RS št. 62/94) 
• Potrebno je določiti rok za oddajo finančnega poročila 
stranke v pregled in oceno Računskemu sodišču. 
• Potrebno je natančnejše določiti pristojnosti Računskega 
sodišča pri pregledovanju finančnih poročil strank. 

Leto 1995 je bilo začetno leto in s tem tudi uvajalno leto 
nadzora javnih financ v državi Sloveniji. Pričeli smo z delom, 
ki je po vlogi, pomenu in odgovornosti zelo pomembno za 
notranjo in zunanjo kredibilnost in identiteto naše države. 

S svojim delom in izidi v sektorju 2 seveda še zdaleč nismo 
zadovoljni. Pomembno pa se nam zdi, da smo z opravljenimi 
revizijami le začeli udejanjati tako imenovani »second look - 
drugi pogled« in s tem izpolnjevati določila Ustave in zako- 
nov, ki obravnavajo javne finance, kar vse naj pripomore k 
temu, da bo naša država pravna, ekonomsko uspešna, kul- 
turno prepoznavna ter razvojno zanimiva. 
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dr. Etelka Korpič Horvat 
Namestnica predsednika Računskega sodišča 

POROČILO 
REVIZIJSKEGA SEKTORJA 3 

Državni zbor 
Državni svet 
Zunanje zadeve 
Mednarodni ekonomski odnosi 
Pravosodje 

1. Nadzorni program 

Nadzorni program sektorja je sestavni del letnega nadzor- 
nega programa Računskega sodišča in podlaga za opravlja- 
nje dela sektorja na tem področju. Sprejme ga veliki senat, kot 
kolegijsko telo, ki ga sestavlja vseh devet članov Računskega 

sodišča. Na podlagi tega dokumenta član uvede nadzor. 
Odgovoren je za izvedbo nadzora, organiziranje in vodenje 
dela sektorja. 

V letu 1995 se je Računsko sodišče konstituiralo in začelo z 
delom. Za sektor je bil sprejet naslednji nadzorni program: 

Nadzor Oseba nadzora 
Vrsta 

nadzora Obseg oz. predmet nadzora 

Čas, potre- 
Cllj ben za Izved- 

nadzora bo nadzora 
3.1 Sklad Republike Slovenije za razvoj 
3.2. Slovenski odškodninski sklad 
3.3. Državni zbor Republike Slovenije 
3 4 Državni svet Republike Slovenije 
3.5. Ministrsto za zunanje zadeve 
3.6. Ministrstvo za ekonomske odnose 

Agencija RS za prestrukturiranje in 
3.7. privatizacijo 
3.8 Ministrstvo za pravosodje 
3.9. Višje sodišče v Mariboru 
3.10. Višje državno tožilstvo v Kopru 

3.11. Okrožno sodišče v Ljubljani 
3.12. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 
3.13. OK PD Maribor 
3.14. KPD za mladoletnike 
3.15. Zapori Celje 
3.16. Državni zbor Republike Slovenije 

1 Računovodski izkaz za leto 1994 1 
2 Računovodski izkaz za leto 1994 1 
2 Sistemizacija in plače delavcev 1&2 
2 Sistemizacija in plače delavcev 1 &2 
2 Sistemizacija in plače delavcev in funkcionarjev 1 &2 
2 Sistemizacija in plače delavcev in funkcionarjev 1 &2 

2 Sistemizacija in plače delavcev 1 &2 
2 Sistemizacija in plače delavcev 1 &2 

Poslovanje 1 
Poslovanje 1 
Materialni stroški od 1. 1. 1995 do izvedbe 
nadzora 1 
Poslovanje 1 
Poslovanje 1 
Poslovanje 1 
Poslovanje 1 
Obnova in razširitev kuhinje 1&2 

24 
12 

Opomba: Vrsta nadzora: 1 - revizija, 2 - inšpekcija 
Cilj nadzora: 1 - preizkus pravilnosti poslovanja, 2 - ocenitev gospodarnosti, učinkovitost, namembno 

2. Število revizijskih delavcev 

V sektorju so zaposleni naslednji delavci: 

Naziv revizijskega 
delavca 

Datum 
zaposlitve 

revizijska sodelavka 
revizijska asistentka 
revizijska sodelavka 
revizijska asistentka 
pripravnica 

1. 8. 1995 
1. 8. 1995 
1. 9. 1995 
1. 9. 1995 

19. 3. 1996 

Vsi revizijski delavci, vključno s pripravnikom, imajo končano 
visokošolsko izobrazbo ekonomske ali pravne smeri. 

3. Izvedba nadzornega programa 

3.1. Uvedeni nadzori 

Na podlagi sprejetega programa za leto 1995 smo opravili 
preizkus pravilnosti pri štirinajstih nadzorovanih osebah, od 
katerih sta bila dva obvezna po 4. točki 21. člena Zakona o 
Računskem sodišču in sicer Sklad Republike Slovenije za 
razvoj in Slovenski odškodninski sklad. Zaradi časovnega 
zamika pri zaposlitvi revizorjev (prva dva sta se zaposlila šele 
v mesecu avgustu 1995) preizkusa nismo opravili na Delov- 
nem in socialnem sodišču v Ljubljani in Agenciji RS za pre- 

strukturiranje in privatizacijo v Ljubljani. Od 14 preizkusov 
pravilnosti so bila izdana predhodna poročila v 13 primerih 
(ker sta bili združeni zadevi Zavod za prestajanje kazni - 
Mladoletniški zapor in Zapori Celje zaradi reorganizacije 
ministrstev). Od teh so postala dokončna in pravnomočna 
naslednja poročila: 

1. Ministrstvo za zunanje zadeve, Ljubljana, selektivna revi- 
zija, preizkus pravilnosti izplačevanja personalnih stroškov 
delavcem in funkcionarjem od 1. 1. 1995 do 30. 6. 1995. 

2. Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, selektivna 
revizija, preizkus pravilnosti izplačevanja personalnih stro- 
škov delavcem od 1. 1. 1995 do 31. 7. 1995. 

3. Višje sodišče Maribor, selektivna revizija, pregled poslova- 
nja v letu 1995. 

4. Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana, selektivna revi- 
zija, preizkus pravilnosti izplačevanja personalnih stroškov 
delavcem od 1. 1. 1995 do 31. 7. 1995. 

5. Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, selektivna revizija, 
preizkus pravilnosti izplačevanja personalnih stroškov delav- 
cem in funkcionarjem od 1. 1. 1995 do 31. 10. 1995. 

V vseh preizkusih, ki so bili še opravljeni pri omenjenih 
nadzorovanih osebah, razen v primeru nadzora obnove in 
razširitve kuhinje v Državnem zboru, so bila izdana pred- 
hodna poročila in so v naslednjih fazah postopka obravnave: 
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1. Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, selektivna 
revizija računovodskih izkazov za leto 1994 sprejeto poročilo 
prvostopnega senata. 

2. Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, selektivna revizija 
računovodskih izkazov za leto 1994, sprejeto poročila prvo- 
stopnega senata. 

3. Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij - Zavod za presta- 
janje kazni mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje, 
selektivna revizija, pregled poslovanja v obdobju od 1. 1. do 
30. 6. 1995, v obravnavi na prvostopnem senatu. 

4. Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij - Zavod za presta- 
janje kazni zapora Maribor, selektivna revizija, pregled poslo- 
vanja v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 1995, v obravnavi na 
prvostopnem senatu. 
5- Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ljubljana, 
selektivna revizija, preizkus pravilnosti izplačevanja personal- 
nih stroškov delavcem in funkcionarjem od 1.1.1995 do 30. 9. 
1995, sprejeto poročilo prvostopnega senata. 

6. Okrožno sodišče Ljubljana, selektivna revizija, preizkus 
pravilnosti materialnih stroškov od 1. 1. 1995 do izvedbe 
nadzora, v obravnavi na prvostopnem senatu. 

7. Višje državno tožilstvo v Kopru, selektivna revizija, pregled 
poslovanja v letu 1995, izdano predhodno poročilo. 

8. Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, selektivna 
revizija, preizkus pravilnosti naložbe v obnovo in razširitev 
kuhinje, spis odstopljen izvedencu gradbene stroke. 

3.2. Glavne ugotovitve 

Pretežni del časa smo namenili preizkusu pravilnosti izplače- 
vanja personalnih stroškov, ki je bil načrtovan kot prečni 
nadzor Računskega sodišča. „ 

Preizkus pravilnosti izplačevanja personalnih stroškov 

Pri preizkusu pravilnosti smo preverjali plače in druge pre- 
jemke delavcev in upoštevali, da je podlaga za določitev in 
izplačilo plač in drugih prejemkov sistemizacija delovnih 
mest. 

Ta temelji na ustavnih in zakonskih normah, po katerih so 
ministrstva postala temeljna organizacijska oblika za delova- 
nje državne uprave. Temelje za organiziranost so določili 
Zakon o upravi, Zakon o organizaciji in delovnem področju 
ministrstev in Zakon o Vladi. 

Skupni temelji za organizacijo in sistemizacijo delovnih mest 
v upravnih organih so na podlagi omenjenih temeljnih zakon- 
skih norm določeni z Uredbo o skupnih temeljih za notranjo 
organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v upavnih orga- 
nih. Na tej osnovi so posamezni organi, ministrstva, bila 
dolžna urediti notranjo organizacijo v ustreznih aktih (pravil- 
nikih) o notranji organizaciji in delu ter o sistemizaciji delov- 
nih mest. Temu aktu, mora, na podlagi 3. člena omenjene 
uredbe, dati soglasje Vlada Republike Slovenije. 

Ugotovili smo, da so nadzorovane osebe imele izdelane akte o 
sistemizaciji, vendar zanje niso dobile soglasja Vlade, pred- 
vsem iz razloga usklajevanj. Dolžnost uskladitve organizacije 
in delovnih področij ministrstev oz. uskladitve aktov o notranji 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, pa bi morala biti 
opravljena v dveh mesecih po uveljavitvi Zakona o organiza- 
ciji in delovnem področju ministrstev, t. j. do 25.11.1994. (To 
dolžnost nalaga tudi Zakon o Vladi Republike Slovenije.) 
Nadzorovane osebe so poslale omenjeni akt v soglasje Vladi 
Republike Slovenije šele v letu 1995 (nekatere šele v času 
nadzora Računskega sodišča). 

Nadalje smo ugotovili, da je število zaposlenih v posameznih 
nadzorovanih osebah praviloma manjše od števila sistemizi- 
ranih delovnih mest. Po navedbah nadzorovanih oseb je vzrok 

v tem, da na področju zaposlovanja v državni upravi obstojajo 
omejitveni ukrepi in da je zato težko dobiti soglasje k novim 
zaposlitvam. Kljub temu pa nadzorovane osebe niso posebej 
izpostavljale problema, da zaradi pomanjkanja delavcev ne bi 
opravile svojih nalog, ampak so izpostavljale problem preo- 
bremenjenosti posameznih delavcev na določenih delovnih 
mestih, ker je število zaposlenih premajhno, obseg nalog pa 
se stalno povečuje. Poleg tega pa tudi, da se visoko kvalifici- 
rani kadri ne odzivajo na objavljena prosta delovna mesta. 
Navajale so vzrok v nizkih plačah in v nesorazmernosti s 
primerljivimi plačami delavcev v gospodarstvu. Glede na to, 
ker ugotavljanje polne zaposlenosti delavcev ni bil predmet 
preizkusa, ampak se je sistemizacija preverjala samo kot 
podlaga za preverjanje pravilnosti izplačevanja personalnih 
stroškov, nismo revidirali zaposlovanja (ali so delavci nadzo- 
rovanih oseb polno zaposleni, ali obstoja prikrita brezposel- 
nost, ali so ža ugotavljanje tega vzpostavljene ustrezne notra- 
nje kontrole, o potrebnosti novih zaposlitev idr.). t 
Na področju plačnega sistema je v okviru normativne ureditve 
sprejetih, poleg temeljnega Zakona o razmerjih plač v javnih 
zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti, še 
vrsta drugih zakonov in podzakonskih aktov, uredb, pravilni- 
kov, sklepov, kolektivnih pogodb (več kot 40). ki jih je sprejela 
bodisi Vlada Republike Slovenije, Komisija Državnega zbora 
Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve (v nadaljevanju: KVIAZ) ali drugi organi, na podlagi 
katerih se različno vrednotijo tako osnovna plača, kot del 
plače za delovno uspešnost in dodatki. Z izvedbenimi predpisi 
se spreminjajo tudi osnovne plače, pa čeprav je bil namen 
temeljnega zakona, da jih v celoti uredi. Zakon o razmerjih 
plač je razveljavil določbe, ki se nanašajo na osnovo za 
določanje plač, tarifne skupine, količnike za določanje plač, 
uspešnost in dodatke, ki so bili pred sprejemom tega zakona 
določeni v Zakonu o delavcih v državnih organih, ne da bi pri 
tem navedel člene, ki jih razveljavlja. Vsak subjekt si zato po 
svoje razlaga katera določila Zakona o delavcih v državnih 
organih, ki urejajo določanje plač še veljajo in katera ne. 

Nadalje smo ugotovili, da vrsta dodatkov ruši razmerja tipič- 
nih delovnih mest v različnih organih, zaradi česar je onemo- 
gočena primerljivost plač celo za tipična delovna mesta. K 
temu pripomore še neusklajenost izhodiščnih plač v državni 
upravi, javnih zavodih ter lokalni samoupravi. 

Poleg hipertrofije norm, ki veljajo na področju obračunavanja 
in izplačevanja plač v državni upravi, je ta normativna ureditev 
še nekonsistentna in kontradiktorna. Računskemu sodišču je 
zato težko presojati kateri predpis velja in kateri predpis se 
šteje za splošni ali posamični akt, da ne bi pri tem s svojimi 
odločitvami poseglo v pristojnost Ustavnega sodišča. 

Pri posameznih institutih na področju plač in drugih prejem- 
kov smo ugotovili predvsem naslednje nepravilnosti: 

Plače funkcionarjev 

Pri ugotavljanju pravilnosti obračuna plač funkcionarjev smo 
ugotovili, da so bile pravilno določene in obračunane pri tistih 
funkcionarjih, ki jih imenuje Državni zbor. Gre predvsem za 
plače ministrov. Njihove plače temeljijo na Zakonu o poslan- 
cih in so sestavljene iz osnovne plače, funkcijskega dodatka 
in dodatka za delovno dobo. 

Plače ostalih funkcionarjev so sestavljene iz osnovne plače, 
dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Določene so z 
Zakonom o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih 
in organih lokalnih skupnosti. Osnova za obračun osnovne 
plače je izhodiščna plača za I. tarifni razred, dogovorjena s 
kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti. Zaradi 
različnega priznavanja dela plače iz naslova delovne uspeš- 
nosti so plače teh funkcionarjev (generalni sekretarji, sekre- 
tarji, podsekretarji ministrstev idr.) različne, ker za njih ne 
velja omejitev, ne v masi, kakor tudi ne pri plačilu individualne 
uspešnosti za posameznega funkcionarja. Zaradi tega se 
plače teh funkcionarjev zelo približujejo plačam funkcionar- 
jev, ki jih je imenoval Državni zbor oz. funkcionarjem, ki 
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prejemajo funkcijski dodatek na eni strani, na drugi pa pove- 
čujejo razlike v višini plače od ostalih delavcev. 

Delovna uspešnost delavcev 

Delavci lahko dobijo del plače iz naslova delovne uspešnosti, 
vendar je le-ta omejena v masi v višini 3% in na posameznega 
delavca 20% osnovne plače. V smislu določila 18. člena 
zakona o razmerjih plač se republiški upravni organi in službe 
Vlade Republike Slovenije pri določitvi skupnega obsega 
sredstev v višini 3% mesečno, obravnavajo kot en organ. V ta 
obseg sredstev pa se ne vštevajo sredstva za plačilo uspešno- 
sti funkcionarjev, ki ne prejemajo funkcijskega dodatka. 

Obseg sredstev za delovno uspešnost delavcev je premajhen, 
da bi lahko stimulativno vplival na delavca, da bi bistveno 
presegal pričakovane delovne rezultate ali da bi mu nadomeš- 
čal nadpovprečno delovno obremenjenost. (S tega naslova 
posamezni delavci prejemajo 5000,00 SIT bruto ali pa celo 
manj.) 

Poleg tega za ugotavljanje delovne uspešnosti nekatere nad- 
zorovane osebe niso imele sprejetih meril, ne za funkcionarje 
in ne za delavce, kot to zahteva zakon o razmerjih plač. Zaradi 
tega se je ta del sredstev razdeljeval po oceni posameznih 
vodij, kdaj zaposleni bistveno presega pričakovane delovne 
rezultate in kdaj je nadpovprečno delovno obremenjen. 
Neenakost priznavanja dela plače za delovno uspešnost funk- 
cionarjem in delavcem, ki jo dovoljuje zakon in običajna 
praksa proste presoje priznavanja tega dela plače, povzroča 
nasprotne učinke od njegovega namena in deluje nespod- 
budno. 

Povračilo stroškov za prehrano 

Pri priznavanju regresa za prehrano smo ugotovili, da so 
nadzorovane osebe upoštevale sklep Izvršnega sveta Repu- 
blike Slovenije, št. 114-02/90-1/11-8, z dne 31. 10. 1991. Ta 
določa, da se organom, organizacijam in strokovnim služ- 
bam, ki se financirajo iz republiškega proračuna zagotavljajo 
sredstva za regres za prehrano med delom mesečno v višini 
10% povprečne mesečne plače v gospodarstvu Republike 
Slovenije za pretekle tri mesece. Sklep temelji na 71. členu 
Zakona o delavcih v državnih organih, ki določa, da višino 
nadomestil in povračil določi Izvršni svet največ v višini, 
določeni na podlagi kriterijev, ki veljajo za delavce v gospo- 
darstvu Republike Slovenije. Ti kriteriji so opredeljeni v 
Splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo. Ta priznava 
delavcem povračilo stroškov za prehrano med delom za 
dneve prisotnosti na delu. Omenjeni sklep Izvršnega sveta pa 
določa mesečni znesek regresa za prehrano. Ugotovitev, da 
delavcem pripada dnevna odmera regresa za prehrano, zah- 
teva točno evidenco ugotavljanja prisotnosti in odsotnosti 
delavcev, s katero pa nadzorovane osebe niso razpolagale. V 
postopkih nadzora smo ugotovili, da so bili nekateri delavci 
na službeni poti in so hkrati prejemali dnevnice in regres za 
prehrano, čeprav so bili upravičeni le do dnevnice oz. so bili 
na študijskem dopustu ali na bolniški in so dobili izplačan 
regres za prehrano. Taki obračuni pa tudi niso bili v skladu z 
Navodilom Ministrstva za finance o določenih poslovnih 
odhodkih uporabnikov državnega proračuna, ki določa, da 
regres za prehrano pripada delavcu za dneve, ko je na delu in 
ne prejema drugih povračil za stroške prehrane (dnevnice). 

Regres za prehrano so nadzorovane osebe izplačevale in 
obračunavale na ta način, da so delavcem in funkcionarjem 
priznavale ta prejemek za vse mesece, razen za mesec avgust, 
ne da bi upoštevale dejansko odsotnost z dela. V mesecu 
avgustu niso obračunale in izplačale regresa za prehrano. 
Taki obračuni niso pravilni, ker imajo posamezni delavci 
različno število dni dopusta, odsotnost posameznega delavca 
je tudi različna zaradi bolniškega staleža, izobraževanja in 
druge upravičene odsotnosti. Tak obračun je v korist vsem 
delavcem, razen tistim, ki imajo manj kot 22 dni dopusta. 

Pogodbe o delu 

Pri preizkusu pravilnosti pogodb o delu smo ugotovili, da 
nekatere pogodbe o delu, sklenjene po Zakonu o delovnih 
razmerjih presegajo zakonsko določen čas trajanja, določene 
pogodbe pa se izplačujejo za enaka dela enkrat kot pogodbe 
o delu po Zakonu o delovnih razmerjih, drugič pa kot 
pogodbe o delu po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah. 
Presojo o tem, katere pogodbe imajo značaj avtorskih 
pogodb in katere delovno-pravnih pogodb smo odstopili pri- 
stojni inšpekciji za delo. 

Vsebina večine pogodb ni ustrezala oz. ni bila taka, da bi se 
lahko te pogodbe štele za avtorska dela v smislu določil 
Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Praviloma je šlo za 
običajna strokovna dela. Nadzorovane osebe so se raje odlo- 
čale za sklepanje avtorskih pogodb zaradi manjših davčnih 
obveznosti, s tem pa so se izognile tudi časovnim omejitvam 
in drugim pogojem, ki morajo biti izpolnjeni pri pogodbah o 
delu po Zakonu o delovnih razmerjih oz. Zakonu o obligacij- 
skih razmerjih. Posamezne nadzorovane osebe so pogodbe o 
delu opravičevale s pomanjkanjem kadrov, /aradi tega smo 
priporočali naj preverijo ali ne bi kazalo drugače organizirati 
dela v smislu prerazporejanja delovnega časa že zaposlenih 
delavcev, z zaposlovanjem delavcev s krajšim delovnim 
časom oz. za določen čas. Pri čemer naj prvenstveno preve- 
rijo polno zaposlenost delavcev. 

Uporaba službenih avtomobilov 

Pri uporabi službenih avtomobilov smo ugotovili, da nadzoro- 
vane osebe niso upoštevale sklepa Državnega zbora, da naj bi 
se uporaba službenih avtomobilov poenotila in, da bi se zato 
uskladili pravilniki posameznih uporabnikov s Pravilnikom o 
uporabi službenih avtomobilov Ministrstva za finance. Posa- 
mezne nadzorovane osebe imajo sprejete svoje pravilnike o 
uporabi službenih avtomobilov, v katerih opredeljujejo 
nabavo, upravičence uporabe, pogoje in način uporabe, evi- 
dence ter stroške uporabe in vzdrževanja vozil. Na podlagi le- 
teh pa se službeni avtomobili uporabljajo po zelo različnih 
kriterijih, tudi za privatne namene. Posamezne nadzorovane 
osebe niso vodile evidenc o uporabi, zato nismo mogli preve- 
riti ali so se in v kolikšnem obsegu službeni avtomobili upo- 
rabljali za privatne namene. Tem subjektom smo naložili, da 
vzpostavijo ustrezne evidence. 

Pogodbe o zaposlitvi 

Nekatere nadzorovane osebe niso sklenile pogodb o zaposli- 
tvi z delavci. Delovna razmerja delavcev nadzorovanih oseb se 
urejajo v skladu z Zakonom o delavcih v državnih organih. Ta 
določa, da se delovna razmerja in osebni dohodki delavcev v 
državnih organih urejajo z Zakonom o temeljnih pravicah iz 
delovnega razmerja (ta se v skladu s 4. členom Ustavnega 
zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in 
neodvisnosti Republike Slovenije, uporablja kot zakon Repu- 
blike Slovenije), z Zakonom o delovnih razmerjih in s tem 
zakonom, če s posebnim zakonom ni drugače določeno. 
Zaradi tega, ker omenjeni Zakon o delavcih v državnih orga- 
nih (kakor tudi ne drug poseben zakon) ne določa izjem za 
urejanje instituta pogodbe o zaposlitvi, smo menili, da so 
nadzorovane osebe dolžne z zaposlenimi delavci skleniti 
pogodbe o zaposlitvi in jim naložili sklenitev omenjenih po- 
godb. 

Odprta vprašanja pri nadzoru skladov* 

Pri nadzoru skladov, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, 
je pristojnost nadzora Računskega sodišča za revidiranje 
računovodskih izkazov obvezna po Zakonu o Računskem 
sodišču. Tistim skladom, ki so ustanovljeni kot delniške 
družbe, mora računovodske izkaze po Zakonu o gospodar- 
skih družbah pregledati tudi samostojna revizijska družba v 

* Konkretnih ugotovitev v omenjenih skladih, kjer je bil opravljen 
nadzor, sektor v tem poroćilu ne more obravnavati, ker poročila še niso 
dokončna. 
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skladu z Zakonom o revidiranju. Nadzor Računskega sodišča 
je širši, ker zajema poleg zakonitosti tudi ugotavljanje gospo- 
darnosti, učinkovitosti in namenske rabe sredstev. Torej 
Računsko sodišče opravlja celoten nadzor (ne samo revidira 
računovodske izkaze). Ta pristojnost izhaja iz tega, ker imajo 
ti skladi lastnosti oseb javnega prava, ker so ustanovljeni z 
zakonom, opravljajo dejavnost, ki ima značaj javne funkcije, 
osnovni kapital teh skladov je zagotovila Republika Slovenija 
•dr. Ta kot delničar uresničuje tudi članske pravice (volilna 
pravica v organih družbe, pravica nadzorstva nad poslova- 
njem družbe, pravica do informacij, pravica do izpodbijanja 
sklepov) zato je prav, da Računsko sodišče opravlja celoten 
nadzor v teh skladih. Postavlja se vprašanje ali je potrebno še 
revidiranje skladov od komercialnih revizijskih družb. 

Skladi, ki jih je ustanovila Republika Slovenija s posebnimi 
zakoni in so pravnoorganizacijsko oblikovani kot delniške 
družbe, niso ustanovljeni z namenom opravljanja pridobitne 
dejavnosti kot gospodarske delniške družbe, ampak za oprav- 
danje za vso državo pomembnih nalog, ki so opredeljene v 
posebnih zakonih. Posebnosti njihovega delovanja so 
tolikšne, da so računovodski standardi, ki veljajo za gospo- 
darske družbe neustrezni. Zaradi tega bi bilo potrebno v 
okviru javnega sektorja postaviti temeljna načela računovod- 
skega obravnavanja (npr. kdaj je možno načelo knjiženja 
prejemkov in izdatkov, kdaj načelo prihodkov in odhodkov, 
davčnih obveznosti ipd.). V okviru teh načel oz. standardov pa 
bi lahko posamezni skladi (pa tudi druge osebe javnega 
prava) svoj računovodski sistem prilagodile posebnostim v 
poslovanju. 

Nerešen status gospodarskih enot pri kazensko- 
poboljševalnih zavodih* 

V letu 1994 je prišlo do organizacijskih sprememb v organiza- 
ciji in delovnem področju ministrstev s sprejetjem Zakona o 
organizaciji in delovnem področju ministrstev. S tem zako- 
nom se je spremenila notranja organizacija Ministrstva za 
pravosodje, v katerega sestavi je organizirana Uprava Repu- 
blike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij. V njeni 
sestavi so Zavodi za prestajanje kazni in gospodarske enote, v 
katerih zaprte osebe opravljajo gospodarsko dejavnost. Orga- 
niziranost in poslovanje gospodarskih enot temelji še na 
normah Zakona o združenem delu, zavodov pa na Zakonu o 
izvrševanju kazenskih sankcij iz leta 1978. 

Zaradi neurejenega statusa ostaja vrsta odprtih vprašanj, kot 
npr. ali gospodarske enote poslujejo kot gospodarski subjekti 
v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in pri izkazih 
poslovanja uporabljajo slovenske računovodske standarde ali 
pa poslujejo kot osebe javnega prava in se zanje uporabljajo 
norme Zakona o računovodstvu; ali so gospodarske enote, ki 
so po veljavnem Pravilniku o notranji organizaciji in sistemi- 
zaciji delovnih mest opredeljene kot oddelki zavodQy, lahko 
samostojni nosilci pravic in obveznosti, s statusom pravne 
osebe in z lastnim žiro računom; kakšna so medsebojna 
razmerja gospodarskih enot in zavodov; nadalje ostajajo 
odprta vprašanja glede veljavnosti načela prihodkov in 
odhodkov, davčnih obveznosti, pokrivanja izgub, delitve 
dobička idr. 

3.3. Povzetek poročil o nadzorih 

Ministrstvo za zunanje zadeve 

Pri izplačilu plač smo ugotovili, da ministrstvo za sistemiza- 
cijo delovnih mest, ki je podlaga za določitev in izplačilo plač, 
ni predložilo soglasja Vlade Republike Slovenije. Poleg tega 
pa je ministrstvo del plače iz naslova uspešnosti izplačevalo 
po presoji odgovornih delavcev na seznamu funkcionarjev in 
delavcev, katerim je priznavalo delovno uspešnost, ne da bi 
imelo izdelan splošni akt (kriterije), kar je v nasprotju z 2. in 3. 
odst. 17. člena Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, 

' Konkretnih ugotovitev iz opravljenih nadzorov v Zavodih za prestaja- 
nje kazni sektor v tem poročilu ne more obravnavati, ker poročila še 
niso dokončna 

državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Ur. I. RS, št. 
18/94). Ministrstvo je sklenilo nekaj avtorskih pogodb v 
nasprotju z določilom 5. in 9. člena Zakona o avtorskih in 
sorodnih pravicah (Ur. I. RS, št. 21/95), pri čemer sta bili kršeni 
določili 77. in 81. člena Zakona o dohodnini (Ur. I. RS, št. 71/ 
93, 2/94, 2/95 in 7/95). Prav zaradi omenjenih nepravilnosti je 
Računsko sodišče izreklo mnenja s pridržkom. Ministrstvo 
tudi ni vtjdilo ustreznih evidenc glede uporabe službenih 
avtomobilov, zaradi česar je bilo izrečeno negativno mnenje. 

Že med postopkom nadzora je v smislu določila 26. člena 
Zakona o Računskem sodišču ministrstvu bil izdan nalog za 
odpravo dejanj, ki so bila v nasprotju z zgoraj omenjenimi 
predpisi. 

V prehodnem poročilu smo ministrstvu priporočili, da pri 
sprejemanju nove sistemizacije uskladi število zaposlenih in 
sistemiziranih delovnih mest, pri čemer mora biti vodilo zapo- 
slovanja zagotavljanje ustrezne kakovosti dela in gospodar- 
nost zaposlovanja ter, da v prihodnje bolj pozorno sklepa 
posamezne pogodbe (avtorske in druge pogodbe o delu) in 
obračunava davek na osebne prejemke. 

Državni zbor Republike Slovenije 
Mnenje s pridržkom smo izrekli Državnemu zboru Republike 
Slovenije zaradi nepravilnosti, ki so nastale pri izplačilih po 
pogodbah o delu in avtorskih pogodbah. Državni zbor je 
nepravilno ravnal, ker je nekatere pogodbe o delu sklepal po 
Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. I. RS, št. 14/90, 5/91, 71/93 in 
2/94), pri čemer je trajanje tako sklenjenih pogodb preseglo 
dovoljeni čas, s čimer je bila kršena določba 107. člena 
Zakona o delovnih razmerjih. Za določene pogodbe pa smo 
ugotovili, da se izplačujejo za enaka dela enkrat kot pogodbe 
o delu po Zakonu o delovnih razmerjih, drugič pa kot 
pogodbe o delu po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah 
(Ur. I. RS. št. 21/95), zaradi česar smo zadevo odstopili pri- 
stojni inšpekciji za delo. 
Državnemu zboru smo priporočili, da pri zaposlovanju upo- 
rablja še druge oblike delovnih razmerij oz. delovnega časa 
(delovno razmerje za določen čas, delovno razmerje s skrajša- 
nim delovnim časom, prerazporeditev delovnega časa idr.) z 
namenom, da zagotovi bolj racionalno in gospodarno zapo- 
slovanje. 

Državni svet Republike Slovenije 
*1» 

Državnemu svetu Republike Slovenije smo izrekli mnenje s 
pridržkom pri izplačilih plač, ker je imel določene količnike 
osnovne plače v sistemizaciji še na podlagi Zakona o delavcih 
v državnih organih (Ur. I. RS, št. 15/95, 5/91,18/91, 22/91, 2-25/ 
91-1, in 4-126/93) in ne na podlagi Zakona o razmerjih plač v 
javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skup- 
nosti (Ur. I. RS, št. 18/94). Prav tako je Državni svet izplačeval 
del plače iz naslova delovne uspešnosti po presoji odgovor- 
nih delavcev na seznamu delavcev, katerim je priznaval 
delovno uspešnost, ni pa imel izdelanega splošnega akta, v 
katerem bi bila določena merila za ugotavljanje delovne 
uspešnosti delavcev. 

Izdali smo sklep za odpravo nezakonitih dejanj. O izvršitvi 
sklepa je Državni svet dne 8. 1. 1996 obvestil Računsko 
sodišče in predložil tudi dokumentacijo. 

Ministrstvo za pravosod|e 
Pri povračilih stroškov za prehrano ter prevoza na delo in z 
dela je ministrstvo ravnalo v nasprotju z veljavnimi pozitivno- 
pravnimi normami. Izplačila niso bila usklajena z dejansko 
prisotnostjo oziroma odsotnostjo delavcev z dela. 

Višje sodišče v Mariboru 
Po zaključnem računu za leto 1994 je sodišče neupravičeno 
zadržalo neporabljena proračunska sredstva v višini 
674.636,90 SIT in jih vrnilo v državni proračun šele dne 18.12. 
1995, namesto do 28. 2. 1995. S takim postopanjem je kršilo 
določila Zakona o izvrševanju proračuna za leto 1994. Čeprav 
ni šlo za sredstva večje vrednosti smo menili, da ima ugotov- 
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Ijena nepravilnost težo zaradi nalog, ki jih opravlja Višje 
sodišče. Sodišča so dolžna s posebno skrbnostjo paziti na 
svoje zakonito poslovanje in ravnanje in dajati zgled drugim 
fizičnim in pravnim subjektom, zato smo izrekli mnenje s 
pridržkom. Nadalje smo ugotovili, da Višje sodišče v Mariboru 
ni sklenilo pogodb o zaposlitvi z delavci. 

» 

Nadja Žnidarčič-Ferrari 
Član Računskega sodišča 

POROČILO 
REVIZIJSKEGA SEKTORJA 4 

Šolstvo 
Kultura 
Znanost 

1. Nadzorni program 

V letu 1995 je bila s programom dela postavljena kot priori- 
tetna naloga nadzora, revizija zakonitosti izplačevanja perso- 
nalnih stroškov dela v letu 1995, sistemizacija delovnih mest 
ter na tej osnovi zaposlovanje. Poleg prioritetne naloge revi- 
zije personalnih stroškov je program dela vseboval tudi revi- 
zijo porabe sredstev za materialne in druge stroške nekaterih 
javnih zavodov, na katere je opozarjala javnost ali so bile 
vložene pisne pobude. Ob upoštevanju navedenih izhodišč, je 
bilo v program dela zajetih s področja revizije personalnih 
stroškov 9 javnih zavodov, 3 ministrstva, s področja porabe 
materialnih in drugih stroškov pa 5 javnih zavodov, kot je 
razvidno iz tabelarnega prikaza programa za leto 1995, spreje- 
tega na Velikem senatu Računskega sodišča: 
Program dela revizijskega sektorja 4 za leto 1995 

Cilfi nadzora 
1. pravilnosti 
poslovanja 

2. gospodar., 
Osebe nadzora Obseg nadzora namembnost 

1. Ministrstvo za 
šolstvo in šport 

2. Ministrstvo za 
znanost in tehnologijo 

3. Ministrstvo za 
kulturo 

4. Filozofska fakulteta 
Ljubljana 

5. Fakultete za 
gradbeništvo in 
geodezijo 

6. Ekonomsko 
poslovna fakulteta 
Maribor 

7. Srednja šola 
tehničnih strok 
Ljubljana 

8. Gimnazija Kranj 
9. SAZU, Ljubljana 

10. RTV Slovenija 
11. Arhiv Republike 
Slovenije 
12. Osnovna šola Toma 
Brejca Kamnik 
13. Slovensko narodno 
gledališče Maribor 
14. Inštitut Jožef Štefan 
15. Biotehnična 
fakulteta, oddelek za 
živilstvo 
16. Centralna tehnična 
knjižnica 

17. Osnovna šola 
Cerknica 

personalnih stroškov 95 1&2 

personalnih stroškov 95 1&2 

personalnih stroškov 95 1 &2 

personalnih stroškov 95 1 &2 

personalnih stroškov 95 1 &2 

personalnih stroškov 95 1 &2 

personalnih stroškov 95 1 &2 

personalnih stroškov 95 1 &2 
personalnih stroškov 95 1 &2 
personalnih stroškov 95 1 &2 
personalnih stroškov 95 1 &2 

izplačila materialnih in 1 &2 
drugih stroškov 

plače 95, materialni in 1&2 
drugi stroški 1994,1995 
personalnih stroškov 95 1&2 

namenska poraba 1&2 
sredstev po 

pogodbenem projektu 
izplačila pogodbenega 1 

dela, avtorskih 
honorarjev, stroškov 
strokovne literature 

investicija v OŠ 1 
Grahovo 

Priporočili smo, da naj sodišče uredi in ponovno preveri 
delitvena razmerja glede pokrivanja skupnih obratovalnih 
stroškov ter sprejme ustrezni akt v skladu s 26. členom sod' 
nega reda ter razmerja (cena storitev glede na porabljeni čas 
in obseg dela) opravljanja finančno-računovodskih opravil, ki 
se izvajajo za več naročnikov. 

2. število revizijskih delavcev 

V letu 1995 in to v drugi polovici leta so se zaposlile štiri 
revizijske delavke od teh tri revizijske sodelavke in revizijska 
asistentka. Revizijske sodelavke lahko opravljajo nadzor 
samostojno, medtem ko revizijski asistent deluje v timu sku- 
paj z revizijskim sodelavcem. Pomanjkljiva zasedenost revizij- 
skega področja s revizijskimi delavci je imela za posledico 
neizpolnitev zastavljenega programa dela. 

V nadaljevanju je pokazana zasedenost revizijskega sektorja z 
dinamiko zaposlovanja revizorjev. 

Naziv revizorja Datum zaposlitve 
1. Revizijska sodelavka 
2. Revizijska sodelavka 
3. Revizijska sodelavka 
4. Revizijska asistentka 

16. 6. 1995 
1. 8. 1995 
1. 9. 1995 
1. 12. 1995 

3. izvedba nadzornega programa 

3.1. Uvedeni nadzori 

V času od 6. 7.1995 do 31.12.1995 je bila s sklepom o izvedbi, 
uvedena revizija plač in drugih stroškov dela pri Ministrstvu 
za šolstvo in šport, Ministrstvu za znanost in tehnologijo, 
Ministrstvu za kulturo, pri Filozofski fakulteti, Fakulteti za 
gradbeništvo in geodezijo, Poslovno ekonomski fakulteti 
Maribor, Gimnaziji Kranj in Srednji šoli tehničnih strok Ljub- 
ljana, revizija materialnih in drugih stroškov pa pri Osnovni 
šoli Toma Brejca Kamnik in Slovenskem narodnem gledališču 
Maribor. V januarju 1996 pa sta bili uvedeni revizija plač in 
drugih stroškov dela pri SAZU ter revizi|a namenske porabe 
sredstev po pogodbenem projektu pri Biotehnični fakulteti. 
Od navedenih nadzorov je zaključenih in pravnomočnih šest 
revizij in sicer: revizija izplačila plač in stroškov dela ter v tej 
zvezi sistemizacija ter zaposlovanje pri Ministrstvu za šolstvo 
in šport, Ministrstvu za znanost in tehnologijo, Ministrstvu za 
kulturo, Filozofski fakulteti, Srednji šoli tehničnih strok Ljub- 
ljana in Gimnaziji Kranj. 

Povprečen čas za izvedbo posameznega nadzora je znašal 23 
delovnih dni. 

3.2. Glavne ugotovitve 

Z nadzorom nad zakonitostjo sistemizacije ter s tem povezane 
notranje organizacije delovnih mest v ministrstvih se ugotav- 
lja, da ministrstva s področja šolstva, kulture in znanosti ne 
spoštujejo predpisov, ki urejajo notranjo organizacijo in siste- 
mizacijo delovnih mest v-državni upravi, to je Zakon o Vladi 
Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 4/93), Zakon o organizaciji 
in delovnem področju ministrstev (Ur. I. RS, št. 71/94) in 
Uredbe o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistemi- 
zacijo delovnih mest v upravnih organih in upravnih enotah 
(Ur. I. RS, št. 8/91, 82/94). Kršitve oz. nespoštovanje predpisov 
se odražajo v neusklajenosti aktov o sistemizaciji in notranji 
organizaciji, v nepravilni notranji organizaciji ministrstev, 
predvsem pa v pomanjkljivem spremljanju oz. nespremljanju 
delovnega procesa, iz katerega bi se ugotavljalo učinkovito in 
pravočasno izvrševanje nalog ter polna zaposlenost delavcev 
v državni upravi. Posledica nespoštevanja predpisov ali 
nespremljanja delovnega procesa se kaže v povečevanju 
zaposlovanja, ki ga sicer ministrstvo utemeljuje z novimi nalo- 
gami, ki pa jih ne more opravičevati z materialnimi dokazi. 

Predpisi, ki opredeljujejo zaposlovanje v državni upravi, pred- 
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vsem Uredba o skupnih temeljih za notranio organizacijo in 
sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih obvezuje 
upravne organe, da svojo notranjo organizacijo dela uredijo 
tako, da zagotovijo učinkovito izvrševanje nalog, smotrno 
organizacijo in vodenje dela, nadzor nad opravljanjem nalog 
ter polno zaposlenost delavcev. 

Za vzpostavitev zakonitosti in gospodarnega zaposlovanja se 
priporoča državni upravi ter vladi, ki je po 6. členu Zakona o 
vladi pooblaščena, da sprejema organizacijske, kadrovske in 
druge ukrepe za delo uprave, da vzpostavijo nadzor nad 
sistemizacijo in kadrovanjem v državni upravi. 

Neusklajenost sistemizacije se ugotavlja tudi pri nekaterih 
javnih zavodih s področja šolstva in kulture. 

Nezakonitosti pri obračunih in izplačilih plač v ministrstvih 
niso bile ugotovljene, bile pa so ugotovljene pri izplačilih 
povračil v zvezi z delom stroškov za službena potovanja ter 
izplačilih po pogodbah o avtorskem delu. 

Stroški prehrane med delom in stroški prevoza na delo in z 
dela se zaposlenim v ministrstvih izplačujejo v mesečnih 
pavšalnih zneskih neodvisno od dejanske prisotnosti na delu 
in to tudi za dneve, ko so na službenih potovanjih in prejmejo 
kilometrino in dnevnico ter v ostalih primerih odstotnosti z 
dela. Pri izplačilih potnih stroškov za službena potovaja, se 
pojavlja kršitev Zakona o računovodstvu (Ur. I. SFRJ str. 12/ 
89, 35/89, 3/90, 42/90, 61/90 in Ur. I. RS, Št. 42/90, 30/90, 32/93), 
ki uzakonja načelo skrbnosti in ažurnosti pri sestavi knjigo- 
vodskih listin. Izplačila stroškov potovanj so v nekaterih pri- 
merih o primerjavi evidenc dela, neupravičena ali preveč 
izplačana. Zaradi nedoslednosti pri vodenju prisotnosti na 
delu prihaja do nerazumljivih situacij, kot n. pr., je da isto- 
časno zaposleni v ministrstvu na službenem potovanju, na 
tečaju in letnem dopustu. Za takšen dogodek prejme kilome- 
trino in dnevnice za službeno potovanje, regres za prehrano 
in stroške prihoda na delo in z dela. 

Pri izplačilu avtorskih honorarjev v ministrstvih se ugotavlja, 
da so vsa tri ministrstva sklepala in izplačevala avtorske 
honorarje za delo, ki ni imelo značaja avtorstva po Zakonu o 
avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. I. RS, št. 21/95). Avtorske 
pogodbe so bile sklenjene predvsem za dela kot so: 

opravljanje tekočega strokovnega dela delovnih teles-sejnin, 
za pravne naloge, za izvajanje rednega vzgojnoizobraževal- 
nega dela - pouka otrok. S sklenitvijo avtorskih pogodb 
namesto pogodb o delu se sklenitelj pogodbe oz. naročnik 
dela izogne plačilu davkov in prispevkov, ki se plačujejo od 
pogodb o delu in so precej višji od davka iz premoženjskih 
pravic, ki se plačuje od avtorskih honorarjev. 

V javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja je revizija 
plač pokazala nepravilnosti predvsem pri izplačilu dodatkov 
kot sestavnega dela plače, v visokošolskih zavodih pa v izpla- 
čilih iz sredstev pridobljenih na podlagi javnih razpisov za 
izvajanje projektov oz. iz sredstev, pridobljenih s prodajo 
storitev. 

Za izplačilo plač v vzgojnoizobraževalnih zavodih velja poleg 
^akona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in 

_ 9an,h lokalnih skupnosti tudi Zakon o plačah delavcev v 
7» h • V29°ln°izobraževalnih zavodih ter Kolektivna pogodba 
nm ,axnost vz9°ie in izobraževanja. Navedena zakonodaja 
ri„.°9°ta izplačevanje določenih vrst dodatkov, kot so 
nrn iT.' Za °Prav|)anie funkcije: rektorju, dekanu, prodekanu, prorektorju, predstojniku organizacijske enote v visokem šol- 
in pooblastili v Pravnem prometu, pomočniku ravnatelja n voaji organizacijske enote ter posebnih dodatkov za pouče- 
anje določenih predmetov, za aktivno znanje jezika, za speci- 
^c!i°. magisterij ali doktorat, ki ni pogoj za opravljanje 

Koeficiente, ki so določeni z zakonom in posamezne 
nimf đ°da,kov> Pri izplačilih ne upoštevajo, temveč z inter- 
en«.?!, ?Prede|iujejo in tudi izplačuje višje dodatke in tudi 
urv^i6,' f zakonodajo niso določeni, kot je dodatek za 
brazbo e za bib|i°tekarje, dodatke za višjo izo- 

Problematično v visokošolskih zavodih je predvsem izplačilo 
plač iz naslova del, ki ne sodijo v nacionalni program viso- 
kega šolstva in sicer za strokovna, razvojna, svetovalna in 
raziskovalna dela, pridobljena na podlagi javnih razpisov. 

Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v 
organih lokalnih skupnosti v 18. členu dovoljuje javnim zavo- 
dom, ki pridobivajo del sredstev s prodajo blaga in storitev na 
trgu ali na podlagi javnih razpisov, povečanje obsega 3% 
sredstev za plače za plačilo delovne uspešnosti, v soglasju z 
ustanoviteljem. Tudi Odloka o preoblikovanju Univerze v 
Ljubljani in Univerze v Mariboru (Ur. I. RS, št. 82/94) v 16. 
členu določata, da se presežek prihodkov nad odhodki uni- 
verze in članic uporabljajo za opravljanje in razvoj dejavnosti, 
po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. Usta- 
noviteljske pravice po istih odlokih izvršuje Vlada Republike 
Slovenije. « 

Ugotavlja se, da članice Univerze, ki pridobivajo sredstva z 
opravljanjem storitev na trgu, izplačujejo zaposlenim del 
plače iz dodatno pridobljenih sredstev brez predhodnega 
soglasja ustanovitelja, le na podlagi internih sklepov oz. 
aktov. Da bi se vzpostavilo zakonito stanje na tem področju, 
se ustanovitelju visokošolskih zavodov, oz. Vladi Republike 
Slovenije predlaga, da sprejme kriterije in določi višino izpla- 
čila plač iz sredstev, pridobljenih z opravljanjem storitev na 
trgu ali na podlagi javnih razpisov ter preko izdaje soglasij 
spremlja izplačila tega dela plač. 

3.3. Povzetek dokončnih poročil o nadzorih 

3.3.1. Ministrstvo za šolstvo in šport 

Bistvene ugotovitve 

Ministrstvo za šolstvo in šport je v prvi polovici leta 1995 
zaposlovalo 121 delavcev oz. 12 delavcev več kot v istem 
obdobju leta 1994. Povečano zaposlovanje opravičuje mini- 
strstvo s povečanim obsegom dela zaradi novih projektnih 
nalog, četudi notranja organizacija dela in način spremljanja 
izvajanja nalog tega ne potrjujeta. Ker se ne vodijo evidence 
dela, niti se ne opravlja nadzorstvo nad izvajanjem posamez- 
nih nalog in s tem dokazuje polna zaposlenost delavcev, ni 
možno opravičevati dodatnih zaposlitev, niti zaposlitev izven 
Pravilnika o sistemizaciji, zaradi česar je bil podan dvom o 
gospodarnosti zaposlovanja. 

Stroški za prehrano med delom so bili izplačani tudi za dneve, 
ko so bili delavci na službenem potovanju, torej v nasprotju s 
6. oz. 7. točko 1. odstavka Sklepa IS skupščine RS (UR. list 
RS, št. 22191-1). 

Davek iz naslova uporabe službenih vozil v privatne namene 
ni bil obračunan v skladu s 107. členom Zakona o dohodnini 
(Ur. list RS, št. 71/93, 2/94, 2/95, 7/95). 

Avtorski honorarji so se izplačevali za opravljeno delo (izvaja- 
nje pouka), ki ni imelo značaja avtorskega dela v skladu s 3. 
členom Zakona o avtorski pravici (Ur. list RS, št. 17/78) oz. s 5. 
členom Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. list RS. 
št. 21/95). Značaj opravljenega dela je zahteval sklenitev 
pogodb o delu. Nepravilno sklenjene pogodbe so imele za 
posledico kršitev 15., 16. in 18. člena Zakona o dohodnini (Ur. 
list RS, št. 71/93, 2/94, 2/95, in 7/95), Zakona o posebnem 
davku na določene prejemke (Ur. list RS, št. 72/93 in 22/94), 
Zakona o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92 in 71/93), 
Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarova- 
nja (Ur. list RS, št. 23/92), Sklepa o pavšalnih zneskih za 
obvezno zdravstveno zavarovanje (Ur. list RS, št. 80/94). 

Tudi delo članov Sveta za visoko šolstvo nima značaja avtor- 
skega dela. Z izplačilom avtorskega honorarja je bil kršen 31. 
člen Pravilnika o delu Sveta za visoko šolstvo RS, št. 021-1/94 
z dne 23. 2. 1994, Zakon o dohodnini (Ur. list RS, št. 71/93, 2/ 
94, 2/95 in 7/95) ter Zakon o prispevkih za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje 
(Ur. list RS, št. 48/90, 14/92, 9/92, 10193, 42/93, 57I93 in 64/94). 
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V zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi je Računsko sodišče 
skladno z določilom 6. člena Zakona o računskem sodišču, 
izdalo sklep št. 04-01/95 z dne 22. 8. 1995, s katerim je 
Ministrstvu naložilo, da odpravi ugotovljene nepravilnosti. 
Ministrstvo je sicer ugovarjalo zoper navedeni sklep, vendar 
je tričlanski senat pripombe zavrnil, zaradi česar je Ministr- 
stvo pričelo z izvrševanjem nalog iz sklepa. 

3.3.2. Ministrstvo za znanost in tehnologijo 

Bistvene ugotovitve 

Ministrstvo za znanost in tehnologijo notranjih organizacij- 
skih enot - oddelkov in števila zaposlenih v njih nima usklaje- 
nih z določbami 6. člena Uredbe o skupnih temeljih za notra- 
njo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v upravnih 
organih (Ur. list RS, št. 8/91). Po citirani Uredbi se oddelek 
lahko organizira, kadar je potrebno stalno usklajevanje med 
seboj povezanih nalog, ki se opravljajo v referatih oziroma 
odsekih ali kadar je zaradi narave in načina dela potrebno 
združevati naloge, za katerih opravljanje je predvideno naj- 
manj 10 delavcev. V Sektorju za znanost pri ministrstvu je 
organiziranih šest oddelkov v katerih sta sistemizirani le dve 
delovni mesti. 

Ministrstvo je zaposlovalo izven Pravilnika o notranji organi- 
zaciji in sistemizaciji delovnih mest, s čimer pa je soglašala 
tudi Kadrovska služba pri Vladi RS. 

Primerjava dokazil o izobrazbi zaposlenih in njihovih strokov- 
nih nazivov je pokazala, da nekateri zaposleni niso upravičeni 
do strokovnih nazivov, ki jih imajo in s tem do višjega izho- 
diščnega koeficienta. Tudi izpolnjevanje pogojev iz naslova 
delovnih izkušenj zaposlenih ni usklajeno z delovnim 
mestom, kamor so nekateri zaposleni razporejeni. S takšnim 
ravnanjem niso izpolnjeni pogoji, ki jih v 7. in 8. skupini 
določa Uredba o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in 
sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih (Ur. list RS, št. 
8/91, 82/94). 

Na podlagi dokumentacije, pridobljene na Ministrstvu za 
finance, je bilo ugotovljeno, da je Ministrstvo za znanost in 
tehnologijo sklenilo pogodbe o avtorskem delu tudi z nekate- 
rimi zaposlenimi delavci, čeprav opravljeno delo ni imelo 
značaja avtorskega dela v smislu 5. člena Zakona o avtorskih 
in sorodnih pravicah (Ur. list RS, št. 21/95) oziroma 3. člena 
Zakona o avtorski pravici (Ur. list SFRJ, št. 17/78). Pri tem pa 
opravljeno delo predstavlja za te zaposlene tekoče delo, za 
katero obstajajo zakonske ali utečene organizacijske osnove. 

Pri reviziji obračunov akontacij za potne naloge v tujino za 
leto 1995 je bilo ugotovljeno, da se je del teh akotacij obraču- 
naval na podlagi interne odredbe ministrstva, s katero se je 
odrejalo, »da se pokrijejo odprte obveznosti po potnih nalo- 
gih za tujino iz leta 1994«. Za del izplačanih akontacij ni bilo 
predloženih verodostojnih listin (računov), kar je v nasprotju z 
Uredbo o povračilih stroškov za službena potovanja v tujino 
(Ur. list RS, št. 38/94, 63/94) ter v nasprotjus 14. členom 
Zakona o računovodstvu (Ur. list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90, 
42/90, 61/90 ter Ur. list RS, št. 42/90, 30/93, 32/93). 

Izkazalo se je tudi, da potni nalogi v letu 1995 niso bili 
dosledno obračunani v zakonitem roku 7 dni po končanem 
potovanju, kar predpisuje navedena Uredba. 

O delu študentov preko Študentskega servisa se ne vodijo 
posebne evidence o opravljenem delu in porabljenem času 
zanj. Podatki na potrdilih o opravljenem delu so primeroma 
nesmiselni in izključujoči in ne dajejo vpogleda o realnem 
stanju opravljenega dela in porabljenega časa zanj, zaradi 
česar je vprašljiva verodostojnost izkazane porabe časa. 

Računsko sodišče je že med postopkom nadzora izdalo sklep 
št. 04-03/95 z dne 18. 10. 1995, s katerim je naložilo nadzoro- 
vani osebi, da v roku 15 dni odpravi ugotovljene nepravilnosti. 
Ministrstvo je z dopisom zagotovilo, da bo naložene naloge v 
celoti izvršilo. 

3.3.3. Ministrstvo za kulturo 

Bistvene ugotovitve 
Ministrstvo za kulturo aktov o notranji organizaciji in sistemi- 
zaciji nima usklajenih Z Uredbo o skupnih temeljih za notra- 
njo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v upravnih 
enotah (Ur. I. RS, št. 8/91 in 82/94) v smislu določil 27. člena 
Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur I 
RS, št.71/94). v ' 

Stroški prevoza na delo in z dela so bili izplačani v višini 
stroškov za mesečno vozovnico, torej tudi za tiste dni, ko je 
delavec odsoten iz kakršnih koli razlogov, kar ni v skladu z 11. 
točko 1. odstavka Sklepa IS Skupščine RS (Ur. I. RS; št. 22/91- 

V posameznih primerih so nekateri zaposleni za isti delovni 
dan prejeli hkrati dnevnico in regres za prehrano, kar ni v 
skladu s 6. in 7. točko 1. odstavka Sklepa IS Skupščine RS (Ur 
I. RS, št. 22/91-1). 1 

V enem primeru obdavčeni del dnevnic, prejetih v obdobju od 
1. 1. do 31. 8. 1995, ni bil upoštevan v osnovo za davek od 
osebnih prejemkov pri obračunu mesečne plače, kar ni v 
skladu z določili 15., 16. in 18. člena Zakona o dohodnini (Ur 
I. RS, št, 71/93, 2/94, 2/95 in 7/95). 

Avtorski honorarji so se izplačevali za opravljeno delo, ki ni 
imelo značaja avtorskega dela (opravljanje tekočega strokov- 
nega dela v skladu s programom dela začasnih delovnih teles 
- sejnina, za pravne naloge - denacionalizacijski zahtevki, 
cenitev objekta) v skladu s 3. členom Zakona o avtorski 
pravici (Ur. I. SFRJ, št. 19/78, 24/86 in 21/90) oz. 5. člen Zakona 
o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. I. RS, št. 21/95). Oprav- 
ljeno delo namreč narekuje sklenitev pogodb o delu po 107. 
do 110. členu Zakona o delovnih razmerjih (Ur. I. RS, št. 14/90, 
5/91 in 71/93) oz. po 600.—629. členu Zakona o obligacijskih 
razmerjih (Ur. I. SFRJ št. 29/78, 39/85 in 57/89). Nepravilno 
sklenjene pogodbe pomenijo kršitev določil 15., 16. in 18 
člena Zakona o dohodnini (Ur. I. RS, št. 71/93, 2/94, 2/95 in 7/ 
95), Zakona o posebnem davku na določene prejemke (Ur. I. 
RS, št. 72/93 in 22/94), Zakona o prometnem davku (Ur. I. RS, 
št. 4/92 in71/93), Sklepa o določitvi prispevkov za posebne 
primere zavarovanja (Ur. I. RS, št. 23/92 in Sklepa o pavšalnih 
zneskih za obvezno zdravstveno zavarovanje (Ur. I. RS, št. 80/ 

Računsko sodišče je med postopkom nadzora v skladu s 26. 
členom Zakona o Računskem sodišču izdalo nalog št. 04-02/ 
95 z dne 2. 10.1995, s katerim je Ministrstvo naložilo, da 
odpravi ugotovljene nezakonitosti. Pripombe na navedeni 
sklep je tričlanski senat zavrnil, zaradi česar je Ministrstvo 
takoj pričelo z izvrševanjem nalog iz sklepa. 

3.3.4. Filozofska fakulteta 
Bistvene ugotovitve 

Filozofska fakulteta nima izdelanega pravilnika o sistemizaciji 
delovnih mest, kar je v nasprotju z 74. členom Zakona o 
visokem šolstvu (Ur. I. RS, št. 67/93) in 20. členom Kolektivne 
pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Ur. I. RS, 
št.52/94). Po določitvi 74. člena zgoraj navedenega zakona 
sistemizacijo delovnih mest v javnem visokošolskem zavodu 
določi dekan. K sistemizaciji delovnih mest da soglasje mini- 
ster, pristojen za visoko šolstvo. 

Pri preveritvi pravilnosti obračuna in izplačila plač je bilo 
ugotovljenih več nepravilnosti in sicer: 

1. Nepedagoški delavci so napredovali na osnovi delovne 
dobe (moški in ženske različno), kar je bilo dogovorjeno na 
sestanku tajnikov. Napredovanje delavcev na zgoraj navedeni 
osnovi je v nasprotju z Zakonom o razmerjih plač v javnih 
zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Ur. 
I. RS, št. 18/94) in Pravilnikom o napredovanju na delovnem 
mestu, ki predpisujeta še dodatne pogoje, ki morajo biti 
izpolnjeni za napredovanje. 
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2. Pri nekaterih delavcih je bila pri izračunu dodatka za 
delovno dobo vključena tudi dokupljena zavarovalna doba, 
kar ni v skladu z 20. členom Zakona o razmerjih plač v javnih 
zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Ur. 
I. RS. št. 18/94), 84. členom 2. odstavek Kolektivne pogodbe za 
dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Ur. I. RS, št. 52/94) in 
stališčem Komisije za razlago kolektivne pogodbe za nego- 
spodarske dejavnosti v RS (Ur. I. RS, št. 51/92). 

3. Nekaterim delavcem so bili k osnovnemu koeficientu 
delovnega mesta, na katerega so bili razporejeni, prišteti še 
koeficienti za doseženo višjo izobrazbo, kot je potrebna za 
delovno mesto, podlago za dodatek pa je fakulteta dobila v 6. 
č'< Pravilnika o plačah delavcev Filozofske fakultete, le ta pa je 
v nasprotju z Zakonom o plačah delavcev v vzgojno izobraže- 
valnih zavodih (Ur. I. RS, št. 16/92 in 42/93). 

4. Delavcem, ki so tri leta pred izpolnitvijo pogojev za upoko- 
jitev podali izjavo, da se bodo upokojili, so začeli izplačevati 
12% dodatek osnovne plače po 9. čl. Pravilnika o plačah 
delavcev Filozofske fakultete, kar je v nasprotju z 20. čl. Zakon 
o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih 
lokalnih skupnosti (Ur. I. RS, št. 18/94). 

5. Zakon o plačah delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih 
zavodih (Ur. I. RS, št. 16/92 in 42/93) priznava v 7. čl. samo 
nekaterim delavcem dodatek za funkcijo (dekanu, prodekanu, 
predstojniku organizacijske enote v visokem izobraževanju, ki 
ima pooblastilo v pravnem prometu in vodji organizacijske 
enote), nekaterim delavcem pa so bili izplačani višji dodatki 
po Pravilniku o plačah delavcev Filozofske fakultete, kar je v 
nasprotju z zgoraj navedenim zakonom. 

6. Nekaterim pedagoškim delavcem je bil pri plači izplačan 
dodatek za nadobremenitev. S pregledom urnika strokovnih 
delavcev za študijsko leto 1994/1995, števila vpisanih študen- 
tov v istem šolskem letu in ob upoštevanju Sklepa o normati- 
vih in standardih za opravljanje izobraževalne dejavnosti v 
višjem in visokem šolstvu (Ur. I. RS, št. 39/92) je bilo ugotov- 
ljeno, da so bili ti delavci nedobremenjeni (razen ena delavka 
sploh ni bila nadobremenjena), vendar v manjšem obsegu od 
nadobremenitve, na podlagi katere je bilo izvršeno izplačilo, 
kar je v nasprotju z 20. čl. Zakona o razmerjih plač v javnih 
zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Ur. 
I- RS, št. 18/94). 

Eni delavki je bila izplačana pri plači tudi delovna uspešnost v 
višini 10% za kar pa fakulteta ni imela ustrezne podlage, kar je 
v nasprotju z 17. in 18. čl. Zakona o razmerjih plač v javnih 

zavodih, državnih organi v organih lokalnih skupnosti (Ur. I. 
RS, št. 18/94). 

V zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi je Računsko sodišče 
skladno z določili 26. člena Zakona o Računskem sodišču in 
22. členom Poslovnika Računsko sodišče izdalo sklep št. 04- 
04/95 z dne 28. 11. 1995, s katerim je Filozofski fakulteti v 
devetih točkah naloženo, da v roku 15 dni odpravi ugotovljene 
nepravilnosti. Filozofska fakulteta je sicer ugovarjala zoper 
naveden sklep, vendar je tričlanski senat Računsko sodišče 
vloženi ugovor zavrnil, zaradi česar je pričakovati, da Filozof- 
ska fakulteta izvrši naloge iz navedenega sklepa. 

3.3.5. Srednja iola tehničnih strok Šiška 

Bistvene ugotovitve 

Srednja šola tehničnih strok Šiška nima izdelanega pravilnika 
o sistemizaciji delovnih mest, kar je v nasprotju z Zakonom o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. I. RS, 
št. 12/91) in 20. čl. Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in 
izobraževanja v RS (Ur. I. RS, št. 52/94). 

Ugotovljeno je bilo, da ima šola zaposlene delavce, za katere 
delovno mesto ni predvideno v smislu Sklepa o določitvi 
normativov in standardov za opravljanje vzgojno izboraže- 
valne dejavnosti v srednjih šolah (Ur. I. RS, št. 4/92, 33/95), 
vendar Ministrstvo za šolstvo in šport nakazuje zanje sredstva 
in sicer: 

- delavec, zaposlen na delovnem mestu »organizator proiz- 
vodnje« z razporeditvenim koeficientom 3,674, 
- delavka, zaposlena v dijaškem referatu z razporeditvenim 
koeficientom 3,001, 
- delavka, zaposlena v fotokopirnici, z razporeditvenim koefi- 
cientom 2,197, 
- delavka, zaposlena s polovičnim delovnim časom kot sve- 
tovalna delavka z razporeditvenim koeficientom 1,747. 

Pri nadzoru pogodb o delu je bilo ugotovljeno, da so nekatera 
dela trajala več kot 8 ur na teden, kar je v nasprotju z 107. čl. 
Zakona o delovnih razmerjih (Ur. I. RS, št. 14/90, 5/91, 71/93, 
popr. 2/94). 

V zvezi z ugotovljenimi nezakonitostmi je Računsko sodišče 
izdalo sklep št. 1211-4/95 z dne 18. 12. 1995, s katerim je 
nadzorovani osebi naložilo, da odpravi ugotovljene nezakoni- 
tosti. Nadzorovana oseba je Računskemu sodišču pisno obve- 
stila, da je naloge iz sklepa v celoti Izvršila. 

mag. Nataša Knaubert-Šorli 
Član Računskega sodišča 

POROČILO 
REVIZIJSKEGA SEKTORJA 5 
Ministrstvo za zdravstvo 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
Javni zavodi s področja zdravstvenega varstva in lekarništva 
1- Nadzorni program 

Program dela Računskega sodišča na področju zdravstva za 
leto 1995 je, poleg obvezne revizije Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, obsegal predvsem nadzor, opredeljen 
kot tematska revizija v državni upravi oziroma kot prečna 
revizija personalnih stroškov po posameznih subjketih, ki se 
financirajo iz javnih sredstev. Zato so bile pretežno uvedene 
revizije sistemizacije in zaposlovanja ter izplačila plač drugih 
osebnih prejemkov in povpračil, izplačil po pogodbah o delu, 
izplačil po avtorskih pogodbah, izplačil na podlagi potnih 
nalogov in izplačil preko študentskih servisov. Kot področna 
posebnost je bil naprtovan pregled postopkov pri izdaji kon- 
cesij zdravstvenim delavcem. 

Pri načrtovanem številu zaposlenih t.j. 2 zaposlena po 6 mese- 
cev (1 višji sodelavec in 1 sodelavec) oziroma skupno razpo- 
ložljivih 50 tednov je bilo načrtovano 16 nadzorov; 

Tabela 1: Načrt nadzorov za leto 1995 

Zap. št. Osebe nadzora Obseg nadzora 
1. Zavod za zdravstveno 

zavarovanje 
2. Ministrstvo za zdravstvo 

3. Inštitut za varovanje 
zdravja 

4.- 6. Bolnišnice 

7,- 9. Zdravstveni domovi 

10.-12. Lekarne 

13.-15. Zavodi za zdravstveno 
varstvo 

16. Dajanje koncesij 
zdravstvenim delavcem 

Pregled zaključnega ra- 
čuna za leto 1994 
Plače in osebni pre- 
jemki 
Plače in osebni pre- 
jemki 
Plače in osebni pre- 
jemki 
Plače in osebni pre- 
jemki 
Plače in osebni pre- 
jemki 
Plače in osebni pre- 
jemki 
Pregled postopkov 

Revizija, navedena pod zap. št. 1 je obvezna po zakonu o 
Računskem sodišču in predlagano je bilo, da jo zaradi 
pomanjkanja revizorjev naredi tuja revizijska hiša. Kriterij za 
izbiro bolnic in zdravstvenih domov je bil rezultat poslovanja v 
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preteklem letu - torej zavodi z najvećjimi izgubami v letu 
1994. Izbor ostalih subjektov nadzora je nastal slučajnostno, 
po teritorialnem pristopu. 

2. Število revizijskih delavcev 

V začetku meseca septembra sta se na področju revidiranja 
zdravstva zaposlili dve strokovni delavki - višja sodelavka in 
sodelavka, ki sta imeli na razpolago manj kot polovico načrto- 
vanih delovnih tednov. Pridružili sta se jim tudi revizijski 
asistentki, ki pa nadzorov ne moreta delati samostojno. Prva 
asistentka je zato dva meseca pomagala pri nalogah s 
področja sociale. Zasedenost revizijskega sektorja je prika- 
zana v tabeli 2. 

Tabela 2. Zaposlovanje revizijskih delavcev 

Zap. it. Naziv revizorja Datum zaposlitve 
1. Višja revizijska sodelavka 1.9.1995 
2. Revizijska sodelavka 1.9.1995 
3. Revizijska asistentka 1.7.1995 
4. Revizijska asistentka 29.9.1995 

3. Izvedba 

3.1. Uvedeni nadzori 

Od načrtovanih šestnajstih nadzorov so bili v letu 1995 uve- 
deni naslednji nadzori: 

e Zavod za zdravstveno zavarovanje 
e Ministrstvo za zdravstvo 
e Inštitut za varovanje zdravja 
• Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana 
e Zdravstveni dom Ljubljana 
e Lekarna Kranj. 

V mesecu januarju 1996 sta bila uvedena še naslednja nad- 
zora: 

e Lekarna Žalec 
e Bolnišnica Novo mesto. 

Izdana so bila štiri poročila, med katerimi so tri dokončna. 
Prvo poročilo, tj. pregled zaključnega računa je bilo izdano ob 
upoštevanju Poročila o opravljeni reviziji računovodskih izka- 
zov za leto 1994 Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
Ljubljana, Miklošičeva 24, ki ga je izdelala revizijska družba. 

Skladno z zakonskimi določili je bil vsem nadzorovanim sub- 
jektom izdan nalog za odpravo dejanj, ki so v nasprotju z 
zakoni in drugimi predpisi. Za posamezne nadzore je bilo 
izdano naslednje število sklepov: 

- Ministrstvo za zdravstvo 7 sklepov 
- Inštitut za varovanje zdravja 17 sklepov 
- Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana 8 sklepov 
- Zdravstveni dom Ljubljana 8 sklepov 
- Lekarna Kranj 14 sklepov 
- Lekarna Žalec 5 sklepov 

Nadzorovane osebe so o odpravi pomanjkljivosti obveščale 
Računsko sodišče v predpisanih rokih. 

Podrobnejši pregled je razviden iz tabele 3. 

Tabela 3: Izvršitev nadzornega programa za leto 1995 

Zap. št Osebe nadzora Obseg nadzora Stanje nadzora 
1. Zavod za zdravstveno Računovodski iz- Poročilo je do- 

zavarovanje Slove- kazi za leto 1994 končno 
nije 

2. Ministrstvo za zdrav- Plače 1995 Poročilo je do- 
stvo & zdravstveni in- končno 
špektorat 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Inštitut za varovanje Plače 1995 
zdravja 
Zdravstveni dom Plače 1995 
Ljubljana 
Zavod za zdravstveno Plače 1995 
varstvo 
Lekarna Kranj 

Lekarna Žalec 

Bolnišnica 
Novo mesto 

Plače 1995 

Plače 1995 

Plače 1995 

Poročilo je do- 
končno 
Predhodno poro- 
čilo je v delu 
Odločanje na se- 
natu II. stopnje 
Predhodno poro- 
čilo je v delu 
Izdano je pred- 
hodno poročilo 
Protokol je v delu 

Pomanjkanje in neusposobljenost revizijskih delavcev, neu- 
strezno podporno okolje, dodatno izobraževanje in obsežnost 
revizij so vplivale na število opravljenih revizij. Povprečn čas 
za izvedbo nadzora, t.j. porabljen čas ene ekipe (revizor in 
asistent), vključno z izdelavo protokola, je bil 23 dni za posa- 
mezen nadzor. 

3.2. Glavne ugotovitve 

Največji problemi, ki so se pokazali med izvajanjem selektiv- 
nih revizij v letu 1995, so nespoštovanje pozitivne zakonodaje 
in nepravilnost pri obračunavanju in izplačevanju plač. 

Sistemizacija in prva razporeditev 

V nadzorih je bilo ugotovljeno, da se pojavlja neusklajenost 
aktov o notranji organizaciji in sistemizaciji Ministrstva za 
zdravstvo z Uredbo o skupnih temeljih za notranjo organiza- 
cijo in sistemizacijo delovnih mest v upravnih enotah (Ur. I. 
RS, št. 8/91, do 19/95) v smislu določil 27. člena Zakona o 
organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. I. RS, št. 
71/94). Notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest 
ne omogoča vzpostavitve kontrolnega sistema, ki bi zagotav- 
ljal pravočasno in učinkovito izvajanje nalog, smotrno organi- 
zacijo in vodenje dela ter koordinacijo in nadzor nad opravlja- 
njem nalog. 

Sistemizacije nekaterih nadzorovanih javnih zavodov, kjer je 
bila predlagana širitev dejavnosti, ni potrdilo Ministrstvo za 
zdravstvo, tako kot to določajo zakonski predpisi. 

Pri kontroli razporejanja delavcev je bilo v nekaterih primerih 
ugotovljeno, da je Ministrstvo za zdravsto potrdilo prve razpo- 
reditve, ki so bile izdelane v nasprotju z Zakonom o razmerjih 
plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih 
skupnosti (Ur. I. RS, št. 18/94, v nadaljevanju: Zakon o plačah) 
in Pravilnikom o napredovanju delavcev zaposlenih v zdrav- 
stvu (Ur. I. RS, št. 41/91). 

Ministrstvo za zdravstvo se ni držalo roka iz 24. člena prehod- 
nih določb Zakona o plačah, saj je bil Pravilnik o napredova- 
nju izdan 12. 7. 1994, kar predstavlja 3-mesečno zamudo. 
Nadzorovane pravne osebe so prvo razporeditev izvedle v 60 
dneh od uveljavitve pravilnika. Na podlagi teh razporeditev so 
prvič izplačali plače za september 1994. Izvršen je bil tudi 
poračun od uveljavitve Zakona o plačah dalje (23. 4. 1994). 

Kljub temu, da je 60-dnevni rok za razporeditev zaposlenih, v 
skladu z določbami Zakona o plačah potekel že v letu 1994, je 
bilo na podlagi opravljenih selektivnih revizij ugotovljeno, da 
nekaterim javnim zavodom s področja zdravstva Ministrstvo 
za zdravstvo še ni potrdilo končne prve razporeditve zaposle- 
nih v skladu z Zakonom o plačah in Pravilnikom o napredova- 
nju delavcev, zaposlenih v zdravstvu. 

Priporočilo 

Za vzpostavitev zakonitega stanja in gospodarnega ravnanja 
se priporoča Državnemu zboru, da predlaga Vladi, da: 

e dokonča postopek potrjevanja prvih razporeditev zaposle- 
nih po zakonu o plačah ter ponovno pregleda sistemizacijo in 
prvo zaposlitev v lekarnah in zavodih za zdravstveno varstvo. 
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Plače zaposlenih 

Kljub določilom 1., 3. in 18. člena Zakona o plačah, je bilo v 
nadzornih postopkih ugotovljeno, da pravne osebe s 
področja javnega zdravstva izplačujejo plače nad dovoljeno 
višino izhodiščne plače za I. tarifni razred po kolektivni 
pogodbi za negospodarske dejavnosti. Javni zavodi si razla- 
gajo 2. člen Zakona o plačah tako, da jih navedeni zakon 
zavezuje samo delno in sicer za tisti del sredstev, ki jih 
pridobivajo iz proračunov. Dodatno oporo za takojšnjo 
razlago so našli v 48. členu Zakona o zavodih (Ur. I. RS, št. 12/ 
91). ki v 2. odstavku določa, da sme zavod presežek prihodkov 
nad odhodki uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, 
če ni z aktom o ustanovitvi drugače določeno. V skladu s tem 
imajo nekateri javni zavodi v svojih statutih zapisano, da lahko 
prosto razpolagajo s presežkom prihodkov, pridobljenih na 
trgu. 

Posledica takšnega načina je torej obračunavanje osnovne 
Plače na podlagi višje izhodiščne plače kot jo določa Kolek- 
tivna pogodba za negospodarstvo. Po ugotovitvah dosedanjih 
nadzorov se razlika med s kolektivno pogodbo določeno in 
dejansko izplačano izhodiščno plačo pojavlja v javnih lekar- 
nah in zavodih za zdravstveno varstvo, kjer so bile ugotov- 
ljene za 4% do 147% višje vrednosti izhodiščnih plač. Ker je 
izhodiščna plača posredno podlaga za izplačilo delovne 
uspešnosti, dodatkov, nadomestil za začasno zadržanost z 
dela, odpravnin in nadurnega dela, so to odraža tudi pri 
njihovem obračunavanju. 

Zakon o razmerjih plač ne dopušča povečanja osnovnih plač 
iz naslova pridobivanja sredstev s prodajo blaga in storitev na 
trgu ali na podlagi javnih razpisov. Zakonska možnost obstaja 
le glede izplačila dodatne delovne uspešnosti po predhod- 
nem soglasju ustanovitelja. 

Druga pomembna posledica je, da masa za izplačilo delovne 
uspešnosti presega zakonsko določene 3% skupne mase za 
plače (18. člen Zakona o plačah), čeprav si od ustanovitelja 
niso pridobili ustreznega soglasja. 

Priporočila 

Za vzpostavitev celovitega pregleda ter gospodarnega ravna- 
nja se priporoča Državnemu zboru, da predlaga Vladi, da: 

• določi kriterije za izplačilo plač iz naslova prihodkov, pri- 
dobljenih na trgu (tako da izloči monopolne prihodke); 
• vzpostavi nadzor nad izplačevanjem delovne uspešnosti pri 
javnih zdravstvenih zavodih, katerih ustanoviteljica je. 

Dodatki in nadomestila plač 

Pri nadzorih je bilo ugotovljeno, da so kršena določila 3. in 20. 
člena Zakona o plačah, ke osnova za obračun in izplačilo 
dodatkov ni osnovna plača zaposlenih, pač pa slednja, že 
povečana za dodatke. Tako se obračunavajo dodatki na 
dodatke. Vendar je zakonodajalec določil le ogrodje za dolo- 
čanje plač, ne pa tudi popolne izvedbe. 

Različen sistem določanja osnove za obračun nadomestil 
(Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega 
varstva Slovenije - Ur. I. RS, št. 15/94 in pa Kolektivna 
pogodba za zdravnike in zobozdravnike v RS) se ne uporablja 
zaradi določil, ki narekujejo sorazmerno zahtevne tehnične 
obdelave, zato prihaja do poenostavitev, s tem pa tudi do 
kršitev ene ali druge kolektivne pogodbe. 

Obračunavanje davka na osebne prejemke iz naslova regresa 
za letni dopust in odpravnin se ne izvaja skladno z določili 
Zakona o dohodnini (Ur. I. RS, št. 71/93,12/94, 2/95 in 7/95). V 
nasprotju z 18. členom omenjenega zakona se uporablja 
najnižja 17% stopnja davka. 

Avtorske pogodbe 

V sklenjenih avtorskih pogodbah je bilo ugotovljeno, da je 
praviloma nejasno opredeljena vsebina avtorskega dela in 

natančnejši pregled posameznih pogodb je večkrat pokazal, 
da opravljeno delo nima značaja avtorskega dela. Pogosto 
pogodbe nimajo vseh zakonsko predpisanih sestavin (datum, 
višina izplačila, trajanje). Za dela, za katere so bile sklenjene 
avtorske pogodbe in katerih vrednost je presegala 500.000,00 
SIT, v nasprotju z 92. členom Zakona o izvrševanju proračuna 
RS za leto 1994 (Ur. I. RS, št. 26/94) ni bil izveden javni razpis. 

Nadzor Izplačil plač 

S prvo ugotovijo večjih nepravilnosti pri izplačilu plač - v 
zavodu za zdravstveno varstvo, v začetku meseca novembra 
1995, je bilo seznanjeno Ministrstvo za zdravstvo in obenem 
zaprošeno, da v okviru svojih pristojnosti, takoj prične s 
pregledi izplačil tudi pri drugih zavodih ter da o rezultatih 
obvešča Računsko sodišče. 

Ministrstvo za zdravstvo je'odgovorilo, da je v skladu z Zako- 
nom o plačah izdalo tri uredbe, vendar meni, da bi lahko 
izvajali nadzor nad izvajanjem zakona le do ustanovitve 
Računskega sodišča. Njihovo ukrepanje bo predvsem pote- 
kalo preko članov organov upravljanja, ki jih imenuje ustano- 
vitelj, to je Vlada RS. Obenem Ministrstvo za zdravstvo 
dodaja, da za naloge v zvezi z uveljavitvijo Zakona o plačah ter 
Pravilnika o napredovanju zaposlenih v zdravstvu, kot tudi za 
notranji nadzor nad izplačili plač v zavodih, nima potrebnih 
kadrov. Za dobro, celovito in odgovorno urejanje ekonomskih 
odnosov na določenem področju dejavnosti se 

priporoča 

Državnemu zboru, da predlaga Vladi spremembo oz. dopolni- 
tev zakonodaje: 

• ki bo določala obvezen nadzor ministrstva nad zakonitostjo 
aktov in nad poslovanjem javnih zavodov, ki se financirajo iz 
javnih sredstev, 
• na področju računovodstva in financ za subjekte, ki preje- 
majo sredstva iz različnih virov javnih financ. 

3.3. Povzetek poročil o nadzorih 

3.3.1. Ministrstvo za zdravstvo in Zdravstveni Inšpektorat 
Republike Slovenije 

Bistvene ugotovitve •» 

Računsko sodišče je opravilo pri Ministrstvu za zdravstvo in 
organu v njegovi sestavi - Zdravstvenem inšpektoratu (v 
nadaljevanju nadzorovana oseba), selektivno revizijo, ki se je 
nanašala na izplačila plač, drugih osebnih prejemkov in 
povračil, izplačil po pogodbah o delu, izplačil po avtorskih 
pogodbah, izplačil na podlagi potnih nalogov in izplačil preko 
študentskih servisov. Iz predhodnega poročilo o opravljenem 
nadzoru št. RS-1213-1/95-16 z dne 17. 11. 1995, ki je postalo 
dokončno dne 5. 12. 1995, je razvidno, da so bile pri nadzoru 
ugotovljene nekatere nepravilnosti pri vseh naštetih predme- 
tih nadzora. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti je Računsko 
sodišče izreklo v vseh primerih selektivne revizije mnenje s 
pridržkom (6 mnenj s pridržkom). 
• Nadzorovana oseba aktov o notranji organizaciji in sistemi- 
zaciji ni imela usklajenih z določili Uredbe o skupnih temeljih 
za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v 
upravnih enotah (Ur. I. RS, št. 8/91, 82/94 in 19/95), kar je v 
nasprotju z določilom 27. člena Zakona o organizaciji in 
delovnem področju ministrstev (Ur. I. RS, št. 71/94). 
• Zaradi pomanjkanja evidenc ni bilo mogoče preveriti upra- 
vičenosti nadurnega dela. 
• Nadzorovana oseba je nepravilno obračunavala povračila 
stroškov za prehrano in prevoz na delo. 
• Nadzorovana oseba ni imela ustreznih evidenc za uporabo 
službenih avtomobilov. 
• Računsko sodišče je ugotovilo podobno neurejenost pri 
pogodbah o delu, s čemer je nadzorovana oseba kršila dolo- 
čila Zakona o delovnih razmerjih (Ur. I. RS, št. 14/90, 5/91 in 
71/93). 
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• Nadzorovana oseba je sklepala avtorske pogodbe tudi za 
dela, ki narekujejo sklenitev pogodb o delu, s čimer je kršila 
večje število predpisov. 
• Obračuni potnih nalogov se niso predlagali v izplačilo in 
knjiženje dosledno, kar je v nasprotju z določili Zakona o 
računovodstvu. 
• Nadzorovana oseba ni vodila ustreznih evidenc opravljenih 
ur, glede izplačil preko študentskega servisa pa niso bili 
obračunani zakoniti prispevki. 

Računsko sodišče je v predhodnem poročilu tudi priporočilo 
nadzorovani osebi, naj izdela in sprejme Pravilnik o notranji 
organizaciji in sistemizaciji, zaradi vzpostavitve zakonitega 
stanja in nadzora nad gospodarskim zaposlovanjem. Priporo- 
čalo je tudi, naj vzpostavi takšen nadzor nad opravljanjem 
nalog in takšen kontrolni sistem med službami in sektorji ter 
organi v sestavi, da bo zagotovljen nadzor nad obračuni, 
porabo in izterjavo sredstev. 

3.3.2. Zavod za zdravstveno zavarovani« Slovenije 

Bistvene ugotovitve 

Računsko sodišče je kot protokol uporabilo pisno Poročilo o 
opravljeni reviziji računovodskih izkazov za leto 1994 Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Miklošičeva 
24 (v nadaljevanju: ZZZS), ki ga je dne 5. 12. 1995 izdelala 
Podboršek, Revizijska družba, k. d., po naročilu ZZZS. 

Na podlagi opravljenih preveritev je omenjena revizijska 
družba menila, da računovodski izkazi ZZZS za leto 1994 
resnično in pošteno izkazujejo finančni položaj ter rezultate 
poslovanja ZZZS na dan 31. 12. 1994 v skladu z Zakonom o 
računovodstvu. Obenem je predlagala, da je treba: 

• ločeno zajemati poslovne dogodke za dejavnost obvez- 
nega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, kar 
pomeni vodenje dvojih poslovnih knjig; 
• izdelati dva zaključna računa, ker izdelava konsolidirane 
bilance stanja in bilance uspeha ne bo mogoča zaradi različ- 
nih kriterijev in metod ocenjevanja sredstev in virov sredstev; 
• pri izkazovanju prihodkov za obvezno zdravstveno zavaro- 
vanje so priporočili, da spremenijo računovodsko politiko in 
vključujejo prihodke po načelu prilivov, tako da bodo vklju- 
čeni med prihodke prejeti zneski v določenem letu; 
• pristojna institucija bi morala za uravnavanje javno bilanč- 
nih prihodkov in odhodkov izdati predpis o enakem načinu 
izkazovanja prihodkov oz. odhodkov obeh javnih zavodov, t. j. 
za področje zdravstvene dejavnosti in pokojninsko invalidske 
dejavnosti. 

Pri podrobni proučitvi revizijskega poročila je bilo dano mne- 
nje s pridržkom, ker: 
• poročilo o opravljeni reviziji revizijske družbe ugotavlja 
številne nepravilnosti, med katerimi so najpomembnejše 
sistemskega značaja, navedene v predlaganih rešitvah ozi- 
roma priporočilih; 
• poročilo ne obsega podrobnejših vsebinskih pojasnil in ne 
primerjav z načrtovanimi kategorijami ter ne pisma poslovod- 
stvu, ki bi vsebovalo priporočila revizijske družbe; 
• revizijska družba ni sodelovala pri popisu sredstev in 
obveznosti do virov sredstev na dan 31. 12. 1994; 
• Računsko sodišče je pričelo z delom v letu 1995, zato 
Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 1994 še 
ni izdalo mnenja o finančnih načrtih poslovanja, v skladu z 
Zakonom o Računskem sodišču. 

Nadzorovani osebi so bila dana naslednja priporočila: 

• da upošteva priporočila revizijske družbe v zvezi z ločenim 
zajemanjem poslovnih dogodkov in izdelavi dveh zaključnih 
računov ter 
• predlaga oz. da pobudo skupaj z Ministrstvom za zdravstvo 
Ministrstvu za finance za izdelavo enotnih računovodskih in 
finančnih predpisov za področje zavodov. 

Nadzorovana oseba ni imela pisnih pripomb in zato je postalo 
poročilo dokončno dne 21. 2. 1996. Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije je z dopisom seznanil Računsko 
sodišče, da pristopa k realizaciji priporočil. 

3.3.3. Inštitut za varovanje zdravja RS 

Bistvene ugotovitve 

V nadzornem postopku je bilo ugotovljeno, da Inštitut za 
varovanje zdravja: 

• Pri izračunu osnovne plače delavcev in direktorice kot 
osnova za obračun plače upošteva izhodiščno plačo za I. 
tarifni razred, povečano za 4%, kar je v nasprotju s 3. členom 
Zakona o razmerjih plač. Ker je osnovna plača osnova za 
izračun uspešnosti in dodatkov, so tudi uspešnost in vsi 
dodatki v absolutnih zneskih izračunani previsoko. 
• Nepravilna določitev osnovne plače je bila izračunana pri 
štirih delavkah, od katerih je v letu 1995 prejemala plačo iz 
sredstev stranke ena delavka. 
• Nimajo še izoblikovanih meril za ocenjevanje individualne 
uspešnosti, zato so v prvih devetih mesecih leta 1995 sredstva 
za uspešnost delili vsem delavcem v enakem odstotku - v 
razponu od 15 do 20 odstotkov. Pri tem so kršili določila 18. 
člena Zakona o razmerjih plač, ker jim je minister za zdravstvo 
na osnovi 3. odstavka omenjenega člena dovolil izplačevati na 
račun uspešnosti največ 10 odstotkov (od 22. 11. 1994 dalje). 
• Dodatek za nadurno delo se ne obračunava od osnovne 
plače, kot je zakonsko predpisano, temveč od osnovne plače, 
povečane za dodatek za delovno dobo. 
• Prenizko je bil obračunan in vplačan davek na osebne 
prejemke pri izplačilu regresa za letni dopust. 
• Pri vseh štirih izplačanih odpravninah, ki so bile izplačane v 
prvih devetih mesecih leta 1995 so bile ugotovljene nepravil- 
nosti. V enem primeru je bila napačno izračunana in vplačana 
akontacija dohodnine. 

• Nadomestila izplačil za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni 
do 30 dni se izračunavajo od napačne (prenizke) osnove, saj 
je osnova za izračun nadomestila le osnovna plača brez 
uspešnosti in dodatkov. 

• Dne 1. 9. 1994 je direktorica izdala odredbo o kritju stro- 
škov prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja vsem zapo- 
slenim. Odredila je tudi, da se vsem zaposlenim s tem v zvezi 
ob plači obračuna ustrezni davek. Ugotovljeno je bilo, da se 
sredstva za plačilo teh stroškov knjižijo med druge nemateri- 
alne stroške. 

• Izmed naključno izbranih avtorskih pogodb, nekatera dela 
nimajo značaja avtorskega dela; npr. sodelovanje pri reorga- 
nizaciji poslovanja vložišča, delo tehničnega urednika knjige 
(adaptacija knjižnega bloka, adaptacija opreme, prelom po 
straneh, tehnične korekture), koordiniranje spremljanja in 
obvladovanja zdravstveno ekoloških problemov, korektura 
zbornika in zdravstvenega varstva ter priprava prispevkov za 
Zdravstveno varstvo, sodelovanje pri pripravi splošnih aktov, 
organizacija izobraževanja (delno), lektoriranje prispevkov in 
drugih gradiv, lektoriranje besedila knjige, recenziranje in 
prikazovanje knjig v reviji Zdravstveno varstvo v letu 1995, 
konzultacija pri prevajanju knjige, odkrivanje novih bolnikov z 
jetrno cirozo ter tedensko obveščanje o delu vodje razisko- 
valne skupine. Zato so navedena dela v nasprotju 3. členom 
Zakona o avtorski pravici (Ur. list SFRJ, št. 17/78,24/86, 21/90) 
ter 5., 7. in 8. členu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah 
(Ur. list RS, št. 21/95). Značaj opravljenega dela je zahteval 
sklenitev pogodb o delu. Nepravilno sklenjene pogodbe so 
imele za kršitev 15., 16. in 18. člen Zakona o dohodnini (Ur. list 
RS, št. 71/93, 2/94, 2/95 in 7/95), Zakona o prometnem davku 
(Ur. list RS, št. 4/92, 71/93), Sklepa o določitvi prispevkov za 
posebne primere zavarovanja (Ur. list RS, št. 23/92) in Sklepa 
o pavšalnih zneskih za obvezno zdravstveno zavarovanje (Ur. 
list RS, št. 80/94). 

• V treh primerih je bilo ugotovljeno, da so se v prvih desetih 
mesecih letos po teh pogodbah izplačali (kumulativno) zne- 
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ski, ki presegajo SUU.000,00 SIT, kar je v nasprotju z 92. 
členom Zakona o izvrševanju proračuna za leto 1994, ki je 
veljal ob podpisu teh pogodb. Omenjeni zakon določa, da 
sme uporabnik proračunskih sredstev oddati izvajalska dela 
brez javnega razpisa le, če pogodbena vrednost ne presega 
500.000,00 SIT. 

• Pri izplačilih preko študentskih je bilo ugotovljeno, da ne 
plačujejo prispevka za zdravstvo v višini 240,00 SIT, kar je v 
nasprotju z 49. členom Zakona o zdravstvenem zavarovanju 
(Ur. list RS, št. 9/92 in 13/93) in Sklepu o pavšalnih prispevkih 
za obvezno zdravstveno zavarovanje (Ur. list RS, št. 80/94). 

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti je bilo izdano negativno 
mnenje pri izplačilih plač, drugih osebnih prejemkih in povra- 
čilih ter mnenji s pridržkom pri obračunih po avtorskih 
Pogodbah in o izplačilih preko študentskega servisa. 

Na podlagi opravljenega nadzora je bilo priporočano Inštitutu 
za varovanje zdravja RS da: 

* dopolni interne akte v skladu z zakonskimi določili in 
določili svojega statuta; 
• vzpostavi evidence dela in nadzor nad opravljanjem nalog 
in 

* dosledno spoštuje zakonska določila pri obračunih in 
izplačilih plač, osebnih prejemkov, in izplačilih po pogodbah 
ter uvede postopek izvržbe za bivše zaposlene. 

Na predhodno poročilo je Inštitut za varovanje zdravja v 
pripombah izpodbijal mnenje s pridržkom zaradi izplačil 
preko študentskih servisov, ker je menil, da ni dolžan plače- 
vati prispevka za zdravstvo v višini 240,00 SIT ampak je to 
dolžnost študentskega servisa. V podkrepitev svojih navedb je 

redložil pogodo, ki jo je sklenil s študentskim servisom - 
tudent Novi študentski servis. Obveznost plačila prispevka 

za zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen 

izhaja iz predzadnje alinee 49. člena Zakona o zdravstvenem 
zavarovanju v zvezi s 6. točko 17. člena istega zakona (Ur. list 
RS, št. 9/92 in 13/93) in sklepa o pavšalnih prispevkih za 
obvezno zdravstveno zavarovanje (Ur. list RS, št. 80/94). Te 
norme določajo, da plačujejo omenjeni prispevek pravne in 
fizične osebe pri katerih so zavarovanci na usposabljanju oz. 
delu. To pa pomeni, da bi moral ta prispevek plačati Inštitut za 
varovanje zravja. Vendar pa je iz listinske dokumentacije v 
spisu senat ugotovil, da so omenjeni zdravstveni prispevek 
plačali študentski servisi. Senat je bil mnenja, da je bil dose- 
žen namen zakonske norme in je zato v tem delu senat 
predhodno poročilo spremenil in za izplačila preko študent- 
skih servisov izrekel pozitivno mnenje. 

Nadalje je Inštitut za varovanje zdravja v pripombah navajal, 
da s tem ko je kril stroške'prostovoljnega zavarovanja svojim 
delavcem ni ravnal nezakonito in negospodarno zaradi tega, 
ker pridobiva sredstva za svoje delovanje tudi z opravljanjem 
storitev, ki jih prodaja na trgu. Inštitut ima status javnega 
zavoda in je oseba javnega prava, zaradi tega je njegovo 
delovanje opravljanje javne funkcije. V posledici tega je raz- 
polaganje s sredstvi (ne glede na način njegove pridobitve) 
omejeno in določeno z zakonskimi normami. Tako je tudi 
drugi odstavek 48. člena Zakona o zavodih (Ur. list RS, št. 12/ 
91) določil, da se presežek prihodkov nad odhodki sme upo- 
rabljati le za upravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o 
ustanovitvi drugače določeno. Drugačno trošenje sredstev 
tudi ne dovoljuje Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Inštitut 
za varovanje zdravja Slovenije št. 022-03/90-10/2-8 z dne 17. 
12. 1992. Ta odlok namreč v 17. členu prav tako določa, da 
lahko presežek prihodkov nad odhodki Inštitut uporablja za 
izvajanje in razvoj svoje dejavnosti. Viri pridobitve sredstev 
torej niso pomembni za drugačno ravnanje. Zaradi tega Inšti- 
tut za varovanje zdravja ne bi smel trošiti sredstev za kritje 
stroškov prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja za zapo- 
slene delavce in je zato senat v tem delu potrdil ugotovitve 
Računskega sodišča v predhodnem poročilu. 

t 
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Silva JAMNIK 

Član Računskega sodišča 

POROČILO 
REVIZIJSKEGA SEKTORJA 6 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
Republiški zavod za zaposlovanje 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Javni zavodi s področja sociale 

1. Nadzorni program 

Veliki senat Računskega sodišča RS je v strategiji nadzorov 
za leto 1995 opredelil naslednja izhodišča: 

• izvedba nadzorov, ki jih mora Računsko sodišče RS opraviti 
v skladu s 4. točko 21. čl. Zakona o Računskem sodišču - 
revidiranje računovodskih izkazov zavodov in skladov, katerih 
ustanovitelj je Republika Slovenija; 

Zap. št. Osebe nadzora 
1. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
2. Republiški zavod za zaposlovanje 
3. Ministrstvo za delo, družino in socialne 

zadeve (MDDSZ) 
4. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
5. Center za socialno delo Nova Gorica 

6. Dom Matevža Langusa, Radovljica 

7. Iskra Semicom, Trbovlje 
8. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
9. Almont, Slovenska Bistrica 

10. Unior, Zreče 
11. P & EMS, Šentjernej 
12. Klima, Celje 
13. LIV Postojna, Postojna 
14. Materinski dom Ljubljana 
15. GIP Pionir, Novo mesto 
16. Filmski sklad 

V program so bile vključene 3 revizije računovodskih izkazov 
za leto 1994, 1 revizija personalnih stroškov in zaposlovanja 
na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (v nadalje- 
vanju MDDSZ) ter dve tematski reviziji, ki sta obsegali 
področje sociale in zaposlovanja. Na področju sociale je bil 
načrtovan nadzor glede dodeljevanja sredstev, upravičenosti 
višine zahtevkov in namembnost porabe sredstev. Navedeni 
nadzor je obsegal 1 nadzor na MDDSZ in 3 nadzore pri 
prejemnikih sredstev dotacij in plačil javnim zavodom. Na 
področju zaposlovanja pa je bil planiran 1 nadzor na MDDSZ, 
katerega cilj je bil ugotoviti zakonitost dodeljevanja sredstev 
subvencij ter 7 nadzorov namembnosti porabe sredstev pri 
prejemnikih subvencij. 

2. število revizijskih delavcev 

V revizijskem sektorju 6 je naslednja kadrovska struktura: 

• nadzor zakonitosti in upravičenosti izplačil personalnih 
stroškov, ki vključuje tudi proučitev sistemizacije delovnih 
mest in gospodarnosti zaposlovanja; 
• drugi tematski nadzori, pomembni za posamezna revizijska 
področja. 

Ob upoštevanju navedenih izhodišč je bil za revizijski sektor 6 
izdelan naslednji nadzorni program: 

Cilj nadzora 
1 
1 

1&2 

1&2 
1&2 

1&2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1&2 
1 
1 

Datum 
Zap. Naziv delavca zaposlitve 

1. revizijski asistent 1. 12. 1995 

2. revizijski asistent - 

3. revizijski sodelavec 1.07. 1995 

4. revizijski sodelavec 1.11.1995 

5. višji revizijski sodelavec - 

Zaposlovanje delavcev ni potekalo po dinamiki, ki je bila 
načrtovana pri sestavljanju nadzornega programa. 

Obseg nadzora 
Računovodski izkazi 1994 
Računovodski izkazi 1994 
Personalni stroški 1995 

Pogodbe za dotacije in izplačila javnim zavodom 1995 
Uporaba finančnih sredstev po pogodbi 
za leto 1995 z MDDSZ 
Uporaba finančnih sredstev po pogodbi 
za leto 1995 z MDDSZ 
Uporaba sredstev po pogodbi 93/95 MDDSZ 
Pogodbe za subvencije 1995 
Uporaba sredstev po pogodbi 198/95 MDDSZ 
Uporaba sredstev po pogodbi 119/95 MDDSZ 
Uporaba sredstev po pogodbi 92/95 MDDSZ 
Uporaba sredstev po pogodbi 81/95 MDDSZ 
Uporaba sredstev po pogodbi 24/95 MDDSZ 
Uporaba finančnih sredstev po pogodbi za leto 1995 
Uporaba sredstev po pogodbi 29/95 in 63/95 MDDSZ 
Računovodski izkazi 1994 
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Obseg nadzora 
Uporaba finančnih sredstev po 
pogodbi za leto 1995 
Uporaba finančnih sredstev po 
pogodbi za leto 1995 
Uporaba finančnih sredstev po 
pogodbi za leto 1995 
Plače 1995 

Pogodbe za dotacije in izplačila javnim 
zavodom 1995 
Pogodbe za subvencije 1995 
Uporaba sredstev po pogodbi 92/95 
MDDSZ 
Računovodski izkazi za leto 1994 
Računovodski izkazi za leto 1994 

Stanje nadzora 
odločanje na senatu I. stopnje 

predhodno poročilo v delu 

poročilo je dokončno 

poročilo je dokončno 

odločanje na senatu I. stopnje 

poročilo je dokončno 
poročilo je dokončno 

odločanje na senatu I. 
odločanje na senatu I. 

3. Izvedba nadzornega programa 

Do konca leta 1995 je bilo v revizijskem sektorju 6 uvedenih 9 
nadzorov. Pregled nadzorovanih oseb in obseg nadzora je 
predstavljen v naslednji preglednici: 

^P-št- Osebe nadzora (po abecedi) 
' • Center za socialno delo Nova Gorica 
2- Dom Matevža Langusa, Radovljica 
3- Materinski dom Ljubljana 
4- Ministrstvo za delo, družino in socialne 

zadeve 
5- Ministrstvo za delo, družino in socialne 

zadeve 
Min. za delo, druž. in soc. zadeve 
P&EMS, Šentjernej 

®- Republiški zavod za zaposlovanje 
9- Zavod za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje 

V šestih primerih je bil med postopkom nadzora izdan nalog 
za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, ki so jih nadzorovane 
osebe izvršile v predpisanem roku. 

Reviziji računovodskih izkazov za leto 1994 (zaporedni št. 8 in 
9) so izvedli zunanji izvajalci, na podlagi sklenjene pogodbe. 

3.2. Glavne ugotovitve nadzora 

Na osnovi opravljenih nadzorov iz delovnih področij Ministr- 
stva za delo, družino in socialne zadeve so glavne ugotovitve 
strnjene v štiri tematsko vsebinska področja: 

.1- Tematsko področje: Ugotovitve revizije računovodskih 
izkazov za leto 1994, 
2. Tematsko področje: Ugotovitve revizije izplačil personal- 
nih stroškov in zaposlovanja, 
3. Tematsko področje: Ugotovitve revizije dotacij in plačil 
javnim zavodom, 
4- Tematsko področje: Ugotovitve revizije subvencij in 
namembnosti porabe sredstev 

1- Tematsko področje: Ugotovitve revizije računovodskih 
Izkazov za leto 1994, 

Pri revizijah računovodskih izkazov zavodov in skladov ugo- 
tavljamo, da so 

• računovodski izkazi sestavljeni na osnovi različnih predpi- 
sov, odvisno od zakonodaje, ki je urejala področja delovanja 
enot pred njihovim preoblikovanjem v javne zavode. Tako 
smo ugotovili, da v zavodih: 

- uporabljajo računovodske predpise, ki so bili veljavni za 
Samoupravne interesne skupnosti, ki so bile večinoma uki- 
njene že v letu 1989; 
- delno uporabljajo Zakon o računovodstvu in 
- delno Slovenske računovodske standarde; 

• zakonske določbe, ki urejajo knjigovodstvo in načela knji- 
govodskega evidentiranja neusklajene in zato nejasne; 
• izdelani izkazi stanj in bilance uspehov zavodov medse- 
bojno neprimerljivi. 

V nadzoru je ugotovljeno, da vrednost stalnega premoženja 
izkazanega v bilancah stanja zavodov ni točna zaradi: 

• različnih organizacijskih sprememb, preoblikovanj in pre- 
seljevanj zavodov ter 
• nedoslednosti pri računovodskem evidentiranju premože- 
nja ob nastalih spremembah. 

Stalno premoženje zavodov bi bilo potrebno v celoti popisati 
in oceniti. 

Plporočllo Državnemu zboru: 

Za odpravo nedorečenosti in nejasnosti na finančnem in 
računovodskem področju ter v izkazovanju državnega premo- 
ženja, priporočamo Državnemu zboru, da predlaga Vladi 
Republike Slovenije: 

• izdelavo enotnih predpisov za vodenje računovodstva in 
finančnega poslovanja ter 
• izdelavo enotnih kriterijev za popis, ocenitev in evidentira- 
nje stalnega premoženja vključno s stalnimi sredstvi bivših 
skladov skupne porabe za vse pravne osebe, za katere ne 
velja Zakon o gospodarskih družbah (Ur. I. RS, št. 30/93, 29/94 
in 82/94). 

2. Tematsko področje: Ugotovitve revizije Izplačil 
personalnih stroškov In zaposlovanja, 

V nadzoru izplačil personalnih stroškov in zaposlovanja ugo- 
tavljamo: 

• aktov, ki opredeljujejo organizacijo in sistemizacijo delov- 
nih mest, nadzorovane osebe ali niso izdelale, ali ti niso 
usklajeni s spremembami in ali pa niso veljavni, ker še nimajo 
soglasja ustanovitelja, 
• pomanjkljiv nadzor nad zaposlovanjem in izvajanjem nalog 
ministrstva, slabo koordinacijo dela z javnimi zavodi, kar 
onemogoča dosledno izvajanje zakonodaje, ki ureja zaposlo- 
vanje v javnih zavodih 
• nepravilnosti pri določanju dodatkov kot sestavnega dela 
plače; ugotovljena so izplačila dodatka na delovno dobo na 
osnovi benificirane delovne dobe, namesto efektivne delovne 
dobe ter izplačila dodatkov za pogoje dela in za delo z 
motenimi osebami, čeprav v sistemizaciji takšne naloge niso 
opredeljene. 

3. Tematsko področje: Ugotovitve revizije dotacij in plačil 
javnim zavodom, 

V nadzoru pri prejemnikih sredstev ugotavljamo: 

• da so zahtevki za sredstva dotacij v posameznih primerih 
oblikovani previsoko in s tem tudi v nasprotju s pogodbenimi 
določili, 
• da zahtevki vključujejo dodatne stroške, ne da bi bil pred- 
hodno sklenjen aneks k osnovni pogodbi, 
• da je nadzor, ki ga izvaja ministrstvo zelo pomanjkljiv. 
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Priporočilo Državnemu zboru: 

Za vzpostavitev učinkovitega nadzora porabe proračunskih 
sredstev priporočamo Državnemu zboru, da predlaga Vladi 
Republike Slovenije: 

• izdelavo normativov in standardov za planiranje proračun- 
skih postavk materialnih in drugih stroškov državnih organov 
in izvajalskih organizacij na takšnih analitičnih osnovah, ki 
bodo omogočale nadzor in ugotavljanje namembnosti, 
gospodarnosti in učinkovitosti porabe proračunskih sredstev. 

4. Tematsko področje: Ugotovitve revizije subvencij in 
namembnosti porabe sredstev 

Za leto 1995 je bilo v proračunu predvidenih 13,98 mlrd 
sredstev subvencij za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, 
ki jo ureja Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti (Ur. I. RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 2/94 in 38/94). 
Na podlagi 51. člena navedenega zakona je bilo izdano Navo- 
dilo o postopku za nadomestitev dela stroškov delodajalcu za 
ohranitev produktivnih delovnih mest (Ur. I. RS, št. 56/94). 

Cilj revizije je bil ugotoviti, ali poteka postopek dodeljevanja 
subvencij, ki ga izvaja Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve (v nadaljevanju MDDSZ), v skladu z določili Navodil o 
postopku in z Zakonom ter ali prejemniki subvencij namensko 
uporabljajo in izpolnjujejo pogodbena določila. 

Ugotovitve nadzora dodeljevanja sredstev subvencij na 
MDDSZ: 

• merila dodeljevanja sredstev subvencij so splošna, večkrat 
dopolnjevana s strani ministrstva, brez javne objave; 
• metodologije in kriterijev za oceno posamezne vloge 
MDDSZ ni izdelalo; 
• odgovornost članov strokovnih komisij, ki podajo predlog 
in mnenje za dodelitev subvencije, ni določena; v nekaterih 
primerih so člani komisij lastniki svetovalnega podjetja, 
zaradi česar obstaja možnost, da ocenjujejo svoje projekte; 
• subvencije so bile dodeljene tudi gospodarskim družbam 
in podjetjem, ki niso izpolnjevala pogojev za dodelitev 
(družbe, v katerih je vložen javni kapital oziroma za sofinanci- 
ranje programa razreševanja presežnih delavcev); 
• pogodbe o dodelitvi sredstev so nejasne, pravno pomanjk- 
ljive, v nekaterih členih je obveznost in odgovornost pogod- 
benih strank nejasna. 

Ugotovitve nadzora pri prejemnikih subvencij: 

• da v glavnem ne izpolnjujejo pogodbenih določil, s tem da 
polletno ne obveščajo ministrstva o realizaciji programa; 
• da v posameznih primerih ne izpolnjujejo osnovnega 
pogodbenega določila ohranitve delovnih mest oz. števila 
zaposlenih delavcev, za kar jim je bila subvencija dodeljena - 
v takšnih primerih je ugotovljena nenamenska poraba sred- 
stev; 

Zap. Prorač. Vsebina 
št. post. 
T. 4434 
2. 6530 
3. 6532 
4. 7032 
5. 8664 
6. 8665 
7 .  8666 

Skupaj 

Sredstva proračunskih postavk »4434 — zagotavljanje celotne 
zaposlitve in 7032 - nadomestitev dela stroškov za ohranitev 
delovnih mest« (zap. št. 1 in 4 preglednice) se dodeljujejo 

• MDDSZ ne izvaja kontrole namenske porabe sredstev te 
dosledne izterjave sredstev v primeru neizvajanja pogodbeni 
določil. 

Priporočilo Državnemu zboru: 

Za zagotovitev namenske in učinkovite rabe proračunski! 
sredstev priporočamo Državnemu zboru, da predlaga Vlad 
Republike Slovenije: 
• ocenitev gospodarnosti, uspešnosti in učinkovitosti pos» 
meznih programov in ukrepov aktivne politike zaposlovanja l( 
• določitev programov, ki so za nadaljnjo izvedbo primerni 

3.3. Povzetek poročil o nadzorih 

3.3.1. Nadzor Izplačila personalnih stroškov 

V Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je bil oprav- 
Ijen nadzor izplačil personalnih stroškov, drugih osebnih pre- 
jemkov in povračil, izplačil po pogodbah o delu, izplačil ni 
podlagi potnih nalogov in izplačil preko študentskih servisov: 
Pri izplačilih plač, drugih osebnih prejemkov in povračil so 
nastale nepravilnosti zlasti pri izplačilih dodatkov. V nekaterih 
primerih je MDDSZ izplačevalo dodatek za delovno dobo tudi 
na delovno dobo, ki se šteje s povečanjem, v nekaterih pa celo 
na dokupljeno delovno dobo, kar je v nasprotju z določilom 3 
točke 38. čl. Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavno- 
sti (Uf. list RS, št. 34/93). 

V nadzoru je ugotovljeno, da nastajajo nepravilnosti pri izpla- 
čilih povračil stroškov fizičnim osebam, ki niso zaposlene v 
MDDSZ, kar je v nasprotju z določili 6., 15. in 16. čl. Zakona o 
dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 2/95 in 7/95). 

Prav tako so obračuni stroškov za službena potovanja v tujino 
neažurni in v nasprotju z določili Uredbe o povračilu stroškov 
za službena potovanja v tujino (Ur. list RS, št. 38/94 in 63/94). 

Za odpravo ugotovljenih nepravilnosti je bil izdan sklep, s 
katerim je MDDSZ v šestih točkah naložilo izvedbo poprav- 
kov. Pripombe na navedeni sklep Računskega sodišča RS je 
tričlanski senat zavrnil. MDDSZ je sporočilo, da je v sodelova- 
nju z Ministrstvom za finance realiziralo naloge, ki izhajajo iz 
sklepa Računskega sodišča RS. 

MDDSZ je priporočeno, da upošteva elemente iz obrazložitve 
predhodnega poročila ter izdela in sprejme Pravilnik o notra- 
nji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Inšpektorata za 
delo, zaradi vzpostavitve zakonitega stanja in nadzora nad 
gospodarnostjo zaposlovanja ter uvede nadzor nad porabo 
javnih sredstev, obračuni in izterjavo sredstev. 

3.3.1. Nadzor dodeljevanja sredstev subvencij v letu 1995 

Proračunske postavke subvencij, ki so bile predmet nadzora 
na MDDSZ in so v prisotnosti strokovne priprave in obdelave 
dokumentacije v okviru ministrstva so prikazane v pregled- 
nici: 

v 000 SIT 

Znesek v poraba % 
proračunu 1995 novembra 95 porabe 
(49.732 +3.981) 53.713 100 

1.989.289 762.891 38 
13.652 0 0 

3.978.580 2.526.171 64 
883.644 761.531 86 

8.952 5.512 62 
471.461 462.910 98 

7.395.310 4.572.728 62 

delodajalcem na podlagi postopka, določenega v Navodilih in 
na podlagi dopolnilnih kriterijev MDDSZ. Pri obeh proračun- 
skih postavkah so bile predmet nadzora pogodbe za nadome- 

Zagotavljanje celoletne zaposlitve 
Presežki v državnih podjetjih 
Presežki v državnih organih 
Nadomestitev dela stroškov za ohranitev delovnih mest 
Izvajanje sanacij prestrukturiranja podjetij (SRSP) 
Tehnična izvedba IPP 
Uresničevanje sporazuma o reintegraciji z ZRN 
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stitev dela stroškov delodajalcu (gospodarske družbe, 
zadruge ter podjetja v katerih poteka kadrovsko prestrukturi- 
ranje). 

V letu 1995 je bilo do dne kontrole realiziranih 200 pogodb 
proračunske postavke 7032. Pregledano je bilo 13 pogod 
izbranih po metodi slučajnega izbora. Nadzor je potekal v 
smislu preverjanja celovitosti izpolnjevanja pogodbenih dolo- 
čil v skladu z Navodili in Kriteriji (opisani v poročilu). 

Za proračunsko porabo v primeru vseh kontroliranih pogodb 
je ugotovljeno, da so bila sredstva dodeljena, kljub: 

- nepopolni dokumentaciji (vse pogodbe od 1-13), 
blokadi žiro računa v visokem znesku že dalj časa (štiri 

pogodbe), 
- nepopolnim obrazcem M2 (delavci sprejeti za določen čas 
- ena pogjodba), 

'Manjkajočim obrazcem M2 (pet pogodb), 
določilom 1. člena Navodil (javni kapital oz. podjetje, kate- 

rega delež je v lasti sklada - ena pogodba). 

Srfds'va so bila nakazana tudi z asignacijsko pogodbo in nakazilom na asignatorja (SRC computer d. o. o.), pri tem pa 
je prejemnik sredstev (Iskra Semicon d. d.) neprekinjeno v 
blokadi že 516 dni, stanje blokade je v znesku 467.627 tisoč 

(z opisanih ugotovitev o nadzoru dodeljevanja za subvencije 
|e razvidno, da prejemniki sredstev po pogodbah, ki so bile 
predmet nadzora ne izpolnjujejo vseh pogojev za pridobitev 
sredstev, kar je v nasprotju z Zakonom o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. I. RS, št. 17/95), 
Pravilnikom o sofinanciranju prekvalifikacij ali dokvalifikacij 
presežnih delavcev (Ur. I. RS, št. 17/95) in z Navodili o 
Postopku za nadomestitev dela stroškov delodajalcu za ohra- 
nitev produktivnih delovnih mest. 

Ministrica za delo je imenovala dve komisiji. Pri plačilih za 
°e|o članom obeh komisij ugotavljamo različen način obra- 
čuna honorarjev in povračila stroškov. 

člani komisije so fizične osebe, v skladu z 11. čl. Navodil, zato 
morajo biti tudi povračila honorarjev in stroškov dela članom 
• komisiji naslovljena na fizično osebo in ne pravni osebi, 
kakor je bilo ugotovljeno pri nadzoru. MDDSZ je dolžno z 
vsakim članom komisije skleniti pogodbo o delu za strokovno 
delo v komisiji. 

Osebni prejemki, doseženi na podlagi pogodbe o delu oz. od 
opravljanja storitev in poslov na drugi podlagi, so obdavčeni v 
skladu s tretjo alineo prvega odstavka 15. člena in četrto 
alineo prvega odstavka 16. člena Zakona o dohodnini (Ur. I. 
RS, št. 71/93). 

Nepravilnosti ugotovljene pri nadzoru je ministrstvo odpravilo 
•er jih knjigovodsko evidentiralo na osnovi sklepa Račun- 
skega sodišča. 

Na osnovi opravljenega nadzora Računsko sodišče RS pripo- 
roča MDDSZ, da: 

• v skladu z odredbo o Postopku za izvajanje javnega razpisa 
za oddajo javnih naročil (Ur. I. RS, št. 19/94 4. alinea 1. čl.) 
sredstva subvencij dodeljujejo le na podlagi postopkov jav- 
nega razpisa; 
• izdela konkretna, natančna merila za merjenje posameznih 
kriterijev navedenih v 9. členu Navodil in določi natančne 
izračune po posameznih kriterijih, da izdela enotno metodo- 
'°gijo za oceno in točkovanje posameznih vlog, na podlagi 
katere bodo pravnim osebam dodeljena sredstva subvencij; 
*b

vsako spremembo oz. dopolnitev meril oz. kriterijev javno 

• v pogodbi o dodelitvi sredstev natančno določi namensko 
porabo dodeljenih sredstev in predpiše sankcije v primerih 
kršenja določil; 
• vzpostavi kontrolo ali se sredstva namensko koristijo (po- 
rabo); 

• vzpostavi dosledno izterjavo sredstev v primeru odstopanja 
od pogodbenih določil; 
• v primeru prisilne poravnave zahteva povrnitve sredstev v 
smislu 7. čl. pogodbe o dodelitvi sredstev; 
• loči med proračunskimi postavkami sociale in proračunsko 
postavko 7032 - nadomestitev dela stroškov za ohranitev 
delovnih mest; 
• vzpostavi kontrolo porabe proračunskih sredstev prora- 
čunske postavke 8666 uresničevanje sporazuma o reintegra- 
ciji z ZRN; 
• sklene s člani komisij pogodbe o delu v skladu z Zakonom 
o delovnih razmerjih ter Zakonom o obligacijskih razmerjih. V 
pogodbi o delu opredeli vrsto, način in obseg dela ter poroča- 
nja in odgovornost za delo v komisiji; 
• imenuje za člane komisije strokovnjake, ki niso lastniki 
svetovalnega podjetja (finančno računovodske in pravne 
dejavnosti), da se izključi mqžnost ocenjevanja lastnih pro- 
jektov. 

3.3.3. Materinski dom, L|ubl|ana 
Bistvene ugotovitve nadzora zakonitosti zahtevkov in 
namembnosti porabe sredstev dotacij v 1995. čletu pri Mate- 
rinskem domu Ljubljana, Karunova 16a. 

Materinski dom prejema sredstva dotacije od Ministrstva za 
delo, družino in socialne zadeve na podlagi sklenjene 
pogodbe, katere vrednost za leto 1995 je 15 milijonov SIT. 
Sredstva se zagotavljajo mesečno na podlagi obračuna izva- 
jalca, ki mora biti sestavljen po elementih, ki jih predpisuje 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstve- 
nih storitev (Ur. I. RS, št. 10/94). Med letno usklajevanje 
sredstev v večjem obsegu od pogodbene vrednosti (za 
osnovno dejavnost) in izven pogodbene dejavnosti (za pove- 
čan obseg), se ureja z aneksi. 

Pregled posameznih obračunov in izkazov poslovanja za prvo 
polletje je pokazal odstopanja med zagotovljenimi sredstvi in 
dejanskimi stroški. Sredstva so bila prejeta v večjem obsegu, 
kot so izkazani stroški. 

V nadzoru obračuna plač je ugotovljeno, da so delavkam 
obračunani tudi dodatki za terensko delo (psihologinji) in za 
fizične obremenitve (organizatorici poslovanja), čeprav iz 
pogodbe o zaposlitvi ni mogoče ugotoviti ali opravlja psiholo- 
ginja terensko delo in v kakšnem obsegu, v pogodbi organiza- 
torice poslovanja ni določeno v kakšnem obsegu toga drža 
telesa s prisilnim ritmom vpliva na fizične obremenitve 
delavke, da ji je določen dodatek; poleg tega je delavki priz- 
nan tudi dodatek za vodenje, ki po 73. členu Kolektivne 
pogodbe pripada vodilnim in vodstvenim delavcem. V domu 
je kot vodilni delavec določen samo direktor. Psihologinja 
prejema tudi dodatek za delo s težje motenimi osebami, 
čeprav je dejavnost doma Socialno varstvo normalnih oseb. 

Dom je obračunal ministrstvu tudi stroške za plačo in regres 
za prehrano delavke, ki je bila v času od 26.1. do 30. 5.1995 v 
bolniški, čeprav je uveljavil povračilo sredstev od Zavoda za 
zdravstveno varstvo. 
Pogodbeno delo je bilo sklenjeno za 10 dni mesečno, kar jd v 
nasprotju z Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. I. RS, št. 14/90, 
5/91, 71/93), ki določa, da lahko traja pogodbeno delo največ 
8 ur na teden. O pogodbenem delu tudi ni bil obveščen 
Republiški zavod za zaposlovanje. 

Iz blagajne so bili izplačani tudi stroški podiplomskega štu- 
dija, ne da bi bila za izobraževanje sklenjena pogodba in bi 
dal Svet zavoda soglasje. 

Za odpravo nepravilnosti ugotovljenih pri nadzoru je Račun- 
sko sodišče RS izdalo 15. 12. 1995 Sklep št. 1214-2/95-4, s 
katerim je naložilo Materinskemu domu, da odpravi nepravil- 
nosti. Dom je 5. 1. 1996 poslal obvestilo o izvršitvi sklepa. 

3.3.4. P & EMS, proizvodnja elektromehanskih sistemov, d. 
O. o., Šentjernej 

Bistvene ugotovitve revizije namembnosti uporabe sredstev 
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za subvencije po pogodbi 92/95 sklenjene med Ministrstvom 
za delo, družino in socialne zadeve, ki ga zastopa ministrica 
Rina Klinar in P & EMS, d. o. o., ki jo zastopa Franc Kavčič, je 
bila podpisana 25. 4. 1995. 

Pogodba določa, da MDDSZ dodeli prejemniku sredstva za 
sofinanciranje odpiranja 103 novih produktivnih delovnih 
mest v višini 15.450.000,00 SIT. 

Pogodba zavezuje prejemnika, da bo z dodeljenimi sredstvi 
na podlagi sprejetega ptograma ohranil 103 produktivna 
delovna mesta za nedoločen čas oz. za dobo najmanj 2 let. 

Ugotovljena je nepravilnost izvajanja pogodbenih določil 
pogodbe št. 92/95, in sicer: v podjetju je na dan pregleda 19. 
12. 1995 zaposlenih 127 delavcev, od tega za določen čas 105 
delavcev, za nedoločen čas pa 22 delavcev. Podjetje bi moralo 

glede na 3. člen pogodbe 92/95 zaposlovati 103 delavce zl ; 
nedoločen čas oz. za dobo najmanj 2 let. 

i 
Iz razpoložljive dokumentacije v družbi P & EMS d. o. o. j« 
razvidno, da MDDSZ ni izvajalo nadzora nad zaposlovanjem 
delavcev. Ni preverilo pogodb o zaposlitvi, niti ni zahteval« 
poročil o izvajanju programa, kar predstavlja neizvajanj« 
pogodbenih obveznosti. 

Na osnovi opravljene revizije Računsko sodišče RS priporoča 
P & EMS d. o. o.: 
- da sklene v primeru pogodb o zaposlitvi za določen čas 
aneks k pogodbi o zaposlitvi za določen čas, v katerem naj 
pravna oseba definira čas za izvedbo projekta, to je 2 leti; 
- da v skladu s pogodbo obvešča MDDSZ o izvedenih ukrepih 
sprejetega programa. 

Martin Jakše 
Član Računskega sodišča 

POROČILO 
REVIZIJSKEGA SEKTORJA 7 

Stanovanjski sklad RS 
Ekološko razvojni sklad RS 
Sklad RS za razvoj malega gospodarstva 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS 
MOP - Republiška geodetska uprava 

1. Opis »sektorja 7« 

V fazi koncipiranja Računskega sodišča je bilo v skladu s 
poslovnikom določeno področje dela posameznim članom. 
Tako področje dela, ki ga pokriva »sektor 7«, vodi Martin 
Jakše. Sektor je odgovoren za nadzor pri naslednjih osebah 
nadzora: 
• Ministrstvo za promet in zveze ter organe v sestavi: 

• Direkcija Republike Slovenije za ceste, 
• Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, 
• Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo, 
• Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije in 
• Prometni inšpektorat, poleg tega pa še: 
• Družba za avtoceste Republike Slovenije, 
• Družba za državne ceste Republike Slovenije, 
• Slovenske železnice. 
• Poštna podjetja in Telekom, 
• Cestna podjetja, 
• Letališča 

• Ministrstvo za okolje in prostor ter organe v sestavi: 

• Uprava Republike Slovenije za varstvo narave, 
• Uprava Republike Slovenije za geofiziko, 
• Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje, 
• Geodetska uprava Republike Slovenije, 
• Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, 

• Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije in 
• Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor. 

• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano te' 
organe v sestavi: 

• Veterinarska uprava Republike Slovenije, 
• Uprava Republike Slovenije za pospeševanje kmetijstva 
• Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, 
lovstvo in ribištvo in 
• Javni zavodi 

• Ministrstvo za gospodarske dejavnosti in organi v sestavi: 

• Uprava Republike Slovenije za obrt. 
• Direkcija Republike Slovenije za oskrbo z energijo, 
• Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije, 
• Direkcija Republike Slovenije za rudna bogastva, 
• Direkcija Republike Slovenije za poslovno informacijsko 
središče, 
• Republiški energetski inšpektorat, 
• Republiški rudarski inšpektorat in 
• Republiški gradbeni inšpektorat ter sklade, ki jih je ustano- 
vila država: 

• Sklad za razvoj malega gospodarstva, 
• Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, 
• Stanovanjski sklad Republike Slovenije in 
• Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 

48 



2. Program dela za leto 1995 

Veliki senat je v skladu z 8. členom Poslovnika, na 16. seji, dne 
'• ,"1aia 1"5 sprejel »Program dela RS v letu 1995«, ki za 

»sektor 7« glasi: 

E(ntHeta - oseba nadzora) V(rsta 
nadzora) 

1. revizija 
2. Inšpekcija 

0(baeg ali predmet nadzora) C(ilj nadzora) 
1. pravilnost 
2. gospodar., 
učinkovitost) 

T(čas) v 
tednih 

Ministrstvo za gospodarske dejav- 
nosti 

Preizkus pravilnosti izplačevanja per- 
sonalnih in materialnih stroškov 

1&21 

Ministrstvo za gospodarske dejav- 
nosti 

Pregled dokumentacije, namembnost 
porabe in vodenja postopkov: 
- Sofinanciranje izgradnje MHE - « 
Pagon Rajko, Tolmin 
- Turistični sejem (Promoteam - 
Munchen) 

Ministrstvo za gospodarske dejav- 
nosti 

Vodenje postopka o: 
- Zapiranje rudnika Mežica 
RSC Mežica 

7.3 Sklad za razvoj malega gospodar- 
stva 

ZR 94 1&2 

Ekološko razvojni sklad ZR 94 1&2 
Stanovanjski sklad RS ZR 94 1&2 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije 

ZR 94 1&2 

7.6 

TiT 

7^9 

Ministrstvo za promet in zveze Preizkus pravilnosti izplačevanja per- 
sonalnih in materialnih stroškov ter 
prihodkov lastne dejavnosti 

1&2 

Direkcija RS za ceste Preizkus pravilnosti izplačevanja per- 
sonalnih in materialnih stroškov ter 
prihodkov lastne dejavnosti 

1&2 

Direkcija RS za ceste Pogodba za svetovalni inženiring z 
DDC za leto 1995 

7.9.1 

7.10 

Družba za avtoceste RS 
(DARS) 

Pregled ustreznosti razpisne 
mentacije in oddaje del 

doku- 1&2 

Družba za avtoceste RS 
(DARS) 

Pregled dokumentacije in vodenje 1&2 
postopkov: 
- Vransko-Blagovica '» 
- Arja vas-Vransko 
- Severna obvoznica v LJ. 

MPZ - Urad za zračno plovbo Preizkus pravilnosti izplačevanja per- 
sonalnih in materialnih stroškov ter 
prihodkov lastne dejavnosti 

1&2 

7.11 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano 

Preizkus pravilnosti izplačevanja per- 
sonalnih in materialnih stroškov ter 
prihodkov lastne dejavnosti 

1&2 

7.12 

7.13 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano 

Pregled dokumentacije, namembnost 
porabe in vodenje postopkov: 
- Subvencioniranje obresti, pogod- 
ba s PZP Slovenije 
- Gajevci - namakalni sistem 
- Obramba pred točo 

Ministrstvo za okolje in prostor Preizkus pravilnosti izplačevanja per- 
sonalnih in materialnih stroškov ter 
prihodkov lastne dejavnosti 

1&2 

7.14.1 Ministrstvo za okolje in prostor Pregled pogodbe - 
Izdelava skanogramov 

'e. razlil<ovati vsaj dve vrsti nadzorov (revizij), ki so naCrtovale in opravljale v »sektorju 7« in sicer: 

?i««eVidi^an'e računovodskih izkazov skladov (4. točka, 21. Člena Zakona o RS) in 

"ad 2akonito, namensko, gospodarno in učinkovito rabo proračunskih sredstev in sicer- 

- nadzor nad porabo sredstev za delovanje uporabnikov 
proračunskih sredstev in 

- nadzor nad porabo sredstev proračuna za opravljanje nalog 
s področja subvencij in intervencij (konto skupine 45) in 
investicij (konto skupine 47). To so naloge, ki so po vsebini 
projekti in zahtevajo specifičen pristop. 
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Program dela za »sektor 7« je bil izdelan ob predpostavki, da 
bo Računsko sodišče operativno sposobno izvajati sprejeti 
letni program z junijem 1995. Težišče pri izdelavi programa je 
bilo, da se ugotovi ali Ministrstva in organi v sestavi poslujejo 
v skladu s predpisi, ali so pri svojem delu uspešna in ali trošijo 
javna sredstva za svoje delo gospodarno in učinkovito. Prav 
tako je program predvideval preverjanje postopkov in odloči- 
tev pri posameznih projektih ter izvedbo revizij računovod- 
skih izkazov pri skladih, ki jih je ustanovila Republika Slove- 
nija. 

3. Število revizijskih delavcev 

Kadrovska zasedba delovnih mest v »sektorju 7« ni potekala v 
skladu z načrtovanjem, saj na razpise, ki jih je objavljalo 
Računsko sodišče, ni bilo dovolj primernih in za tovrstno delo 
usposobljenih kadrov. Na prvi pogled so največ obetali kadri, 
ki so bili zaposleni v Agenciji za plačilni promet, nadzor in 
informiranje in so opravljali revizije v pravnih osebah v gospo- 
darstvu. Vendar se je pokazalo, da uspešno opravljajo naloge 
le v tistih primerih, ko so podobne prejšnjemu delu, to je 
revizije računovodskih izkazov, ne pa revizije javne porabe v 
smislu ocene gospodarnosti in uspešnosti projektov ali dru- 
gih proračunskih odhodkov. 

Računsko sodišče je v cilju odprave teh pomanjkljivosti, pri- 
pravilo intenzivno izobraževanje in sodelovanje z nemškim in 
avstrijskim Računskim sodiščem ter z notranjem izobraževa- 
njem. 

V »sektorju 7« je struktura porabe javnih sredstev za posa- 
mezne naloge oziroma po posameznih namenih, katera imajo 
vpliv na organizacijo, vrsto in način dela ter izobrazbo zapo- 
slenih, naslednja: 

v SIT v% v% 
Proračun za leto 552.217.191.000 100.00% 
1995 skupaj: 
Skupaj MPZ, MOP, 86.738.639.000 15.71% 100.00% 
MGD in MKGP  

1.42% 9.03% 
0.01% 0.06% 
6.90% 43.93% 
7.38% 46.98% 

Plače 
Dotacije 
Plačila storitev 
Javna naročila 

7.834.835.000 
50.787.000 

38.103.924.000 
40.749.093.000 

Iz preglednice je razvidno, da odhodki proračuna za nave- 
dena ministrstva predstavljajo po vsebini skoraj 90% porabe, 
ki jo imenujemo v širšem smislu »javna naročila«. Revidiranj' 
javnih naročil pa zahteva posebna interdisciplinarna znanja 
Ta znanja pa je možno v »sektorju 7« pridobiti le z zaposlitvijo 
ljudi z dolgoletnimi izkušnjami v državni upravi ali v gospo; 
darstvu, z ljudmi z različnimi tehničnimi in ekonomskimi 
poklici in znanji pri izvajanju in načrtovanju javnih naročil 
(investicij in podobnih). 

Zaradi tega »sektor 7« ni uspel zapolniti s sistemizacijo pred- 
videnih delovnih mest strokovnih sodelavcev, temveč mu je 
uspelo pridobiti naslednje sodelavce: 

Naziv Oatum zaposlitve 
1. Višji revizijski sodelavec 
2. Revizijska sodelavka 
3. Revizijska asistentka 
4. Revizijski asistent 
5. Pripravnik 

1.6.1995 
1.7. 1995 

25. 7. 1995 
1.3. 1996 
1. 1. 1996 

Iz datumov pričetka dela posameznih delavcev, je razvidno, 
da se je delo lahko operativno pričelo šele s koncem avgusta 
1995 leta. 

4. Izvedba nadzornega programa 

4.1 Uvedeni nadzori 

V nadaljevanju je v preglednici prikazana realizacija plana za 
leto 1995. Prazna mesta v razpredelnici pomenijo nerealizi- 
rane naloge, ki jih ni bilo mogoče opraviti zaradi nezadostne 
kadrovske zasedbe in nujno potrebnega dodatnega izobraže- 
vanja revizorjev. Kljub temu je bilo opravljeno obsežno in 
raznoliko delo. Od 17 načrtovanih nalog je bil nadzor oprav- 
ljen v 13 primerih, oziroma načrt je bil izvršen 76%. Od tega je 
polovica pregledov dokončnih, pri preostalih nadzorih, pa so 
se stranke v postopku pritožile na predhodno poročilo. 

I 
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Nadzor pri osebi 
Predmet nadzora 

Predhodno Stanje predhodnega poročila 
poročilo 
izdano dne 

Opom. 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 
Preizkus pravilnosti izplačevanja personalnih in 
materialnih stroškov 

18. 10. 1995 Pritožba - senat na II. stopnji 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 
Pregled dokumentacije, namembnost porabe in 
vodenja postopkov: 
- Sofinanciranje izgradnje MHE - Pagon Rajko, 
Tolmin 
- Turistični sejem (Promoteam - Munchen) 
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 
Vodenje postopka o: 
- Zapiranje rudnika Mežica RSC Mežica 

27. 10. 1995 Predhodno poročilo - dokončno Sklad RS za razvoj malega gospodarstva 
Zaključni račun za leto 1994 
Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije 
Zaključni račun za leto 1994 

20. 6. 1995 Predhodno poročilo - dokončno 

Stanovanjski sklad RS 
Zaključni račun za leto 1994 

1. 9. 1995 Predhodno poročilo - dokončno 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS 
Zaključni račun za leto 1994 

30.11. 1995 Predhodno poročilo - dokončno 

Ministrstvo za promet in zveze 
Preizkus pravilnosti izplačevanja personalnih in 
materialnih stroškov ter prihodkov lastne dejav- 
nosti 

15. 1. 1996 Pritožba - senat na I. stopnji 

Direkcija RS za ceste 
Preizkus pravilnosti izplačevanja personalnih in 
materialnih stroškov ter prihodkov lastne dejav- 
nosti 

15. 1. 1996 Pritožba - senat na I. stopnji 

Direkcija RS za ceste 
Pogodba za svetovalni inženiring z DDC za leto 
1995 

12. 3. 1996 Pritožba - senat na I. stopnji 

Družba za avtoceste RS (DARS) 
Pregled ustreznosti razpisne dokumentacije in 
oddaje del 
Družba za avtoceste RS (DARS) 
Pregled dokumentacije in vodenje postopkov: 
- Vransko-Blagovica 
- Arja vas-Vransko 
- Severna obvoznica v Lj. 

7. 2. 1996 Pritožba - senat na I. stopnji 

MPZ - Urad za zračno plovbo 
Preizkus pravilnosti izplačevanja personalnih in 
materialnih stroškov ter prihodkov lastne dejav- 
nosti 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano 
Preizkus pravilnosti izplačevanja personalnih in 
materialnih stroškov 

17. 11. 1995 Predhodno poročilo - dokončno 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano 
Pregled dokumentacije, namembnost porabe in 
vodenje postopkov: 
- Subvencioniranje obresti, pogodba s PZP Slo- 
venije 
- Gajevci - namakalni sistem 
- Obramba pred točo 

5. 2. 1996 Opravljena je bila le revizija obrambe 
pred točo pri Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. 
Pritožba - senat na I. stopnji 

Ministrstvo za okolje in prostor 
Preizkus pravilnosti izplačevanja personalnih in 
materialnih stroškov ter prihodkov lastne dejav- 
nosti 

Izdelan Predhodno poročilo v pripravi 
protokol 
11.3. 1996 

Ministrstvo za okolje in prostor 
Pregled pogodbe - Izdelava skanogramov 

25. 3. 1996 Predhodno poročilo - dokončno 
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4.2 Povzetek poročil o nadzorih 

4.2.1 Splošne ugotovitve 

Če strnemo najbolj pogoste ugotovitve revizorjev (kršitve) pri 
pregledu posameznih uporabnikov proračunskih sredstev, 
predvsem revidiranih oseb v državni upravi, lahko te kršitve 
razvrstimo po naslednjem vrstnem redu: 

1. kršenje predpisov in zakonov, 
2. nenamenska poraba proračunskih sredstev in 
3. negospodarna in neučinkovita raba sredstev 

ad. 1. 
Pri osebah nadzora so bili kršeni predpisi in zakoni s področja 
organiziranja ministrstev, izplačil plač, drugih osebnih pre- 
jemkov in povračil, avtorskih pogodb, pogodb o delu, s 
področja izvrševanja proračuna, računovodstva in zakoni, ki 
opredeljujejo delovanje posameznih skladov. 

Kršenja Zakona o organizaciji in delovnem področju ministr- 
stev, Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih 
organih in v organih lokalnih skupnosti se nanašajo predvsem 
na sprejem pravilnikov o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest, odstopanja med zahtevanimi in dejanskimi 
pogoji za zasedbo delovnih mest in poračunavanju stroškov v 
zvezi z delom. Bonitete v skladu z Zakonom o dohodnini niso 
obračunavale vse nadzorovane osebe. Avtorske pogodbe so 
se sklepale za dela, ki nimajo značaja avtorskega dela po 
Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah. 

Nadzorovane osebe pri porabi sredstev iz proračunskih 
postavk materialnih stroškov ne upoštevajo Zakona o izvrše- 
vanju proračuna in sicer v delih, ki se nanašajo na oddajo del 
tako v smislu preseganja zakonsko določenega limita za 
oddajo del na podlagi javnega razpisa kot tudi pridobivanja 
soglasij Ministrstva za finance (sukcesivne dobave), izplače- 
vanje avansov brez ustreznega finančnega zavarovanja in 
uporaba sredstev za namene, ki niso določeni s posamezno 
proračunsko postavko. 

Pri nadzorovanih osebah - Skladih, kjer so se revidirali raču- 
novodski izkazi za leto 1994 - se je ugotavljalo, da ne upošte- 
vajo določil računovodskih standardov pri oblikovanju osnov- 
nega kapitala, kapitalskih naložb in jamstvenega kapitala. 
Prav tako striktno ne upoštevajo določil Zakona o računovod- 
stvu. 

ad. 2. 
Nenamenska poraba proračunskih sredstev se nanaša na 
porabo sredstev v nasprotju z Zakonom o izvrševanju prora- 
čuna, ki določa, da smejo uporabniki sredstva proračuna 
uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom. 

Uporabniki proračunskih sredstev so črpali sredstva iz prora- 
čunskih postavk: 

• za namene, ki niso opredeljeni z vsebino proračunske 
postavke - iz programskih proračunskih postavk so se črpala 
sredstva za materialne stroške (zavarovalne premije, naroč- 
nine, potni stroški, kotizacije); iz proračunskih postavk plačil 
storitev so se nabavljala osnovna sredstva; 
• za odhodke nematerialnih stroškov iz proračunskih 
postavk materialnih stroškov - iz proračunskih postavk mate- 
rialnih stroškov so se nabavljala osnovna sredstva in storitve, 
ki so vezane na izvedbo določenega programa; 
• za pokrivanje odhodkov »skupne porabe« - iz proračun- 
skih postavk materialnih stroškov so se izplačevala sredstva 
za rekreacijo, izlete zaposlenih, obisk kulturnih prireditev in 
počitniško dejavnost. 

ad. 3. 
Zaradi neizvajanja Zakona o izvrševanju proračuna so upo- 
rabniki črpali proračunska sredstva negospodarno in neučin- 
kovito. Do negospodarne in neučinkovite rabe sredstev je 
prihajalo predvsem na področjih izvajanja programov, ker 
uporabniki proračunskih sredstev nimajo izdelanih ekonom- 
skih kriterijev učinkovite rabe proračunskih sredstev. Nego- 

spodarnost se kaže tudi pri najemih službenih avtomobilov z> 
daljše obdobje, izplačevanju avansov brez ustreznega finanfr 
nega zavarovanja, neizvajanju postopka javnega razpisa z« 
oddajo javnih naročil, sklepanju pogodb o delu in avtorskil1 

pogodb z zaposlenimi, nerednem zaključevanju potnih obra- 
čunov, kjer so bile izplačane akontacije. 

4.2.2 Povzetek posameznih poročil o nadzorih 

V nadaljevanju želimo na splošno predstaviti značilnosti ugo- 
tovitev revizij, ki so bile ugotovljene pri posameznih nadzorih. 

1. RS je na podlagi sklepa št. RS 1209-2/95-8 z dne 26. 9. 1995, 
opravilo pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije (v 
nadaljevanju Sklad) revidiranje računovodskih izkazov. IZ 
predhodnega poročila o opravljeni reviziji računovodskih 
izkazov št. RS-07/1209/2-95 z dne 1. 9. 1995, ki je postalo 
dokončno dne 25. 10. 1995, je razvidno, da je poslovanj« 
Sklada v obravnavanem obdobju bilo skladno s pozitivnimi 
predpisi, zaradi česar je RS izreklo pozitivno mnenje. RS je 
sicer ugotovilo, da so zakonska in statusna pravila delovanja 
Sklada nedorečena, zaradi česar Sklad deluje po načelu vse 
je dovoljeno, kar ni prepovedano. Prav na podlagi tega nečela 
je Sklad imel v bilanci stanja izkazane kapitalske naložbe in 
vlaganja v podjetju Iskra Tel. Ta sredstva so mobilizirana in ne 
služijo svojemu namenu, zaradi česar je RS izreklo tudi mne- 
nje s pridržkom. Hkrati je RS priporočilo Skladu, da sprejme 
ukrepe za bolj gospodarno in učinkovito rabo javnih sredstev. 
Nadzorovana oseba je z dopisom št. 31063/2-6-95 z dne 27. 9 
1995, sporočila RS, da je sprejela ukrepe v smeri realizacije 
priporočil RS. 

2. RS je na podlagi sklepa št. 1209-1/95-8 z dne 26. 6. 1995 
opravilo pri Ekoloiko razvojnem skladu Republike Slovenije 
(v nadaljevanju Sklad) revizijo računovodskih izkazov za leto ; 
1994. Iz dopolnilnega predhodnega poročila o revidiranju 
računovodskih izkazov Sklada št. RS-07/1209-95-2 z dne 8. 9. 
1995, ki je postalo dokončno dne 6. 11. 1995, je razvidno, da 
so pri poslovanju Sklada nastale določene nepravilnosti. 
Sklad je v računovodskem izkazu bilance uspeha nepravilno 
in nezakonito izkazal določene izredne prihodke. Ti prihodki 
bi morali biti izkazani po nakazilih kot osnovna sredstva 
kapitala Sklada, tako kot to določa 108. čl. Zakona o varstvu 
okolja (Ur. list RS, št. 32/93) in 12. čl. statuta Sklada. Od dne 
nakazila bi se zneski, pripisani kapitalu, morali revalorizirati. 
Poleg navedenega je RS ugotovilo, da izkazan kapital Sklada 
v računovodskem izkazu stanja na dan 31.12.1994 ni popoln, 
ugotovljene pa so še druge manjše nepravilnosti. Zaradi nave- 
denih nepravilnosti je RS izreklo mnenje s pridržkom, izdalo 
pa je tudi sklep št. RS-07/1209-95-1 z dne 8. 9. 1995, s katerim 
je Skladu naloženo, da opravi določene preknjižbe in s tem 
odpravi tiste nepravilnosti, ki jih je mogoče sanirati. Hkrati je 
RS priporočilo Skladu, da le-ta upošteva elemente obrazloži- 
tve mnenja s pridržkom in pri izdelavi računovodskih izkazov 
za leto 1995 pravilno sestavi bilanco stanja in bilanco uspeha. 

3. RS je na podlagi sklepa o izvedbi nadzora št. 1506-3/95-7 z 
dne 1. 9. 1995 opravilo pri Skladu Republike Slovenije za 
razvoj malega gospodarstva (v nadaljevanju Sklad) revidira- 
nje računovodskih izkazov za leto 1994. Iz predhodnega poro- 
čila o opravljeni reviziji računovodskih izkazov za leto 1994 št. 
1506-3/95-4 z dne 27.10.1995, ki je postalo dokončno dne 17. 
11. 1995, je razvidno, da so pri poslovanju Sklada nastale 
določene nepravilnosti. RS je ugotovilo, da se kažejo precejš- 
nje nepravilnosti glede izdajanja jamstev za posojila za malo 
gospodarstvo, kar je v nasprotju z določilom 5. čl. Zakona o 
razvoju malega gospodarstva. Zaradi ugotovljenih nepravil- 
nosti je RS izreklo negativno mnenje, saj gre za nekvalitetno 
in metodološko neustrezno oblikovanje jamstvenega kapitala 
v dosedanjem delovanju sklada. Razrešitev problema jamstev 
s strani lastnika Sklada (Vlade RS) je pogoj za nadaljnje 
delovanje Sklada in zlasti uresničevanja Zakona o razvoju 
malega gospodarstva. RS je namreč ugotovilo, da v primeru, 
da do dokapitalizacije Sklada v letu 1995 ne pride, bo Sklad 
zašel v finančne težave, s čimer bo nastopila tudi blokada 
zakonsko opredeljenih nalog, zaradi katerih je Sklad ustanov- 
ljen. 
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V predhodnem poročilu je RS priporočilo Skladu, da skupaj z 
Ministrstvom za gospodarske dejavnosti razreši problematiko 
9lede jamstvenega kapitala Sklada še pred izdelavo računo- 
vodskih izkazov za leto 1995. Hkrati je RS priporočilo Skladu 
in Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, da predlagata 
Državnemu zboru spremembo zakonske ureditve delovanja 
Sklada, tako da bo ta ureditev zagotavljala izvajanje dolgoroč- 
nih razvojnih ciljev na področju malega gospodarstva. RS 
Priporoča, da se zakonske norme razdelajo tako, da je 
natančno razdelana odgovornost Sklada in lastnika Sklada 
ter organov, ki upravljajo s Skladom, pri čemer je treba uvesti 
nadzor nad porabo finančnih sredstev, obračuni ter sklepa- 
njem pogodb. \ 

4. RS je na podlagi sklepa o izvedbi nadzora št. RS-07-04/95 z 
dne 1. 9. 1995 opravilo pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano selektivno revizijo izplačil plač, drugih oseb- 
nih prejemkov in povračil, izplačil po pogodbah o delu, izpla- 
čil po avtorskih pogodbah, izplačil potnih stroškov, izplačil 
Preko študentskih servisov in materialnih stroškov. Iz pred- 
hodnega poročila št. 1207-2/95-4 z dne 16. 11. 1995, ki je 
Postalo dokončno dne 6. 12. 1995, je razvidno, da so pri 
Poslovanju MKGP nastale določene nepravilnosti, zaradi 
katerih je RS izreklo štiri mnenja s pridržkom in dve negativni 
mnenji. 
Mnenja s pridržkom so izrečena zaradi nepravilnosti pri izpla- 
čilih plač, drugih osebnih prejemkov in povračil. Predvsem je 
neurejeno izplačevanje delovne uspešnosti, kar je v nasprotju 
z določili 38. čl. Kolektivne pogodbe za negospodarske dejav- 
nosti in v nasprotju z določilom 17. čl. Zakona o razmerjih 
Plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih 
skupnostih. MKGP je ravnalo v nasprotju s 5. tč. 17. čl. Zakona 
o dohodnini, ker niso bile obračunane bonitete za uporabo 
službenih vozil in dodatno nezgodno zavarovanje. Vodene 
njso bile potrebne evidence o uporabi službenih vozil, službe- 
nih poti, poleg tega pa so nepravilno obračunana nekatera 
nadomestila stroškov. Plačila za delo po pogodbah o delu so 
bila izvršena (izplačana) iz nepravilne postavke. Službena 
potovanja v tujino se niso obračunavala redno, kar je v 
nasprotju z določili Zakona o računovodstvu. Pri izplačilih 
zunanjim sodelavcem se ni obračunaval davek, kar je v 
nasprotju z določili Zakona o prometnem davku in Zakona o 
dohodnini. Delo preko študentskega servisa so opravljale tudi 
osfebe, ki niso bile napotene s strani študentskega servisa in 
učenci v času šolskega leta. Negativni mnenji sta izrečeni 
glede izplačil po avtorskih pogodbah predvsem, ker so se 
sklepale za dela, ki nimajo značaja avtorskih del ter glede 
izplačil materialnih stroškov, predvsem zaradi neupoštevanja 
javnih razpisov, soglasij Ministrstva za finance in plačevanja 
iz nepravilnih postavk. Taka ravnanja MKGP so imela za 
Posledico kršitev 15., 16. in 18. čl. Zakona o dohodnini, 
Zakona o posebnem davku na določene prejemke, kršeni so 
tudi podzakonski predpisi. 

RS je v tej zadevi že med postopkom nadzora izdalo sklep št. 
1207-1/95-23 z dne 22. 1. 1995, s katerim je v desetih točkah 
naložilo nadzorovani osebi, da v roku 15 dni odpravi ugotov- 
ljene nepravilnosti. Nekatere naloge iz navedenega sklepa je 
MKGP že izvršilo. 

V predhodnem poročilu pa je RS priporočilo, da MKGP izdela 
in sprejme Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest v MKGP ter v organih v njegovi sestavi. Hkrati je 
RS priporočilo, da zaradi vzpostavitve zakonitega stanja in 
nadzora nad gospodarnim zaposlovanjem MKGP vzpostavi 
nadzor nad obračuni, porabo in sklepanjem pogodb. 
5. RS je na podlagi sklepa št. 1207-3/95-1 z dne 16. 10. 1995 
opravilo revizijo računovodskih izkazov Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Iz predhodnega 
Poročila št. 1207-3/95-4, z dne 30. 11. 1995, ki je postalo 
dokončno dne 18. 12. 1995, je razvidno, da so pri poslovanju 
Sklada nastale določene nepravilnosti, zaradi česar je RS 
'zreklo mnenje s pridržkom. 

Mnenje s pridržkom je bilo izrečeno predvsem zaradi 
Pomanjkljivega popisa sredstev, terjatev in obveznosti, ki so 
°ile popisane v nasprotju z Zakonom o računovodstvu. 

V predhodnem poročilu je RS izreklo nadzorovani osebi tudi 
pet priporočil za vzpostavitev potrebnih evidenc, poenotenje 
postopkov pri oblikovanju vrednosti, predlagano pa je tudi, da 
Sklad odpravi ugotovljene nepravilnosti oziroma ne- 
skladnosti. 

6. RS je na podlagi sklepa št. 1209-2/96-1 z dne 13. 2. 1996 
opravilo inšpekcijski pregled projekta »Skanogramov« v vseh 
fazah pri Ministrstvu za okolje in prostor - Republiški 
geodetski upravi. Računsko sodišče je izdalo pozitivno mne- 
nje, saj so vsi procesi potekali v skladu z veljavno zakonodajo 
in predpisi. 

4.2.3. Nedokončani nadzori 

Nadzor je bil opravljen v skladu z delovnim programom za leto 
1995 tudi pri Ministrstvu za okolje in prostor (Preizkus pravil- 
nosti izplačevanja personalnih in materialnih stroškov ter 
prihodkov lastne dejavnosti), Ministrstvu za promet in zveze 
(Preizkus pravilnosti izplačevanja personalnih in materialnih 
stroškov ter prihodkov lastne dejavnosti), Ministrstvu za pro- 
met in zveze - Direkciji RS za ceste (Preizkus pravilnosti 
izplačevanja personalnih in materialnih stroškov ter prihod- 
kov lastne dejavnosti, pogodba za svetovalni inženiring z DDC 
za leto 1995), Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano (obramba pred točo), Ministrstvu za gospodarske 
dejavnosti (Preizkus pravilnosti izplačevanja personalnih in 
materialnih stroškov) in Družbi za avtoceste RS (pregled 
dokumentacije in vodenje postopkov). 

Pri nedokončanih nadzorih se ugotovljene pomanjkljivosti 
nanašajo na nespoštovanje zakonskih določb na področju 
organiziranja in delovanja ministrstev, preizkusu pravilnosti 
izplačevanja personalnih in materialnih stroškov ter prihod- 
kov lastne dejavnosti in nespoštovanja zakonov o izvrševanju 
proračuna. V dosedanjem postopku nadzora so ugotovljene 
nepravilnosti pri sprejemanju pravilnikov o notranji organiza- 
ciji in sistemizaciji delovnih mest na podlagi Zakona o organi- 
zaciji in delovnem področju ministrstev in Zakona o razmerjih 
plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih 
skupnosti, obračunavanju bonitet v skladu z Zakonom o 
dohodnini, razmejevanju med avtorskimi pogodbami in 
pogodbami o delu, nespoštovanju Zakona o izvrševanju pro- 
računa v smislu oddaje javnih naročil, izplačevanja avansov in 
uporabi prihodkov lastne dejavnosti v namene, ki niso pove- 
zani z odhodki lastne dejavnosti. 

Pri pregledu dokumentacije in vodenja postopkov v zvezi s 
Programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji oziroma 
pri pregledu projektov posameznih avtocestnih odsekov je 
Računsko sodišče v dosedanjem postopku ugotovilo, da se 
program in nekateri projekti vodijo brez osnovnih dokumen- 
tov za odločanje (študij ekonomske upravičenosti in študij 
vpliva na okolje). Dokumentacija je pomanjkljivo pripravljena, 
pri čemer je Računsko sodišče ugotovilo tudi kršitve veljavne 
zakonodaje s področja urejanja prostora in varstva okolja. 
Podajanje odločitev ni jasno definirano, tako da ni mogoče 
enoznačno ugotoviti odgovornosti. 

5. Predlogi 

Revizije, ki so bile opravljene pri državnih organih in organih v 
sestavi, so pokazale, da obstajajo še zmeraj odprte in nere- 
šene naslednje zadeve, in katere je potrebno takoj odpraviti: 

1. ni izdelanih enotnih in jasnih navodil, kaj spada med mate- 
rialne stroške (npr.: ali so to tudi najemnine (leasing) za 
avtomobile, dodatna zavarovanja funkcionarjev, najemnine za 
športna igrišča, plačila abonmajev in drugo), 

2. ni izdelanih normativov in standardov, s katerimi bi določili 
spodnjo in zgornjo dopustno meto, npr.: ceno in nivo kvalitete 
za poslovne prostore, kvalitete opreme, mJ/zaposlenega... 

3. ni jasne razmejitve med sredstvi za delo organa in program- 
skimi sredstvi, saj je bilo pogosto opaziti koriščenje program- 
skih sredstev za potrebe organa (npr.: za potovanja ali razne 
nakupe), 
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4. ni še zaživela notranja kontrola pri porabnikih proračunskih 
sredstev, ki bi preprečevala nenamensko in negospodarno 
rabo javnih sredstev, 

5. nedorečena in neusklajena je zakonodaja s področja izvaja- 
nja naložb, predvsem ni jasno določeno, kdaj in kako ter kdo 
sprejema odločitve in kdo odgovarja za zgrešene odločitve, 

6. predvsem pa še ni prišlo v zavest porabnikom javnih sred- 
stev, da je trg pravilo in da je vsak izvajalec, v kolikor izpol- 
njuje pogoje, enakopraven pri pridobivanju dela. Koristnik 
javnih sredstev pa je dolžan to omogočiti. Zato predlagamo, 
da vlada organizira oddajo javnih naročil tako, da bodo 
ustavna načela v celoti upoštevana, naslednjo rešitev: 

Organizacija izvajanja javnih naročil: 

Ker razdrobljenost uporabnikov javnih sredstev generira 
različne pristope, pa tudi množico kršitev, k organizaciji in 
realizaciji javnih naročil, bi bilo potrebno to področje še 
posebno skrbno urediti. Poti za to sta najmanj dve: 

• pustiti uporabnikom, javnih sredstev, da sami izvajajo javna 
naročila, vendar tako, da se organizira obvezno izobraževanja 
kadrov, ki si morajo pridobiti licenco za tovrstna dela in 
izdelati enotno razpisno dokumentacijo, oziroma prevzame 
»FIDIC« tenderska dokumentacija (predvsem za projekte), kar 
je manj primerno ali pa: 

• javna naročila organizirati v posebni »agenciji« za javna 
naročila, ko gre za tržno blago (npr. pisarniški potrošni mate- 
rial, pisarniška oprema, informacijska oprema, tekoče vzdrže- 
valne storitve, prevozna sredstva...). Ta agencija (urad ali 
direkcija) naj izvaja javne razpise predvsem za tisti del sred- 
stev, ki so namenjeni za funkcioniranje državnih organov in 
javnih zavodov. Navedena dela »agencija« izvaja tako, da po 
uspešno izvedenih javnih razpisih izdela katalog z vsemi 
potrebnimi informacijami (cenami, kvaliteto, roki). Katalog 
izda vsakokrat v mesecu decembru, ki je osnova za naročanje. 
Na ta način, bi razbremenili uporabnike javnih sredstev za 
dela, ki jih ne obvladujejo ter zmanjšali stroške v državni 
upravi. 

• Računsko sodišče predlaga tudi, da se ustanovi posebno 
Ministrstvo za gradnje, ko gre za investicije ali ko gre za 
financiranje posebnih programov iz namenskih sredstev 
(zdravstveni, šolski, cestni ali pa vojaški program - v tistem 
delu, ko ne gre za objekte ali naprave tajne narave). Danes se 
ukvarja s tovrstnimi posli množica več ali manj strokovno 
usposobljenih ljudi po razlttnih ministrstvih ali službah, ki 
imajo in izvajajo različne metodološke pristope in s tem pov- 
zročajo neracionalno porabo javnih sredstev. Tako imamo 
Ministrstvo za šolstvo, ki skrbi za gradnjo šolskih objektov, 
Ministrstvo za zdravstvo za zdravstvene objekte, Ministrstvo 
za promet in zveze s cestami, železnico, skratka vsak se 
ukvarja z gradnjo na svoj način. V tujini so že predčasno 

ugotovili, da je za državo in državni proračun racionalneji _ 
organizirati izvajanje gradenj na enem mestu. Na ta način s § 
zagotovijo enotni standardi in normativi za gradnjo (tende - 
ska dokumentacija, večja kontrola cen, večja strokovnost i _ 
drugo). Predlagano ministrstvo za gradnje bi pokrivalo v» o 
dela od priprave tehnične in razpisne dokumentacije, organ - 
zacije javnih razpisov (storitev materialnega in nemateria _ 
nega značaja) do predaje naložbe v uporabo. Planiranje' 1 
razvoj sistema in potreb pa ostane še naprej na matični - 
organih. Na ta način bi izboljšali strokovni pristop v cele' _ 
procesu gradnje (zaradi enotnih kriterijev), zmanjšali ceni 2 
racionalizirali število zaposlenih ter s tem zagotovili gospt - 

/ darnejšo in učinkovitejšo gradnjo z javnimi sredstvi. 

• Predlagamo tudi, da se zakonodaja s področja urejanj - 
prostora uskladi z mednarodnimi standardi na tem področji 
predvsem pa z veljavno zakonodajo s področja varstva okolji 3 

Veljavna zakonodaja s področja urejanja prostora je zastarel _ 
in nepregledna ter navaja k neučinkoviti in negospodarni rat 4 
javnih financ. Zakon o urejanju prostora bi moral investitor) - 
jasno zavezati, da bi že v zgodnji fazi projekta, še pre _ 
predlogom izbrane variante, izdelal študijo ekonomske uprl 
vičenosti in študijo o vplivih na okolje za več variant in p 
mednarodnih kriterijih. Ključni dokumenti za odločanje se P 
sredanji praksi pripravljajo prepozno in le za izbrano variant' 
Pri mnogih projektih je šele tik pred začetkom gradnj 
mogoče ugotoviti negospodarno rabo javnih sredstev t< 
nezadostno varovanje narodnih resursov. Vlada RS zato P 
sedanji praksi podaja odločitve oziroma sprejema uredbe1 

lokacijskem načrtu za določeno investicijo na osnovi neu 
strežne in pomanjkljive dokumentacije. 

Minimalni roki za pripravo lokacijskega načrta zaradi zapleti 
nosti prostorske zakonodaje znašajo 245 dni, praktično P 
proces traja veliko dlje, tako da že sam postopek pripra" 
dokumentacije povzroča neracionalno porabo javnih sred 
stev. Takoj bi bilo potrebno posodobiti naslednje zakone 
področja urejanja prostora in varstva okolja in jih uskladiti' 
mednarodnimi standardi: 

1. Zakon o urejanju prostora, UL SRS 18/84 (15/89, 71/93), 2i 
VI. 1984 
2. Zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodne' 
obdobju, UL RS 48/90, 8.1. 1991 
3. Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, U> 
SRS 18/84 (37/85, 29/86, 43/89, 26/90, 18/47, 71/93), 22. V 
1984 
4. Zakon o varstvu okolja, UL RS 32/93 (44/95, 1/96), 2. V» 
1993 

V nadaljevanju, zaradi boljšega razumevanja, podajamo sM 
matsko proceduro sprejemanja odločitev in izvedbo projekt* 
Neupoštevanje enakopravno in strokovno vseh aktivnosti, * 
so potrebne za izvedbo posameznega projekta, povzro# 
gospodarsko škodo, ki jo lahko ocenjujemo v mio. dolarjih 

*> 
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Mednarodni standard za postopke javnih projektov 

ŠtT NALOGE/ZAHTEVE FAZE PROJEKTA ODGOVORNA OSEBA DOKUMENT 

POLITIČNA ODLOČITEV POLIT. ORG. PRAVNI AKT 

ZAHTEVA PO INFORMACIJAH IDENTIFIKACIJA INVESTITOR 

TEHNIČNA ŠTUDIJA VARIANT INVESTITOR TEHNIČNI PROJEKT 
PREDOČENA UPRAVIČENOSTI INVESTITOR POROČILO 
INFORMACIJA O OKOLJU MOP POROČILO 

VMESNA ODLOČITEV PRIPRAVA INVESTITOR POBUDA 

TEHNIČNI PROJEKT INVESTITOR GLAVNI PROJEKT 
ŠTUDIJA UPRAVIČENOSTI INVESTITOR POROČILO 
ŠTUDIJA VPLIVOV NA OKOUE INVESTITOR POROČILO 

PREGLED DOKUMENTACIJE OKOLJA ODOBRITEV MOP DOVOLJENJA 
PREGLED INVESTIC. PROGRAMA ODOBRITEV MF DOVOLJENJE 
ZAGOTOVITEV SREDSTEV MF POGODBA 

ODDAJA DEL INVESTITOR OBJAVA 

PODPIS POGODBE IZVEDBA INVESTITOR POGODBA 
MONITORING MOP, MF POROČILO 

KONČNA OCENA OBRATOVANJE INVESTITOR POROČILO 

j^vestitor = uporabnik javnih sredstev 
MOP = Ministrstvo za okolje in prostor 
MF - Ministrstvo za finance 
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Ana Praprotnik 
Članica Računskega sodišča 

POROČILO 
REVIZIJSKEGA SEKTORJA 8 

Lokalna samouprava 

1. Nadzorni program 

Zap. št. Nadzorovana oseba Vrsta nadzora Obseg nadzora Cilj nadzora 
1. Občina Ljubljana Center - pravne na- 

slednice 
inšpekcijski 
pregled 

Izplačila poklicnim funkcionarjem 
za leto 1994 

2. Občina Ljubljana Šiška 
- pravne naslednice 

inšpekcijski 
pregled 

Izplačila poklicnim funkcionarjem 
za leto 1994 

preizkus 
pravilnost 
preizkus 
pravilnost 

Mesto Ljubljana - pravne naslednice inšpekcijski 
pregled 

Izplačila poklicnim funkcionarjem 
za leto 1994 

preizkus 
pravilnost 

Občina Ljubljana Moste-Polje 
- pravne naslednice 

inšpekcijski 
pregled 

Izplačila poklicnim funkcionarjem 
za leto 1994 

preizkus 
pravilnost 

5. 

"ŠT 

7. 

8. 

~ŠT 

To. 

iT. 

iT 

^3. 

Občina Ljubljana Vič-Rudnik 
- pravne naslednice 
Občina Ljubljana Bežigrad 
- pravne naslednice 
Občina Nova Gorica 
- pravne naslednice 

inšpekcijski 
pregled 

Izplačila poklicnim funkcionarjem 
za leto 1994 

preizkus 
pravilnost 

inšpekcijski 
pregled 

Izplačila poklicnim funkcionarjem 
za leto 1994 

inšpekcijski 
pregled 

Izplačila poklicnim funkcionarjem 
za leto 1994 

preizkus 
pravilnost 
preizkus 
pravilnost 

Krajevna skupnost Ig inšpekcijski 
- pravna naslednica občina Ig pregled 

Nekatere postavke v ZR za leto 1994 preizkus 
pravilnost 

Občina Sevnica inšpekcijski 
pregled 

Proračun občine 1995 preizkus 
pravilnost 

Krajevna skupnost Beltinci inšpekcijski 
pregled 

Nekatere postavke v ZR za leto 1994 

Krajevna skupnost Rogaška Slatina inšpekcijski 
pregled 

Nekatere postavke v ZR za leto 1994 

preizkus 
pravilnost 

. preizkus 
pravilnost 

Krajevna skupnost Gorenja vas inšpekcijski 
pregled 

Izplačila občinskim funkcionarjem v 
1995 

letu preizkus 
pravilnost 

Sklad stavbnih zemljišč Kranj revizija Nekatere postavke v ZR za leto 1994 preizkus 
pravilnost 

14. Sklad stavnih zemljišč občine 
Maribor 

revizija Nekatere postavke v ZR za leto 1994 preizkus 
pravilnost 

15. Mestna občina Ljubljana revizija Poraba sredstev 1995 preizkus 
pravilnosti 

Pri določanju, kaj bo Računsko sodišče v prvem letu svojega 
dela nadziralo, so bile v 11 primerih upoštevane delno ali v 
celoti zahteve pristojnih organov občine, t.j. občinskega sveta 
oziroma župana. Skupno pa smo v letu 1995 prejeli za 
področje lokalne samouprave 44 zahtevkov in pobud za 
nadzor. 

Nadzori so bili usmerjeni v preveritev pravilnosti poslovanja 
(skladnost poslovanja s predpisi) v letu 1994, od tega v obči- 
nah 9 primerov in v krajevnih skupnostih 4 primeri. Poslova- 
nje novih občin (leto 1995) smo preverjali samo v primeru 
občine Sevnica. 

Poleg navedenih nadzorov s področja lokalne samouprave je 
bil revizijski sektor zadolžen za revizijo letnih računovodskih 
izkazov Tehnološko razvojnega sklada Republike Slovenije 
d.o.o., Ljubljana za leto 1994, t.j. nadzora, ki ga je Računsko 
sodišče dolžno izvesti enkrat letno po 4. točki 21. člena 
Zakona o Računskem sodišču. Sklad je ustanovila Republika 
Slovenija in je imetnica edinega poslovnega deleža ob usta- 
novitvi. 

2. Število revizijskih delavcev 

Nadzor so izvajali: 

datum sklenitve delovnega razmerja 
članica 
višji reviz. sodelavec 
revizijska sodelavka 
revizijska asistentka 
pripravnica 

19. 1. 1995 
7. 8. 1995 
1. 6. 1995 
1. 6. 1995 
9. 1. 1996 

Vsi zaposleni, vključno s pripravnico, imajo najmanj visoko- 
šolsko izobrazbo. Članica in višji revizijski sodelavec imata 
končan tudi podiplomski specialistični študij iz revizije in 
članica naziv pooblaščena revizorka ter višji revizijski sodela- 
vec naziv revizor. 

3. Izvedba nadzornega programa 

3.1. Uvedeni nadzori 

Na področju lokalne samouprave je bilo v letu 1995 uvedenih 
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14 nadzorov. Prvi nadzor je bil uveden junija 1995. V občinah 
so bile opravljene preveritve zakonitosti izplačil poklicnim 
funkcionarjem (plač, nadomestil plač, potnih stroškov ipd.). pri tovrstnih nadzorih smo preiskovanje izvajali v oteženih 
razmerah, ki so posledica statusnih, organizacijskih in 
kadrovskih sprememb v lokalni samoupravi. Od sedmih nad- 
zorov je poročilo dokončno v dveh primerih, štirje so v fazi 
obravnave na senatu prve stopnje in eden v fazi obravnave na 
senatu druge stopnje. 
Dva nadzora v občinah se nanašata na poslovanje skladov 
stavbnih zemljišč za leto 1994 in je na podlagi rezultatov 
Preveritev v izdelavi predhodno poročilo o izvršeni reviziji. 
Področje stavbnih zemljišč je eno od finančno pomembnih 
Področij v lokalni samoupravi in bodo razkritja iz poslovanja v 
Jetu 1994 pomembna za nadaljnje nadziranje tovrstne porabe. 
* krajevnih skupnostih smo preverjali pravilnost podatkov na 
Pomembnejših postavkah v zaključnih računih za leto 1994 in 
ravnanje z denarnimi sredstvi, zlasti gotovino. Teritorialno 
srno izbrali eno krajevno skupnost v Prekmurju in na Gorenj- 
skern, eno iz ljubljanskega in eno iz celjskega območja. Vsa 
štiri poročila o nadzoru so dokončna. Tri krajevne skupnosti 
od štirih sodijo med večje, saj sb imele po bilančnih podatkih 
za leto 1994 preko 40 mio SIT letnih prihodkov. V primeru 
manjše krajevne skupnosti pa je obstajal sum poneverbe s 
strani odgovorne osebe in s preiskavo je bilo ugotovljeno, da 
je bil sum utemeljen. Tri krajevne skupnosti (večje) so tudi v 
'°tu 1995 ohranile status pravne osebe. 

Uveden ni bil samo nadzor v Mestni občini Ljubljana, ki bi se 
paj nanašal na porabo sredstev v letu 1995. Dodatno pa smo 
•zvršiij revizijo računovodskih izkazov Tehnološko razvojnega 
sklada Republike Slovenije d.o.o., Ljubljana, za leto 1994. 
Poročilo o opravljeni reviziji je dokončno. 

3-2. Glavne ugotovitve 
3-2.1. Občine 

pečina nadzorov izplačil funkcionarjem se nanaša na bivše 
^ubljanske občine in od tega sta dokončni samo dve poročili, 
zaradi tako malega obsega dokončnih poročil o nadzoru še ni 
Mogoče podati slike o tem, kako se je po bivših občinah 
ravnalo z javnim denarjem za plače in druge prejemke funkci- 
onarjev tik pred ustanovitvijo novih občin. Izbrali pa smo 
J|nančno pomembne občine in tiste, kjer smo predpostavili, 
"a javnost pričakuje preveritev in presojo Računskega 
sodišča. Skupne ugotovitve bodo tako podane v poročilu 
sodišča za leto 1996. 

3-2.2. Krajevne skupnosti 

Na podlagi štirih dokončnih poročil lahko povzamemo na- 
slednje: 
1- Ravnanje z denarjem - gotovino 

* Prejemkov niso v celoti in redno nakazovali na žiro račun. 
rr®l prejete gotovine se v blagajniški evidenci sploh ni eviden- 
ca! in se je porabljal za potrebe krajevne skupnosti brez 
a°kazil. Zaradi neobstoja listinske dokumentacije obsega 
Zakonitega poslovanja z gotovino ni bilo možno ugotoviti. 

* V enem primeru je bila ugotovljena poneverba s strani 
'ainice krajevne skupnosti, ki je za osebne potrebe iz žiro 
r®Cuna krajevne skupnosti porabila v letu 1994 478 tisoč SIT. 

ibSfdni letni popis sredstev in virov sredstev na dan 31. 12. 
ski 'e bil °Prav'ien delno npr. samo za opremo, ena krajevna uPnost popisa sploh ni opravila in ena krajevna skupnost 
s, 

v°di analitične evidence osnovnih sredstev, čeprav sred- 
ini bilanci stanja izkazuje. Knjigovodsko evidentiranje pre- 
ver' n'a (sredstev) in virov premoženja ter enkrat letno pre- 
v 

,anie zapisanih podatkov z dejanskim stanjem ter usklaje- 
nihii*"'' nalo9a popisa oziroma inventure), je eden od osnov- 'nštrumentov za varovanje javnega premoženja. V nadzo- 

rovanih krajevnih skupnostih je ugotovljeno stanje neu- 
strezno. 

3. Izdatke za investicije so vse štiri krajevne skupnosti izkazo- 
vale samo kot odhodke, medtem ko investicij v teku, v bilanci 
stanja niso izkazale. Premoženje krajevne skupnosti je s tem 
bistveno napačno izkazano, s tem pa tudi ni zagotovljen 
kasnejši nadzor nad tem premoženjem. 

4. Investicijska dela so oddajali izvajalcem brez javnega raz- 
pisa. V primeru ene krajevne skupnosti nastalih obveznosti do 
izvajalcev sploh niso evidentirali in občina, pravna naslednica 
krajevne skupnosti, ne razpolaga s podatki o obveznostih, ker 
ni dokumentacije med knjivodskimi listinami. V drugem pri- 
meru so podatki o prejemkih iz naslova prispevkov občanov 
za izgradnjo telefonskega omrežja in nastalih obveznosti do 
izvajalcev izgradnje, nepravilno evidentirani in neusklajeni. 

5. V enem primeru, ko ima krajevna skupnost uveden krajevni 
samoprispevek, se knjigovodska evidenca ne vodi tako, da bi 
bilo iz nje možno razbrati namensko porabo sredstev. S tem 
tudi nadzor namenske porabe sredstev samoprispevka ni bil 
mogoč. 

6. V treh krajevnih skupnostih so bile ugotovljene nepravilno- 
sti pri obračunu in plačevanju obveznosti za davke in pri- 
spevke. O ugotovitvah smo obvestili pristojni davčni organ. 
Za ugotovljene nezakonitosti, ki jih je možno naknadno 
odpraviti, so bili trem krajevnim skupnostim s sklepom izdani 
nalogi za odpravo. Nadzorovane krajevne skupnosti so posre- 
dovale obvestilo, da so naloženo že izvršile oziroma še izva- 
jajo. Računsko sodišče bo uresničevanje spremljalo. 

Za izboljšanje stanja na področju evidentiranja materialno 
finančnega poslovanja krajevnih skupnosti pa predlagamo: 

• da se v okviru ene občine ali več občin organizira skupno 
računovodstvo za več krajevnih skupnosti, 

• da se v izobraževalne programe v okviru lokalne samou- 
prave vključi tudi odgovorne osebe krajevnih skupnosti in 
znanja s področja računovodstva in nadzora. 

3.3. Povzetek ugotovitev 

3.3.1. Občina Sevnica 

Preverjeno je bilo najemanje in dajanje kreditov v letu 1995. 
Ugotovljeno je bilo, da je občina imefa na eni strani najet 
kratkoročni likvidnostni kredit pri banki, na drugi strani je 
istočasno odobrila kredit podjetju, katerega direktor, ustano- 
vitelj in družbenik s 100% deležem, je bil župan občine. 
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo le, če so izpolnjeni 
vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo 
(6. člena Zakona o financiranju občin, Uradni list RS, št. 80/ 
94). Občina ni imela v nobenem aktu določenih meril oziroma 
pogojev, po katerih bi lahko najemala kredite in posojala 
prosta finančna sredstva. Ravnanje župana je bilo nepravilno, 
ker je sklepal finančne posle brez opredeljenih pogojev za 
najemanje in dajanje kreditov. Občina zaradi tega sicer ni 
utrpela finančne škode. Posojilo je bilo vrnjeno in županovo 
podjetje je naknadno prostovoljno plačalo razliko iz naslova 
obrestne mere med najetim in danim kreditom. Ugotovljeno je 
bilo tudi, da organ občine, pristojen po Zakonu o nezdružlji- 
vosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, ni 
izvedel za občinske funkcionarje postopka v zvezi z nezdruž- 
ljivostjo opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo. V 
priporočilih smo občini tudi predlagali, da nadzorni odbor 
preveri namembnost porabe proračunskih sredstev za leto 
1995. 

3.3.2. Bivša občina Ljubljana Vič-Rudnik 

Ugotovili smo, da je bilo v decembru 1994 osmim poklicnim 
funkcionarjem nezakonito izplačano 9,7 mio SIT proračun- 
skih sredstev. Izplačila se nanašajo na nadomestila osebnega 
dohodka, do katerega je funkcionar, ki mu je funkcija prene- 
hala, upravičen do vrnitve v prejšnjo organizacijo oziroma do 
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nove zaposlitve ali do upokojitve, vendar največ 3 mesece oz. 
9. mesecev, če gre za upokojitev (14. člen Zakona o funkci- 
onarjih v državnih organih). Ta pogoj ni bil izpolnjen, saj so se 
funkcionarji s 1. 1. 1995 zaposlili ali upokojili. 

Poleg tega je za sekretarko izvršnega sveta občinske skupš- 
čine, ki je prejemala osebni dohodek kot funkcionarka, 
občina izplačala v decembru 1994 nezakonito 3,7 mio SIT 
nadomestila osebnega dohodka in odpravnine. 

Od občin pravnih naslednic je bilo zahtevano, da po sprejemu 
akta o ureditvi medsebojnih premoženjsko pravnih zadev za 
nezakonita izplačila vzpostavijo terjatve in jih izterjajo. Ta akt 
še ni sprejet. Računsko sodišče bo spremljalo uresničevanje 
postavljenih zahtev. ■» 
3.3.3. Bivša občina Šiška 

Ugotovili smo, da je bilo v letu 1994 desetim poklicnim funkci- 
onarjem nezakonito izplačano 7,2 mlo SIT proračunskih sred- 
stev. Tako je bil po sklepu Izvršnega sveta, ki ni imel podlage v 
nobenem predpisu, izplačan v decembru 1994 poračun plač v 
znesku 3,4 mio SIT. Na dodatek za ljudsko obrambo, za 
katerega je v zakonu izrecno navedeno, da ne pripada za dela 
in naloge funkcionarjev (135. člen Zakona o obrambi in zaš- 
čiti) se nanaša izplačilo 2,9 mio SIT in preostali znesek 973 
tisoč SIT izhaja iz preveč izplačane dodatne stimulacije, 
dodatka za delovno dobo obračunenega od napačne osnove 
in na »ozimnico«. 

3.3.4. Krajevna skupnost Beltinci 

Finančno poslovanje krajevne skupnosti v letu 1994 je bilo 
nepravilno. Bistvene nepravilnosti so bile sledeče: 

• Svet ni sprejel letnega finančnega načrta in ni obravnaval 
in potrdil zaključnega računa za leto 1994. 

• Inventura sredstev in virov na dan 31. 12. 1994 ni bila 
opravljena. 

• Investicije v teku niso bile izkazane v poslovnih knjigah in 
je premoženje krajevne skupnosti na dan 31.12.1994 najmanj 
za 14,7 mio SIT prenizko izkazano. 

• Izvajalci del niso bili izbrani na podlagi javnega razpisa. 

• Pod nazivom dnevnice za službena potovanja je krajevna 
skupnost izplačevala razna opravljena dela, nagrade, nado- 
mestila in s tem ni plačala predpisanih dajatev. 

• Evidentiranje prihodkov in odhodkov ni zagotavljalo nad- 
zora nad namensko porabo sredstev samoprispevka. 

Krajevna skupnost je obvestila Računsko sodišče, da je 
nepravilnosti odpravila in posredovala dokazila o plačanih 
dajatvah in zamudnih obrestih. 

3.3.5. Krajevna skupnost Rogaška Slatina 

Zaključni račun krajevne skupnosti za leto 1994 ni izkazoval 
pravilnega rezultata poslovanja in tudi ne dejanskih sredstev 
in njihovih virov. 

Krajevna skupnost je v knjigovodski evidenci zapisala 22 mio 
SIT pričakovanih ali bolje željenih prihodkov od občinskega 
sklada stavbnih zemljišč. Rezultat poslovanja za leto 1994 je s 
pomočjo teh prihodkov prikazoval za 5,5 mlo SIT presežka 
prihodkov nad odhodki. Ugotovljen rezultat poslovanja Je po 
Izvršenem nadzoru, z upoštevanjem še drugih nepravilnosti, 
pokazal na primanjkljaj v višini 10,5 mio SIT. 

Krajevna skupnost ni imela urejenih evidenc o financiranju 
izgradnje telefonije, zato ji je bilo naloženo, da na osnovi 
verodostojnih knjigovodskih listin uredi na eni strani odnose 
s krajani in na drugi odnose s Telekomom. 

3.3.6. Bivša krajevna skupnost Ig 

Finančno poslovanje krajevne skupnosti je bilo v letu 1994 
nepravilno. Bistvene nepravilnosti in nezakonitosti se nana- 
šajo na: 

• nepopolno analitično evidenco osnovnih sredstev, 
• nepravilen obračun amortizacije in revalorizacije, 
• neevidentirana sredstva za investicije in obveznosti iz 
naslova investicij, 
• nezakonitosti v blagajniškem poslovanju in nezakonita 
izplačila tajnici krajevne skupnosti. 

3.3.7. Krajevna skupnost Gorenja vas 

Ugotovili smo, da je imela krajevna skupnost nepravilno izka- 
zano stanje premoženja na dan 31.12.1994, ker je znesek 9,7 
mio SIT, ki je bil po vsebini strošek, izkazovala kot terjatev iz 
kratkoročnih kreditov. Neizkazano ima premoženje iz naslova 
investicij, ki so samo v letu 1994 znašale okrog 47 mio SIT. 

3.3.8. Tehnološko razvojni sklad Republike Slovenije, d.o.o., 
Ljubljana 

Na podlagi opravljene revizije je Računsko sodišče o računo- 
vodskih izkazih sklada za leto 1994 izreklo mnenje s pridrž- 
kom. Razlog za to je bil v: 

• nedoslednem upoštevanju Slovenskih računovodskih stan- 
dardov, 
• dodeljenih kratkoročnih kreditih brez javnega razpisa. 

Sklad je začel poslovati v drugi polovici leta 1994. V izkazu 
uspeha za leto 1994 ima preveč izkazanih 500 tisoč SIT 
odhodkov. V stroških vzdrževanja opreme je izkazan vkalkuii- 
rani znesek za montažo opreme. Stroški montaže opreme 
skladno s SRS 1 povečujejo nabavno vrednost opreme. Zaradi 
navedenega je dobiček prenizko izkazan. V bilanci stanja sta 
za enak znesek nepravilno izkazani postavki pasivne časovne 
razmejitve in kapital. 

Sklad ima v bilanci stanja na dan 31. 12. 1994 nepravilno 
izkazano za 13,8 mio SIT dolgoročnih finančnih naložb. Kot 
naložba v deleže v domača podjetja je izkazana naložba v 
družbo Mango d.o.o. Maribor in družbo Mycycle d.o.o. Ljub- 
ljana, brez pravno veljavnih knjigovodskih listin. 

Sklad je v letu 1994 dodelil štirim družbam skupno 28,9 mio 
SIT kratkoročnih kreditov, čeprav v javnem razpisu za dodeli- 
tev sredstev krediti niso bili predmet razpisa. 
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POROČILO SLOVENSKEGA INŠTITUTA 

ZA REVIZIJO ZA LETO 1995 

Slovenski inštitut za revizijo pošilja na podlagi 3. odstavka Poročilo je sprejel po predhodni obravnavi strokovnega 
5- člena zakona o revidiranju, sveta Slovenskega inštituta za revizijo, svet Slovenskega 

inštituta za revizijo. 
POROČILO SLOVENSKEGA INŠTITUTA ZA REVIZIJO 
ZA LETO 1995. 

Po določbah 5. člena zakona o revidiranju državni zbor Repu- 
blike Slovenije obravnava letno poročilo Slovenskega inšti- 
tuta za revizijo (v nadaljevanju Inštituta). Po 8. členu statuta 
•nštituta ga svet Inštituta sprejme in pošlje v obravnavo držav- 
nemu zboru Republike Slovenije. Inštitut letos drugič izdeluje 
'etno poročilo (prvič ga je izdelal leta 1995 za leto 1994) in 
'ako poroča o izpolnjevanju z zakonom predpisanih nalog. 

1- PRAVNI STATUS INŠTITUTA 

^ja Podlagi 5. člena zakona o revidiranju je Inštitut ustanovila veza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. Usta- 
n°yljen je bil 29. julija 1993 kot zavod in vpisan v sodni 
re9ister pod številko registrskega vložka 1/24444/00 Ljubljana s sklepom srg 7748/93 dne 9. septembra 1993. V skladu z 
Ekonom o revidiranju je dal državni zbor Republike Slovenije 
s°9lasje k statutu 4. februarja 1994. 

2- program dela za leto 1995 
Pr°9ram dela za leto 1995 je po poprejšnji obravnavi strokov- 
nega sveta sprejel svet Inštituta. Z njim so bile začrtane 
'enieljne naloge, ki naj bi jih Inštitut opravil v letu 1995. Poleg 
"s,ih, ki jih mora opraviti na podlagi zakona o revidiranju, 
statuta in programa dela, je opravil tudi nekatere druge, ki 
Jj'so bile predvidene v programu, saj mora Inštitut, če hoče 
aelovati, vsak dan opravljati stalne naloge. 

3- uresničitev programa dela za leto 1995 

y Programu dela za leto 1995 so bile naloge projektno načrto- ane po sekcijah, zato je tako sestavljeno tudi poročilo o 
°Pravljenem delu. 

SEKCIJA ZA REVIDIRANJE 

a. Izobraževani« za strokovna naziva revizor in pooblaščeni 
revizor 

Izobraževanje novih revizorjev in pooblaščenih revizorjev ter 
preverjanje njihovega znanja je ena izi[ned temeljnih nalog 
Inštituta. 

Izobraževalni program 

V letu 1995 smo nadaljevali izobraževalna programa za prido- 
bitev strokovnih nazivov revizor in pooblaščeni revizor. Izo- 
braževalni program za posamezni naziv zajema tele pred- 
mete: revizija, računovodstvo, poslovne finance ter gospodar- 
sko in davčno pravo. V obeh izobraževalnih programih so 
zajeta temeljna področja, ki jih morajo obvladati kandidati, če 
hočejo pridobiti posamezni naziv. 

V izobraževanje se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo 
zakonsko določene pogoje. V izobraževanje za pridobitev 
strokovnega naziva revizor se lahko vpišejo kandidati, ki 
imajo dve leti delovnih izkušenj na področju revizije, v izobra- 
ževanje za pridobitev strokovnega naziva pooblaščeni revizor 
pa kandidati, ki imajo najmanj tri leta delovnih izkušenj na 
tem področju (torej so že opravili izpit za strokovni naziv 
revizor). V oba izobraževalna programa se lahko vpišejo tudi 
kandidati, ki izpolnjujejo pogoje iz 42. člena (prehodne 
določbe) zakona o revidiranju. Po statutu so kandidati lahko 
oproščeni opravljanja izpita iz posameznega predmeta ali 
dela predmeta, če so ga opravili na fakulteti in če njegova 
vsebina ustreza izvedbenemu katalogu znanj in predmetniku. 
To možnost so izkoristili predvsem kandidati, ki so na fakul- 
teti končali podiplomski specialistični študij iz revidiranja. 
Inštitut bo te izpite priznaval še do konca leta 1996, po tem 
datumu pa se bodo kandidati za strokovna naziva revizor in 
pooblaščeni revizor izobraževali le na Inštitutu. 
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Razpisa za vpis v oba izobraževalna programa sta bila javno 
objavljena. 

Izobraževalni program za naziv revizor 

Izobraževalni program za naziv revizor obsega 150 ur izobra- 
ževanja, in sicer 

- revizija 50 Ur, 
- računovodstvo 40 uri 
- poslovne finance 30 ur! 
- gospodarsko in davčno pravo 30 ur! 

Septembra 1995 se je v to izobraževanje vpisalo 63 kandida- 
tov. za katere so se predavanja končala decembra lanskega 
leta. Opravljanja vseh izpitov so bili oproščeni 4 kandidati, 
opravljanja izpitov iz poslovnih financ, računovodstva in revi- 
zije je bila oproščena ena kandidatka, opravljanja izpitov iz 
poslovnih financ in računovodstva pa en kandidat. Kandidati 
so opravljali izpite takoj po končanih predavanjih, torej pred 
rednimi roki; izpit iz poslovnih financ je opravilo 28 kandida- 
tov, iz revizije 46 in iz računovodstva 20. Za izvedbo izobraže- 
valnega programa je Inštitut izdelal 1.245 strani učnega gra- 
diva, samo izobraževanje pa je potekalo po sprejetem urniku. 

Za pridobitev naziva revizor mora kandidat po uspešno oprav- 
ljenih izpitih izdelati še seminarski nalogi s področja preizku- 
šanja notranjih kontrol v gospodarski družbi in preizkušanja 
podatkov na izbranem področju. V letu 1995 je seminarske 
naloge uspešno zagovarjalo 15 kandidatov; vsi so se vpisali v 
izobraževanje v letu 1994. 

Izobraževalni program za naziv pooblaščeni revizor 

Izobraževalni program za naziv pooblaščeni revizor obsega 
110 ur izobraževanja, in sicer 

- revizija 30 ur, 
- računovodstvo 40 ur, 
- poslovne finance 20 ur! 
- gospodarsko in davčno pravo 20 ur! 

Januarja 1995 se je vpisalo v izobraževanje 71 kandidatov. 
Opravljanja vseh izpitov je bilo oproščenih 14 kandidatov, 6 
kandidatov je bilo oproščenih opravljanja izpitov iz revizije in 
računovodstva in 1 kandidat izpita iz poslovnih financ. Za 
izvedbo izobraževalnega programa je Inštitut izdelal 678 
strani učnega gradiva, sdmo izobraževanje pa je potekalo po 
sprejetem urniku. Kandidati so imeli na voljo tri roke za 
opravljanje izpitov, in sicer prvega takoj po končanih predava- 
njih, druga dva pa kot redna izpitna roka junija in novembra. 
Izpit iz poslovnih financ je opravilo 25 kandidatov, iz računo- 
vodstva 20, iz revizije 20 ter iz gospodarskega in davčnega 
prava 21.11 kandidatov je uspešno opravilo vse izpite. 

Za pridobitev naziva pooblaščeni revizor mora kandidat po 
uspešno opravljenih izpitih izdelati zaključno delo o celoviti 
reviziji večje in sestavljene gospodarske družbe. Leta 1995 je 
zaključno delo uspešno zagovarjalo 11 kandidatov, od teh jih 
je bilo 8 oproščenih opravljanja vseh izpitov, ena kandidatka 
pa je bila oproščena opravljanja izpitov iz računovodstva in 
revizije. 

b. Izdajanj« potrdila za naziv rovlzor in pooblaščeni revizor 

Vsi revizorji s potrdili (certifikati) lahko zaprosijo za poobla- 
stilo za delo (licenco). Revizor lahko revidira računovodske 
izkaze le, če ima veljavno pooblastilo za delo. Lani je pridobilo 
certifikate 11 novih pooblaščenih revizorjev; od tega jih je za 
pooblastilo za delo do konca leta zaprosilo 9 in vsi so ga tudi 
dobili. Certifikate je pridobilo 15 revizorjev, 14 jih je zaprosilo 
za pooblastilo za delo in vsi so ga tudi dobili. Po statutu izda 
Inštitut pooblastilo za delo za dve leti in ga po tem obdobju 
podaljša, če imetnik izpolni predpisane pogoje. Vsem, ki so 
zaprosili za pooblastilo za delo, je Inštitut predal odločbe in 
revizorske izkaznice. 

c. Priznavanje tujih nazivov 

Leta 1995 ni bilo potrjeno kot veljavno nobeno tuje potrdilo. 

č. Izdajanje in odvzemanje pooblastila za delo 
pooblaščenim revizorjem 

V letu 1995 Inštitut ni odvzel nobenega pooblastila za delo 
pooblaščenemu revizorju. Postopek za izrek ukrepa odvzema 
pooblastila, ki je bil začet v letu 1994, se je končal, in sicer 2 
zavrnitvijo izreka ukrepa odvzema pooblastila za delo. 

d. Registri revizijskih družb, pooblaščenih revizorjev in 
revizorjev ter objavljanje seznamov 

V skladu z zakonom vodi Inštitut register revizijskih družb ter 
register pooblaščenih revizorjev in revizorjev. Vodenje regi- 
strov je računalniško podprto, registri pa se sproti dopolnju- 
jejo. 

Register revizijskih družb 

V register revizijskih družb je bilo na dan 31. decembra 1995 
vpisanih 33 revizijskih družb. Po prejemu obvestila o dejan- 
skem vpisu sprememb v sodni register smo med redne vpisali 
7 pogojno vpisanih družb. Leta 1995 je bilo na novo vpisanih 
10 revizijskih družb, 3 družbe pa smo iz registra izpisali. 

Register pooblaščenih revizorjev 

V register pooblaščenih revizorjev je bilo na dan 31. decem- 
bra 1995 vpisanih 131 pooblaščenih revizorjev. Kot je bilo že 
omenjeno, ima 110 pooblaščenih revizorjev tudi pooblastila 
za delo. 

Register revizorjev 

V register revizorjev je bilo na dan 31. decembra 1995 vpisa- 
nih 15 revizorjev, 14 s pooblastilom za delo. 

Objavljanje seznamov revizijskih družb 

Zakon določa, da mora Inštitut enkrat na leto objaviti seznam 
revizijskih družb, vpisanih v register pri Inštitutu. V letu 1995 
je Inštitut objavil seznam revizijskih družb, vpisanih v register 
pri njem, in sicer v vseh šestih številkah revije Revizor in tudi v 
drugih strokovnih revijah (reviji za računovodstvo in finance 
IKS). Seznam revizijskih družb, vpisanih v register pri Inšti- 
tutu, pa so prejeli vsi, ki so se zanj zanimali. 

e. Nadzor nad revizijskimi družbami 

Nadzor nad revizijskimi družbami je ena temeljnih nalog Inšti- 
tuta. Za kakovosten nadzor nad revizijskimi družbami ter 
delom revizorjev in pooblaščenih revizorjev, je bilo treba izde- 
lati pravila nadziranja, zato je bila v letu 1995 ena temeljnih 
nalog priprava pravnih in organizacijskih podlag za izvajanje 
nadzora. Ker na tem področju nimamo domačih izkušenj, smo 
za pomoč pri postavitvi sistema nadzora zaprosili organiza- 
cijo pooblaščenih revizorjev (The Chartered Association of 
Certified Auditors, ACCA). Predstavnika Inštituta sta se sez- 
nanila s sistemom nadzora, ki ga izvaja ta organizacija v 
Londonu, njihov predstavnik pa je dejavno sodeloval pri pri- 
pravi osnutka pravilnika o nadzoru nad revizijskimi družbami. 
Na tej podlagi je bil pripravljen tudi osnutek pravilnika o 
postopku za izvajnje nadzora nad revizijskimi družbami. Spre- 
jet bo praviloma v letu 1996, ko bo Inštitut tudi začel redno 
opravljati nadzor. Kljub temu pa smo v letu 1995 v sodelova- 
nju s predstavnikom Organizacije pooblaščenih revizorjev 
opravili poizkusni nadzor delovanja treh revizijskih družb. 
Prvi nadzor vsake revizijske družbe naj bi bil hkrati tudi 
svetovalen; izvajalci nadzora naj bi revizijskim družbam sveto- 
vali, kako izboljšati postopke in odpraviti pomanjkljivosti pri 
delu. 
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Dopolnilno Izobraževanje revizorjev in pooblaščenih 
r®vizorjev 

Po statutu Inštituta se morajo revizorji in pooblaščeni revizorji 
za obnovitev veljavnosti licence dodatno izobraževati najmanj 
30 ur letno. Večino seminarjev za to izobraževanje organizira 
Inštitut. V letu 1995 smo tako organizirali: 

posvetovanje o revizijskem priročniku (tridnevno), 
seminar o uporabi ACL za Okna (zaradi velikega zanimanja smo te dvodnevne seminarje osemkrat ponovili), 
učno delavnico za izpopolnitev znanja o uporabi programa 

za revidiranje ACL, 
seminar Metodologija obrestovanja in revalorizacije, 

~ seminar Delnica in pravno-finančna vprašanja delniške 
družbe, 
~ učno delavnico Notranja revizija, 
~ učno delavnico Revizija javnega sektorja, 

učno delavnico Sprejem odločitve, da gre za delujoče 
Podjetje, 

učno delavnico Problemsko področje - kapital, 
~ učno delavnico Revidiranje konsolidiranih računovodskih 
'zkazov, 
~ seminar Slovenski trg vrednostnih papirjev, 

seminar Nadzor z vidika revizorjev, 
~ seminar Poslovodenje v praksi. 

2avse seminarje in učne delavnice lahko rečemo, da so bili na 
v,soki strokovni ravni, zato smo jih kar nekaj morali ponoviti. 

9- i- letna konferenca revizorjev 

^o sklepu odbora sekcija za, revizijo je Inštitut od 6. do 8. 
decembra lani organiziral I. letno konferenco revizorjev. 
Namenjena je bila predvsem pooblaščenim revizorjem in revi- 
zorjem, pa tudi udeležencem izobraževanja za strokovna 
naziva revizor in pooblaščeni revizor, ki so že opravili vse 
'zpite iz posameznega izobraževalnega programa. Na konfe- 
renci, ki naj bi postala tradicionalna, smo obravnavali pro- 
bleme, s katerimi se vsak dan srečujemo pri delu. Predstavili 
smo delovanje Inštituta v preteklem letu, predvsem uspehe in 
"ežave, s katerimi se dnevno srečujemo, govorili pa smo tudi o 
načrtih za delo v letošnjem letu. Problemski del konference je 
bil posvečen poročanju ter obravnavanju pravil o načinu in 
Postopku nadzorovanja revizijskih družb. Na okroglih mizah 
smo obravnavali posebne teme ter razjasnili nekatera druga 
vPrašanja, povezana s specifičnimi revizijami in posebnostmi 
revidiranja bank, zavarovalnic in investicijskih skladov ter 
zavzeli stališča do njih, pa tudi razmerja zunanjih revizorjev 
oo Računskega sodišča Republike Slovenije in davčnih 
oblasti. 

Konference se je udeležilo 113 pooblaščenih revizorjev, revi- 
zorjev in udeležencev izobraževanja za pridobitev enega od 
°beh nazivov. Na njej so sodelovali tudi predstavniki Račun- 
skega sodišča, sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev, 
Urada za zavarovalni nadzor, Republiške uprave za javne 
Prihodke ter Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, 
"adziranje in informiranje. 

Revizijski standardi 

Slovenske revizijske družbe neposredno uporabljajo medna- 
rodne revizijske standarde. V programu dela za leto 1995 je 
bila predvidena izdelava slovenskih revizijskih standardov 
oziroma izdelava slovenskega dodatka k mednarodnim revi- 
zijskim standardom. Ker so se mednarodni revizijski standardi 
spremenili, jih bomo najprej prevedli in se šele nato odločili 
9'ede svojih revizijskih standardov oziroma slovenskega 
oodatka k mednarodnim. 

'• Revizijski priročnik 

|nštitut je v sodelovanju z Organizacijo pooblaščenih revizor- 
J®v iz Londona izdal revizijski priročnik. Priročnik je sad 
dolgotrajnega teoretičnega raziskovanja te organizacije in ,lldi dela strokovnjakov Inštituta: upoštevali smo prvotno zas- 

novo priročnika te organizacije, ki pa smo jo nadgradili in 
prilagodili našim razmeram. V njem je prikazana temeljna 
metodologija za revidiranje računovodskih izkazov, temeljni 
revizijski postopki pa so sistematično obdelani in prikazani s 
temeljnimi navodili za izvajanje. Za praktično uporabo priroč- 
nika smo organizirali dva tridnevna izobraževalna seminarja. 

j. Problemska področja revizije 

Revizorji se pri svojem delu srečujejo tudi s problemi in 
težavami, ki imajo različne vzroke pa tudi posledice. Nekaj 
najpomembnejših je bilo tudi obravnavanih na I. letni konfe- 
renci revizorjev v Portorožu. Poleg teh moramo poudariti še 
nekatere. 

Reviziji so zavezane gospodarske družbe iz 53. člena zakona 
o gospodarskih družbah. Ker pa večinp srednjih, velikih in 
povezanih družb sestavljajo družbe, ki še niso končale lastni- 
njenja, torej še niso organizirane po zakonu o gospodarskih 
družbah, zanje tudi revizija za leto 1995 ni bila potrebna. Pri 
družbah, ki so že olastninjene, pa so se revizorji srečevali s 
problemi uskladitev knjigovodskih evidenc na podlagi potrje- 
nih otvoritvenih bilanc stanja. Razmeroma počasno lastninje- 
nje družbenega kapitala povzroča težave tudi revizorjem, 
predvsem pri oblikovanju mnenja o resničnosti in poštenosti 
računovodskih izkazov. 

b. 

V večini podjetij, ki so se že olastninila, se še ni spremenila 
niti miselnost poslovodstva niti miselnost računovodij. Raču- 
novodje se še vse premalo zavedajo pomembnosti svojega 
poklica ter svoje etične in strokovne odgovornosti, da računo- 
vodske izkaze sestavijo po standardih, ne glede na različne 
želje poslovodstva in lastnikov. 

c. 

Zakon o davku od dobička pravnih oseb določa, da se pri- 
hodki in odhodki davčnega zavezanca ugotavljajo na podlagi 
prihodkov in odhodkov, ugotovljenih po slovenskih računo- 
vodskih standardih, razen če z zakonom ni drugače določeno. 
Za večino prihodkov in odhodkov tako tudi v davčnem smislu 
veljajo standardi. Delavci davčnega organa (Agencije za pla- 
čilni promet, informiranje in nadziranje) pa, čeprav praviloma 
nimajo naziva revizor ali pooblaščeni revizor, večkrat razla- 
gajo določila standardov drugače kot revizorji oziroma poo- 
blaščeni revizorji. Po zakonu o gospodarskih družbah je za 
razlaganje standardov pristojen samo Slovenski inštitut za 
revizijo, Inštitut podeljuje v skladu z zakonom o revidiranju 
osebam, ki so opravile ustrezen preizkus znanja, potrdila za 
delo in s tem potrjuje njihovo strokovno usposobljenost. 

č. 

Že v začetku leta 1994 je Inštitut izdal smernice za oblikovanje 
cen revizijskih storitev. Te določajo temeljne okvire, v okviru 
katerih naj bi revizijske družbe zaračunavale svoje storitve. Za 
revizijske družbe so sicer obvezne, vendar pa nekateri kazalci 
in informacije kažejo, da jih nekatere revizijske družbe ne 
upoštevajo. Na I. letni konferenci revizorjev so bili direktorji 
revizijskih družb opozorjeni na spoštovanje smernic, predla- 
gale so bile tudi nekatere rešitve, vendar ostaja problem cen 
še naprej. Ker je vrednost ocenjenega ali opravljenega dela 
revizorjev odvisna od več dejavnikov, je nemogoče pogtaviti 
natančna merila za cene revizijskih storitev in to je tudi eden 
izmed razlogov za različne cene teh storitev. Pri podjetjih, pri 
katerih se revizija opravlja prvič, je zelo težko oceniti v resnici 
potreben čas za njeno dokončanje. Ker so v nekaterih prime- 
rih cene realno prenizke, to lahko kaže. da nekatere revizije 
niso dovolj kakovostno opravljene. V nadzoru nad revizijskimi 
gospodarskimi družbami, ki ga bo Inštitut začel ietos izvajati, 
bomo najprej zajeli družbe, za katere obstajajo indici, da so 
revizijo opravile po premajhni ceni; to lahko kaže, da je 
pooblaščeni revizor porabil premalo časa za pridobitev dovolj 
zanesljivih dokazov, na podlagi katerih je izdal svoje mnenje. 
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SEKCIJA ZA RAČUNOVODSTVO 

a. Strokovna stališča in pojasnila Inštituta 

Nekatera podjetja od Inštituta zahtevajo odgovore na kon- 
kretna vprašanja, povezana z uporabo računovodskih stan- 
dardov. Na ta vprašanja Inštitut po sklepu strokovnega sveta 

• ne odgovarja, saj bi v tem primeru postal svetovalna organiza- 
cija, in ne inštitucija, pooblaščena za razvoj stroke. Kljub 
temu pa jih Inštitut evidentira in izda uradno stališče ali 
pojasnilo, če posegajo v sistem standardov oziroma nakazu- 
jejo potrebo po dodatni obrazložitvi ali pojasnilu. Tudi v letu 
1995 je stalno spremljal uporabo slovenskih računovodskih 
standardov; kadar je bilo to strokovno potrebno, je sprejel 
stališča in pojasnila za njihovo izvajanje. Tako so bila v letu 
1995 sprejeta tale stališča in pojasnilo: 

stališče 5 - Izdelovanje prilog k računovodskim izkazom, 
stališče 6 - Dolgoročne rezervacije in rezerve, 
stališče 7 - Preostala vrednost, 
stališče 8 - Nadomestni deli, 
stališče 9 - Stroški financiranja gradnje osnovnih sredstev in 
stroški financiranja zalog, 
stališče 10 - Revalorizacija kratkoročnih vrednostnih pa- 
pirjev, 
stališče 11 - Kratkoročne časovne razmejitve, 
stališče 12 - Izkazovanje obveznosti do virov namenskih 
sredstev v podjetjih, ki opravljajo dejavnost gospodarskih 
javnih služb, 
pojasnilo 6 - Revalorizacijski popravek kapitala 

b. Novi računovodski standardi 
. t 

V okviru Inštituta deluje tudi komisija za slovenske računo- 
vodske standarde, ki pripravlja osnutke in predloge novih 
standardov, jih javno objavlja ter zbira pripombe in predloge 
iz javne razprave, končni predlog standardov pa izroči v 
sprejem strokovnemu svetu Inštituta. V letu 1995 je komisija 
za standarde dala v javno razpravo standard za zadruge in 
standard za društva, ki bosta sprejeta v letu 1996. 

c. Kodeksi načel 

Posebna delovna skupina je pripravila kodeks računovodskih 
načel in kodeks poklicne etike računovodje, strokovni svet pa 
ju je sprejel v začetku lanskega leta. Kodeks računovodskih 
načel obravnava načela računovodskega izkazovanja eko- 
nomskih kategorij, knjigovodska načela, načela računovod- 
skega predračunavanja, nadziranja, analiziranja, informiranja 
in organiziranosti računovodske službe, skratka načela, ki jih 
mora računovodja upoštevati pri delu. Kodeks poklicne etike 
pa je zapis pravil, po katerih se ravnajo računovodje pri 
opravljanju svojih strokovnih nalog. 

t. Priprava izobraževalnega programa za naziv potrjeni 
računovodja 

Zakoni ne določajo, kakšne pogoje mora izpolnjevati računo- 
vodja, in tudi to je eden izmed vzrokov, da je je ta poklic 
razvrednoten in premalo cenjen. Kodeks poklicne etike raču- 
novodje določa, da je za poklic računovodje v srednjih in 
velikih organizacijah ter računovodskih servisih potrebna naj- 
manj visokošolska izobrazba, pri drugih pa višješolska izo- 
brazba, in da so najuglednejši računovodje na podlagi poseb- 
nih preizkušenj registrirani pri Inštitutu. Zato je strokovni svet 
na predlog odbora sekcije za računovodstvo pripravil pro- 
gram izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva potrjeni 
računovodja, ki ga po statutu lahko organizira Inštitut. 
Obsega 140 ur izobraževanja iz naslednjih predmetov: 

- poslovno okolje in financiranje 24 ur, 
- organizacijsko okolje 24 ur, 
- računovodske informacije za odločanje 24 ur, 
- notranje računovodsko poročanje 34 ur, 
- zunanje računovodsko poročanje 34 ur. 

Pri pripravi izobraževalnega programa in določanju pogojev 
za vpis smo izhajali s temeljnega načela, da se zahtevnost 

- a, 
dela in odgovornost računovodje nenehno povečujeta in da 
mora zato imeti dovolj teoretičnega znanja in praktičnih izku- V 
šenj, svoje znanje pa nenehno dopolnjevati in širiti, saj bo le s' 
tako lahko svoj poklic dobro opravljal. Tudi zato je eden ri 
izmed pogojev za vpis v izobraževanje visoka strokovna izo- Z 
brazba. Ker pa precej računovodij, ki že opravljajo ta poklic, n 
tega pogoja ne izpolnjuje, so imeli pripombe k tej zahtevi. Ti k 
bodo še naprej lahko opravljali delo, potrjeni računovodje pa č 
naj bi bili najuglednejši strokovnjaki, ki so svoje znanje p 
dodatno obogatili in bodo tudi vpisani v register pri Inštitutu. ( 

r 
\ 

SEKCIJA ZA POSLOVNE FINANCE | 
i 

a. Kodeks poslovno-finančnih načel i 
i 

Delovna skupina sekcije je intenzivno pripravljala teze za | 
izdelavo kodeksa poslovno-finančnih načel. Na 15 sestankih 
je pripravila prek 80 strani delovnega gradiva. Delo bo nada- 
ljevala in predvidoma tudi končala v tem letu. Poslovno- 
finančna načela so novost v svetu, torej delovna skupina 
opravlja pionirsko delo; srečuje se s številnimi teoretičnimi 
vprašanji, ki jih mora rešiti in oblikovati v načela. 

b. Etika finančnega poslovanja in obnašanja 

Po programu dela bi morala posebna delovna skupina lani 
začeti izdelovati osnutek etike finančnega poslovanja in 
obnašanja. Ker pa je ta etika nadgradnja kodeksa poslovno- 
finančnih načel, ki pa še ni izdelan, se delovna skupina te 
naloge še ni lotila. 

SEKCIJA ZA REVIDIRANJE INFORMACIJSKIH SISTEMOV 

a. Mednarodna konferenca o revidiranju informacijskih 
sistemov 

Septembra leta 1995 je Inštitut organiziral že tretjo medna- 
rodno konferenco o revidiranju informacijskih sistemov. 
Njeno delo je spremljalo 72 udeležencev, svoje znanje in 
izkušnje pa so predstavili udeleženci iz Združenih držav Ame- 
rike, Anglije, Avstralije, Madžarske pa tudi iz Slovenije. Konfe- 
renca te vrste je edina v tem delu Evrope in naj bi pripomogla 
k hitrejšemu razvoju nove oblike revizijske dejavnosti, ki jo 
zahteva hiter razvoj informacijske tehnologije. Uvod v delo 
konference je bila učna delavnica za izpopolnitev znanja o 
programu za revidiranje ACL, to je enem najsodobnejših 
računalniških programov za revidiranje. Osrednja tematska 
področja na njej so bila odgovornost vodstva za zagotavljanje 
informacij in njihvo varovanje, uporaba programov za revidi- 
ranje ter usposabljanje za revidiranje informacijskih sistemov 
in za pridobitev naziva pooblaščeni revizor informacijskih 
sistemov (Certified Information Systems Auditor, CISA). 

b. Izobraževanje za potrjenega revizorja Informacijskih 
sistemov 

V dobi informatike mora revizor znati revidirati v razmerah 
računalniškega obdelovanja podatkov, zato se v svetu razvija 
poseben poklic revizorja informacijskih sistemov. Organiza- 
cija za revidiranje in nadzor informacijskih sistemov (Informa- 
tion Systems Audit and Control Assoclation, ISACA) izobra- 
žuje in tudi podeljuje mednarodne licence za opravljanje tega 
poklica. Ker ocenjujemo, da je v Sloveniji premalo kandida- 
tov, da bi bilo smiselno pripraviti svoj izobraževalni program, 
smo se odločili, da jih napotimo, da si pridobijo mednarodno 
licenco, ki jo bo priznal tudi Inštitut. Kandidat, ki bo uspešno 
opravil strokovni izpit pri ISACA ter dodatne izpite pri Inšti- 
tutu, bo vpisan v register potrjenih revizorjev informacijskih 
sistemov pri Inštitutu. 

4. DRUGE NALOGE INŠTITUTA 

V točki 3 tega poročila je povedano, kako je Inštitut izpolnil 
program dela za leto 1995 po sekcijah. V preteklem letu pa je 
delal tudi na drugih področjih. Poročamo le o nekaterih 
najpomembnejših. 
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a. Mednarodno povezovanje 

V letu 1994 je Inštitut zaprosil za članstvo v najpomembnejši 
svetovni revizorski organizaciji - Mednarodnem združenju 
revizorjev (International Federation of Accountants, IFAC). 
« članstvo v tej organizaciji, ki usmerja razvoj revizije in bedi 
nad stroko, je potrebno priporočilo vsaj enega izmed članov, 

tudi jamči za novega člana. Pridobili smo podporo dveh 
članov - Organizacije pooblaščenih revizorjev ter Inštituta 
Pooblaščenih revizorjev v Angliji in Walesu (The Institute of 
Cnartered Accountans of England and VVaies, ICAEW) - in na spomladanskem zasedanju v Amsterdamu je bil tudi Slo- 
mški inštitut za revizijo sprejet v IFAC. 

Najpomembnejša evropska organizacija revizorjev pa je 
^veza evropskih računovodij (F6d6ration des Experts Comp- 
tables Europeens). V letu 1995 smo okrepili sodelovanje z 
nienimi izvršilnimi organi, predvidevamo pa, da bo Inštitut 
Postal njen član konec letošnjega leta. 

članstvo v teh dveh mednarodnih organizacijah je izredno 
Pomembno za nadaljnji razvoj revizijske, računovodske pa 
'udi njima sorodnih strok, saj le tako lahko spremljamo razvoj 
stroke v svetu, istočasno pa se seznanjamo z najnovejšimi 
"Osežki na teh področjih. 

■nštitut je v okviru programa PHARE sodeloval z Organizacijo 
Pooblaščenih revizorjev predvsem v zvezi z izdelavo revizij- skega priročnika in izobraževanjem revizorjev. 

Izdajateljska dejavnost 
p° sklepu strokovnega sveta Inštituta in v dogovoru z Zvezo 
računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, ki je tudi 
ustanoviteljica Inštituta, je Inštitut izdajatelj strokovnih publi- 
kacij s področja revizije, založnica pa je Zveza računovodij, 
"nančnikov in revizorjev Slovenije. 

V. letu 1995 je Inštitut izdal tole strokovno literaturo: 

~ Revijo Revizor (6 številk), 
~ Revizijski priročnik, 
~ 3 zvezke iz zbirke gradiva za metodiko revidiranja, in sicer 
~ Kvantitativne metode pri revidiranju računovodskih izkazov 
avtorjev Koste Bizjaka, Jasmine Volarič in Jasne Kovač, 
~ Izdelovanje konsolidiranih računovodskih izkazov - 
Postopki in zgledi avtorice Mateje Vrankar, 
~ Revidiranje zdravstvenih zavodov avtorice Zdenke Vidovič 
~ dve stališči Inštituta revizorjev v Angliji in Walesu do infor- 
macijskih tehnologij, in sicer 
~ Obvladovanje informacij in ravnanje z njimi ter 
~ Dobre računovodske računalniške rešitve in Vprašalnik za 
Presojanje računovodskih računalniških rešitev 
~ Slovene Accounting Standards (prevod slovenskih računo- 
vodskih standardov) 
~ Chart of Group Accounts for Enterprises (prevod kontnega 
okvira za gospodarske družbe) 
~ kontenrahmen fur VVirtschaftsgesellschaften (prevod kont- 
nega okvira za gospodarske družbe), 
~ skupaj z Agencijo Republike Slovenije za plačilni promet, 
nadziranje in informiranje so bili izdani 
~ Računovodska poročila (INTOSAI) in 
- Smernice za standarde notranje kontrole (INTOSAI). 
'zdajateljsko dejavnost bomo nadaljevali v letu 1996; v prvi yrsti pripravljamo prevod spremenjenih mednarodnih revizij- 
skih standardov. 
5- PROSTORSKA IN KADROVSKA PROBLEMATIKA 

Prostorska problematika 

?!®di leta 1994 se je Inštitut vselil v nove prostore na Dunajski 
IU6/H. Prostori, ki so funkcionalno opremljeni, so last ustano- 
','eljice Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slove- 

le. Menimo, da je primerno, da se tudi v tem poročilu Inštitut 
ustanoviteljici zahvali za uporabo sodobno in funkcionalno 
°Premljenih prostorov z vso opremo, potrebno za njegovo 
Zmoteno delo. 

Kadrovska problematika 

Inštitut je v letu 1995 večino strokovnega dela opravil z zuna- 
njimi sodelavci; predvidevamo, da bo tako tudi v bodoče. 
Kljub temu pa bo zaradi povečanega obsega dela, predvsem 
na področju izobraževanja, treba zaposliti profesionalnega 
organizatorja izobraževanja. Načrtujemo, da ga bomo zapo- 
slili v drugi polovici letošnjega leta. 

Strokovna vprašnja pa bo Inštitut še naprej reševal s pomočjo 
zunanjih sodelavcev. Predvidevamo, da bomo lahko s stalnimi 
zunanjimi sodelavci v letu 1996 pokrili področje revizije in 
računovodstva. 

6. RAČUNOVODSKI IZKAZI 

V skladu z zakonom o računovodstvu so bili za poslovno leto 
1995 izdelani zakonsko predpisani računovodski izkazi. V 
bilanci uspeha za leto 1995 je bil ugotoyljen dobiček v višini 
502.000,00 tolarjev. 

Inštitut je poslovno leto 1995 zaključil s tem poslovnim izidom 
(podatki so v tisočih tolarjev); 

- izobraževanje za naziv revizor 15.122 
- dodatno izobraževanje - seminarji 7.152 
- mednarodna konferenca 1.405 
- letna konferenca revizorjev 2.171 
- sponzorstvo ISACA 1.491 
- prodaja strokovne literature 11.940 
- vpis v register revizijskih družb in vodenje registra 2.100 
- vpis v register pooblaščenih revizorjev 1.924 
- obresti 547 
Skupaj prihodki 43.852 
odhodki 
- pisarniški material 839 
- proizvajalne storitve drugih . 5.337 
- najemnine (za potrebe izobraževanja 1.597 
- avtorski honorarji in pogodbe o delu 21.696 
- druge neproizvajalne storitve 2.079 
- stroški plač 4.245 
- drugi stroški dela 720 
- popravki vrednosti terjatev 852 
- drugi odhodki 5.985 
Skupaj odhodki 43.350 

V zvezi s finančnim poslovanjem Inštituta pa je treba dodati, 
da smo morali del prihodkov iz izobraževanja za strokovna 
naziva revizor in pooblaščeni revizor v skladu z zakonom o 
računovodstvu razmejiti, kajti večina kandidatov mora še 
zagovarjati seminarska in zaključna dela. 

6. ZAKLJUČEK 

Če bi hoteli oceniti delovanje Inštituta v letu 1995 na splošno, 
bi lahko rekli, da je Inštitut izpolnil naloge, zaradi katerih je bil 
ustanovljen in ki so bile zajete v programu dela za leto 1995. 
Inštitut se uveljavlja tudi v javnem življenju, vendar bo treba 
ravno na tem področju v letošnjem letu še več storiti. Svoje 
poslanstvo opravlja v skladu s cilji in dolgoročnim načrtom 
delovanja. Tako smo v letu 1996 že začeli izvajati izobraževa- 
nje za naziv potrjeni računovodja; zelo pereče pa je tudi 
področje davčnega svetovanja. Upamo, da bodo zakoni, ki 
bodo urejali to področje, kmalu sprejeti in da bomo dobili tudi 
prve davčne svetovalce z licenco. 

Pričakujemo, da se bo v izobraževanje davčnih svetovalcev in 
podeljevanje licenc lahko vključil Inštitut, saj je verjetno naj- 
primernejša in strokovno najustreznejša organizacija, ki 
lahko v sodelovanju z ministrstvom za finance to nalogo 
najbolje izvede. Med izobraževanjem za nazive revizor, poo- 
blaščeni revizor in potrjeni računovodja smo na Inštitutu 
pridobili potrebne izkušnje in znanja, tako da lahko organizi- 
ramo in kakovostno izvedemo tudi druga izobraževanja. Inšti- 
tut izvaja po pogodbi z računskim sodiščem tudi izobraževa- 
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nje za naziv revizijski delavec, kar sicer pri izpolnjevanju 
programa dela ni posebej navedeno. To je dodatno priznanje 
delu Inštituta, saj so njegovo kakovost opazili tudi tuji stro- 
kovnjaki med svojimi obiski na Inštitutu. Upamo, da bo z 
zakoni določena taka oblika izobraževanja davčnih svetoval- 

cev in tdko podeljevanje licenc, ki bosta sledila že uveljavlje- 
nim ureditvam v svetu in bosta na visoki strokovni ravni. Na 
Inštitutu smo prepričani, da v tem procesu lahko dejavno 
sodelujemo in s svojim znanjem in izkušnjami pripomoremo 
tudi k razvoju tega za Slovenijo novega poklica. 

BELEŽKE 



C 
8 
O 
O 

LETNO POROČILO NADZORNEGA 

OORORA SKLADA ZA FINANCIRANJE 

RAZGRADNJE NEK IN O DELD 

NADZORNEGA ODDORA 

Nadzorni odbor Sklada za financiranje razgradnje NEK in 
*a odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, pošilja 
skladno s 7. členom Zakona o Skladu za financiranje 
razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz 
NEK, Ur. list Republike Slovenije št. 75/94 

in 

Odlokom o imenovanju predsednika in devetih članov 
Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje 
NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, 

- LETNO POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA 

p°ročilo Nadzornega odbora Sklada za financiranje raz- 
9radnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK 
18 leto 1995 

Nadzorni odbor se je v letu 1995 sestal le enkrat in sicer 
'n'erventno zaradi zastojev pri konstituiranju Sklada, ki je bil 
"okončno registriran šele 11.1. 1996. 

Paradi tega Nadzorni odbor ni imel iz svoje vsebinske pristoj- 
n°sti potrebe po pogostejšem sestajanju v letu 1995. 

^v°je delo smo glede na razmere prilagodili tako po vsebini 
*9' dinamiki dela. 

^akon o Skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganje 
radioaktivnih odpadkov iz NEK je bil objavljen v Ur. listu 
r)ePublike Slovenije 2. 12. 1994 in je začel veljati 17. 12.1994. 
)[ 11- členu določa, da se Sklad konstituira najkasneje v 60 dneh od uveljavitve Zakona in določa, da je za izvedbo vseh 
nalog ustanovitve Sklada odgovorna Vlada Republike Slove- 
nje. 

®'®de na nerazumljive zamude pri konstituiranju Sklada in 
v®liko škodo, ki bi se - glede na namen Zakona - lahko 
Povzročila, se je Nadzorni odbor sestal 2.10.1995 v Krškem in 

'ei seji izrazil veliko nezadovoljstvo glede konstituiranja 
Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radio- 
®ktivnih odpadkov iz NEK. 

Nadzorni odbor je izrazil mnenje Upravnemu odboru glede 
°f>veščanja javnosti o aktualnih aktivnostih glede konstituira- 
n'a Sklada. 

frav tako je opozoril Vlado Republike Slovenije, da so roki 
j^avedeni v Zakonu) nerazumno prekoračeni in pozval Vlado 
L*ePublike Slovenije, da poda poročilo o razlogih za zamude. 
I Pomnili smo vlado, da bomo njihovo poročilo uporabili pri 
*d«lavi letnega poročila Nadzornega odbora. 

ODGOVORA NISMO DOBILI!!! 

Nadzorni odbor je izrekel zaskrbljenost o resnih namenih za 
operativno izpeljavo konstituiranja Sklada tudi Ministrstvu za 
gospodarske dejavnosti in pozval Ministrstvo za gospodarske 
dejavnosti, da po svoji presoji poda utemeljitev in obrazložitev 
za zamude. 

ODGOVORA NISMO DOBILI!!! 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti smo tudi obvestili o 
stališču Nadzornega odbora glede datuma začetka obvezno- 
sti plačevanja v Skladu, in obračunavanja zamudnih obresti - 
to je 17. 12. 1994. 

Nadzorni odbor je prav tako zaprosil Sekretariat za zakono- 
dajo in pravne zadeve za mnenje o skladnosti Navodila o 
obračunavanju in plačevanju prispevka v Sklad za financira- 
nje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz 
NEK. 

S tem smo želeli doseči: 

1.) Da začetek plačevanja NEK v Sklad začne z dnem veljavno- 
sti Zakona - to je 17. 12. 1994 

2.) Da se v Sklad nakazujejo sredstva neposredno. 

Od sekretariata smo dobili v zelo kratkem roku mnenje, ki 
potrjuje naša stališča in stališča UO Sklada. Sekretariat 
poudarja, da mnenje ni obvezno! Kljub temu je odgovor 
uporaben za Nadzorni in Upravni odbor Sklada. 

NO je deloval v letu 1996 v pogojih, kakršni so bili (nerazumne 
zamude pri konstituiranju Sklada in s tem povezane vse 
posledice - neplačevanje). Žal ugotavljamo, da smo se morali 
zaradi navedenih vzrokov prilagoditi stanju, na katerega 
nismo mogli vplivati. Zato je bilo naše delo omejeno. 
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Nadzorni odbor se je drugič sestal 3. 4. 1996 v Ljubljani in 
obravnaval letno poročilo Upravnega odbora Sklada in osnu- 
tek poročila Nadzornega odbora Sklada Državnemu zboru 
Republike Slovenije. 

Nadzorni odbor je sprejel letno poročilo Upravnega odbora. 

NO obsoja neodgovorno in negospodarno delo pristojnih 
služb, zadolženih za časovno organizacijo Sklada in za učin- 
kovito in gospodarno zbiranje namenskih sredstev za raz- 
gradnjo NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK. 

NO predlaga Državnemu zboru, da interventno ukrepa v 
smeri, da bo namen zakona dosežen. 

Priloge: 

- Zapisnik 1. seje Nadzornega odbora Sklada za financiranje 
razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz 
NEK 
- Dopis Upravnemu odboru Sklada 
- Poziv Vladi Republike Slovenije 
- Dopis Ministrstvu za gospodarske dejavnosti 
- Dopis Sekretariatu za zakonodajo in pravne zadeve 
- Odgovor sekretariata (strokovno mnenje) Nadzornemu od- 
boru 
- Letno poročilo Upravnega odbora Sklada 
- Zapisnik 2. seje Nadzornega odbora Sklada z dne 3.4.1996 
- Okvirni prikaz sredstev, ki bi morala biti na računu Sklada 

t ZAPISNIK 

1. seje nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje 
NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, ki je bil v 
ponedeljek, dne 2. oktobra 1995 v prostorih Hotela Sremič v 
Krškem. 

Prisotni: 

Predsednik nadzornega odbora g. Peter Žigante, člani g. 
Franc Černelič, g. Stibrič Jože, ga. mag. Breda Gajšek, g. 
Mauricio Olenik, g. Vlado Verdnik, zapisnikar ga. Mojca Štih. 

Vabljeni: 

Predsednik upravnega odbora sklada g. mag. Franc Avber- 
šek, podpredsednik upravnega odbora sklada g. Branko Jane, 
v. d. direktor sklada g. Anton Mustar. 

Svoj izostanek so opravičili člani NO sklada g. dr. Stanko 
Buser, g. Hrvoje Oršanič in predsednik UO sklada g. mag. 
Franc Avberšek. 

Ostali odsotni: ga. Valentina Ratajc, g. dr. Marko Žerovnik. 

Sestanek je sklical in vodil predsednik NO sklada g. Peter 
Žigante. 

V uvodu se je prisotnim predstavil predsednik nadzornega 
odbora sklada g. Peter ŽIGANTE ter povedal, da kljub temu, 
da je Državni zbor Republike Slovenije že marca I. 1995 
sprejel Odlok o imenovanju predsednika in devetih članov 
nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in 
za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (v nadaljevanju 
Sklad), do danes še ni bilo tehtne teme, zaradi katere naj bi se 
ta odbor sestal. 

Na zadnji seji upravnega odbora sklada (na kateri je bil priso- 
ten tudi g. P. Žigante) pa je bilo izraženo mnenje, naj se NO 
sklada vendarle sestane na seji, kjer se bodo seznanili člani 
med seboj in z dosedanjim delom UO sklada. 

Osnovni namen sestanka je kritična ocena stanja v katerem se 
nahaja Sklad danes in odločitev članov NO sklada ali naj 
odbor svoje mnenje posreduje javnosti oz. Državnemu zboru 
Republike Slovenije. 

G. Branko JANC podpredsednik UO sklada je člane 
sklada seznanil s postopki, ki so bili uvedeni, da bi se sprej« 
Zakon o skladu za financiranje razgradnje NEK in odlagani 
radioaktivnih odpadkov iz NEK (v nadaljevanju zakon) in M 
se je do današnjega dne dogajalo v okviru UO sklada. 
Zakon je prišel v parlamentarno proceduro ob koncu let' 
1993 pod prvotnim imenom Zakon o skladu za dekomisii1 

Jedrske elektrarne Krško. 

Glede nerešenega vprašanja lastništvo NEK in glede na obne 
šanje Hrvaške do tega objekta, obstaja bojazen, da po zaprtji 
NEK ostane vprašanje nizko, srednje in visoko radioaktivni* 
odpadkov nerazrešeno, kompletno breme sanacije oz. deko- 
misije pa ostane na plečih Slovenije. 

Znane so nam težave, ki so nastajale ob plačevanju rednif 
stroškov dobavljene električne energije Hrvaški, ki so v kritič- 
nem trenutku znašali čez 50 milijonov DEM. 
Vprašujemo se kaj se bo zgodilo s Hrvaško v trenutku, ko b< 
ustavljena dobava z električno energijo in kakšen interes W 
še kazala za ekološko sanacijo NEK. Obstaja utemeljena boj? 
zen, da se bo ta interes zmanjšal na minimum. 

Zakon o skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganj' 
radioaktivnih odpadkov iz NEK je bil sprejet konec novembri 
leta 1994 in objavljen v Ur. listu RS 2. decembra 1994 '> 
dnevom uveljavitve zakona, to je 17. december 1994. * 
zakonu je jasno opredeljena funkcija in vloga Vlade Reptf 
blike Slovenije, ki naj bi v dveh mesecih pripravila vs' 
potrebno za konstituiranje sklada. Žal, v določenem času i' 
tudi do današnjega dne Vlada Republike Slovenije ni izpolni« 
svoje obveznosti iz zakona, kar pa pomeni, da do današnjeg1 

dne Sklad nima potrjenega statuta, imenovanega direktorji 
niti odprtega žiro računa. 

V tem času pa nastaja obveznost NEK in člani UO sklada smf 
s svojim stališčem, katerega smo izrazili v pismu Vladi Repi' 
blike Slovenije nakazali, da obveznost polnjenja sklad' 
nastaja z dnevom uveljavitve zakona, to je 17. december 199* 

Vlada Republike Slovenije oz. Ministrstvo za gospodarsK' 
dejavnosti je v izdanem Navodilu o načinu obračunavanja i' 
plačevanja v Sklad pripravilo Uredbo o plačevanju v sklad,! 

katero je določilo datum in način izpolnjevanja obveznost 
NEK do sklada s 15. 7. 1995, s čimer je posredno priznal' 
sosednji Hrvaški, da le tej več kot pol leta ni potrebno plače 
vati sredstev v sklad, kar nominalno pomeni, da je Hrvaška' 
tem času prihranila cca. 600 milijonov SIT. 

UO sklada se je sestal na štirih sejah, pripravil je statut 
program naložbene politike, notranje organizacijske akte 
itd., do soglasja k statutu sklada pa vendar ni prišlo. Pogl* 
vitna dilema je okrog pravne - organizacijske oblike Sklada 
ali je Sklad ustanovljen po zakonu (kar je naša trditev), ali n» 
bi pravni formalni status določil zakon o skladih in Ministrstv® 
za finance, ki pa zastopa mnenje, da naj se sklad organizir' 
kot d. o. o. G. Milan Baškovič in minister g. Lojze Janko st» 
mnenja, da je to zadnja oblika, ki je primerna kot organizacij" 
ska oblika Sklada. 

Naložbena politika Sklada je omejena samo na državne vred' 
nostne papirje in depozite, kar pomeni, da je kakršnakd 
nenamenska uporaba sredstev popolnoma pod nadzorom s 

strani Banke Slovenije, Ministrstva za finance ter upravneg* 
in nadzornega odbora. 

Naš cilj je, da bo do datuma, ko bo odločitev za zaprtje NBjj 
dokončna, zagotovljeno dovolj sredstev, da se NEK tud' 
ustrezno sanira ter izvrši dekomisija. 

Vlada Republike Slovenije mora v letu in pol pripraviti Pr? 
gram o zapiranju in razgradnji NEK. Iz tega programa naj •>' 
bila razvidna ocena potrebnih sredstev, kajti 0,61 SIT/kWh n« 
bi okvirno zagotavljalo cca 260 milijonov DEM, kar pa je p" 
grobih ocenah bistveno premalo za izvršitev vseh obveznost^ 
Drugi dejavnik, ki naj bi določal višino obveznosti iz 4. člen8 

zakona pa je čas v katerem naj bi NEK še delovala. 
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Navodilo o načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov v 
Sklad, predvideva tudi plačevanje z odstopom terjatev, kar pa 
se nam je zdelo nesprejemljivo. 

Poročilo o delu je podal tudi v. d. direktor Sklada g. Anton 
mustar. 

Zakon o Skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganje 
radioaktivnih odpadkov iz NEK je bil sprejet konec lanskega 
leta ter je začel veljati 17. decembra 1994. V zakonu je točno 
določeno, da se sklad konstituira v 60 dneh. Ta rok je 17. 
februar 1995. V 11. členu zakona je navedeno, da je Vlada 
Republike Slovenije odgovorna za izvedbo vseh nalog do 
ustanovitve. 

Druga pomembna zadeva je vprašanje plačevanja prispevkov 
s strani NEK in s strani Hrvaške, kar je v svojem poročilu 
povedal že g. Jane. 

Tudi minister pristojen za energetiko je bil dolžan po tem 
zakonu, v dveh mesecih izdati Navodilo po katerem naj bi se 
prispevek plačeval. Obveznosti do datuma, ki ga zahteva 
zakon (17. 2.1995) Vlada Republike Slovenije in njena ministr- 
stva niso opravila. 

Konstituiranje Sklada ni možno dokler Vlada Republike Slo- 
venije ne izda soglasja na Statut Sklada, katerega sprejme UO 
far imenuje direktorja. Ta dva pogoja sta potrebna za registra- 
cijo Sklada na sodišču. Ko je Sklad pravno formalno registri- 
ran na sodišču, je možno odprtje računa pri Agenciji za 
Plačilni promet, nakar lahko UO sklada sprejme ostale 
potrebne akte in odločitve: Pravilnik o notranji organizaciji in 
delu, sistematizaciji ter vrednotenju delovnih mest v službah 
sklada; plan potrebnega števila delavcev; organizacija razpi- 
sov zaposlitve delavcev; ureditev potrebnih prostorov in 
opreme; pridobitev soglasja Vlade Republike Slovenije k 
naložbeni politiki Sklada; izdelava finančnega načrta (ko je 
potrjena naložbena politika). 
Večina teh aktov je v osnutkih že pripravljena, tako da bi 
realizacija lahko stekla v zelo kratkem času. 

V. d. direktor je prisotne seznanil tudi z dejstvom, da od 13. 
3.1995 dela za Sklad pri katerem pravno formalno ni zaposlen 
In da za ta čas do danes ni prejel nobenega plačila. 

Stališče v. d. direktorja k 
Navodilu, ki po njegovem cnnenju ni v skladu z zakonom. 
Navodilo kot izvedbeni akt zakona o Skladu, zakona ne more 
spreminjati, temveč ga mora povzemati; 
1. vprašanje odstopa terjatev ■- 3. člen zakona pravi, da NEK 
Plačuje sredstva v Sklad mesečno, kar pa nikakor ne pomeni, 
da je plačevanje mesečno z odstopom terjatev; 
2. vprašanje zamudnih obresti pri odstopljenih terjatvah ter 
vprašanje stroškov vnovčenja odstopljenih terjatev - pri 
vnovčenju odstopljenih terjatev se pojavljajo določeni stroški, 
ki lahko segajo tudi do 15%. Teh stroškov Navodilo ne priz- 
nava, kakor tudi ne zamudnih obresti od trenutka odstopa 
'erjatev do trenutka vnovčenja terjatev; 
3- izstavljanje računov NEK s strani Sklada - prispevek kate- 
rega plačuje NEK v Sklad je zakonska obveznost; 

vprašanje začetka plačevanja v Sklad - 15. 7. 1995 ni v 
skladu z zakonom o Skladu. Navodilo je bilo izdano konec 
iunija t.l. in je pričelo veljati 15. 7. 1995. Izdalo ga je Ministr- 
stvo za gospodarske dejavnosti. Osnutek Navodila, ki je bilo v 
obravnavanih točkah bistveno drugačno, je pripravil v.d. 
direktor Sklada, nakar ga je obravnaval UO sklada in ga kot 
takega predlagal Ministrstvu za gospodarske dejavnosti v 
sprejem. Izdelava navodila ni bila dolžnost ne v.d. direktorja 
Sklada in ne UO sklada, temveč omenjenega ministrstva, oz. 
ministra g. Maksa Tajnikarja. 
Statut je bil obravnavan in sprejet na vsaki izmed štirih sej UO 
sklada. Na vsaki naslednji seji smo namesto soglasja Vlade 
Republike Slovenije prejeli stare pripombe, na katerih se je 
vztrajalo in pa vedno tudi nove. 

Po poročilu o dosedanjem delu Podpredsednika sklada g. 
Branka Janca in v.d. direktorja g. Antona Mustarja se je 
izoblikoval dnevni red po načelu pomembnosti problematike 

in zavzetju stališč do določenih vprašanj, ki bodo vplivala na 
delo nadzornega odbora sklada, in sicer: 

1. stališče do tega, ali nadzorni odbor sklada sploh obrav- 
nava problematiko pred dokončnim konstituiranjem Sklada 
za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioktivnih 
odpadkov iz NEK, 
2. stališče do rokov, ki so bili opredeljeni v Zakonu o skladu 
za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih 
odpadkov iz NEK, 
3. stališče do roka začetka vplačevanja v Sklad za financi- 
ranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpad- 
kov iz NEK, 
4. stališče do Navodila o načinu obračunavanja in plačeva- 
nja v sklad za financiranje razgradnje NEK In za odlaganje 
radioaktivnih odpadkov iz NEK, 
5. razno. 

AD/1 

G. Franc Černelič 

Nadzorni odbor ima s svojo registracijo oz. izvolitvijo dolž- 
nost, da pripomore k konstituiranju Sklada. Imenovani člani 
odbora smo iz različnih struktur, kar pomeni, da lahko vpli- 
vamo na Vlado Republike Slovenije tudi posredno in ne le 
preko Državnega zbora. Celoten program konstituiranja 
Sklada, se kot smo videli iz danih poročil, ne izvaja, zato 
nadzorni odbor mora iskoristiti pestrost članov. Pritisk na 
vladne službe se lahko vrši iz več smeri tako s strani občine, 
kot tudi s strani nas poslancev in ostalih. 

G. Peter Žigante 

Zakon pravi, da je NO sklada enkrat letno dolžan o svojem 
delu poročati Državnemu zboru Republike Slovenije in nič 
več. S tem nam ne prepoveduje, da skušamo po svojih mož- 
nostih pripomoči k odločitvam v zvezi s Skladom. 

G. Vlado Verdnik 

V statutu so opredeljene pristojnosti NO sklada, ki pa so 
skromne. Predlaga, da se z jasnim pismom apelira na Državni 
zbor Republike Slovenije in na poslanske skupine, ki so člane 
predlagal^, da se čimprej izvede vse potrebno za konstituira- 
nje Sklada. Predlaga tudi skupno pismo vseh članov NOV 
sklada javnost. 

G. Peter Žigante 

Iz razprave je razvidno naše enotno mnenje, da NO sklada ne 
ostaja pasiven ob problemih, ki se dogajajo v zvezi s konstitu- 
iranjem sklada. 

Prisotni so na podlagi razprave sprejeli naslednje SKLEPE: 

1. NO sklada se bo sestajal ne glede na to, da sklad še 
vedno ni konstituiran. NO sklada razume, da ima pravico 
zavzemati stališča glede na to, da ga je imenoval Državni 
zbor RS, in sicer stališča o dosedanjih zadevah pri organiza- 
ciji sklada. 
2. Državnemu zboru Republike Slovenije se posreduje 
poročilo o seznanjenosti NO sklada s problemi, ki se pojav- 
ljajo ob konstituiranju Sklada ter o pogledih, ki jih ima NO 
sklada na to problematiko. 
3. Pošlje se poziv Vladi Republike Slovenije, da v najkraj- 
šem času resno pristopi k konstituiranju Sklada. 

A D/2 

Ga. Breda Gajšek 
je izrazila dvom, da bo za sanacijo NEK zadostovalo 260 
milijonov DEM, kot je bilo povedano v poročilih. Po njenem 
mnenju se problemi okoli konstituiranja vlečejo predolgo, 
opozorila pa je tudi na Stanovanjski sklad, ki je po svoji 
strukturi blizu našemu Skladu in tudi ni organiziran kot d.o.o.. 
Glede plačevanja v sklad pa je spomnila na možnost, da se 
sredstva nalagajo na začasni račun NEK. 
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G. Mauricio Olenik Stališče se posreduje Ministrstvu za gospodarske dejavnosti. 

Sprašuje po stališčih Vlade Republike Slovenije, glede na 
tolikšne pripombe in sugestije na predlagani statut. Predlaga, 
da se pozove Vlada Republike Slovenije k takojšnjemu ukre- 
panju. Glede Navodila pa je razpravljajoči izrazil začudenje, 
da se le-to razlikuje od dikcije zakona ter predlagal, da Mini- 
strstvo za gospodarske dejavnosti odstopanja pojasni. 

G. Franc Černelič 
Glede likvidacije skladov je g. Černelič pojasnil, da naj bi se 
likvidirali le tisti skladi, v katere se več kot 50% sredstev 
napaja iz državnega proračuna. Naš Sklad pa je izključno 
namenski in ima zunanje vire (plačniki so zflani) in tako ni 
identičen s skladi, ki so predvideni za ukinitev. 

G. Branko Jane 

Ta sklad je izključno namenski in edina od možnosti, da bo 
Hrvaška zagotovo poravnala svoje obveznosti. 

G. Peter Žigante 

NEK za vsako proizvedeno kWh odvede določena sredstva in 
ne vplačuje posebnega tolarja v sklad, kar pa ni povezano z 
odnosi s Hrvaško. 

Proizvedena električna energija je osnova za plačevanje v 
sklad. 

G. Jože Stibrlč 

Kot član NO sklada hkrati pa tudi »sosed« NEK je prisotne 
seznanil z vprašanjem, katerega mu pogosto zastavljajo lju- 
dje, ki prebivajo na ogroženem področju. To pa je, s kolikš- 
nimi sredstvi Sklad že razpolaga. 

Iz tega razloga predlaga, da se javnost prek UO sklada obvesti 
o stanju, v katerem se nahaja sklad. 

Sprejeta sta bila naslednja SKLEPA: 

1. Ministrstvu za gospodarske dejavnosti se pošlje pismo, v 
katerem se izrazi zaskrbljenost glede na stanje, V katerem 
se nahaja Sklad ter kritika na njihovo dosedanje delo. 

2. UO sklada se posreduje pismo s predlogom, da se obvesti 
javnost o dosedanjem delu UO sklada ter o problemih, ki 
nastajajo ob konstituiranju Sklada in so razvidni iz današ- 
njih poročil in razprav. 

Ad/3 
G. Peter Žigante 

12. člen Zakona o skladu za financiranje razgradnje NEK in 
odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK določa, da le-ta 
začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije, kar pa pomeni, da 15. dan po objavi začnejo veljati 
tudi obveznosti plačevanja NEK in obračunavanja zamudnih 
obresti v Sklad. 

Vlado Verdnlk 

Postavlja vprašnje, ali je NEK sredstva, ki jih mora odvajati v 
Sklad njemu, kot uporabniku že pričela odvajati. 

G. Peter Žigante 

Dejstvo je, da zakon ni predvidel povišanja tarife električne 
energije. V ceni končnega produkta je zajeto namreč tudi 
zapiranje NEK, oz. znižana je cena kWh v NEK. 

Sprejet je bil naslednji SKLEP: 

Stališče nadzornega odbora sklada je, da pričnejo obveznosti 
plačevanja NEK in obračunavanja zamudnih obresti v Sklad, z 
dnem veljavnosti zakona. 

Ad/4 

Ga. Breda Gajšek 

Predlaga, da se ugotovi disciplinska odgovornost tistega, ki je 
pisal Navodilo, se pravi, da se ugotovi, zakaj do realizacije 
zakona v praksi ni prišlo. 

G. Anton Mustar 

Pripombe in Navodilo so bile poslane na Ministrstvo za 
gospodarske dejavnosti dne 27. 6. 1995, vendar do danes 
odgovora nanje nismo prejeli. Pri izdelavi Navodila pa je 
sodeloval tudi član UO sklada, predlagan s strani Vlade Repu- 
blike Slovenije, g. Vojko Pšenica. 

G. Peter Žigante 

Navodilo pozablja, da zavezanec, to je NEK, obračunava in 
vplačuje sredstva (zakon ne govori o dolžniško upniškem 
razmerju, temveč o davku). 

Izrecimo ministrstvu ostro kritiko na napisano Navodilo, ki 
izničuje vsebino zakona. 

Pridobi se mnenje pristojne službe na Navodilo. 

Ob koncu razprave je bil sprejet naslednji SKLEP: 

Pridobi se mnenje Službe za zakonodajo - g. Milan Baško- 
vič, na izdano navodilo (glede neskladja z zakonom o 
skladu), ki se skupaj z našo ostro kritiko posreduje Ministr- 
stvu za gospodarske dejavnosti. 

Ad/5 

V. d. direktor g. Anton Mustar se zadolži, da na podlagi liste 
prisotnih na današnjem sestanku, ko bodo realne možnosti, 
odredi izplačilo sejnin in potnih stroškov. 

Sestanek je bil zaključen ob 11.25. 

Zapisala: 
Mojca Štih 

Predsednik nadzornega odbora: 
Peter Žigante, dipl. biol. 

Nadzorni odbor Sklada za financiranje razgradnje NEK In za 
odlaganje radioaktivnih odpadkov Iz NEK 

Upravni odbor Sklada za financiranje razgradnje NEK In za 
odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK Predsednik 
upravnega odbora g. mag. Franc Avberšek 

Krško: 6. 10. 1995 

Skladno z zapisnikom seje nadzornega odbora Sklada za 
financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih 
odpadkov iz NEK vam sporočamo naše mnenje, da naj 
upravni odbor Sklada za financiranje razgradnje NEK in za 
odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK obvesti javnost o 
dosedanjih aktivnostih v zvezi s konstituiranjem sklada. 

Z lepimi pozdravi! 
Presednik nadzornega odbora 

dipl. biol. Peter Žigante, l.r. 
Priloga: 
- zapisnik 
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nrfi-ZOrn.'odbor Sklada za financiranje razgradnje NEK In za d'&ganje radioaktivnih odpadkov iz NEK 

Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20,61000 
MUbljana 
Kr$ko, 5. oktobra 1995 

Zadeva: Poziv Vladi Republike Slovenije 

Skladno z zapisnikom prve seje nadzornega odbora Sklada za 
'"lanciranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih 
°dPadkov iz NEK, ki je odgovoren Državnemu zboru Repu- 
blike Slovenije, resno opozarjamo Vlado Republike Slovenije, 
da so roki, ki so navedeni v Zakonu o Skladu za financiranje 
Vgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK, 
"©razumno prekoračeni in zahtevamo poročilo Vlade (oz. 
Pristojnega ministrstva) o tehtnih razlogih za zamude pri 
upoštevanju Zakona o Skladu za financiranje razgradnje NEK 
ln odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK. Poročilo bomo 
uporabili pri izdelavi poročila nadzornega zdbora sklada, ki m°ra enkrat letno poročati Državnemu zboru o svojem delu. 

S spoštovanjem! 
Predsednik nadzornega odbora: 

Peter Žigante, dipl. biol. 
Priloga: zapisnik 1x 

V vednost: 
Predsednik Državnega zbora RS 
9- Jožef Školč 

Nadzorni odbor Sklada za financiranje razgradnje NEK 
'n za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti Kotnikova 4 
«1000 Ljubljana 

Krško, 5. oktober 1995 

Na prvi seji nadzornega odbora Sklada za financiranje raz- 
9radnje NEK in za odlaganje radiaktivnih odpadkov iz NEK 
srno obravnavali problematiko rokov, ki so bili opredeljeni v 
Zakonu o skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganja 
radioaktivnih odpadkov iz NEK, za konstituiranje Sklada. 

Nadzorni odbor z zaskrbljenostjo ugotavlja, da ni resnih 
namenov, da se Zakon izvaja po svojem osnovnem namenu. 

kritiko izreka vsem, ki so zadolženi, da operativno izpeljejo Vse potrebno za dokončno konstituiranje Sklada. 

^ kolikor želite podati kakšno utemeljeno obrazložitev za 
•akšne zamude, nam to sporočite pisno. 

Obveščamo vas, da smo dolžni enkrat letno poročati o svojem 
delu Državnemu zboru Republike Slovenije, kar bomo tudi 
s,orili, ne glede na to, da Sklad sploh še ni konstituiran. 

Obveščamo vas tudi o stališču nadzornega odbora sklada do r°ka začetka plačevanja NEK v Sklad: datum začetka obvez- 
nosti plačevanja NEK in obračunavanja zamudnih obresti v 
sklad prične z dnem veljavnosti Zakona o Skladu za financira- 
le in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK. 

čiloga: zapisnik 1 x Predsednik nadzornega odbora: 
Peter Žigante, dipl. biol. 

p vednost: 
redsednik Državnega zbora RS 

9 Jožef Školč 

Nadzorni odbor Sklada za financiranje razgradnje NEK in za 
odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK 

Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve 
G. Milan 
BAŠKOVIČ 
Šubičeva 4 61000 Ljubljana 
Krško, 5. oktober 1995 

Prosimo vas za vaše mnenje o skladnosti Navodila o obraču- 
navanju in plačevanju prispevka v Sklad za financiranje raz- 
gradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK z 
Zakonom o Skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaga- 
nje radioaktivnih odpadkov iz NEK. 

Predvsem želi nadzorni odbor sklada razčistiti vsebine, ki 
bodo ozko povezane z našim delom, in sicer: 

1. Začetek vplačevanja NEK v Sklad za financiranje razgradnje 
NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK; 
2. Tehnika plačevanja. Vprašanje dolžniško-upniškega raz- 
merja; 
3. Možnosti odstopov terjatev in podobnih »akrobacij«. 

Prosimo vas za kratek rok zato, ker so naše aktivnosti do 
Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za gospodarske dejav- 
nosti in do Državnega zbora Republike Slovenije povezane z 
vašim odgovorom. 

Z odličnim spoštovanjem! 

Predsednik nadzornega odbora: 
Peter Žigante, dipl. biol. 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Sekretariat za zakonodajo 
in pravne zadeve 

Številka: 
Ljubljana. 16/10-1995 

NADZORNI ODBOR 
SKLADA ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEK IN ZA ODLA- 
GANJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV IZ NEK 

V zvezi z vašim dopisom z dne 5. 10. 1995 glede navodila o 
obračunavanju in plačevanju prispevka v Sklad sporočam 
naslednje: 

Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve po svojem sta- 
tusu in nalogah ni pristojen za obravnavanje predpisov uprav- 
nih organov in jih ne more uradno ocenjevati. Glede na vašo 
izrecno željo lahko podamo le naše strokovne poglede na 
razmerje med zakonom in navodilom, ki pa seveda ne morejo 
imeti uradnega značaja in tudi niso za nikogar zavezujoči. 

Po zakonski ureditvi uprave navodilo upravnega organa služi 
le izvršitvi posameznih določb zakona (določa način izvedbe) 
in je vsebinsko vezano na določbe zakona, na katere se 
nanaša; navodilo ne sme preseči zakonskega okvira. V pri- 
meru obravnavanega navodila so, po našem mnenju, s tega 
gledišča nekatere njegove rešitve sporne. 
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1. Po zakonu o skladu za financiranje razgradnje NE Krško je 
kot vir sredstev za financiranje razgradnje NE Krško in varno 
skladiščene ter končno odlaganje izrabljenega goriva in radi- 
oaktivnih odpadkov (3. in 4. člen) določen del cene električne 
energije za vsako kwh, dobavljeno slovenskemu in hrvaškemu 
elektrogospodarstvu. 

Zavezanec za obračun in vplačilo teh sredstev je NE Krško. 

Višina zneska, ki se vkalkulira v ceno za namen financiranja 
razgradnje NE Krško, se bo po določbi tretjega odstavka 4. 
člena določila s programom razgradnje (rok za pripravo je 15 
mesecev od uveljavitve zakona), do sprejema tega programa 
pa znaša 0,61 tolarjev za kwh, proizvedeno v NE Krško. 

NE Krško je po določbi 5. člena zakona zavezana, da tako 
namensko oblikovana sredstva vplačuje Skladu mesečno. 
Način obračunavanja in plačevanja sredstev Skladu pa pred- 
piše minister, pristojen za energetiko (v roku dveh mesecev 
po uveljavitvi zakona). 

2. Z navedenim navodilom (Ur. list RS, št. 37/85) so sredstva, 
ki se skozi ceno električne energije oblikujejo za namen 
financiranja razgradnje NE Krško, deklarirana kot »prispe- 
vek«. Na osnovi podatkov o količini dobavljene električne 
energije in določene višine zneska »prispevka« na kvvh 
»ovrednoti« prispevek od dobavljene električne energije 
Sklad in izstavi NE Krško račune do 10. v mesecu za pretekli 
mesec (drugi odstavek 2. člena). 

Način obračunavanja in vplačevanja teh sredstev, po katerem 
Sklad »ovrednoti« prispevek od dobavljene količine elek- 
trične energije in izstavlja račun NE Krško, je v odnosu na 4. 
člen zakona, saj je po drugem odstavku tega člena zavezanec 
za »obračun in vplačevanje sredstev« NE Krško. 

Še večje odstopanje od navedene zakonske določbe pa pred- 
stavlja 3. člen navodila, s katerim se določa način plačevanja 
izstavljenih računov Sklada. Te lahko NE Krško plača z naka- 
zilom gotovine ali poplača z »odstopom terjatev do svojih 
kupcev«. Glede na to, da sredstva po citiranem zakonu 
izrecno predstavljajo enega od elementov cene za kwh elek- 
trične energije, pa tudi izvedbeno ni jasno, kako se bo pri 
»odstopljenih terjatvah« izvedel obračun namensko oblikova- 
nih sredstev in odvajanja preostalih sredstev, vključenih v 
polno ceno električne energije, na kateri je osnovana terjatev 
NE Krško do njenih kupcev. 

Ob tem še menimo, da nima zakonske podlage določba 6. 
člena navodila, ki Skladu nalaga pokrivanje dodatnih stroškov 
v zvezi z odstopljenimi terjatvami. 

3. Glede posebej postavljenega vprašanja o začetku vplačeva- 
nja sredstev v Sklad pa ugotavljamo, da zakon nima nobene 
posebne določbe o tem in bi torej veljalo, da začne zakon tudi 
v tem smislu učinkovati z dnem uveljavitve (petnajsti dan po 
objavi v Uradnem listu - to je 17. 12. 1994) in je ta dan tudi 
šteti za dan nastanka obveznosti. Samo tehnično izvajanje 
obračunavanja pa je sicer še odvisno od predvidenih podza- 
konskih aktov. Po 5. členu zakona naj bi pristojni minister v 
dveh mesecih (do 17. 2. 1995) predpisal način obračunavanja 
in plačevanja v Sklad; Sklad sam pa naj bi se po 11. členu 
zakona prav tako konstituiral najkasneje v 60 dneh (torej tudi 
do 17. 2. 1995). Menimo, da je treba ločevati čas nastanka 
zakonske obveznosti (v tem primeru z uveljavitvijo zakona 
samega) od možnosti začetka izvajanja obračunavanja in pla- 
čevanja v Sklad - ta dva datuma tudi nista nujno identična; 
čas nastanka zakonske obveznosti niti ne more biti odvisen 
od časa izdaje podzakonskega predpisa - zlasti še, če je ta 
zamudil zakonsko predvideni rok. Če naj bi bil čas nastanka 
obveznosti vezan na čas izdaje oziroma uveljavitve podzakon- 
skega predpisa, bi moral zakon to izrecno določiti. 

Sekretar 
Milan Baškovič 

Upravni odbor Sklada za financiranje razgradnje NEK in za 
odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK 

Nadzornemu odboru Sklada za financiranje razgradnje NEK 
In za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz 
NEK g. predsednik P. Žigante, dipl. biol. 

Datum: 20. 3. 1996 

Zadeva: poročilo o delu Sklada za financiranje razgradnje 
NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK v letu 
1995, sprejeto na 8. seji UO Sklada 18. 3. 1996 

Poročilo v svojem prvem delu navaja dejstva o delu Sklada v 
letu 1995, v drugem delu pa problematiko delovanja Sklada v 
začetku leta 1996. 

I. Poročilo o delu Sklada v letu 1995 

Zakon o Skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganje 
radioaktivnih odpadkov iz NEK je bil objavljen v Ur. I. RS št. 
75/94 od 2. 12. 1994 in je začel veljati 17. 12. 1994. 

Predsednik UO Sklada in dva člana so bili imenovani z Odlo- 
kom Državnega zbora, objavljenim v Ur. I. RS št. 15/95 od 16. 
3. 1995, medtem ko sta Vlada Republike Slovenije in Občina 
Krško imenovala svoja člana UO kasneje. Člani Nadzornega 
odbora SKIada so bili imenovani z odlokom DZ RS v Ur. I. RS 
št. 15/95 od 16. 3. 1995. 

Dne 13.3. 1995 je Vlada Republike Slovenije z odločbo imeno- 
vala v.d. direktorja Sklada, čeprav bi skladno 3. odstavka 7. 
člena zakona o Skladu morala imenovati direktorja Sklada. 

Skladno 11. členu zakona o Skladu bi le-ta moral biti konstitu- 
iran v 60 dneh od uveljavitve zakona, to je najkasneje do 17. 2. 
1995. 

Za to je odgovorna Vlada Republike Slovenije (11. člen 
zakona o skladu), ki do tega datuma ni storila ničesar, zato se 
je moral začeti s fazo konstituiranja ukvarjati UO Sklada 
skupaj z v.d. direktorjem. 

UO Sklada seje prvič (1. seja) sestal 3. aprila 1995 v Krškem in 
med ostalim obravnaval osnutek statuta Sklada in sprejel 
osnutek Navodila - uredbe o načinu obračunavanja in plače- 
vanja prispevka v Sklad s strani NEK. To zadnje je storil na 
predlog g. Soviča, čeprav bi minister, pristojen za energetiko, 
že do 17. 2. 1995 skladno 5. členu zakona o Skladu moral 
predpisati način obračunavanja in plačevanja v Sklad. 

Drugič se je UO Sklada sestal (2. seja) 10. 5.1995 v Ljubljani in 
med ostalim obravnaval pripombe na osnutek statuta s 1. seje 
(služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Ministrstvo 
za gospodarske dejavnosti (v nadaljevanju MGD) (g. V. Pše- 
nica), Agencija za radioaktivne odpadke in Uprava za jedrsko 
varnost) in vprašanje imenovanja direktorja Sklada. 

Upravni odbor je ob upoštevanju nekaterih pripomb sprejel 
statut Sklada in ga posredoval Vladi Republike Slovenije v 
soglasju skladno 9. členu zakona o Skladu. Glede direktorja 
Sklada je Vladi Republike Slovenije predlagal, da imenuje v.d. 
direktorja A. Mustarja. 

V istem času so na Sklad bile poslane s strani MGD pripombe 
na osnutek Navodila - uredbe o načinu obračunavanja in 
plačevanja prispevka v Sklad s strani NEK, ki ga je UO Sklada 
sprejel na 1. seji, namesto da bi minister g. Tajnikar izdal 
predmetno navodilo kot zahteva 5. člen zakona. Moramo 
ugotoviti, da pripombe MGD niso bile na mestu, kar se tiče 
predvsem obračunavanja prispevka in neplačevanja zamud- 
nih obresti in stroškov vnovčevanja terjatev. 

Tretjič se je UO Sklada sestal (3. seja) 27. 6. 1995 v Ljubljani. 
Med drugim je obravnaval ponovne pripombe MGD (g. Sovič) 
na statut Sklada, sprejet na 2. seji UO Sklada. 
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obravnavi pripomb MGD (g. Sovič) na statut Sklada je bil irejet spremenjen statut in posredovan Vladi Republike Slo- 
n:ie v soglasje. 

Inister za gospodarske dejavnosti g. M. Tajnikarje v Ur. I. RS 
■37 2 dne 30. 6.1995 izdal Navodilo o načinu obračunavanja 
Plačevanja prispevka v Sklad. 
avni odbor Sklada se z Navodilom o načinu obračunava- 

loc? Pjevanja prispevka v Sklad (Ur. I. RS št. 37/95 od 30. 6. ™5) ministra Tajnikarja ne strinja, kajti zakon o Skladu je 
®en in ga Navodilo kot izvedbeni akt ne more spreminjati. 
,'Pombe na Navodilo o načinu obračunavanja in plačevanja 
'sPevka v Sklad so bile pismeno poslane Ministrstvu za 

JSPodarske dejavnosti, ki pa nanje sploh ni odgovorilo. 

)®de neizvajanja zakona o Skladu s strani Vlade Republike 
genije oz. MGD je UO sklada menil, da v kolikor Vlada 
^Publike Slovenije v roku mesec dni ne bo odgovorila na 
položeni ji statut, se s strani poslancev v DZ RS postavi 
5rasanje neizvajanja zakona o Skladu. 

Bmesto soglasja Vlade Republike Slovenije na statut Sklada 
na 3 sei' U0' Pa i® sklad ponovno dobil pripombe na latut s strani MGD (g. Tajnikar in g. Sovič). 

lelfi 'e' da se 'e ,e9a trenutka že več kot osem mesecev Kl° konstituiranje Sklada in da so se že pet mesecev 
Pjavljale stare - nesprejete in tudi vedno nove pripombe na ,a,ut Sklada. 

*®istvo je tudi, da je Vlada Republike Slovenije imenovala v.d. 
rektorja Sklada in ne direktorja, kot zahteva 3. odstavek 7. ena zakona o Skladu. Oboje, soglasje Vlade Republike Slo- 

®niJe na statut Sklada in imenovanje direktorja Sklada s 
jrani Vlade Republike Slovenije, pa je bilo potrebno za regi- 
^acijo pri sodišču, ki pa je spet bila podlaga za nadaljnje 

stopile konstituiranja Sklada (odprtje računa sklada pri 
?®nciji za plačilni promet, pravilnik o delu, sistemizaciji ter 

®anotenju delovnih mest v službah Sklada, plan potrebnega 
(.®

V|la delavcev za pričetek poslovanja Sklada, razpise delov- 
n mest in zaposlitev delavcev, vprašanje prostorov in 

preme, finančni načrt Sklada, akt o disciplinski odgovorno- 
*aPoslenih delavcev v službah Sklada, naložbena politika, 

is'°vnik o delu upravnega odbora Sklada...). 
Ua a 
lav iS6|i 8 9' 1995 'e uRravni odbor Sklada ponovno obrav- *al nove pripombe Ministrstva za gospodarske dejavnosti 

statut Sklada, formuliral nov predlog statuta ter ga posre- 
jVa' Vladi Republike Slovenije v soglasje. Vlada Republike 

klad1''6 '6 konCno 13' oktobra 1995 dala soglasje k statutu 

fP/avni odbor Sklada se je naslednjič (petič) sestal že 23. 
,.'°bra 1995 jn poleg ostalega obravnaval: potrebne aktivno- 

"Pravnega odbora Sklada do konca leta 1995, sprejel sklep 
I °Pjavi javnega razpisa za direktorja Sklada (skladno sta- 
bdh °bravnaval osnutek poslovnika o delu upravnega aora Sklada in sprejel sklep, da se ministru Tajnikarju 
ie h !6 P'smo 0 problematiki ob začetku delovanja Sklada, kar Dl|o tudi storjeno. 

•f 

)0! 

0d.Preteku javnega razpisa za direktorja Sklada se je upravni 
ODr- ®k'ada sestal na 6. seji, dne 9. 11. 1995. Na tej seji je 
Ima ' 'z^or direktorja in predlagal Vladi Republike Slovenije 
c ®n°vanje direktorja Sklada, sprejel sklep o sejninah in 

'lih stroških, sprejel poslovnik o delu upravnega odbora 
tikp9^8' obravnaval osnutek in sprejel predlog naložbene poli- 
raj obravnaval osnutek in sprejel predlog pravilnika o notra- 
fjj °r9anizaciji in delu, sistemizaciji ter vrednotenju delovnih 
pi J*'v službah Sklada, obravnaval osnutek in sprejel predlog 
leto Potrebnega števila delavcev za začetek poslovanja in za 
9l«ri1996' obravnaval osnutek in sprejel predlog soglasja Qe mej pooblastil in odgovornosti zaposlenih pri Skladu. 
V|art 

diret ^ePublike Slovenije je dne 30. 11. 1995 imenovala vi0j °rja Sklada, nakar je bil na registrsko sodišče takoj 
Se zahtevek za registracijo Sklada. Upravni odbor Sklada 

'e Ponovno (7. seja) sestal 11. 12. 1995 in med drugim: 

sprejel naložbeno politiko Sklada in jo posredoval Vladi 
Republike Slovenije v soglasje, sprejel finančni načrt Sklada 
in ga posredoval Vladi Republike Slovenije v soglasje, sprejel 
Pravilnik o notranji organizaciji in delu, sistemizaciji ter vred- 
notenju delovnih mest v službah Sklada, sprejel plan potreb- 
nega števila delavcev za začetek poslovanja in za leto 1996, 
dal soglasje glede mej pooblastil in odgovornosti zaposlenih 
pri Skladu, opravil izbor opreme ter dobavitelja opreme ter 
obravnaval osnutek (ter sprejel predlog) pravilnika o disciplin- 
ski odgovornosti delavcev Sklada. 

Konec decembra so bili opravljeni razpisi za delavce Sklada, 
11.1. 1996 pa izvršen izbor delavcev za posamezna delovna 
mesta. Istega dne smo prejeli registracijo Sklada od registr- 
skega sodišča, vendar je bila takoj vložena zahteva za popra- 
vek, zaradi formalne napake. 

II. Problematika delovanja Sklada v začetku leta 1996 

1) Po več kot treh mesecih Vlada Repbulike Slovenije še ni 
pisno odgovorila na predloženo ji naložbeno politiko in 
finančni načrt Sklada. 

2) NEK je na podlagi dveh pisnih pozivov Sklada, da vplača 
dolžni prispevek, poslala le pismo o proizvodnji električne 
energije od 15. 7. 1995 pa do 31. 12. 1995, ni pa plačala 
prispevka Sklada. 

Že splošno je znano, da Navodilo Ministrstva za gospodarske 
dejavnosti o načinu obračunavanja in plačevanja prispevka 
Skladu s strani NEK ni v skladu z Zakonom o Skladu in to v 
bistvenih elementih: 
- čas začetka obračunavanja in plačevanja prispevka (zakon 
- 17. 12. 1994, navodilo 15. 7. 1995), 
- zakon pravi, da se vplačujejo sredstva, navodilo pa daje 
možnost poplačila tudi z odstopom terjatev Skladu in to še 
brez pokrivanja stroškov vnovčevanja le-teh v korist Sklada, 
- Zakon o Skladu pravi, da je zavezanec za obračun in 
plačilo prispevka NEK, navodilo pa pravi, da NEK Skladu javlja 
količino proizvedene električne energije, Sklad pa je dolžan 
napraviti obračun prispevka in izstavljati račune za prispevek 
NEK. 
Zaradi teh razhajanj je bila v Državni zbor Republike Slovenije 
vložena zahteva za obvezno razlago zakona o Skladu. 
3) Dne 22. 2. 1996 je Sklad izstavil NEK delni začasni račun za 
prispevek iz januarja 1996 v višini 50 mio SIT in sicer na 
podlagi sklepa 1. korespondenčne seje UO Sklada z dne 21. 2. 
1996, ki je bil sprejet na predlog in v soglasju z državnim 
sekretarjem za energetiko g. B. Sovičem. Ta začasni delni 
račun bo po sprejetju obvezne razlage Zakona o Skladu s 
strani Državnega zbora Republike Slovenije vključen v dokon- 
čen obračun za plačilo prispevka za januar 1996. 

Račun je bil plačan virmansko v dveh tranšah (17 mio SIT + 33 
mio SIT) do konca februarja 1996. 

4) Iz priliva 50 mio SIT je bilo plačano za leto 1995 in začetek 
leta 1996: 
- 10 mio brutto stroški UO, NO, v.d. direktorju in direktorju 
ter stroški priprave in izvedbe sej ter priprave materialov... 
- 12,5 mio oprema 
- 22,5 mio naložbe (15 mio bančni depoziti, 7,5 mio državni 
vrednostni papirji) 
- 1,2 mio ostali stroški 
- 3,8 mio je na računu Sklada. 

Lepo pozdravljeni! 
predsednik UO Sklada 

magister F. Avberšek 

ZAPISNIK 

2. seje Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje 
NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, ki je bila 
v sredo 4. aprila 1996 ob 11. uri v prostorih Državnega zbora, 
soba št. 110, v Ljubljani. 
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Prisotni: 
predsednik NO g. Peter Žigante, člani ga. Valentina Ratajc, g. 
Vlado Verdnik, g. Mauricio Olenik, g. Stanko Buser, ga. Breda 
Gajšek. g. Marko Žerovnik, g. Hrvoje Oršanič, g. Jože Stibrič, 
zapisnikar ga. Mojca Štih. 

Vabljeni: 
predsednik UO g. Franc Avberšek, podpredsednik UO g. 
Branko Jane, direktor g. Anton Mustar. 

Odsotni: 
g. Jože Muršič, g. Franc Avberšek. 

Sestanek je sklical in vodil predsednik NO Sklada g. Peter 
Žigante. 

Prisotni so soglasno sprejeli naslednji DNEVNI RED: 

1. Realizacija sklepov 1. seje in potrditev zapisnika 
2. Obravnava letnega poročila UO Sklada 
3. Obravnava smotrnosti izdelave poročila NO Sklada Držav- 
nemu zboru RS 
4. Razno. 

AD/1 

Predsedujoči je v uvodu poročal o realizaciji sklepov 1. seje 
NO Sklada. 
Vsi sklepi so bili izvršeni - kopije poslanih dopisov so priloge 
tega zapisnika. 
Na naslov NO Sklada je prispel le odgovor Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve, katerega je podpisal sekretar g. 
Milan Baškovič. Sekretariat ni pristojen za obravnavanje 
upravnih organov in jih uradno ne more ocenjevati. Mnenje 
sekretariata je tako neobvezno, vendar kljub temu strokovno. 

V. Ratajc 
Predlaga, da se v primeru neizvajanja zakona sproži upravni 
spor. 

Ob koncu razprave so prisotni soglasno sprejeli SKLEP. 

Zapisnik 1. seje NO Sklada se potrdi v predloženi obliki. 

A D/2 

Kot gradivo za sejo so prisotni prejeli letno poročilo UO 
Sklada. 

Po kratkem uvodu je predsedujoči k besedi pozval g. B. Janca 
kot predstavnika UO in g. direktorja A. Mustarja. 

g. B. Jane 

Podpredsednik UO je predstavil ter komentiral nekatere 
težave, s katerimi se je moral spopadati Sklad. 

Kot je razvidno iz poročila so pogajanja v zvezi z izdajo 
soglasja k statutu Sklada potekala nerazumno dolgo, UO je bil 
prisiljen prevzeti naloge Vlade Republike Slovenije, ki izhajajo 
iz Zakona o Skladu. 

Podzakonski akt objavljen v Ur. listu 30. 6. nadalje zadrži 
izvajanje zakona. 

Potekali so ostri dialogi med Vlado Republike Slovenije in UO. 
Ker pa smo naleteli na precej gluha ušesa vodilnih v vladni 
garnituri, se je posledično oblikoval Predlog za obvezno 
razlago 4. člena Zakona o Skladu, s katerim želimo člani UO 
pa tudi poslanci Državnega zbora skozi zakonsko prisilo 
zagotoviti, da se prične Zakon o Skladu dejansko tudi izvajati. 
Obvezno razlago bo Državni zbor obravnaval na svoji nasled- 
nji seji. Dokler ne pride do sprejema obvezne razlage, Sklad 
ne more funkcionirati. G. Jane je poudaril, da je ne glede na 
vse težave ob konstituiranju obveznost NEK plačevanje pri- 
spevka v Sklad. Ob tem je tudi predstavil vsebino pogajanj s 
Hrvaško, o njenih pravicah in obveznostih pri sodelovanju v 
Skladu ter plačevanju prispevka v Sklad. Ob koncu je NO 

predlagal, naj bo poročilo, katerega bodo posredovali D rž* 
nemu zboru, kritično; zakon se po letu in pol še vedno> 
izvaja. 

A. Mustar 

Poročilo OU je grobo poročilo in navaja dejstva brez komC 
farjev. 

Iz poročila je razvidno, da bi Vlada Republike Slovenije, kil 
bila na podlagi določil zakona odgovorna za konstituiram 
Sklada, aktivnosti morala izvesti v 60 dneh od veljavnos 
zakona o Skladu. V istem času bi moral minister pristojen' 
energetiko izdati podzakonski akt glede načina obračuna^ 
nja in plačevanja prispevka NEK v sklad. Aktivnosti UO in v.' 
direktorja Sklada glede soglasja Vlade RS k statutu in imertf 
vanje direktorja s strani Vlade RS so potekale skupaj približe 
osem mesecev. NEK tudi po 15. juliju 1995 z izgovorom, d 
Sklad ni imel odprtega računa, ni plačala prispevka v Sklad 

Plačilo 50 mio SIT je bilo izvedeno po posebnem dogovof 
med g. B. Sovičem in UO Sklada: namen pa je pokrit) 
stroškov iz leta 1995 in začetek delovanja Sklada v letu 19# 

P. Žigante 

se je na podlagi obeh poročil vprašal, kdo ima pravico jave 
komentirati zakon - o tem naj se izreče UO Sklada. Zakoni 
sprejet in zavezanec za plačevanje je znan; 
- zavezanec zakona ne sme in ne more spreminjati, 
- v zvezi s Hrvaško - kdor je odjemalec je dolžan plačevi 
tudi razgradnjo, 
- dolžniško upniško razmerje - plačevanje v Sklad je eric 
stranski tok, 
- začetek veljavnosti zakona, od takrat tečejo zamudi 
obresti. 

V. Verdnik 

Smisel Sklada je zagotoviti denar za razgradnjo NEK. Iz nav« 
denih razlogov Sklad ni mogel začeti s poslovanjem. Vlad 
Republike Slovenije ne kaže resnega namena za dekomisij1 

NEK in ne upošteva, da mora naložbena politika izposlova1 

dobiček. G. Verdnik predlaga, da se celotno poročilo o delt 
vanju in težavah v poslovanju Sklada, posreduje javnosti. 

S. Buser 

Poudarja, da je NO za svoje delo pooblaščen s strani najvi* 
jega državnega organa, vendar žal nima česa nadzoroval 
Ekonomsko nujno je bilo izsiliti 50 mio SIT (podatek v zapi* 
niku 2. korespondenčne seje UO), vendar pa se sprašuje ali 
bo to povzročilo stalnih začasnih rešitev s strani NEK. G 
Buser pa je tudi postavil konkretno vprašanje, koliko sredstf1 

bi moralo biti v Skladu na današnji dan. 

A. Mustar 

Od 17. 12. 1994 pa do konca marca 1996 je ta znesek 3,7-3^ 
milijarde SIT. Zamudne obresti za prispevek kot bi se moralj 
mesečno plačevati so danes cca 450 do 500 milijonov Si 
(enostavni izračun). Vsak mesec je zamudnih obresti cca 7' 
do 80 milijonov več. 

S. Buser 

Prosi za točne podatke, koliko sredstev bi moral Sklad dobil 
do danes (glavnica + obresti ter mesečne obresti). Opoz" 
rimo Državni zbor, da to ni bilo izvršeno s poudarkom, da sf 

država do tega problema obnaša negospodarno in neodg" 

V razpravi so se prisotni dotaknili tudi težav v odnosih 1 

sosednjo Republiko Hrvaško. G. Olenik pa je poudaril, daj' 
zakon o Skladu jasen in se mora izvajati. S sosednjo HrvašK" 
na) se o obveznostih in pravicah pogaja Vlada Republik' 
Slovenije. NO ima svojo jasno določeno nalogo v zakonu « 
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Glede poročila UO pa Je g. Olenik postavil direktorju Sklada 
vprašanje, kaj zajema postavka 12,5 mio SIT - oprema, nave- 
dena v 4. točki poročila. 

A. Mustar 
je v odgovor povedal, da je to znesek opreme v prostorih 
Sklada ter avtomobila, podal pa je informacijo, da so na 
Skladu zaposleni od 1. 3. 96 direktor, od 1. 4. 96 tajnica, 
referent prične z delom v sredini meseca maja ter svetovalec 
za fin. zadeve v juniju (to je osebje za leto 1996 in začetek leta 
1997) skladno s planom zaposlovanja sprejetem na UO 
Sklada. 

Ob 12.45 je sejo zaradi obveznosti v DZ zapustil g. B. Jane. 

Ob koncu so prisotni soglasno sprejeli naslednji SKLEP: 

Sprejme se poročilo UO Sklada o delu Sklada. 

AD/3 

Zaradi obveznosti sta sejo zapustila g. S. Buser ob 13. uri ter 
9- M. Olenik ob 13.45. 

Predsedujoči je pri tretji točki poudaril: 
1- zakon nas zavezuje za izdajo poročila, 
2- želimo sodelovati ter dati svoje mnenje, 
nato pa predstavil poročilo, katerega so prisotni prejeli kot 
delovno gradivo. 

V razpravi so prisotni predlagali nekaj vsebinskih ter slovnič- 
nih popravkov gradiva ter na koncu soglasno sprejeli SKLEP: 

1- V smislu današnje razprave popravljenemu poročilu NO 
za Državni zbor se dodajo priloge: 

~~ dopisi poslani na podlagi sklepov 1. seje NO, 
~ informacija OZ o naših stališčih, o katerih naj se obvesti 
tudi javnost, 
- Izračun, koliko sredstev, bi moralo biti vplačanih v tem 
'asu, zamudne obresti ter približni Izračun pričakovanega 
donosa (izračun pripravi direktor Sklada). 

2- Popravljeno poročilo se dostavi prisotnim skupaj z zapis- 
nikom, prisotni se obvežejo, da bodo svoje pripombe na oba 
dokumenta posredovali v roku štirih dni. 

3- Korespondenčno se izvede dogovor, kdo izmed članov 
NO bo spremljal predsednika ob prodaji poročila v Državni 
zbor Republike Slovenije 

AD/4 
V. Verdnik 

se je zahvalil za prejeto sejnino ter izrazil željo, da se posre- 
duje podatek kolikšna je od izplačanega zneska sejnina in 
kolikšna je kilometrina - zaradi prijave dohodnine. G. direk- 
tor je podal obrazložitev, da bodo vsi prisotni ob koncu leta 
Prejeli točne podatke in da pri prijavi dohodnine za leto 1997 
ni potrebno ločevati potnih stroškov od sejnine, kajti po 
zakonu o dohodnini gresta oba dohodka v osnovo za dohod- 
nino, glede na to, da člani NO in UO Sklada niso zaposleni pri 
Skladu. 

P- Žigante 

Po obravnavi obvezne razlage v Državnem zboru in v trenutku 
aktualnosti povečanega dela Sklada se bo ponovno sestal 
NO. Predvidoma v mesecu juniju. Seja bo potekala v prostorih 
Sklada, člani NO, pa si bodo ogledali tudi NEK. 

Zaradi točnega števila od udeležencev pričakujemo pisno 
Potrditev udeležbe. 

Glede na izčrpan dnevni red je bila seja zaključena ob 14. uri. 
Zapisala Predsednik NO Sklada 
Mojca Štih Peter Žigante, dipl. biol. 

Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje 
radioaktivnih odpadkov iz NEK CKŽ 59,8270 Krško 

Nadzorni odbor Sklada za financiranje razgradnje NEK in za 
odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK g. predsednik 
Peter Žigante 

Naš znak: A. M./M. Š.-01 
Datum: 5. 4. 1996 

Predmet: prispevek NEK Skladu, zamudne obresti, ocenjen 
donos 

Skladno sklepu NO Sklada (2. seja NO dne 3. 4. 1996) vam 
sporočamo, da NEK dolguje Skladu od 17. 12. 1994 po naši 
oceni 3.686 mio SIT prispevka, da so ocenjene zamudne 
obresti za prispevek že več kot 700 mio SIT in da je ocenjen 
izgubljen donos teh sredstev do danes^vsaj 245 mio SIT. 

Točnejših podatkov vam ne moremo posredovati, ker imamo 
od 17. 12. 1994 pa do 15. 7. 1995 le neuradne ocenjene 
podatke o proizvodnji električne energije v NEK, od 15. 7. 
1995 do konca leta 1995 pa skupen obseg proizvodnje el. 
energije v NEK, ne pa po mesecih, kot bi podatek potrebovali 
pri točnejšem izračunu. 

Točen podatek o mesečni proizvodnji električne energije v 
NEK smo dobili od NEK le za mesec januar in februar 1996. 

direktor Sklada 
Anton Mustar, dipl. oec. 

Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje 
radioaktivnih odpadkov iz NEK CKŽ 59,8270 Krško 

NEK Vrbina 12 8270 Krško 
glavni direktor g. Stane Rožman 

Naš znak: A. M./M. Š.-02 
Datum: 4. 4. 1996 

Zadeva: podatki o proizvodnji in dobavi električne energije 
na pragu NEK 

Skladno Zakonu o Skladu vas prosimo, da nam čimprej posre- 
dujete podatke o proizvedeni in dobavljeni električni energiji 
na pragu elektrarne in sicer po mesecih za čas od 17.12.1994 
pa do vključno 31. 12. 1995 ter za mesec marec 1996. 

direktor Sklada 
Anton Mustar, dipl. oec. 

Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje 
radioaktivnih odpadkov iz NEK 

Nadzorni odbor Sklada za financiranje razgradnje NEK in za 
odlaganje radioaktivnih odpadkov Iz NEK g. predsednik P. 
Žigante 

Naš znak AM/MŠ-03 
Datum: 12. 4. 1996 

Zadeva: Dopolnitev našega pisma o prispevku NEK, zamud- 
nih obrestih in ocenjenem donosu z dne 5. 4. 1996 

Po pridobitvi točnih podatkov s strani NEK o proizvodnji 
električne energije v NEK v marcu 1996 vam sporočamo, da 
NEK dolguje Skladu od 17. 12.1994 do vključno konca marca 
1994 po naši oceni 3.698 mio SIT prispevka. Ostali podatki iz 
našega pisma od 5. 4. 1996 ostajajo nespremenjeni. 

1 direktor Sklada 
Anton Mustar, dipl. oec. 
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VPRAŠANJA POSLANCEV 

O uresničevanju določbe 9. člena Zakona o Film- 
om skladu RS 

I«1®.Per4ak' poslanec DS, je 14. februarja 1996 Ministrstvo 18 Kulturo vprašal: 

?oo!i!'n' zbor I® Pred skorai polnima dvema letoma (marca 
srM sPreiel zakon o Filmskem skladu RS, ki med viri 
nin za de,ovanJ® ,e9a sklada navaja tudi delež naroč- 
ud i Slovenija, torej slednji nalaga obveznost finančne 
Rtv * be pri izvalaniu dejavnosti sklada. Po drugi strani 
kor i venija v 8'°venski filmski proizvodnji pogosto (koli- 
na < ta izraz za n'en skromen obseg sploh uporaben) «8topa z lastnimi sredstvi kot koproducent ter na ta način 
Predeljuje program filmskega sklada. Javna sredstva se za 
jsničevanje filmskega projekta namreč lahko namenijo 

Do» 1(0 vsa' eden od Pfoducentov zagotovi določen del 
DoHbn'h ma,eria,n'h sredstev. S tem je seveda postavljeno ^ a vprašaj načelo programske avtonomije filmskega 
m ada> ki je po zakonu zadolžen za Izvajanje slovenske 
""nske produkcije. 

^'"•strstvo za kulturo zato sprašujem, kako in kdaj name- 
fin *red,tl uresničevanje določbe zakona o zagotavljanju a"«nih sredstev za delo sklada Iz sredstev televizijske 

Ministrstvo za kulturo mu je pripravilo odgovor: 

b°klfnec Tone Peršak i® Z3stavil poslansko vprašanje, kako 
dol a nar"ei'ava Ministrstvo za kulturo urediti uresničevanje i°čbe zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za delo 
/nskega sklada Republike Slovenije iz sredstev televizijske 

,aročnine. 
I 

Si/?' alinei' 9- člena Zakona o Filmskem skladu Republike Junije (Ur. I. RS, št. 17/94) je predvideno, da je eden izmed 
d i 1 iz katerih sklad pridobiva sredstva za izvajanje svoje 
zaiaVnos<''tu(*' naro^n'na TV Slovenije. S tem je bila podana 
Sio0®'*3 osn°va za dogovor med Filmskim skladom RS in TV 
ti *enij° o njunem finančnem sodelovanju pri realizaciji 
P * 3 dela filmske proizvodnje, ki je v nacionalnem interesu. 

'6m smo upoštevali naslednja spoznanja: 

^ 9be instituciji je ustanovila Republika Slovenije zato, da 
aiata dejavnost, ki je v javnem interesu in je vsaj v svojem 

obveznem delu (TV Slovenija) tudi nacionalnega kulturnega 
pomena; 

b.) TV Slovenija je že do sprejetja predmetnega zakona del 
sredstev, zbranih (tudi) z naročnino, namenjala financiranju 
filmske proizvodnje; 

c.) TV Slovenija je v skladu s svojim statusom javne (naci- 
onalne) televizije in s sprejetimi programskimi usmeritvami 
dolžna bogatiti svoj program s predvajanjem umetniških del, 
ki so nastala v slovenski filmski proizvodnji (in naj bi v skladu 
z intencami kulturne politike ter drugimi spoznanji delež 
takšnih programov povečevala). 

Z ustanovitvijo Filmskega sklada RS je nastalo novo (pravno 
in organizacijsko) stanje, ki omogoča sistematično opredeli- 
tev vlog, nalog in obveznosti posameznih subjektov na 
področju filmske proizvodnje; ne nazadnje tudi vlogo TV 
Slovenije in njenega materialnega (so)omogočanja te produk- 
cije. Seveda pa predmetni zakon ni določil že tudi same 
izvedbe omenjene določbe; torej oblike, obsega in načina 
plasmaja deleža sredstev, ki naj ga bi TV Slovenija prispevala 
Filmskemu skladu RS za izvajanje njegove dejavnosti z name- 
nom, da bogati svoj program v skladu s prej opisanimi usmeri- 
tvami. Te vsebine so v domeni dogovora med Filmskim skla- 
dom RS (na katerega so s sprejemom predmetnega zakona z 
Ministrstva za kulturo prešle med drugim tudi strokovne, 
organizacijske in poslovno-operativne naloge in pristojnosti) 
in TV Slovenijo kot dveh neposredno zainteresiranih partner- 
jev pri realizaciji skupnih nalog. 

Ministrstvo za kulturo ves čas spremlja izvajanje določb pred- 
metnega zakona. Med strokovno službo ministrstva in stro- 
kovno službo filmskega sklada potekajo posvetovanja in 
usklajevanja o vseh odprtih vprašanjih. Potem, ko je bil Film- 
ski sklad RS s 1/1-1995 tudi operativno konstituiran, je mini- 
strstvo prevzelo vlogo mediatorja med njih in TV Slovenijo, da 
bi na ta način zagotovili izhodiščni dogovor za realizacijo 
zakonske določbe. Pri tem je moralo premagati začetni odpor 
odgovornih TV Slovenije, ki so na osnovi lastnega tolmačenja 
prvotno (neformalno) izpodbijali zakonitost in s tem veljav- 
nost omenjene določbe. Ministrstvo je bilo tolmač namere 
omenjene določbe in pobudnih delovnih sestankov med 
obema stranema. Delovni dogovori so potekali do jeseni 1995, 
pozneje pa so zastali. Ocenjujemo, da je razloge za to mogoče 
iskati tako v takratni kadrovski situaciji v obeh institucijah kot 
tudi v delovnih prioritetah, ki sta jih Filmskemu skladu RS 
naložila upravni odbor in pa predvsem podedovana pereča 
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problematika na področju. Direktor Filmskega sklada s pred- 
videnim mandatom je bil imenovan šele januarja 1996, nje- 
gova strokovna služba pa je številčno šibka in z vidika delov- 
nih nalog nekompletna, kar seveda zmanjšuje obseg dela, ki 
ga zmore opraviti. Njene delovne naloge so bile v letu 1995 
omejene na aktivnosti v zvezi z organizacijskim konstituira- 
njem, z vzpostavitvijo in preverbo postopkov oblikovanja in 
uresničevanja programa filmske proizvodnje, z realizacijo iz 
preteklosti nastalih in prevzetih obveznosti in z zagonom 
novega ciklusa filmske proizvodnje. 

Tako je splet navedenih okoliščin upočasnil aktivnosti pri 
oblikovanju ustreznega dogovora med Filmskim skladom RS 
in TV Slovenija, s katerim bi bila uresničena tudi omenjena 
določba predmetnega zakona. V januarju 1996 pa so s 
kadrovsko konsolidacijo na obeh straneh nastopile razmere, 
ki omogočajo nadaljevanje delovnih razgovorov, predvidoma 
že za začetek marca 1996. Vendar moramo ob tem tudi ugoto- 
viti, da še do danes ni bil v celoti izpolnjen dogovor z zadnjega 
sestanka med ministrstvom, filmskim skladom in televizijo. 
Medtem ko je Filmski sklad RS pripravil in predstavil možne 
variante ureditve medsebojnega razmerja, pa TV Slovenija 
ostalih dveh udeležencev pogovorov do danes še ni seznanila 
s svojim predlogom. Šele s soočanjem obeh predlogov bo 
mogoče poiskati odgovor na vprašanje, kako (in posredno, 
kdaj) bo uresničena omenjena zakonska določba. 

Iz povedanega je mogoče ugotoviti, da Ministrstvo za kulturo 
nima neposrednih izvršilnih pristojnosti, s katerimi bi lahko 
»uredilo uresničevanje določbe zakona«, in zato tudi ne more 
določneje odgovoriti na zastavljeno vprašanje o načinu in o 
roku njene uresničitve. 

O upokojitvi poslancev prejšnjega mandata 

Sašo Lap, poslanec SND, je 5. decembra 1996 Komisijo DZ 
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve vprašal: 

Na 36. seji Državnega zbora RS sem Vladi RS zastavil 
poslansko vprašanje v zvezi z upokojitvami poslancev 
prejšnjega mandata, to je za obdobje 1990-1992. 

Le-ta mi je odgovorila, da s podatki, koliko In kateri poslanci 
prejšnjega mandata Skupščine RS, ki so se upokojili po 
Zakonu o poslancih, ne razpolaga in zato ne more odgovoriti 
na moje poslansko vprašanje. 

Zato Isto poslansko vprašanje naslavljam na Komisijo 
Državnega zbora za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve in jo naprošam, da mi odgovori v roku, kot ga določa 
Poslovnik Državnega zbora. 

Komisija DZ za volitve, imenovanja in administrativne zadeve 
mu je odgovorila: 

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je z dopi- 
som št. 020-02/92-31, indr., dne 6. februarja 1996 posredoval 
Komisiji Državnega zbora za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve poslansko vprašanje poslanca Saša Lapa v 
zvezi z upokojitvijo poslancev prejšnjega mandata (t.j. 
1990-1992), ki ga je poslanec predložil pisno. Komisijo prosi, 
da predloženo poslansko vprašanje prouči in Državnemu 
zboru posreduje odgovor. 

Poslansko vprašanje glasi: 

»Na 36. seji Državnega zbora RS sem Vladi RS zastavil poslan- 
sko vprašanje v zvezi z upokojitvami poslancev prejšnjega 
mandata, to je za obdobje 1990-1992. 

Le-ta mi je odgovorila, da s podatki, koliko in kateri poslanci 
prejšnjega mandata Skupščine RS, ki jo se upokojili po 
Zakonu o poslancih, ne razpolaga in zato ne more odgovoriti 
na moje poslansko vprašanje. 

Zato isto poslansko vprašanje naslavljam na Komisijo Držav- 1 

nega zbora za volitve, imenovanja in administrativne zadeve 
in jo naprošam, da mi odgovori v roku, kot ga določa Poslov- 
nik Državnega zbora.« 

V smislu četrtega odstavka 31. člena poslovnika Državnega 
zbora, ki določa: »Če poslanec, ki je dal pobudo, z odgovo- 
rom ni zadovoljen, lahko zahteva, naj predsednik Državnega 
zbora dodeli pobudo in odgovor nanjo v obravnavo pristoj- 
nemu delovnemu telesu«, je Komisija Državnega zbora za 
volitve, imenovanja in administrativne zadeve na 171. seji, dne 
21. februarja 1996, oblikovala naslednji odgovor: 

Delegati Skupščine Republike Slovenije so bili izvoljeni na 
podlagi določil zakona o volitvah v skupščine (Ur. I. SRS št. 
42/89, št. 10/90) ter drugih zakonov, ki so bili podlaga za 
izvedbo konkretnih volitev. Skupščino so sestavljali trije zbori 
in sicer zbor združenega dela, družbenopolitični zbor in zbor 
občin; vsak je štel po 80 delegatov. Torej je takratno Skupš- 
čino Republike Slovenije tvorilo 240, na neposrednih in tajnih 
volitvah izvoljenih, delegatov. 

Zakonu o volitvah je urejal volitve in odpoklic delegatov v 
skupščine družbenopolitičnih skupnosti ter volitve in odpo- 
klic članov delegacij v organizacijah in skupnostih. Vprašanj v 
zvezi s pravicami in dolžnostmi delegatov, kamor sodijo tudi 
materialni in drugi pogoji za njihovo delo ter pravic po prene- 
hanju mandata pa ne. Ta vprašanja so bila urejena v okviru 
drugih splošnih zakonov in predpisov. 

Pretežna večina delegatov je funkcijo opravljala nepoklicno. 
Na podlagi 361. člena ustave Republike Slovenije so zbori 
Skupščine Republike Slovenije na skupni seji 8. maja 1990 
sprejeli začasni poslovnik Skupščine Republike Slovenije, ki 
je v poglavju V. Delegati na stalnem delu v skupščini, člen 29. 
določal, da so na stalnem delu v skupščini delegati, ki oprav- 
ljajo naslednje funkcije: predsednik skupščine, podpredsed- 
nik skupščine, predsedniki zborov, podpredsedniki zborov, 
člani delegacije Skupščine Republike Slovenije v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupčine SFRJ, vodje skupin delegatov poli- 
tičnih organizacij, in neodvisnih delegatov, praviloma pa tudi 
podpredsedniki delovnih teles skupščine in zborov ter dele- 
gati narodnosti. Stalno delo v skupščini je omogočeno tudi 
drugim delegatom, ki to želijo, na predlog političnih organiza- 
cij v okviru dogovora teh organizacij v skupščini, ki temelji na 
načelu proporcionalnosti in enakopravnosti. V 30. členu nave- 
denega poslovnika je bilo določeno, da se pravice in dolžnosti 
teh delegatov urejajo s posebnimi predpisi. 

Na dan 23. 12. 1992 je bilo, po podatkih Komisije Skupščine 
Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve, 59 delegatov na stalnem delu v skupščini. 

Vprašanja, na katera se nanaša poslansko vprašanje, so bila 
urejena šele v zakonu o poslancih, ki ga je sprejela Skupščina 
Republike Slovenije , na sejah Družbenopolitičnega zbora, 
Zbora občin in Zbora združenega dela dne 29. septembra 
1992 (Ur. I. RS, št. 48/92 z dne 3. oktobra 1992). V VI. poglavju: 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE tega zakona je v 42. členu 
določeno, da se določbe tega zakona o pravicah poslancev 
po prenehanju mandata uporabljajo tudi za delegate zborov 
Skupščine Republike Slovenije ter za funkcionarje v službah 
Skupščine Republike Slovenije, ki jih imenuje skupščina ali 
njen zbor, in jim prenehala funkcija s konstituiranjem držav- 
nega zbora. 

Pravice mandata po prenehanju mandata, so opredeljene v 
V. poglavju zakona o poslancih v 36., 37., 38. in 39. členu 
(slednji je bil z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slove- 
nije razveljavljen; Ur. I. RS, št. 44/94). 39. člen zakona o 
poslancih, ki je veljal od naslednjega dne po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije do navedene odločbe Ustavnega 
sodišča je v prvem odstavku določal: »Poslanec, ki mu je \ 
prenehal mandat s prenehanjem mandata državnega zbora in 
poslanec, ki mu je prenehal mandat zaradi trajne nezmožnosti 
za opravljanje poslanske funkcije, lahko uveljavi pravico do 
pokojnine ne glede na pogoje, ki so določeni za pridobitev 
pravice do pokojnine po splošnih predpisih, če je do preneha- 
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nja mandata ali v času iz prvega ali drugega odstavka 38. 
člena tega zakona dopolnil najmanj 25 let pokojninske dobe.« 

Komisija Skupščine Republike Slovenije oziroma Komisija 
Državnega zbora za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve, je v skladu z 42. členom zakona o poslancih v zvezi z 
39. členom zakona o poslancih (Ur. I. RS, št. 48/92) izdala 
ugotovitvene odločbe o tem, s katerim dnem nameravajo 
Posamezniki uveljavljati pravico do upokojitve po zakonu o 
Poslancih za 20 delegatov (ni upoštevan en primer, saj je 
delegat po prevzemu ugotovitvene odločbe posredoval obve- 
stilo, da te pravice ne bo uveljavljal) ki so bili na stalnem delu 
v skupščini. Na zahtevo 63 delegatov, ki niso bili na stalnem 
delu v skupščini, pa je le-tem izdala potrdila, da so bili v 
mandatu 1990 - 1992 delegati v zboru Skupščine Republike 
Slovenije. 

S podatki o tem, kdaj in ali so se dejansko upokojili, ter ali so 
se upokojili po zakonu o poslancih, Služba Komisije Držav- 
nega zbora za volitve, imenovanja in administrativne zadeve 
ne razpolaga, saj je odločitev in na tej podlagi zahteva za 
upokojitev, pravica posameznika, ki jo naslovi na Zavod za 
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Služba 
komisije je bila dolžna pri izdaji ugotovitvene odločbe preve- 
ri podatek, ali je posameznik dopolnil 25 let delovne dobe z 
dnem, ko namerava uveljavljati pravico do upokojitve po 
zakonu o poslancih. 

Komisija Državnega zbora za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve je v skladu s svojimi pristojnostmi o konkret- nih vprašanjih uresničevanja določil 42. člena zakona o 
Poslancih, tudi v zvezi s prvim odstavkom 39. člena zakona o 
Poslancih razpravljala v prvem letu svojega mandata večkrat. 
Celovita informacija, z navedbo konkretnih razpoložljivih 
Podatkov je bila posredovana in obravnavana na 71 seji, dne 
16. decembra 1993 (leto dni po konstituiranju Državnega 
zbora Republike Slovenije, ko se je iztekalo obdobje uveljav- 
ljanja pravic po preteku mandata poslanca za pretežno večino 
'istih delegatov Skupščine Republike Slovenije, ki so jih uve- 
ljavljati.) Glede na določila zakona o varstvu osebnih podat- 
kov (Ur. I. RS, št. 8/90) so bili članom Komisije razpoložljivi 
Podatki posredovani v osebno informacijo. Komisija Držav- 
nega zbora za volitve, imenovanja in administrativne zadeve 
io je vzela na znanje. Pri tem tudi ni sprejela nikakršnega 
sklepa, ki bi opravičeval zahtevo po pridobitvi konkretnih 
Podatkov o dejanskih upokojitvah po določilih zakona o 
Poslancih s strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zava- 
janje. 

Glede na to, da gre po našem mnenju za podatke, ki imajo po 
S- členu zakona o varstvu osebnih podatkov naravo osebnih 
Podatkov in da je v skladu s 3. členom zakona potrebno za 
njihovo (posedovanje in) uporabo pridobiti pisno privolitev 
Posameznika, moramo žal odgovor na zastavljeno poslansko 
vprašanje strniti v naslednji ugotovitvi: 

1- številčni podatek o tem, koliko poslancev Skupščine Repu- 
blike Slovenije (mandat 1990-1992) se je upokojilo po 
zakonu o poslancih je mogoče posredovati samo v okviru 
Podatka o tem: 

~ kolikšnemu številu delegatov, ki so bili na stalnem delu v 
skupščini, je bila izdana ugotovitvena odločba o tem, s kate- 
rim dnem nameravajo uveljavljati pravico do upokojitve po 
zakonu o poslancih (skupaj: 20 delegatov); 

~ kolikšnemu številu delegatov, ki niso bili na stalnem delu v 
skupščini, je bilo na njihovo zahtevo izdano potrdilo, da so bili 
v mandatu 1990-1992 delegati v zboru Skupščine Republike 
Slovenije (skupaj: 63 delegatov). 

2. Poimenskega seznama poslancev (v okviru predstavljenega 
Številčnega podatka) pa v smislu določil zakona o varstvu 
osebnih podatkov ne moremo posredovati. Gospodu Lapu pa 
so, kot članu Komisije Državnega zbora za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve v osebno informacijo še vedno na 
razpolago v službi Komisije. 

O tovarni Salonit Ahnovo - onesnaževanju oko- 
lja in posledicami - Pritožbah krajanov iz okolice 
tovarne 

Ivo Hvalica, poslanec SDSS, je 13. decembra 1995 Ministr- 
stvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za zdravstvo 
vprašal: 

Prebivalci okoliških krajev tovarne »Salonit« v Anhovem, so 
se ponovno obrnili name, kot poslanca v Državnem zboru, 
zaradi občutnih posledic onesnaževanja okolja, ki ima 
negativne zdravstvene posledice in povzroča tudi vedno 
nove smrtne primere med prebivalstvom. 

Zadeva Vam je poznana, saj gre za azbest - to je snov, ki je 
kancerogena in prepovedana v državah Evropske zveze. 

Težavam se je zadnja leta pridružilo še (ne)kontrolirano 
sežiganje vseh vrst odpadkov v peči tamkajšnje cemen- 
tarne. 

Priloženo Vam pošiljam dokumentacijo, ki so jo prebivalci 
Deskel in Anhovega poslali na moj naslov. 

Ministrstvo za okolje in prostor mu je odgovorilo: 

Salonit Ahovo, Cement, d.o.o., uporablja v cementni peči 
poleg standardnih goriv kot sta zemeljski plin in mazut tudi 
odpadno motorno olje in odpadne avtomobilske gume. Za 
uporabo odpadnega olja, odpadkov umetnih mas in gumija si 
je Salonit Anhovo, Cement, d.o.o., na podlagi Pravilnika o 
ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi (Ur. 
list SRS, št. 20/86 in 4/89) pridobil ugotovitev Republiškega 
sanitarnega inšpektorata, da izpolnjuje predpisane pogoje za 
takšno procesiranje (Ugotovitveni sklep št. 526-8/93-27, z dne 
11.6. 1993). 

Salonit Anhovo je v prvi polovici leta 1994 zaprosil Ministrstvo 
za okolje in prostor za izdajo dovoljenja za časovno omejeni 
preizkus uporabe še nekaterih drugih snovi kot sekundarnih 
energentov v cementarni Salonit Anhovo. Ministrstvo za oko- 
lje in prostor je na osnovi argumentov javnosti, ki so bili 
podani 1.7.1994 na javni obravnavi v zadevi izdaje dovoljenja, 
sprejelo odločitev, da se preizkus ne dovoli, namesto tega pa 
se izdela celovit posnetek stanja okolja na vplivnem območju 
industrijskega kompleksa Salonit Anhovo in ocena vplivov na 
okolje. Interdisciplinarno nalogo, ki jo je financiralo Ministr- 
stvo za okolje in prostor in katere izvedba je trajala skoraj eno 
leto, so izdelali strokovnjaki Hidrometeorološkega zavoda 
Republike Slovenije, Zavoda za zdravstveno varstvo Nova 
Gorica, Zavoda za zdravstveno varstvo Celje, Inštituta za varo- 
vanje zdravja Ljubljana, Zavoda za zdravstveno varstvo Mari- 
bor - Inštituta za varstvo okolja, Biotehnične fakultete - 
Oddelka za agronomijo - Centra za pedologijo in varstvo 
okolja Ljubljana, Inštituta za rudarstvo, geotehnologijo in 
okolje Ljubljana in Hidroinženiringa Ljubljana. Ministrstvo za 
okolje in prostor je pripravilo tudi posebno brošuro, s katero 
je želelo o rezultatih študije informirati prebivalce, ki živijo v 
vplivnem območju kompleksa Salonit. Povzetek naloge, ugo- 
tovitve in predlogi ukrepov ter brošura so v prilogi. 

Na podlagi te naloge je Salonit Anhovo izdelal ekološki sana- 
cijski program in ga priložil zahtevku za odobritev dolgoročne 
ekološke rezervacije za izvedbo sanacijskega programa. 
Uprava Republike Slovenije za varstvo narave je z odločbo z 
dne 22. 1. 1996 Salonitu Anhovo, Holding, p.o. v okviru last- 
ninskega preoblikovanja podjetja odobrila dolgoročno okolj- 
sko rezervacijo v skupnem znesku 883.656.392,00 SIT. 

Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja predpis o omejitvi 
oziroma prepovedi uporabe azbesta v proizvodnji ter omeje- 
vanju in prepovedi prodaje izdelkov, ki vsebujejo azbest. 

Skupaj z Ministrstvom za gospodarske dejavnosti je podan 
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predlog za oblikovanje delovne skupine za pripravo zakona o 
ukinitvi uporabe azbesta ter sanaciji in prestrukturiranju pro- 
izvodnje vlaknocementnih izdelkov. Zakon naj bi urejal tudi 
problematiko ohranjanja delovnih mest, sistematično sprem- 
ljanje zdravstvenega stanja delavcev, ki so bili izpostavljeni 
azbestnemu prahu ter uredil različne oblike pomoči in 
odškodnin prizadetim zaradi škodljivih učinkov, ki so posle- 
dica uporabe azbesta v proizvodnji azbestnocementnih iz- 
delkov. 

Priloge: 
- Povzetek interdisciplinarne naloge 
- brošura 

Gradivi sta na vpogled v Glavni pisarni Državnega zbora. 

O ukradenih potnih listinah 

Zmago Jelinčič, poslanec SNS, je 12. januarja 1996 Ministr- 
stvo za notranje zadeve vprašal: 

Sprašujem ministra Republike Slovenije za notranje zadeve 
gospoda Andreja Štera, ali so organi za notranje zadeve že 
odkrili kdo jim je leta 1992 ukradel približno tisoč slovenskih 
potnih listov iz nezaklenjenih prostorov v občini Škofja 
Loka? 

Sprašujem tudi, kaj se je zgodilo z ukradenimi potnimi listi? 

Ministrstvo mu je pripravilo odgovor: 

Na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča o ukradenih potnih 
(istinah v letu 1993 iz prostorov občine Škofja Loka Ministr- 
stvo za notranje zadeve odgovarja. 

V času med 10. 9. 1993 in 13. 9. 1993 je bilo vlomljeno v 
prostore Oddelka za notranje zadeve občine Škofja Loka. 
Takrat neznani storilec si je v prostorih že omenjenega 
oddelka protipravno prilastil 1.000 kom neizpolnjenih obraz- 
cev potnih listov Republike Slovenije, 1.000 zaščitnih folij za 
potne liste, 123 neizpolnjenih obrazcev vozniških dovoljenj, 
14 pečatov in štampiljk Oddelka za notranje zadeve občine 
Škofja Loka in pripravo za označevanje kategorij na vozniških 
dovoljenjih. Urad kriminalistične službe UNZ Kranj je dne 15. 
10. 1993 podal Temeljnemu javnemu tožilstvu Kranj, Enota v 
Kranju kazensko ovadbo zoper neznanega storilca. Z zbira- 
njem obvestil in izvajanjem operativno taktičnih ukrepov so 
kriminalisti storilca odkrili in podali kazensko ovadbo Temelj- 
nemu javnemu tožilstvu Koper, Enota v Kopru dne 14.1.1994. 

Do sedaj je bilo z uporabo posebnih operativnih metod in 
sredstev v Sloveniji zaseženih 29 neizpolnjenih potnih listov, 
81 izpolnjenih potnih listov so odkrili tuji varnostni organi (na 
Madžarskem, Avstriji, Nemčiji, Makedoniji), en potni list pa je 
bil odkrit v Sloveniji. Vse izpolnjene potne liste so uporabljali 
državljani bivših jugoslovanskih republik, predvsem Srbije ter 
Bosne in Hercegovine. Izpolnjeni potni listi se v večini prime- 
rov glasijo na izmišljene osebe. Natančnejših podatkov o 
načinu pridobitve ukradenih potnih listov nimamo, saj nam 
tuji organi kljub večkratnim zaprosilom pošiljajo le skopa 
obvestila. Praviloma vsi imetniki v postopkih izjavljajo, da so 
potne liste kupili od njim neznanih oseb. Cena takšnega 
potnega lista se giblje med 1.000,00 in 1.500,00 DEM. 

Operativne službe Ministrstva za notranje zadeve si še vedno 
prizadevajo najti manjkajoče potne liste, ki so bili ukradeni pri 
vlomu v prostore Oddelka za notranje zadeve občine Škofja 
Loka. S številkami ukradenih dokumentov je bil seznanjen 
tudi INTERPOL. 

O ilegalnem izvozu človeških organov v tujino 

Brane Eržen, poslanec DZ, je 18. januarja 1996 Ministrstvi 
za zdravstvo vprašal: 

Pred dobrim letom sem g. Voljču postavil poslansko vprai« 
nje o ilegalnem izvozu človeških organov v tujino. OdgovC 
jeno mi je bilo v stilu Andersena in bratov Grimm, namre< 
da trupel Slovenija ne izvaža, ker pa kljub vsemu obstajal1 

dokumenti bi tokrat prosil gospoda ministra za bolj konkr« 
ten pismeni odgovor. Zanima me tudi koliko in zakaj tolik' 
kranjska porodnišnica plača za liter krvi ljubljanskem' 
Zavodu za transfuzijo, to je tiste krvi, ki jo omenjeni zav<X 
dobi zastonj od slovenskih krvodajalcev. 

Ministrstvo za zdravstvo mu je pripravilo odgovor: 

Posmrtni odvzem delov človeškega telesa za namene zdrav 
ljenja se lahko opravlja zaradi dveh namenov: 
• odvzem tkiv za zdravljenje, pri katerih je potrebna pre( 
uporabo predelava oz. obdelava (naprimer za pridobivanj' 
hormonskih ekstraktov za hormonsko zdravljenje, za prido^ 
vanje obdelanih kostnih preparatov in preparatov dure, zl 
kirurško zdravljenje,...). Tkiva zbirajo v zbirnih centrih' 
različnih državah, za uporabo pa jih pripravljajo v za to pos? 
bej opremljenih in usposobljenih predelovalnih centrih. 
• odvzem tkiv in organov za zdravljenje s transplantacijo. 

Za zdravljenje s transplantacijo uporabljamo različna tkiva i' 
organe umrlih dajalcev. Pogoji za odvzem pa se močno razli' 
kujejo. 

1. tkiva lahko odvzamemo tudi več ur po smrti. Uporabimo jjl1 

lahko takoj ali pa jih do uporabe shranjujemo v posebni 
tkivnih bankah. Sem spadajo preparati kože, kosti, osteoarti' 
kularni preparati, roženice, kardiovaskularni homografti,.. ■) 

2. organi za transplantacijo (kot so: ledvica, srce, jetra, tre 
bušna slinovka, pljuča,...) morajo biti do odvzema prekrv 
Ijeni, tik pred odvzemom konzervirani, potem pa čim prej' 
(število v urah) presajeni. Take pogoje imamo le takrat, ko j' 
potencialni dajalec umrl zaradi možganske smrti in smo n> 
oddelku za intenzivno terapijo z umetno podporo uspeli vzdr 
ževati organe prekrvljene do odvzema. 

Ker poslanec omenja Ilegalni izvoz človeških organov < 
tujino, bi se v odgovoru omejila le na ta del vprašanja. 

Od leta 1986 (ko je bilo to s sprejemom ustreznih zakonskih 
aktov omogočeno) izvajamo v Sloveniji transplantacije orga- 
nov umrlih dejalcev. Sprva smo odvzemali in presajali I* 
ledvice. Prvo srce umrlega dajalca smo pri nas presadili leta 
1990, isto leto tudi prvo trebušno slinavko. Leta 1995 sm" 
presadili prva jetra. Presaditve organov umrlih dajalcev torel 
vršimo v Sloveniji že 20 let, zaradi pomanjkanja organov pa le 

občasno. Problem je v tem, da stari zakon sicer dobro opre- 
deljuje strokovno in etično plat, ne zajema pa organizacijski" 
in finančnih aspektov. Transplantacijska dejavnost še vednc 
ni urejena na nacionalnem nivoju, zato jo sicer izvajamo, še 

zdaleč pa ne pridobimo toliko organov kot bi jih naši čakajoč' 
bolniki potrebovali. 

Konkretni odgovori: 

1. Odvzemi človeških organov za presaditev in presaditve s« 
izvajajo vedno, kadar imamo za to primernega mrtveg* 
dajalca (ki seveda ustreza vsem medicinskim in zakonskih 
pogojem). 

2. Kartica »Sem darovalec« služi vnaprejšnji opredelitvi za 
darovanje organov po smrti. Če se pokojnik za časa življenja 
ni opredelil za darovanje, imajo njegovi najožji sorodnik' 
možnost nasprotovati odvzemu organov, kar se zarad' 
travme, ki jo doživljajo ob izgubi svojega bližnjega, tudi več' 
krat zgodi. Poleg tega nam kartica služi tudi kot sredstvo za 

poročevalec, št. 19 78 



vzpodbujanje pozitivnega razmišljanja o aktu darovanja po 
smrti. 

3. Ilegalnega izvoza človeških organov pri nas ne poznamo. 
Vsi organi, ki so bili kdajkoli odposlani iz Slovenije, so bili 
registrirani. Organe mrtvih dajalcev, ki smo jih že pripravljali 
za presaditev našim bolnikom, pa jih zaradi tkivne neskladno- 
sti nismo mogli porabiti za naše čakajoče bolnike, smo pomu- 
dili transplantacijskim centrom, s katerimi sodelujemo. Od 
leta 1986 do danes smo oddali 8 organov (7 ledvic in eno srce) 
v transplantacijske centre: Beograd, Sarajevo in na Reko (1 x) 
do leta 1991 ter v Amsterdam, Dunaj, Bonn, London, Reka 
(1x). Ta način mednarodnega sodelovanja je opredeljen tudi 
v predlogu sedanjem zakonu. 

O varstvu narave ter o zaščiti izjemno redkih in 
ogroženih vrst ptic 

Zmago Jelinčič, poslanec SNS, je 19. Januarja 1996 Ministr- 
stvo za okolje in prostor vprašal: 

Glede na objavo članka »Varstvo narave po slovensko« v 
današnjem Delu, sprašujem ministra RS za okolje in prostor 
dr. Pavla Gantarja, kaj bo Uprava RS za varstvo narave 
storila za zaščito kolonije velikih Žagarjev na Trbojskem 
jezeru pred brezvestnimi divjimi lovci, ki streljajo na te 
Izjemno redke in ogrožene vodne ptice in s tem uničujejo 
zakonsko zaščiteno dragoceno naravno dediščino? Prav 
tako sprašujem, kaj bo ta uprava storila za zaščito planin- 
skega orla Iz Grahovega ob Bači in še zlasti orla belorepca 
Prt Ormoškem jezeru, ki sta iz ogrožene vrste, orel belore- 
pec celo v svetovnem merilu, pa sta bila oba obstreljena s 
iibrami? 

Enako vprašanje postavljam ministru RS za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano dr. Jožetu Ostercu, katerega še posebej 
sprašujem, kako bo ukrepal Inšpektorat RS za kmetijstvo, 
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo zoper brezvestne divje 
lovce? 

Ministrstvo mu je pripravilo odgovor: 

Ptice, ki jih navaja poslanec Zmago Jelinčič (veliki Žagar, 
planinski orel in orel belorepec) spadajo med zavarovane 
živalske vrste (Uredba o zavarovanju ogroženih živalskih vrst, 
Ur. I. RS, 57/93), obenem pa po lovskem zakonu spadajo tudi 
med divjad, ki je vse leto ni dovoljeno loviti. Nadzor nad 
izvajanjem te uredbe opravljata lovska in ribiška inšpekcija ter 
republiška tržna inšpekcija. Uprava RS za varstvo narave in 
oljska inšpekcija pri Ministrstvu za okolje in prostor na tem 
področju za zdaj nimata pristojnosti inšpekcijskega ukre- 
panja. 

Glede najdenega mrtvega orla belorepca je Uprava RS za 
varstvo narave po prejeti prijavi pozvala Prirodoslovni muzej 
Slovenije, naj pospeši preiskavo o vzrokih smrti. Ugotovljeno 
je bilo, da je bila žival sicer obstreljena s šibrami, da pa ni 
mogoče izključiti tudi kakšnega drugega vzroka pogina. Pri- 
pominjamo, da smo zaradi drugih incidentov na mejnem 
Ormoškem jezeru, ki so jih občasno izvajali lovci s hrvaške 
strani, obvestili pristojno hrvaško upr avo za varstvo naravne 
in kulturne dediščine in se z njimi dogovorili za skupni ogled 
in za koordiniran nadzor in ukrepanje. 

Ob tem opozarjamo na še neusklajena stališča med Ministr- 
stvom za okolje in prostor in predlagatelji novega lovskega 
zakona glede obravnavanja ogroženih živalskih vrst. Ministr- 
stvo zagovarja stališče, da je treba za vse ogrožene vrste 
hajprej določiti varstveni status in za vse resorje obvezujoča 
naravovarstvena merila za vrste in populacije, ki živijo v prosti 
naravi, šele nato se lahko s sektorskimi zakoni (področje 
lovstva, ribištva itd.) določijo pogoji za ravnanje z vrstami, ki 
so predmet lovskega ali ribiškega gospodarjenja. 

O pravilniku za izbiro svetovalca za učno opremo 
za srednje šole 

Marjan Poljšak, poslanec DZ, je 3. januarja 1996 Ministrstvo 
za šolstvo in šport vprašal: 

1. Kateri »pisani« kriteriji - podzakonski akt, pravilnik, opis 
dei in nalog ali podobno - obstajajo za izbiro Svetovalca za 
investicije v učno opremo za srednje šole pri Ministrstvu za 
šolstvo in šport? 

Prosim, da mi pfosredujete fotokopije teh »pisanih« krite- 
rijev! 

2. Katere zahteve »pisanih« kriterijev za opravljanje del in 
nalog Svetovalca za investicije v učno opremo za srednje 
šole pri Ministrstvu za šolstvo in šport izpolnjuje gospa 
Branka Abramovič Piasevoli, ki ta dela in naloge sedaj 
opravlja? 

Ministrstvo za šolstvo in šport mu je pripravilo odgovor: 

Glede poslanskega vprašanja g. Marjana Poljšaka, kateri pra- 
vilnik obstaja na Ministrstvu za šolstvo in šport za izbiro 
svetovalca za učno opremo za srednje šole, želi ministrstvo 
dati naslednje pojasnilo: 

Vsi zaposleni na Ministrstvu za šolstvo in šport so izbrani in 
zaposleni na podlagi Pravilnika o notranji organizaciji in siste- 
mizaciji delovnih mest, h kateremu je dala soglasje Vlada 
Republike Slovenije. Pravilnik med drugim vsebuje tudi opis 
del in nalog ter pogoje za zaposlitev. 

Konkretna delavka, po kateri sprašuje poslanec g. Poljšak, 
izpolnjuje predpisane pogoje. 

O aktivnostih za omejevanje uživanja in nedovo- 
ljenega razpečevanja drog 

FERI HORVAT, poslanec DZ, je 22. septembra 1995 Vlado 
Republike Slovenije vprašal: 

Sprašujem, katere so in bodo aktivnosti vlade in posamez- 
nih resorjev za omejevanje vse bolj razširjenega uživanja in 
nedovoljenega razpečevanja drog? 

Obrazložitev: 
Problem uživanja drog se med mladino vse bolj širi in 
ogroža življen|a, zdravje ter povzroča izjemno hude in tra- 
gične, socialne in druge posledice. Vzporedno se širi nedo- 
voljeno razpečevanje drog doma in v povezavi s tujino. Zato 
so nujni bolj celoviti predvsem preventivni, represivni in 
drugi ukrepi za odpravo oz. omejevanje vzrokov in saniranje 
posledic tega škodljivega pojava. Potrebno bi bilo, da tudi 
Državni zbor na osnovi poročila in eventuelnih predlogov 
vlade obravnava to problematiko in se do nje opredeli. 

Vlada Republike Slovenije mu odgovarja: 

Ministrstvo za zdravstvo je v okviru prizadevanj za zmanjšano 
povpraševanje po drogah ter zagotavljanju preventivnih in 
terapevtskih programov v preteklih dveh letih sodelovalo pri 
številnih mednarodnih projektih in programih. V sodelovanju 
z Evropsko unijo in Svetom Evrope so v našem prostoru 
potekale dejavnosti na področju zbiranja podatkov o drogah, 
izobraževanja, evidence prometa mamil, psihotropnih snovi 
in prekurzorjev ter dejavnosti za zmanjšano povpraševanje po 
drogah in zmanjševanje škode, kot je na primer aids, ki jo 
nekatere droge oziroma načini jemanja predstavljajo za uži- 
valca. 

V letošnjem letu je Ministrstvo za zdravstvo v sodelovanju z 
Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije vzpostavilo 
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Mrežo centrov v devetih slovenskih regijah za preventivo in 
zdravljenje odvisnosti od drog, da bi zagotovili čim celovitejšo 
obravnavo odvisnika v vseh regijah. Podprli smo tudi tera- 
pevtske programe nevladnih ustanov, kot sta programa Člo- 
vek in skupnost in Srečanje, ki že delujeta v našem prostoru. 

Ministrstvo za zdravstvo je v sodelovanju z drugimi ministrstvi 
pripravilo osnutek zakona o mamilih in psihotropnih snoveh, 
v pripravi pa sta tudi zakon o načinih zdravljenja socialne 
rehabilitacije odvisnikov od nedovoljenih drog ter zakon o 
prekurzorjih. 

Na pdoročju preventive smo sofinancirali številne programe 
in dejavnosti vladnih in nevladnih ustanov po vsej Sloveniji. 

Ministrstvo za zdravstvo si v skladu z zgoraj naštetim priza- 
deva predvsem za usklajeno medresorsko delovanje na pdo- 
ročju drog, za celovito reševanje problematike v celotnem 
slovenskem prostoru ter za usklajeno delovanje vladnih in 
nevladnih ustanov. 

EPIDEMIOLOGIJA 

Zbiranje podatkov o uživanju nedovoljenih drog je v tem 
trenutku prednostna naloga javnega zdravstva na tem 
področju. Samo zanesljivi in mednarodno primerljivi podatki 
so lahko osnova za načrtovanje take strategije za to področje, 
ki bo prilagojena našim razmeram oz. nacionalnemu pro- 
gramu, in bo hkrati tudi del evropske strategije za to področje. 
Končni cilj zbiranja podatkov pa ni samo ugotavljanje stanja 
in trendov, temveč tudi ovrednotenje učinka obstoječih in 
načrtovanje novih preventivnih in terapevtskih programov ter 
drugih posegov, ki jih deloma ali v celoti podpira država, 
boljše razumevanje potreb prizadetih ter mednarodna primer- 
ljivost, kar vse omogoča izboljševanje politike na področju 
drog v prihodnosti. 

Ministrstvo za zdravstvo je v okviru programa PHARE vklju- 
čeno v projekt Informacijski sistem za področje drog 
(PHARE Multi-country Programme for the Fight against Drugs 
in Central and Eastern Countries - DRUG INFORMATION 
SYSTEM) 

Projekt predvideva vzpostavitev mreže ljudi in tehnične 
opreme v 11 srednje in vzhodnoevropskih državah za 
področje problematike ilegalnih drog. Do zdaj so bile izpe- 
ljane tri faze projekta: 

I. faza: popis ustanov, ki se ukvarjajo s problematiko drog, in 
tehnične opreme, ki je v teh ustanovah na voljo za zbiranje 
podatkov s tega področja. 

II. faza: vzpostavljanje mreže ustanov, ljudi in opreme: 

- izobraževalni seminar za ključne strokovnjake v evropskih 
centrih za zbiranje podatkov 
- zagotovitev pomoči v tehnični opremi 
- organizacija izobraževalnih seminarjev v Sloveniji 

Teče IV. faza, ki je mišljena kot priprava *a nadaljevanje 
projekta, v katerem naj bi povezali centre za zbiranje podat- 
kov v projektnih državah s podobnimi centri v Z Evropi z 
elektronsko povezavo. V ta namen bo v Sloveniji potrebno 
zagotoviti Center za zbiranje in obdelavo podatkov na državni 
ravni, ki bo pri nas predvidoma na Inštitutu za varovanje 
zdravja, kjer se taki podatki deloma že zbirajo in obdelujejo. V 
takšnem centru se bodo v skladu z zakonom o varstvu oseb- 
nih podatkov in zakonom o zdravstvenih evidencah in stati- 
stiki zbirali obdelani podatki vseh resorjev, ki se ukvarjajo s 
problematiko drog. 

V svetu priznana metodologija zbiranja podatkov je metodo- 
logija skupine Pompidou pri Svetu Evrope, ki temelji na zbira- 
nju podatkov o številnih neposrednih in posrednih pokazate- 
ljih. Po mnenju naših strokovnjakov in mednarodnih izkuš- 
njah bi bilo treba najprej uvesti tako imenovani »pokazatelj 
prvega iskanja zdravstvene pomoči« (first treatment demand 
indicator), ki bi se skupaj s podatki, ki so že na voljo, lahko 

uporabljal za prikazovanje trendov ter uspešnosti posamez- 
nih programov. Podatki za ta pokazatelj se že zbirajo v mestu 
Koper, ki je kot edino srednje oz. vzhodnoevropsko mesto 
vključeno v skupino zahodnoevropskih mest, ki že upoštevajo 
ta pokazatelj. Ministrstvo za zdravstvo v sodelovanju z Inštitu- 
tom za varovanje zdravja pripravlja za naše razmere prilago- 
jen vprašalnik za omenjeni pokazatelj. Vprašalnik poskusno 
že izpolnjujejo tudi v Ljubljani na Zavodu za zdravstveno 
varstvo. 

Septembra 1993 je pod pokroviteljstvom Skupine Pompidou v 
Ljubljani potekal uvodni epidemiološki seminar, septembra 
1994 pa je Ministrstvo za zdravstvo v sodelovanju s Skupino 
Pompidou in Inštitutom za varovanje zdravja RS omogočilo 
nadaljevanje seminarja v Piranu. Namen je bil predstaviti 
metodologijo Skupine Pompidou predstavnikom ustanov, ki 
bodo odgovorne za zbiranje podatkov na državni ravni. 

Postavitev mreže ljudi in opreme na državni ravni ter vpeljeva- 
nje pokazateljev po metodologiji Pompidou lahko potekata 
samo postopoma. Skupina Pompidou je zato za Evropo pri- 
pravila 18-mesečni projekt Mreža mest, v katerega se lahko 
vključijo evropska mesta, ki so že pričela zbirati podatke po 
metodologiji Pompidou. Vlada RS je na pobudo Ministrstva za 
zdravstvo na svoji 100. seji potrdila vključitev Slovenije v 
projekt Mreža mest. 

PREVENTIVA 

Glede na sredstva na proračunski postavki za droge 5617 
Programi preprečevanja zasvojenosti z mamili v vrednosti 
11.084.000, ki pokriva preventivne in tudi terapevtske pro- 
grame in raziskave tako na področju nedovoljenih drog kot 
tudi dovoljenih (alkohol in tobak), je ministrstvo za zdravstvo 
letos podprlo te preventivne programe in dejavnosti: 

- Zdravstveno-vzgojni program za preprečevanje čezmer- 
nega uživanja alkohola med učenci višjih razredov osnovne 
šole 
- Mreža informiranja, oblikovanja in povezovanja razvojnih 
projektov za preventivno obravnavanje uporabe in zlorabe 
drog 
- Posvetovalnica za mlade v Radovljici 
- Programi za preprečevanje zasvojenosti Centra Izida 
- Mladinske delavnice društva ŠENT 
- Prireditev Preprečimo drogi ubijati mladost v Piranu 
- Publikacija Zbogom cigareta J. Pečjaka 
- Preventivno sporočilo na čip kartici 
- Program preprečevanja zasvojenosti društva Zarja Ravne 
na Koroškem 
- Projekt Mladost brez odvisnosti na Celjskem sejmu 

Letos bodo v mesecu oktobra in novembru na pobudo in ob 
sodelovanju Ministrstva za zdravstvo poskusno potekale 
različne dejavnosti v okviru Meseca prizadevanj za prepre- 
čevanje odvisnosti, in sicer z začetkom v Celju na sejmu Za 
zdravo življenje z naravo, kjer bodo pod delovnim naslovom 
Mladost brez odvisnosti predstavljene vse pomembnejše 
dejavnosti in publikacije, ki so namenjene preprečevanju 
odvisnosti v Sloveniji. Izpeljano bo tudi izobraževanje stro- 
kovnih delavcev različnih profilov ter organizirana okrogla 
miza. Predstavitve bodo v manjšem obsegu v tem mesecu tudi 
v drugih delih Slovenije. Sklepna prireditev bo v Portorožu 23. 
novembra 1995, kjer bodo posebno pozornost posvetili uživa- 
nju alkohola med mladimi. Prireditve bodo poskus, da bi v 
slovenskem prostoru vsaj vsako drugo leto predstavili 
različne dejavnosti na tem področju širši javnosti, uskladili in 
ovrednotili preteklo delo in si zastavili cilje za naprej. 

ZDRAVLJENJE ODVISNIH OD NEDOVOLJENIH DROG 
(Mreža javne zdravstvene službe) 

Zdravstveni svet je na 26. seji dne 6. 4. 1994 razpravljal o 
zdravstvenih vidikih zdravljenja odvisnih od drog in sprejel 
Priporočila zdravnikom za zdravljenje odvisnih od drog, ki jih 
je pripravil asis. Andrej Kastelic, dr. med., spec. psih. s sode- 
lavci. Doktrino zdravljenja odvisnikov od nedovoljenih drog 
ter Priporočila zdravnikom za zdravljenje odvisnih od nedovo- 
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'jenih drog so poleg Ministrstva za zdravstvo potrdili še Mini- 
im s,rsfvo za notranje zadeve, Ministrstvo za delo, družino in 
[0 

s°cialne zadeve ter Ministrstvo za pravosodje. 

^sak na svojem področju so se obvezali za dosledno uresni- 
' Cevanje sklepov, od katerih sta najpomembnejša sklepa o 
' vzpostavitvi racionalnejše mreže Centrov za preprečevanje in 

1 Pravljenje odvisnih od drog ter spremenjen režim izdajanja 
1 ["etadona v vzdrževalnem metadonskem programu, kjer se 

■ahko uporablja metadon samo v obliki raztopine, ki jo mora 
odvisnik spiti dnevno v prisotnosti zdravstvenega delavca. 

a 
o Vsi resorji so se obvezali za organizacijo in izvedbo izobraže- 
0 vanja za vse strokovne delavce, ki so kakor koli povezani z 

• frr®vljenjem, rehabilitacijo oziroma obravnavo odvisnikov. ;i Minister za zdravstvo je 3. 4. 1995 izdal Navodilo za izvajanje 
metadonskega vzdrževalnega programa v Republiki Sloveniji, 
s katerimi je obvestil direktorje vseh zdravstvenih zavodov 

" b!°venije, da se z aprilom začnejo uveljavljati sklepi za izvaja- 
a nje metadonskega vzdrževalnega programa. 

' LodPrtienl Oddelka za detoksikacijo na Centru za mentalno 
' t ?5rav'e v Mubljani in ker so specializirane ambulante za 1 Pravljenje odvisnosti ponekod že delovale, se je pokazala 
/ Potreba po racionalnejši vzpostavitvi mreže Centrov za pre- 

prečevanje in zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog v bl°veniji, s katero bi omogočili zdravstvene storitve vsem 
Zavarovanim osebam povsod v državi. Računalniško bi jo 

r Povezal in popolnoma finančno podprl Zavod za zdravstveno 
. ^varovanje Slovenije. Minister za zdravstvo je zato pooblastil 
i Predstavnike Centra za mentalno zdravje v Ljubljani, Zavoda 
■ *a zdravstveno varstvo Koper ter Ministrstva za zdravstvo, da 
I ( ^delujejo pri vzpostavitvi mreže Centrov za preprečevanje in 

' nij[aV''en'e oc'v'sn^1 0<^ nedovoljenih drog v Republiki Slove- 

la podlagi strokovno sprejete doktrine sta Ministrstvo za 
' f?ravstvo in Center za mentalno zdravje letos organizirala 

s,lri izobraževanja za delavce, zaposlene v Centrih za prepre- 
čevanje in zdravljenje odvisnosti ter zdravstvenih domovih, v Katera so bili vključeni zdravstveni delavci vseh slovenskih 
[®9ij, vključno z zdravniki in tehniki v zaporih, psihiatri, soci- 

: | ni delavci in psihologi ter predstavniki Lekarniške zbornice. 
*obraževanj se je udeležilo 145 ljudi, od tega 66 zdravnikov. 

||avno tako je bilo organizirano izobraževanje za delavce v 
"Pravah za notranje zadeve, še posebej za tiste, ki nepo- 

j sredno delajo na terenu z odvisniki, izobraževanje za delavce 
lajaporih, načrtuje pa se tudi izobraževanje za socialne de- 

Clede na osnovni sklep zdravstvenega sveta smo predlagali 
Izpostavitev mreže petih Centrov »A« v Ljubljani, Kranju, 
^eliu, Mariboru in Kopru ter štirih Centrov »B« v Logatcu, 
Velenju, Murski Soboti in Novi Gorici. 

^ Centrih za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od nedovo- 
•jenih drog tipa »A» poteka posvetovalnica za odvisnike, 
syojce in pedagoge, individualna, skupinska, družinska tera- 

! P|ia, priprava za bolnišnično obravnavo, pomoč pri rehabilita- 
' ®'ii in ponovni vključitvi v družbo, konzultacije za zdravstvene 

'n socialne službe, postavljanje indikacij za vzdrževalni meta- 
donski program na podlagi anamneze, kliničnega pregleda, 
'aboratorijskih preiskav ter poročila socialne službe, nadzor 
ln praktično izvajanje metadonskega vzdrževalnega pro- 
grama, patronaža, povezava s terapevtskimi skupnostmi in 
skupinami za samopomoč. Vse dejavnosti, razen postavljanje 
[lokacij za vzdrževalni metadonski program, potekajo tudi v 
centrih B. 

C'ede na multidisciplinarno zelo zahtevno obravnavo odvis- 
I J'ka je za normalno delovanje Centra za zdravljenje in prepre- 

čevanje odvisnih od drog nujno potrebna skupina strokovnja- 
kov, ki jo sestavljajo: zdravnik specialist splošne medicine ali 
sPecialist socialne medicine, višja medicinska sestra, konzili- 

j arni ali stalni psihiater, psiholog, socialni delavec in laborant. 

Vzdrževalni metadonski program 

Po opravljeni anamnezi ter po pregledani dokumentaciji, iz 
katere je razvidno, da so merila za vzdrževalni metadonski 
program izpolnjena, in da so bili predhodno opravljeni vsi 
opisani pregledi in preiskave ter vzpostavljen stik s socialno 
službo, se o indikaciji za sprejem odvisnika v vzdrževalni 
metadonski program opravi še skupinski posvet. 

Končno odločitev o sprejemu odvisnika v vzdrževalni meta- 
donski program sprejme vodja programa po posvetu s timom. 

Minimalne zahteve za sprejetje odvisnika v vzdrževalni meta- 
donski program so: 

- večletna zasvojenost z opijati ter trenutna fizična odvisnost, 
ki mora trajati najmanj en6 leto 
- dokumentirani predhodni poskusi detoksikacije 
- fizične in psihične sposobnosti oziromd pripravljenost za 
VMP 
- pisna potrditev o vključitvi v VMP (informed consent) 
- minimalna starost 18 let 
- stalno bivališče v regiji, kjer je Center za preprečevanje in 
zdravljenje odvisnosti 
- da si odvisnik izbere izbranega zdravnika 
- obvezno zdravstveno zavarovanje 

Enota za podeljevanje metadona je ambulanta oziroma 
lekarna, ki sta lahko dislocirani od Centrov za preprečevanje 
in zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog. 

Metadon lahko odvisniku predpisuje le en izbrani zdravnik, ki 
za to potrebuje dovoljenje Centra za preprečevanje in zdrav- 
ljenje odvisnih od drog, osnovno znanje pa si je pridobil na 
izobraževalnem seminarju, ki sta ga organizirala Ministrstvo 
za zdravstvo in Center za mentalno zdravje. Drugi zdravniki 
mu ga ne smejo predpisovati, razen med odsotnostjo izbra- 
nega zdravnika in po pisnem dogovoru z njim. 

Metadon se izdaja vsak dan v obliki raztopine, ki se zmešana s 
sadnim sirupom zaužije pod nadzorstvom zdravstvenega 
osebja, večinoma višje medicinske sestre, in ga vzdrževanec 
dobi za domov izjemoma za nedelje in državne praznike. 

EVIDENCA PROMETA MAMIL, PSHIHOTROPNIH SNOVI 
IN OSNOVNIH KEMIKALIJ (PREKURZORJEV) 

Republika Slovenija je pogodbenica mednarodnih konvencij 
na področju drog, in sicer: Enotne konvencije o mamilih iz 
leta 1961, dopolnjene s protokolom leta 1972, Konvencije o 
psihotropnih substancah iz leta 1971 ter Konvencije Združe- 
nih narodov zoper nedovoljeni promet mamil in psihotropnih 
substanc iz leta 1988. 

S tem se je obvezala spoštovati mednarodne obveznosti, ki se 
kažejo tudi v spremljanju evidence prometa (uvoza in izvoza) 
mamil in psihotropnih snovi ter ciljne države. 

Ministrstvo za.zdravstvo je vzpostavilo mrežo zbiranja podat- 
kov o uvozu in izvozu mamil in psihotropnih snovi (količino in 
ciljne države), ki jih prejema od distributerjev in veledrogerij. 

Ministrstvo za zdravstvo pošilja redna trimesečna in letna 
poročila o prometu mamil in psihotropnih snovi, ocene za 
porabo mamil in psihotropnih snovi v naslednjem letu ter 
zaplembe osnovnih kemikalij na International Narcotics Con- 
trol Board na Dunaj. Tako nadzira izdajo uvoznih in izvoznih 
dovoljenj in s tem pripomore k zajezitvi nedovoljenega trgova- 
nja z drogami. 

Prav tako je ministrstvo za zdravstvo dalo pobudo, da se za 
vse osnovne kemikalije za izdelavo mamil (prekurzorje) vzpo- 
stavi režim izdajanja uvoznih in izvoznih dovoljenj na podlagi 
spremenjenih tarifnih številk, kar je Vlada potrdila v začetku 
letošnjega leta. 
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ZAKONODAJA NA PODROČJU MAMIL, PSIHOTROPNIH 
SNOVI IN OSNOVNIH KEMIKALIJ (PREKURZORJEV) 

Ker je Republika Slovenija pogodbenica mednarodnih kon- 
vencij in na podlagi priporočil, ki jih je Ministrstvu za zdrav- 
stvo ponudil Svetovalni program (Legal Advisory Programme) 
pri Organizaciji združenih narodov (United Nations Internati- 
onal Narcotics Control Board) smo ustanovili dve komisiji za 
pripravo nove zakonodaje na področju drog. 

Problematika drog bo obravnavana v dveh zakonih, in sicer: 

1. Zakon o mamilih in psihotropnih snoveh, ki določa pogoje, 
pod katerimi sta dovoljena proizvodnja in promet z mamili in 
psihotropnimi snovmi. Vanj je vključena tudi klasifikacija vseh 
rastlin in substanc, ki lahko povzročijo zasvojenost oziroma 
imajo škodljive posledice za zdravje ter pravni predpisi, ki iz 
tega izhajajo. • 

Med drugim je v predlogu zakona tudi osnutek ustanovitve 
medresorskega delovnega telesa Vlade RS za usklajen boj 
proti zlorabi drog na ministrski ravni. 

2. Zakon o zdravljenju in socialni rehabilitaciji zasvojenih 
uporabnikov drog. V njem so določene možnosti obravnave 
odvisnikov z namenom, da se zmanjša škoda zaradi uporabe 
nedovoljenih drog. Določena so načela, ki naj zmanjšajo 
povpraševanje po drogah. 

Zakon o mamilih in psihotropnih snoveh je že potrdila Vlada 
RS in ga poslala v prvo obravnavo v Državni zbor. 

Pod pokroviteljstvom programa Phare pa smo pripravili tudi 
osnutek Zakona o prekurzorjih (to so osnovne kemikalije za 
izdelavo mamil). 

MEDNARODNO SODELOVANJE 

Na Ministrstvu za zdravstvo se uspešno vključujemo v medna- 
rodno sodelovanje na področju nedovoljenega uživanja drog. 

Ministrstvo za zdravstvo je v sodelovanju z drugimi resorji v 
letu 1994 omogočilo Sloveniji vstop v Skupino Pompidou/ 
Svet Evrope, v kateri je Slovenija sodelovala že od leta 1992 in 
se uspešno udeleževala številnih srečanj, ki jih je organizirala 
Skupina Pompidou sama ali pa v sodelovanju s Svetovno 
zdravstveno organizacijo, Združenimi narodi ter Evropsko 
unijo. 

Pri pripravi nove zakonodaje sodelujemo z organi Združenih 
narodov - United Nations International Narcotics Control 
Board. 

Z Mednarodno organizacijo dela (ILO - International Labour 
Office) ter UNDCP sodelujemo skupaj z Ministrstvom za delo, 
družino in socialne zadeve pri projektu Aktiviranje podjetij in 
delavcev z namenom preprečevanja zlorabe drog. Projekt je v 
začetni fazi. 

Ministrstvo za zdravstvo je supervizor mednarodnega pro- 
jekta zmanjševanja škode zaradi infekcije t virusom HIV med 
intravenoznimi uživalci droge: HIV related harm reduction 
programme among injecting drug users. Pri projektu sodelu- 
jejo Slovenija, Češka in Svetovna zdravstvena organizacija. 

Ministrstvo za zdravstvo sodeluje s programom PHARE/ 
Evropska unija v treh projektih. Projekta Informacijski sistem 
za droge ter Zmanjševanje povpraševanja po drogah potekala 
pri nas že drugo leto, januarja letos pa je delegacija PHARE 
ponudila pomoč tudi pri vzpostavitvi sistema nadzora nad 
prometom s prekurzorji (osnovnimi kemikalijami za izdelavo 
mamil) v Republiki Sloveniji. Ob sodelovanju z Ministrstvom 
za notranje zadeve smo letos organizirali dve delovni skupini 
za pripravo oziroma dopolnitev zakonodaje o prekurzorjih ter 
dva seminarja za uporabnike osnovnih kemikalij ter predstav- 
nike služb, ki opravljajo promet z njimi in tako tudi pripomogli 
k zajezitvi nedovoljenega prometa z drogami. 

Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve že vri 
spremlja dogajanja na področju zlorabe drog, zadnja šti; 

pa se izrazito aktivno vključuje v dogajanje na tem pod' 

V Republiki Sloveniji obstaja 62 regionalno razporejen^ 
trov za socialno delo, v katerih lahko uživalci drog d 
osnovne informacije o možnostih zdravljenja in socialne 
bilitacije. V nekaterih centrih za socialno delo potek« 
nuđenje pomoči priprave za vstop v terapevtsko skupi' 
mnogi strokovni delavci so se že dodatno izobrazili v s' 
obravnave problematike drog. Za nekatere starše 
odvisnikov, ki so se vključili v programe zdravljenja 
centri za socialno delo odobrili tudi denarne dodatke v! 
določen čas, saj so stroški zdravljenja, ki jih morajo pl*' 
starši zelo visoki. 

V prihodnosti načrtujemo razvoj regijskih centrov za od* 
sti, ki bi se ukvarjali z nuđenjem psihosocialne pomoči 
cem in staršem mlajših odvisnikov od drog. V teh centi1 

potekala priprava za vstop v terapevtske programe, v vt 
rih primerih pa tudi terapija in socialna rehabilitacija. 

Poleg vladnih organizacij iz področja socialnega varst> 
lahko poudarimo, da aktivno sodelujemo tudi z mtf 
nevladnimi organizacijami in društvi, ki se ukvarjajo1 

vsem s svetovanjem mladim v stiski ter vodijo tudi terap* 
skupnosti za področje obravnave odvisnih od drog. P 
tako so se začela uveljavljati samopomočna društva st 
zasvojenih. Večino trenutno delujočih društev finančno 
pira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ost« 
bomo podprli, če bomo ustrezali kriterijem javnega razp' 
bo predvidoma objavljen v prvi polovici leta 1996. 

Poudaril bi, da smo v letu 1995 sofinancirali 16 raz1 

izvajalcev iz različnih delov Republike Slovenije, na pod' 
obravnave in preprečevanja zasvojenosti, ki so izvajali: 
letni projekt v okviru 19. programov. Sofinancirali srn® 
program, ki predstavlja petletni projekt, ki z obravnavo ^ 
cev drog, pokriva regijo gorenjske. V okviru Socia' 
foruma za zasvojenosti in omame smo na Ministrstvu zi 
družino in socialne zadeve za projekt »Človek« na' 
10.000.000,00 SIT, kar predstavlja podlago za večletno d« 
nje in ustanovitev centra za pomoč odvisnim od droge. 

Sofinancirali smo še množico ostalih preventivnih pl 
mov, ki vključujejo samo izobraževanje ali informiranj« 
skih otrok, treninge socialnih veščin in ostalih posebnoj 
se dotikajo tudi odnosa in zaščite otrok pred drogami \ 
od takih projektov se imenuje »Mladinske delavnice« v"! 
je v obliki preventivne dejavnosti vključenih med 200 do: 

otrok sedmega in osmega razreda osnovne šole, ekstefl' 
pa ta program pokriva med 10000 do 15000 osnovno^ 
Poudarili bi, da je ta program na področju preventivnega 
z mladimi največji, sofinanciramo pa jih več. 

Vse naše akcije potekajo praviloma na ravni sodelovanj^ 
različnimi ministrstvi, predvsem pa na podlagi pobud V. 
kodnevne prakse centrov za socialno delo in nevladnih 1 
nizacij in društev s katerimi sodelujemo in od katerih ^ 
dobivamo informacije in različne pobude. 

Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve s o1 

jemo tudi pri pripravi poročil za mednarodne institucije,' 
čeni pa smo tudi v mednarodno koordinirane program 
obstajajo na področju preprečevanja zasvojenosti z dre 
in preventivnim delovanjem za preprečevanje tega p rob' 

Bojan Regvar, svetovalec 

Ministrstvo za notranje zadeve s svojo dejavnostjo oz ' 
nostmi pri preprečevanju kaznivih dejanj omogočanja 
nja mamil (čl. 197 Kazenskega zakonika Republike Slo*" 
in neupravičene proizvodnje in prometa z mamili (£' 
Kazenskega zakonika Republike Slovenije) izvaja mini^ 
predvsem glede preprečevanja dotoka mamil v Slo*J 
ukvarja se tudi z odkrivanjem in preprečevanjem razp® 
nja mamil in njihovo nedovoljeno proizvodnjo. 
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Konkretne aktivnosti potekajo v okviru Uprave kriminalistične 
službe MNZ na državnem nivoju in v okviru uradov kriminali- 
stične službe UNZ. 

Ministrstvo za notranje zadeve oz. njene pristojne službe se 
Pri odkrivanju kaznivih dejanj v zvezi z mamili, ki imajo pravi- 
loma mednarodni značaj, redno povezuje s tujimi varnostnimi 
organi, posamezniki pa so stalni člani določenih organizacij 
INTERPOL, programa skupine Sveta Evrope Pompidou glede 
preventive na področju mamil, Regionalnega programa Zdru- 
ženih narodov za nadzor nad mamili (UNDCP). Naše aktivno- 
sti in sodelovanje v omenjenih mednarodnih organizacijah so 
cenjene kot zelo uspešne. 

Prav pri problematiki preprečevanja dotoka mamil v Slovenijo 
In preprečevanju tranzita skušamo - glede na obveznosti iz 
mednarodne konvencije za preprečevanje trgovine z mamili iz 
leta 1988 - v sodelovanju s Carinsko upravo Republike Slove- 
nije ta segment dejavnosti spremljati še bolj aktivno. 

Pristojne službe Ministrstva za notranje zadeve se pri aktivno- 
stih, vezanih na druge aspekte prevencije (zmanjševanje pov- 
praševanja in zmanjševanja škode), vključujejo v vse pro- 
SJrame, ki jih vodijo pristojna ministrstva. Tako smo npr. 
sodelovali kot soorganizatorji seminarja o metadonskem pro- 
gramu »Mladost brez odvisnosti« v Celju in podobno. Nepo- 
sredno sodelujemo tudi pri pripravi novega Zakona o mamilih 
In Zakona o prekurzorjih, kar sicer koordinira Ministrstvo za 
zdravstvo. 

Ministrstvo za notranje zadeve ter njegove strokovne službe, 
ki se ukvarjajo s preprečevanjem zlorabe mamil v smislu 
odkrivanja in preprečevanja kaznivih dejanj, ki imajo vedno 
bolj značaj pravega organiziranega kriminala, pa potrebujejo 
za še boljše rezultate dela večjo pomoč celotne družbe. 
Menimo, da bi Vlada Republike Slovenije morala nameniti 
reševanju te problematike več sredstev, tako glede reševanja 
kadrovskih problemov kot tudi glede materiaino-tehnišnih 
sredstev. 

O dodeljevanju koncesij za lekarne 

Rafael Kužnik, poslanec SNS, je 21. februarja 1996 Ministr- 
stvo za zdravstvo vprašal: 

Sprašujem ministra Republike Slovenije za zdravstvo gos. 
dr. Božidarja Voljča, zakaj se pri dodeljevanju koncesij za 
lekarne upošteva število prebivalcev na določenem ob- 
močju? 

Ta pogoj je namreč v popolnem nasprotju s tržno ekonomijo 
in zavira razvoj lekarniške mreže v Republiki Sloveniji. S 
tem pogojem se ne bomo priključil Evropi. Zato sprašujem, 
do kdaj bo še veljal ta pogoj pri dodeljevanju koncesij za 
lekarniško dejavnost? 

Ministrstvo za zdravstvo mu je pripravilo odgovor: 

V Planu zdravstvenega varstva - Zdravje do leta 2000 je 
načrtovana ena lekarniška enota na 5.000 - 7.000 prebival- 
cev, ker je sicer v lekarni premalo prometa za preživetje. Med 
eno in drugo lekarno naj bi bilo najmanj 400 metrov cestne 
razdalje. Takšno opredelitev utemeljujemo z naslednjimi dej- 
stvi: 

1. V zdravstvenem varstvu, kamor preskrba z zdravili ned- 
vomno sodi, se tržne zakonitosti niso obnesle, razen v redkih 
izjemah. 

2. Interes vsakega zdravega družbenega sistema je usmerjen 
v skladen razvoj zdravstvene dejavnosti. 

3. Preskrba z zdravili in osnovna zdravstvena dejavnost sta 
tesno povezana v skupnem zdravstvenem sistemu na primarni 
ravni zdravstvene dejavnosti. 

Podpiramo ustanavljanje novih lekarn v krajih brez lekarne, 
vendar z organizirano osnovno zdravstveno dejavnostjo, v 
mestih pa decentralizacijo velikih lekarniških enot z odpira- 
njem lekarn v stanovanjskih naseljih. Pri tem pa - tudi v 
zaščito farmacevtom tako zasebnikom kot zaposlenim v jav- 
nih zavodih - podpiramo uresničevanje uvodoma naštetih 
meril za oblikovanje mreže lekarniške službe. 

Menimo, da rešitve, ki jih podpiramo, ne zavirajo razvoja 
lekarniške mreže v naši državi. Celo obratno, tržno usmerjena 
liberalizacija vodi v preveliko koncentracijo lekarniških enot v 
središču mest, tudi na škodo manj zanimivim manjšim krajem 
in območjem. 
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POBUDE POSLANCEV 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo Jane Pri- 
možič za sprejem enotnega izhodišča za skle- 
panje najemnih pogodb z občinami 

Zakon o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) v 103. členu določa, 
da so občine dolžne prepustiti v uporabo upravnim enotam 
prostore in sredstva, ki so jih kot družbeno premoženje upo- 
rabljali občinski upravni organi in so na podlagi navedenega 
zakona in v skladu z zakonom o prevzemu državnih funkcij, ki 
so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, 
št. 29/95), prešli iz občinske pristojnosti v državno pristojnost. 
Za uporabo teh prostorov in sredstev pa zagotavlja Vlada 
Republike Slovenije povračilo sorazmernega dela stroškov za 
vzdrževanje (investicijsko in tekoče) in obratovanje. 

Občina je tako dolžna prepustiti v uporabo prostore upravni 
enoti za opravljanje njene dejavnosti na podlagi zakona in ne 
na podlagi pogodbe, kar je značilnost najemnega razmerja po 
zakonu o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list 
SRS, št. 18/74, 34/88). Občina kot lastnica prostorov zato ne 
more odpovedati uporabe teh prostorov upravni enoti z odpo- 
vednim rokom, kot je to možno pri najemnih razmerjih. Gre za 
posebno ureditev odnosa med občino in Republiko Slovenijo 
na podlagi zakona o upravi. Ne glede na jasne zakonske 
določbe glede prostorov, sredstev in opreme pa imajo neka- 
tere upravne enote precejšnje težave z lastnikom - to je z 
lokalnimi skupnostmi. Značilna primera sta Kranj in Maribor, 
kjer občini kot lastnici prostorov ne dovolita posegov v pro- 
storih, s katerimi bi vzpostavili informacijske povezave ter 
omogočili delovanje elektronske pošte. S takim ravnanjem 
občini onemogočata delovanje upravne enote, kar bo ne 
nazadnje imelo posledice v nezadovoljstvu državljanov, saj ne 
bodo mogli uveljavljati svojih pravic. 

V letu 1995 je bilo za povračilo sorazmernega dela stroškov 
obratovanja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporabljajo 
upravne enote, porabljenih do konca novembra 1995 pribl. 
281 milijonov tolarjev iz državnega proračuna. Vlada Repu- 
blike Slovenije meni, da bo treba za iste namene v prihodnje 
nameniti še več finančnih sredstev, ker je večina prostorov, ki 
jih uporabljajo upravne enote, v slabem stanju in slabo vzdr- 
ževana. 

Vlada Republike Slovenije tudi ugotavlja, da zakon o upravi 
ne določa takega načina urejanja odnosov za uporabo 

poslovnih prostorov, kakršen velja za izpostave Republiške 
uprave za javne prihodke, Geodetske uprave Republike Slove- 
nije in izpostav Ministrstva za obrambo, ki delujejo v prosto- 
rih, ki so v lasti občine in se zanje uporabljajo določbe zakona 
o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih. 

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da bi bila za enotno 
ureditev navedenega problema potrebna sprememba zakona 
o upravi, s katero bi določili najemno razmerje do lokalnih 
skupnosti tudi za upravne enote. Vendar pa bi taka odločitev 
imela precejšnje finančne posledice, v okviru proračuna za 
leto 1996 pa sredstev, predvidenih za plačevanje najemnin za 
prostore upravnih enot, ni. Vlada Republike Slovenije zaradi 
finančnih posledic take spremembe zakona za zdaj ne bo 
predlagala, saj je v veliko primerih sodelovanje med občino in 
upravno enoto dobro in korektno. V skladu z ustreznimi sklepi 
vlade pa je bilo do konca leta 1995 dodatno poravnanih še 
pribl. 87 mio tolarjev za sorazmerni del stroškov vzdrževanja 
in obratovanja, in sicer za prostore, v katerih delujejo upravne 
enote, ki z občinami še nimajo sklenjenih ustreznih pogodb o 
uporabi prostorov. 

ODGOVOR 
Ministrstva za šolstvo in šport na pobudo Marije 
Pozsonec v zvezi z nostrifikacijo diplom in izme- 
njavo študentov 

Ministrstvo za šolstvo in šport pripravlja besedilo predloga 
zakona o nostrifikacijah diplom, s katerim bo to področje na 
novo urejeno in poenostavljeno. Vladi Republike Slovenije ga 
bo posredovalo v približno mesecu dni. 

Z Republiko Madžarsko že imamo veljaven Sporazum o sode- 
lovanju na področju kulture, izobraževanja in znanosti (podpi- 
san 2. septembra 1992). Na njegovi podlagi je bil 15. decem- 
bra 1995 v Ljubljani med obema vladama podpisan Program 
sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti v obdobju 
1996 do 1998, s katerim se med drugim zagotavlja tudi izme- 
njava dijakov, študentov in učiteljev ter gostovanje profesor- 
jev in lektorjev. Druga možnost za sodelovanje in izmenjavo 
študentov in profesorjev pa je multilateralni program srednje- 
evropskih držav CEEPUS, ki se je pričel pred enim letom in v 
katerega sta se uspešno vključili tudi Slovenija in Madžarska. 

Z Aktom o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije (Ur. I. 
RS - Mednarodne pogodbe, št. 2/95) je Republika Slovenija 
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prevzela Sporazum o vzajemnem priznavanju enakovrednosti 
šolskih spričeval in diplom, ki sta ga sklenili Republika Mad- 
žarska in nekdanja Jugoslavija leta 1980. Republika Slovenija 
je tudi že oblikovala predlog novega sporazuma o medseboj- 
nem priznavanju spričeval, diplom in nazivov, ki vključuje tudi 
določilo o pravici do opravljanja dela, o katerem govori gospa 
poslanka v svoji pobudi. 

V že omenjenem Programu sodelovanja iz decembra 1995 sta 
se podpisnici med drugim že dogovorili, da se ustanovi 
mešana delovna skupina za proučevanje vprašanj medseboj- 
nega priznavanja spričeval, diplom in znanstvenih naslovov, 
ki bo obravnavala tudi problematiko, na katero opozarja 
pobuda gospe poslanke. 

ODGOVOR 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
na pobudo Mihaele Logar v zvezi s programi za 
razvoj podeželja in obnovo vasi 

Sprejemamo poslansko pobudo poslanke Mihaele Logar, ki 
našemu ministrstvu predlaga organiziranje srečanj projektnih 
svetov iz območij, kjer tečejo razvojni projekti Celostnega 
razvoja podeželja in obnove vasi. 

ODGOVOR 
Ministrstva za kulturo na pobudo Marije Pozso- 
nec za ustanovitev zavoda za varstvo naravne 
in kulturne dediščine v Murski Soboti 

V zvezi z poslansko pobudo po ustanovitvi novega Zavoda za 
varstvo naravne in kulturne dediščine v Murski Soboti vam 
pošiljamo odgovor, ki se v osnovni poanti ne razlikuje od 
mnenja, ki ga je Uprava Republike Slovenije za kulturno 
dediščino pri Ministrstvu za kulturo gospe poslanki posredo- 
vala že 30. 11. 1995. Ker poslanka ne navaja nobenih novih 
razlogov, zaradi katerih bi bilo potrebno preveriti tedanje 
mnenje, ga v nadaljevanju povzemamo. 

V pripravi, pred samo strokovno verifikacijo, je nova zakono- 
daja za področje varstva kulturne dediščine - zakon o varstvu 
kulturne dediščine, zakon o arhivskem gradivu in arhivih ter 
nacionalni kulturni program, ki vključuje tudi program varo- 
vanja kulturne dediščine. Sprejem teh dokumentov bo posle- 
dično zahteval tudi revizijo mreže varstvenih organizacij in 
ustanoviteljskih pravic do teh organizacij oziroma zavodov. 
Predvidevamo, da se bodo pokazale potrebe tudi po vzposta- 
vitvi novih javnih zavodov ali njihovih dislociranih enot. 

Ministrstvo za kulturo namerava zaključiti zakonodajne aktiv- 
nosti do konca leta 1996. V tem času ne bo ustanavljalo novih 
javnih zavodov, saj bi s tem zgolj začasno opredeljevalo 
njihov status, organizacijo in način financiranja, medtem ko 
ta vprašanja terjajo trajno ureditev stanja. Predvidevamo, da 
se bodo številna vprašanja, povezana z ustanovitvijo novih 
zavodov za varstvo dediščine, osvetlila že v fazi priprave 
novega zakona in nacionalnega kulturnega programa. 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo Marie Poz- 
sonec o izračunu dohodkov iz zemlje 

Poslanka v Državnem zboru Republike Slovenije ga. Maria 
Pozsonec je na 35. seji Državnega zbora Republike Slovenije 
5. oktobra 1995 dala naslednjo poslansko pobudo oziroma 
vprašanje: 

ki 
»Sprašujem, po kakšni metodi se izračuna ta ogromni zaslu- P 
žek na ha zemlje, na podlagi katerega se izračuna katastrski P 
dohodek, kajti zaradi te visoke vsote, ki jo izračunajo na Si 
davčni upravi, nekateri otroci - teh pa ni malo - niso upravi- d 

čeni do štipendije? Ti ogromni zaslužki pa obstajajo samo na k 
papirju in za pisalnimi mizami tu v Ljubljani. Zagotavljam vam, k 

da se ob trenutni kmetijski politiki in tržnem redu ne da živeti si 
niti s 5 ha zemlje, kaj šele z 1 ha. Prosila bi za realno 
vrednotenje dohodkov od zemlje.« 

V zvezi s tem odgovarjamo: C 

Dohodki od kmetijstva, ki so vezani na obdelavo zemljišč, se 
ugotavljajo na podlagi Zakona o ugotavljanju katastrskega . 
dohodka. Na tej podlagi ugotovljeni katastrski dohodek se '■ 
upošteva kot osnova za odmero davka iz kmetijstva oziroma " 
dohodnine. Pri uveljavljanju določenih pravic, na kar 
poslanka opozarja (štipendije, socialne pomoči in podobno), jF 

se ne upošteva znesek katastrskega dohodka, ugotovljenega "I 
po predpisih o njegovem ugotavljanju, temveč se tako ugo- c 
tovljeni znesek katastrskega dohodka za posamezne namene r 
še povečuje z določenim količnikom skladno s predpisi, ki 
urejajo pridobitev pravic iz posameznih področij. V 

Štipendije dijakov in študentov ureja Zakon o zaposlovanju in \ 
zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. I. RS, št. 5/91,12/92, f 
71/93 in 38/94) v VI. poglavju, podrobnejša merila in postopki ' 
za dodeljevanje republiških štipendij pa so določeni v Pravil- 1 

niku o štipendiranju (Ur. I. RS, št. 29/93, 64/93, 64/94, 69/94 in 
33/95). Po 56. členu navedenega zakona lahko uveljavijo repu- 
bliško štipendijo dijaki in študenti, ki izhajajo iz družin, v 
katerih dohodek na družinskega člana v drugem trimesečju 
tekočega leta ne presega 100% oziroma 130% zajamčene 
plače po zakonu in redno izpolnjuje učne oziroma študijske 
obveznosti. 

Pri ugotavljanju upravičenosti do republiške štipendije se 
upoštevajo vsi dohodki in prejemki članov družine, ki živijo z 
upravičencem v skupnem gospodinjstvu in tako tudi dohodek 
iz opravljanja kmetijske dejavnosti. Dejanski dohodek iz 
opravljanja kmetijske dejavnosti se, razen v izjemnih primerih, 
ko se skladno z Zakonom o dohodnini (Ur. list RS, št. 71/93) , 
odmerja davek od dohodkov iz dejavnosti, v naši državi ne 
ugotavlja. 

Pri ugotavljanju upravičenosti do republiške štipendije se 
zato kot dohodek iz opravljanja kmetijske dejavnosti upošteva 
katastrski dohodek iz preteklega koledarskega leta, ki se 
vsako leto zaradi odmere davka od dohodka iz kmetijstva 
skladno z Zakonom o ugotavljanju katastrskega dohodka (Ur. 
list SRS, št. 23/76 in 24/88) sicer valorizira, vendar pa ta ne 
izraža dejanskega dohodka, ki se dosega z opravljanjem kme- i 
tijske dejavnosti. Zaradi navedenega kot tudi zaradi prera- 
čuna katastrskega dohodka na drugo trimesečje tekočega 
leta je treba katastrski dohodek preračunati tako, da se upo- 
rabi ustrezen količnik. Tako se za preračun katastrskega 
dohodka na podlagi sprememb in dopolnitev Pravilnika o 
štipendiranju (Ur. I. RS, št. 64/94 in 69/94) uporablja količnik, 
ki se ugotovi skladno z metodologijo za upoštevanje dohodka 
iz kmetijske dejavnosti za pridobitev socialnovarstvenih pra- 
vic, upoštevajoč podatke za drugo trimesečje, in pomnoži s 
faktorjem 1,92. Ta količnik pomeni razliko med vstopnim 
cenzusom za socialnovarstvene dajatve, ki po zakonu o soci- 
alnem varstvu znaša 52% zajamčene plače, in vstopnim cen- 
zusom za pridobitev republiške štipendije, ki po zakonu o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti znaša 
100% zajamčene plače. Količnik za preračun katastrskega 
dohodka je za šolsko leto 1994/95 znašal 7,68. 

V preteklem šolskem letu je vložilo vlogo za republiške štipen- 
dije 2271 prosilcev iz kmečkih družin. Štipendija pa je bila 
odobrena 2106 dijakom in študentom. Podatki Republiškega 
zavoda za zaposlovanje za isto šolsko leto pa kažejo, da je 
bilo od skupno vloženih 59.144 prošenj za republiško štipen- 
dijo odklonjenih le 5% prosilcev iz kmečkih družin, medtem 
ko je bilo med vsemi prosilci odklonjenih 16% prošenj za 
štipendijo. Za isto obdobje statistični podatki tudi prikazujejo, 
da so tudi najvišje povprečne štipendije štipendistov iz čistih 
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krnečkih družin (upoštevan je samo katastrski dohodek). Te 
Povprečne štipendije so pri dijakih višje za 61%, kot so pov- 
prečne štipendije dijakov štipendistov iz družin z dohodkom 
samo iz zaposlitve, pri študentih pa za 56%. Povprečne štipen- 
j-"je štipendistov z družinskim dohodkom iz zaposlitve in iz 
kmetijske dejavnosti pa so pri dijakih in študentih za 11% višje 
Kj?! Pri štipendistih z družinskim dohodkom samo iz zapo- 
slitve. 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo dr. Vladi- 
mirja Toplerja o zmanjšanju davkov dietetičnih 
jelkov, namenjenih sladkornim bolnikom 

Poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije dr. Vladimir 
jopler je Vladi Republike Slovenije predlagal, naj zmanjša 
°avek dietetičnih izdelkov, ki so namenjeni sladkornim bol- 
nikom. 

^ zvezi s tem pojasnjujemo: 

V skladu s predpisi o prometnem davku, ki določajo vses- 
plošno obdavčljivost prometa izdelkov in storitev obdavčitve 
ni Mogoče ukinjati, niti stopenj davka ni mogoče vezati na 
uPorabnike posameznih izdelkov. Zato pobude, tako kot je 

predlagana, ni mogoče sprejeti. Ob tem pa je treba pojasniti, 
da so po zakonu o prometnem davku (Ur. I. RS, št. 4/92 in 71/ 
93) izdelki lahko uvrščeni v štiri tarifne številke in sicer v 
splošno stopnjo (20%), znižano stopnjo (10%), zvišano stop- 
njo (32%) in najnižjo stopnjo (5%). 

Izdelki dietetične prehrane se kot proizvodi, ki so namenjeni 
za prehrano ljudi, uvrščajo v tarifno številko 3 tarife davka od 
prometa proizvodov, po kateri se plačuje prometni davek po 
najnižji stopnji 5%. V zakonu o prometnem davku ni dano 
pooblastilo Ministrstvu za finance niti Vladi Republike Slove- 
nije za odločanje o zmanjšanju prometnega davka. 

Pri navedenem vprašanju pa gre tudi za način opredeljevanja 
dietetičnih izdelkov, ki je predmet zakona o zdravstvenem 
nadzoru nad živili in predmeti splošne uporabe. V novem 
zakonu, ki je v pripravi, bo nanovo določeno, kaj so dietetični 
izdelki, katera merila in postopek se upoštevajo za njihovo 
opredeljevanje. < 

Nedvomno mora biti interes države, da tudi z ustrezno obdav- 
čitvijo spodbuja uporabo zdravil živil in izdelkov, ki prispevajo 
k zboljšanju zdravja. 

V tem smislu bosta pristojno ministrstvo in Vlada Republike 
Slovenije v postopku zakonskega urejanja zdravstvenega 
nadzora nad živili ponovno proučila celotno gradivo, pove- 
zano s to pobudo, in Državnemu zboru Republike Slovenije 
predložila ustrezen zakonski predlog. 

•» 
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