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začetkom poslovnega leta, katerega dobiček je predmet te
pogodbe, ker je potrebno v poslovnem letu, katerega dobiček
je predmet te pogodbe, izpolniti pogoj omejitve rasti plač glede
na preteklo leto.

Vlada Republike Slovenije je na 31. seji dne 9/10-1997 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O UDELEŽBI ZAPOSLENIH PRI
DOBIČKU DRUŽBE,

Ker bodo učinki predloženega zakona na zastavljeno plačno
politiko ter na povečanje nivoja varčevanja in vlaganja v razvoj
gospodarskih družb razvidni šele po preteku dveh oziroma
pet let od njegove uveljavitve, je izredno pomembno, da
predloženi zakon začne veljati čim prej.'

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da sprejme navedeni zakon po hitrem postopku iz
naslednjih razlogov:

Uveljavitev predloženega zakona v letu 1997 bo omogočila
izvajanje dogovorjene plačne politike v letu 1998 ter povečani
obseg vlaganj v investicije in razvoj gospodarskih družb v letu
1999, ko se bo dobiček za leto 1998 razporejal, povečan obseg
varčevanja pa bo zaradi odloženega izplačila razviden v
nadaljnjih treh letih (1999-2002). Sprejem zakona po rednem
postopku bi pomenil njegovo uveljavitev šele v naslednjem
letu, kar bi odložilo doseganje zastavljenih ciljev najmanj za
eno leto, saj bodo v tem primeru zaposleni lahko udeleženi pri
dobičku, ki bo ustvarjen šele v letu 1999, povečan obseg
investicij in vlaganja v razvoj pa bo možen šele leta 2000.

Zakon o udeležbi zaposlenih pri dobičku družbe je pomemben
sestavni del plačne politike Vlade Republike Slovenije, katere
temeljni cilj je takšno gibanje plač, ki bo, po eni strani, skladno
z rastjo produktivnosti dela in realno rastjo bruto domačega
proizvoda, po drugi strani pa bo preko dviga ravni varčevanja
in vlaganja v razvoj in investiranje zagotavljalo dvig
konkurenčnosti domačega gospodarstva.
Hitrejša rast plač od rasti produktivnosti dela in realne rasti
bruto domačega proizvoda bi v temelju onemogočila doseganje
teh ciljev, zato je nujno z ustreznimi sistemskimi rešitvami
nemudoma ustvariti dodatne pogoje za omejitev takšne rasti
plač ter večjo nagnjenost k varčevanju in investiranju predvsem
v tistih podjetjih, ki Imajo za to na voljo dovolj potencialnih
sredstev.

Glede na negativne učinke, ki bi jih taka odložitev imela na
plačno politiko in gospodarski razvoj slovenskih podjetij, je
sprejem zakona po hitrem postopku utemeljen.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

Izvajanje zastavljene plačne politike ter višji nivo varčevanja in
vlaganja v razvoj in investicije gospodarskih družb, ki ga bo
spodbudil sprejem predlaganega zakona po hitrem postopku,
narekujejo izredne potrebe države na tem področju.

- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve,
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve.

Sprejem zakona po hitrem postopku narekuje tudi dejstvo, da
morajo biti pogodbe o udeležbi pri dobičku sklenjene pred
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za pridobitev pravice zaposlenega do udeležbe pri dobičku,
določiti oblike te udeležbe ter obseg pravic, ki jih imajo zaposleni
iz navedenega naslova.

UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA

Za razliko od veljavne ureditve se s predloženim zakonom urejajo
tiste oblike udeležbe pri dobičku, na podlagi katerih imajo družba
in zaposleni davčne in druge olajšave. Ker gre v navedenem
primeru za enotno ureditev posebnih pravic tako družbe kot
zaposlenih, morajo biti te pravice urejene z zakonom. S tem v
zvezi se s predloženim zakonom definira pojem tiste udeležbe pri
dobičku, ki je predmet davčnih olajšav, ter pogoji za uresničitev
pravic iz tega naslova. Ker je izplačilo sredstev iz udeležbe pri
dobičku po predloženem zakonu odloženo za določeno časovno
obdobje, se s predloženim zakonom tudi natančno ureja
upravljanje in uporaba sredstev iz udeležbe pri dobičku v
navedenem obdobju, kar v veljavni zakonodaji ni urejeno.

Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94 in
82/94) dopušča, da delniška družba zagotovi pravico do udeležbe
pri dobičku družbe tudi zaposlenim.
Zakon o gospodarskih družbah ne opredeljuje delovnopravnih
vidikov udeležbe pri dobičku, ki jo opredeljujejo delovnopravni
predpisi, posebej pa tudi kolektivne pogodbe in pogodbe o
zaposlitvi. Možnost, da delavci pridobijo del plače na podlagi
uspešnosti poslovanja v denarju ali v delnicah predvideva 49.
člen Splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti
(Uradni list RS, št. 40/97), ki kriterije za določitev tega dela plače
ne ureja podrobneje, temveč prepušča njihovo ureditev delodajalcu
in sindikatu ob sprejemanju poslovnega načrta.

Predloženi zakon tudi pomembno dopolnjuje zakonsko ureditev
področja plačne politike, saj so rešitve vsebovane v predloženem
zakonu naravnane k zniževanju stroškov poslovanja z
dogovorjenim omejevanjem rasti plač ter povečevanju varčevanja
in vlaganja v razvoj in investicije, kar naj bi omejilo dosedanje
hitrejše povečevanje dejansko izplačanih plač v primerjavi z
izhodiščnimi plačami ter realno naraščanje dejanskih plač hitreje
od bruto domačega proizvoda, kar bi iahko imelo za posledico
ogrožanje konkurenčne sposobnost slovenskega gospodarstva
in možnosti za njegov nadaljnji razvoj.

Zakon o gospodarskih družbah opredeljuje le statusnopravne
vidike udeležbe pri dobičku, pri čemer je v ospredju vprašanje
odločanja o delitvi dobička, opredeljevanje načina razporeditve
dobička v statutu ter možnost povečanja osnovnega kapitala
delniške družbe v okviru instituta "pogojnega povečanja
osnovnega kapitala". Možnost udeležbe zaposlenih pri dobičku
družbe izhaja iz določbe tretje alinee prvega odstavka 318. člena
navedenega zakona, ki določa, da do pogojnega povečanja
osnovnega kapitala lahko pride tudi pri uresničitvi pravic delavcev
družbe za prejem novih delnic v zameno za vložek denarnih
terjatev, ki delavcem pripadajo iz udeležbe pri dobičku, ki jim jo
družba zagotavlja. Za zagotovitev t.i. posebnih pravic do udeležbe
pri dobičku, pa se v skladu z določbo tretjega odstavka 346.
člena navedenega zakona smiselno uporabljajo določbe zakona,
ki ureja zamenljive in dividendne obveznice.

Za uspešno nadaljevanje prestrukturiranja in povečevanja
produktivnosti in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva je
zato nujno potrebno izpeljati delitveno razmerje v korist varčevanja
in investicij. Izkušnje iz držav, ki razvijajo in spodbujajo različne
oblike udeležbe zaposlenih pri dobičku, kažejo, da ima ta nedvomno
pozitivne učinke na višji nivo produktivnosti in profitabilnosti družb,
prav tako pa tudi na večjo fleksibilnost plačne politike v družbah,
manj pogosta in velika njihanja v zaposlovanju, kot tudi višjo in
bolj stabilno rast zaposlovanja. Za bolj učinkovito in hitrejše
spodbujanje in uvajanje različnih oblik udeležbe zaposlenih pri
dobičku pri nas, še zlasti tistih, ki lahko posebej vplivajo na rast
produktivnosti, varčevanja in investicij v družbah, je tudi pri nas
potrebno vpeljati posebne mehanizme njihovega spodbujanja

Pravica do dela dobička je ena od najpomembnejših premoženjskih pravic delničarjev. Zakon o gospodarskih družbah pri ureditvi
navedene pravice stoji na stališču, da dobiček praviloma v celoti
pripada delničarjem. V skladu z določbo tretjega odstavka 228.
člena navedenega zakona imajo delničarji pravico do deleža
dobička, razen če je po skupščinskem sklepu o uporabi dobička,
sprejetim na podlagi zakona ali statuta, dobiček izvzet iz razdelitve
med delničarje. Zakon torej predpostavlja, da se dobiček v celoti
deli med delničarje, pri čemer dopušča le dve izjemi. Prva izjema
je možnost, ki je dana upravi, da skupaj z nadzornim svetom
odvede največ polovico dobička v rezerve, druga izjema pa je
možnost izvzetja dela dobička iz razdelitve med delničarje, kar
pa mora biti odločeno s skupščinskim sklepom o uporabi dobička,
ki pa mora imeti za to ustrezno podlago bodisi v zakonu bodisi v
statutu.

S tem v zvezi je potrebno postaviti ustrezne zakonske okvire za
spodbujanje tistih oblik nagrajevanja dela zaposlenih, ki izhajajo
iz dejansko ustvarjenih pozitivnih rezultatov poslovanja, ki je med
drugim rezultat zniževanja stroškov poslovanja ter povečevanja
varčevanja in investiranja tako ustvarjenih sredstev v razvoj
družbe.
Spodbujanje udeležbe zaposlenih pri dobičku družbe je tudi
predmet Priporočila Sveta Evropske unije št. 92/443/EEC z dne
27. julija 1992 (Council Recommendation 92/443/EEC of 27.
July 1992), s katerim je le-ta pozval države članice Evropske
unije, da:
• ustvarijo zakonske okvire, ki bodo omogočile udeležbo
zaposlenih v dobičku družbe;
• proučijo možnost uvedbe različnih predvsem davčnih spodbud,
ki bodo omogočile nadaljnji razvoj udeležbe zaposlenih pri
dobičku družbe;
• spodbujajo udeležbo pri dobičku tako, da omogočijo enostaven
dostop do vseh informacij v zvezi z udeležbo pri dobičku vsem
zainteresiranim stranem;
• uporabijo pozitivne izkušnje drugih držav, članic Evropske unije
pri odločitvi o spodbujanju posamezne oblike udeležbe pri
dobičku;
• zagotovijo take zakonske okvire, ki bodo omogočili različne
oblike udeležbe pri dobičku, vključno z kapitalsko udeležbo,
• zagotovijo, da bo odločitev o udeležbi pri dobičku sprejeta na
tistem nivoju, ki je v skladu z nacionalno zakonodajo najbližji
zaposlenim oziroma družbi; ter

V skladu z navedeno določbo lahko družba zagotovi zaposlenim
udeležbo pri dobičku, vendar mora biti taka odločitev sprejeta na
skupščini in mora imeti izrecno zakonsko ali statutarno podlago.
Ker take zakonske podlage v tem času v slovenski zakonodaji
ni, je po mnenju predlagatelja potrebno sprejeti predloženi zakon.
Pravica zaposlenega do udeležbe pri dobičku ne pomeni
korporacijskoga razmerja, temveč gre za obligacijskopravno
razmerje med delniško družbo in tretjo osebo, zaradi česar temelj
oziroma vsebina navedenega razmerja ni podrobneje urejena v
zakonu o gospodarskih družbah, temveč jo je potrebno posebej
urediti. Glede na dejstvo, da po veljavni slovenski zakonodaji
prejemki iz naslova udeležbe pri dobičku niso predmet davčnih
olajšav, je za pridobitev pravice do davčnih in drugih olajšav
potrebno sprejeti ustrezen zakon.
Izhajajoč iz navedene ocene stanja je, po mnenju predlagatelja,
potrebno s predloženim zakonom podrobneje urediti pravni temelj
poročevalec, št. 51
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za družbo kot za zaposlene, pogoj za to pa je odobritev oziroma
registracija sheme pri pristojnem davčnem organu. S predpisi je
pri posameznih shemah določen tudi najvišji znesek, ki ga lahko
prejme posamezni zaposleni iz naslova udeležbe pri dobičku (pri
managerski opcijski shemi skupna vrednost delnic, ki jih lahko
pridobi posamezni član uprave ne sme preseči njegove štirikratne
plače, vendar ne več kot 100.000 funtov).

• zvišujejo zavest uprave in zaposlenih o pomembnosti
navedenega vprašanja.
Navedeno priporočilo obvezuje države, članice Evropske unije,
da po izteku treh let od sprejema navedenega priporočila izdelajo
poročilo o stanju na področju udeležbe zaposlenih pri dobičku
družb na nacionalnem nivoju in ga dostavijo Svetu.

Pomanjkanje ustrezne zakonodaje ter odsotnost davčnih olajšav
so razlog, daje bila udeležba pri dobičku v BELGIJI do leta 1995
minimalna. V juniju 1995 je belgijska vlada kot del plačne politike
sprejela tudi nekaj ukrepov na področju spodbujanja udeležbe
zaposlenih na dobičku družbe. V skladu s sedaj veljavnimi predpisi
pridobi zaposleni davčne olajšave pri nakupu novih delnic družbe,
če jih ne odtuji najmanj pet let, predvidena pa je tudi pravica
zaposlenega do nakupa novih delnic družbe pod ugodnejšimi
pogoji, za gotovinske sheme udeležbe pri dobičku (s takojšnjim
ali odloženim plačilom) pa ni predvidenih davčnih olajšav.

Na podlagi prejetih podatkov je bilo izdelano posebno poročilo o
spodbujanju udeležbe zaposlenih pri dobičku in rezultatih
poslovanja (vključno z kapitalsko udeležbo) v državah članicah
(Report from the Commission - Pepper II promotion of participation by employed persons in profits and enterprise
results (including equity participation) in Member States,
Brussels. 08.01.1997).
Analize posredovanih podatkov kažejo na nesporno povezavo
med udeležbo zaposlenih pri dobičku družbe in porastom
produktivnosti v družbi, na drugi strani pa na tesno povezanost
razvoja udeležbe zaposlenih pri dobičku družbe s spodbujanjem
navedene oblike nagrajevanja dela z uvajanjem davčnih olajšav
za navedenih prejemke.

DANSKA pozitivna zakonodaja nima posebnih določb glede
spodbujanja ali ureditve udeležbe zaposlenih pri dobičku družbe
na podlagi gotovinske sheme, ureja pa tri možne negotovinske
sheme za zaposlene, ki pa so prostovoljne. Na podlagi prve sheme
ima vsak zaposleni pravico do nakupa novih delnic družbe pod
ugodnimi pogoji, vendar največ do vrednosti 10% njegove plače,
za kar je tudi oproščen plačila davka. V skladu z drugo shemo pa
ima zaposleni pravico do brezplačne pridobitve delnic družbe do
vrednosti največ 6.000 danskih kron, vendar ne več kot 10 %'
njegove plače, s tem, da tako pridobljene delnice ne sme odtujiti
najmanj sedem let. Tudi v tem primeru ima zaposleni pravico do
davčnih olajšav. V okviru tretje sheme pa lahko družba izda
zaposlenim obveznice brezplačno vendar največ do vrednosti
1.800 danskih kron po posameznemu zaposlenemu, vrednost
izdaje celotne emisije pa se družbi pri obdavčitvi priznava kot
strošek. Za pridobitev davčnih olajšav mora biti shema odprta za
vse zaposlene, vrednost celotne emisije ne sme presegati'10 %
letnega zneska plač vseh zaposlenih, zaposleni pa tako
pridobljenih obveznic ne smejo odtujiti najmanj pet let.

2. PRIMERJALNO PRAVNI PREGLED NEKATERIH
TUJIH UREDITEV
Sistemska ureditev udeležbe zaposlenih pri dobičku družbe je v
primerjavi z drugimi državami Evropske unije v največji možni
meri razvita v FRANCIJI. Francija je tudi edina država, v kateri je
udeležba zaposlenih pri dobičku družbe z zakonom določena kot
obvezna za vse družbe, ki imajo več kot 50 zaposlenih, s tem da
mora biti izplačilo sredstev iz udeležbe pri dobičku odloženo za
najmanj tri leta (pred uveljavitvijo zadnjih sprememb zakona je
navedeno obdobje znašalo najmanj pet let). V skladu z veljavno
zakonodajo je v Franciji pravni temelj za udeležbo zaposlenih pri
dobičku družbe sporazum sklenjen med delodajalcem in
predstavniki zaposlenih, ki mora zagotoviti kolektivno udeležbo
zaposlenih pri dobičku družbe. S sporazumom se lahko dogovorijo
različne sheme udeležbe pri dobičku. Z zakonom je tudi določen
najvišji znesek sredstev, ki se iz naslova udeležbe pri dobičku
lahko izplačajo zaposlenim. Navedeni znesek pri gotovinski shemi
znaša največ 20% letnega zneska bruto plač zaposlenih, s tem,
da je z zakonom določen tudi najvišji znesek, ki ga iz tega naslova
lahko prejme posamezni zaposleni. Z zakonom so tudi taksativno
našteti nameni, za katere se lahko v obdobju, za katero je izplačilo
sredstev odloženo, navedena sredstva uporabijo (za investicije
v družbi, za naložbe v davčne depozite z fiksno obrestno mero,
za naložbe v vrednostne papirje ter za naložbe v vzajemne sklade).
Družba in zaposleni od prejemkov izplačanih iz udeležbe pri
dobičku uživajo davčne olajšave, višina davčne olajšave pa je
odvisna od oblike izplačila (gotovina ali delnice) ter od dolžine
obdobja, za katero je to izplačilo odloženo. Sporazumi o udeležbi
pri dobičku morajo biti registrirani pri davčni upravi.
VELIKA BRITANIJA je naslednja država Evropske unije, v kateri
je udeležba zaposlenih pri dobičku družbe zelo razvita. Udeležba
pri dobičku je prostovoljna. V skladu z veljavno zakonodajo so v
Veliki Britaniji možne različne sheme udeležbe pri dobičku
(gotovinska shema, opcijska shema, delniška shema z takojšnjim
ali odloženim izplačilom), temeljna načela vseh navedenih shem
pa so: zaposleni imajo pravico do udeležbe pri dobičku družbe
pod enakimi pogoji; če se sredstva iz udeležbe pri dobičku
izplačujejo v obliki delnic, se izplačilo lahko izvrši le v delnicah,
katerih izdajatelj je družba; dobiček od upravljanja s sredstvi
družbe v obdobju, za katerega je izplačilo odloženo, pripada
zaposlenim. S predpisi je tudi natančno določen način oblikovanja
nakupne cene delnic pri posamezni shemi udeležbe pri dobičku,
pri kateri se izplačilo sredstev vrši v obliki delnic. Sredstva iz
naslova udeležbe pri dobičku so predmet davčnih olajšav, tako
28. oktober 1997

Z zakonom iz 1982 in 1986 je IRSKA uredila davčne olajšave za
udeležbo zaposlenih pri dobičku družbe v obliki delnic. Do davčnih
olajšav je upravičena tako družba kot zaposleni, pogoj za
uveljavitev davčnih olajšav pa je ustanovitev družbe-pooblaščenke
(trust), ki upravlja z temi delnicami v imenu zaposlenih, za pridobitev
polne davčne olajšave pa morajo delnice ostati pri družbipooblaščenki najmanj pet let. Vrednost tako pridobljenih delnic, ki
je osnova za davčno olajšavo, je z zadnjo spremembo zakona
(1995) povečan z 2.000 na 10.000 irskih funtov.
3. CILJI ZAKONA
Temeljni cilj predlaganega zakona je vzpostavitev zakonskih
okvirjev za spodbujanje tistih oblik nagrajevanja dela zaposlenih,
ki izhajajo iz dejansko ustvarjenega pozitivnega rezultata
poslovanja, zniževanje stroškov poslovanja z omejevanjem rasti
plač ter povečevanje ravni varčevanja in vlaganja v razvoj in
investiranje, kar vse bo imelo za posledico dvig konkurenčnosti
domačega gospodarstva in večjo stabilnost in rast zaposlenosti.
4. PREDLAGANE REŠITVE
S predlaganim zakonom je v skladu z dosedanjimi sistemskimi
rešitvami na tem področju ohranjeno načelo prostovoljnosti
udeležbe pri dobičku.
Predloženi zakon definira pojem udeležbe pri dobičku ter
5
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V primeru pogodbe o udeležbi pri dobičku, ki jo sklenejo družba in
zaposleni na t.i. "individualnih pogodbah o zaposlitvi", znaša
obdobje, za katerega mora biti izplačilo odloženo, najmanj pet let,
znesek udeležbe pri dobičku, od katerega se priznajo davčne in
druge olajšave, pa ne sme presegati skupno 5 % dobička
poslovnega leta, vendar ne več kot eno povprečno mesečno
plačo posameznega zaposlenega na t.i. "individualni pogodbi o
zaposlitvi", izplačano v tem poslovnem letu.

opredeljuje pojem tiste pogodbe o udeležbi pri dobičku, na podlagi
katere bodo družba in zaposleni pridobili pravico do davčnih
olajšav. Zakon ureja tako pogodbo o udeležbi pri dobičku, ki jo
sklenejo družba in tisti zaposleni, za katere velja tarifni del
kolektivnih pogodb kot pogodbo o udeležbi pri dobičku, ki jo
sklenejo družba in zaposleni, ki so na t.i. "individualnih pogodbah
o zaposlitvi", ki pa se med seboj ločita po obliki izplačila sredstev
iz udeležbi pri dobičku kakor tudi po dolžini obdobja, za katero bo
to izplačilo odloženo.

Za upravljanje s sredstvi iz udeležbe pri dobičku v obdobju, za
katero je izplačilo odloženo, je po predloženem zakonu pooblaščena družba. V predlogu zakona so taksativno našteti nameni, za
katere se lahko sredstva iz udeležbe pri dobičku uporabijo v
navedenem obdobju. Pri nalaganju sredstev iz udeležbe pri dobičku
v finančne inštrumente je s predloženim zakonom urejena dolžnost
omejitve in razpršitve tveganj.

Pogodbo o udeležbi pri dobičku, katere pogodbeni stranki sta
družba in zaposleni, za katere velja tarifni del kolektivne pogodbe,
sklene v imenu in za račun teh zaposlenih tisti organ, ki je v
skladu z veljavno zakonodajo pristojen za zastopanje kolektivnih
interesov zaposlenih. Ker je eden od pogojev za pridobitev pravice
zaposlenih do udeležbe pri dobičku, ki je predmet davčnih in
drugih olajšav, omejena rast plač v posameznem poslovnem letu,
je pravica do zastopanje interesov zaposlenih pri sklepanju
navedene pogodbe, dana v prvi vrsti reprezentativnemu sindikatu,
pod pogojem, da samostojno ali skupaj z drugimi reprezentativnimi
sindikati pridobi predhodno soglasje najmanj 50 % zaposlenih. Če
v družbi ni organiziranega reprezentativnega sindikata, je
zastopanje interesov delavcev pri sklepanju pogodbe o udeležbi
pri dobičku prepuščeno svetu delavcev, organiziranem v skladu
z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju, če
nobeden od navedenih organov ni organiziran v družbi, odločajo
o sklenitvi pogodbe zaposleni neposredno ob upoštevanju načela
absolutne večine pri odločanju.

Za uveljavitev davčnih olajšav od prejemkov iz naslova udeležbe
pri dobičku so s predloženim zakonom določeni trije pogoji, in
sicer: vpis pogodbe o udeležbi pri dobičku v poseben register pri
davčnem organu, omejena rast plač (družba v letu, v katerem se
ustvarja dobička, ki je predmet pogodbe o udeležbi pri dobičku,
ne sme realno povečati povprečno mesečno izplačanih plač na
zaposlenega iz ur, glede na predhodno leto) in namenska uporabe
sredstev iz udeležve pri dobičku v obdobju, za katero je izplačilo
sredstev bilo odloženo.
Nadzor nad izvajanjem določb predloženega zakona glede
obdavčevanja sredstev iz udeležbe pri dobičku bo po predlogu
zakona izvajal pristojni davči organ.

Pogodbo o udeležbi pri dobičku, katere pogodbeni stranki sta
družba in zaposleni na t.i. "individualnih pogodbah o zaposlitvi",
pa sklenejo ti zaposleni sami v svojem imenu in za svoj račun.

5. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLAGANIH
REŠITEV

S pogodbo o udeležbi pri dobičku, ki jo sklenejo družba in
zaposleni, za katere velja tarifni del kolektivnih pogodb, se lahko
dogovorijo štiri različne sheme udeležbe pri dobičku. V skladu z
navedenimi shemami imajo zaposleni pravico do izplačila deleža
dobička, ki jim pripada, delno ali v celoti v obliki gotovine ali v
obliki delnic, katerih izdajatelj je družba.

Predlagani zakon bo imel finančne posledice za državni proračun
v tistem delu, ki daje zaposlenemu in družbi, pod določenimi pogoji,
pravico cjo oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za
zaposlovanje in za porodniško varstvo ter oprostitev plačila davka
od dobička pravne osebe in davčne olajšave od prejemkov iz
naslova udeležbe pri dobičku po tem zakonu, kar vse bo imelo za
posledico zmanjšanje prihodkov državnega proračuna.

S pogodbo o udeležbi pri dobičku, ki jo sklenejo družba in zaposleni
na t.i. "individualnih pogodbah o zaposlitvi", pa se po predlogu
zakona lahko dogovori le delniška shema. Pri navedeni rešitvi je
predlagatelj izhajal iz dejstva, da gre v navedenih primerih za
vodilne delavce, ki morajo biti tesneje povezani s samo družbo in
rezultati njenega poslovanja.

Ob upoštevanju statističnih podatkov iz bilanc stanja in bilanc
uspeha za leto 1996 (vir: Agencija za plačilni promet) o pravnih
osebah, ki so v letu 1996 imele dobiček (brez bank in zavarovalnic),
ter ob upoštevanju omejitev iz predloženega zakona znaša skupni
obseg možnega izpada prihodkov državnega proračuna iz naslova
oprostitve plačila prispevkov po predloženem zakonu (ob
upoštevanju 38,47 % skupne prispevne stopnje) med 10.769,7
mio SIT in 16.785,3 mio SIT Navedena ocena izhaja iz
predpostavke največjega možnega izplačila sredstev iz udeležbe
pri dobičku, ki lahko znaša med 34.994 mio SIT (25 % dobička) in
43.632,1 mio SIT (10 % izplačanih povprečnih plač v gospodarskih
družbah, ki so izkazovale dobiček).

Pri ureditvi obsega pravic, ki pripadajo zaposlenim iz udeležbe pri
dobičku, je upoštevano načelo enakosti, in sicer tako, da
predloženi zakon določa kot pravilo, da mora biti shema udeležbe
pri dobičku enaka za vse zaposlene, v imenu in za račun katerih
je pogodba o udeležbi pri dobičku sklenjena.
Pri opredelitvi posameznega pojma pogodbe o udeležbi pri
dobičku, na podlagi katere družba in zaposleni imajo pravico do
davčnih in drugih olajšav, je s predloženim zakonom tudi natančno
določeno najkrajše časovno obdobje, za katero mora biti izplačilo
sredstev iz udeležbe pri dobičku odloženo ter najvišji znesek
udeležbe pri dobičku, od katerega se družbi in zaposlenemu
priznajo davčne in druge olajšave.

Pri tem pa je potrebno tudi upoštevati nasprotni učinek, ki ga bo
imelo omejevanje rasti plač, ki je po predloženem zakonu pogoj
za uveljavitev oprostitve plačevanja davkov in prispevkov Na
makro nivoju se bodo manjši prihodki proračuna iz naslova
oprostitve plačevanja prispevkov po predloženem zakonu
kompenzirali z manjšimi odhodki na račun nižjega usklajevanja
pokojnin in nižjih odstotkov za valorizacijo plač iz prejšnjih let.

Predmet davčne olajšave po predloženem zakonu je na podlagi
pogodbe, ki jo sklenejo družba in zaposleni, za katere velja tarifni
del kolektivne pogodbe, lahko le tisti del dobička poslovnega leta,
katerega izplačilo je odloženo za najmanj tri leta in ki ne presega
20 % tega dobička, vendar ne več kot 10 % letnega zneska plač,
izplačanih v družbi v poslovnem letu, v katerem je bil ta dobiček
ustvarjen, s tem da del dobička, ki se izplača posameznemu
zaposlenemu na podlagi te pogodbe ne sme presegati
povprečnega mesečnega zneska plače tega zaposlenega,
izplačane v tem poslovnem letu.
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Ker bo oblika in višina davčne olajšave urejena s posebnimi
zakoni, ki urejajo odmero in plačevanje davka od dobička pravne
osebe in odmero in plačevanje dohodnine, bo ocena finančnih
posledic predlaganih rešitev navedena v predlogih teh zakonov.
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II. POGODBA O UDELEŽBI PRI DOBIČKU

BESEDILO ČLENOV

5. člen
(Pogodba o udeležbi pri dobičku)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

(1) Pogodba o udeležbi pri dobičku je pogodba, s katero se družba
zaveže, da bo zaposlenim izplačala del dobička poslovnega leta
v gotovini oziroma da jim bo izročila delnice, katerih izdajatelj je, v
vrednosti, ki ustreza delu dobička, pri katerem so zaposleni
udeleženi, v rokih in na način določen s to pogodbo.

1. člen
(Področje urejanja)
(1) Ta zakon ureja tiste oblike udeležbe pri dobičku, pri katerih
družba oziroma zaposleni pridobijo davčne in druge olajšave
oziroma druge pravice po posebnih zakonih.

(2) Pogodba o udeležbi pri dobičku, na podlagi katere družba in
zaposleni iz prve alinee prvega odstavka 2; člena tega zakona
pridobijo davčne in druge olajšave po tem zakonu, je tista pogodba
o udeležbi pri dobičku, na podlagi katere se tem zaposlenim po
poteku določenega časovnega obdobja, ki ne sme biti krajše od
treh let, izplača največ 20 % dobička poslovnega leta, vendar ne
več kot 10 % letnega zneska plač, izplačanih v družbi v tem
poslovnem letu, s tem, da del dobička, ki se izplača posameznemu
zaposlenemu na podlagi te pogodbe, ne sme presegati
povprečnega mesečnega zneska plače tega zaposlenega,
izplačane v poslovnem letu, katerega dobiček je predmet te
pogodbe.

(2) Udeležba pri dobičku po tem zakonu je prostovoljna.
2. člen
(Opredelitev zaposlenega)
(1) Za zaposlenega po tem zakonu se šteje:
• fizična oseba, ki je v delovnem razmerju v družbi v poslovnem
letu, v katerem je bil ustvarjen dobiček, ki je predmet pogodbe iz
5. člena tega zakona in za katero velja tarifni del kolektivne
pogodbe,
• član uprave, poslovodja ter fizična oseba, ki je v delovnem
razmerju v družbi v poslovnem letu, v katerem je bil ustvarjen
dobiček, ki je predmet pogodbe iz 5. člena tega zakona in za
katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe.

(3) Pogodba o udeležbi pri dobičku, na podlagi katere družba in
zaposleni iz druge alinee prvega odstavka 2. člena tega zakona
pridobijo davčne in druge olajšave po tem zakonu, je tista pogodba
o udeležbi pri dobičku, na podlagi katere se družba zaveže, da
bo po poteku določenega časovnega obdobja, ki ne sme biti
krajše od pet let, izplačala tem zaposlenim del dobička
posameznega poslovnega leta, tako, da jim bo izročila delnice,
katerih izdajatelj je družba, v vrednosti, ki skupno ne sme preseči
5 % dobička poslovnega leta, s tem, da vrednost delnic, ki se
izročijo posameznemu zaposlenemu iz druge alinee prvega
odstavka 2. člena tega zakona na podlagi te pogodbe, ne sme
presegati povprečnega mesečnega zneska plače tega
zaposlenega, izplačane v poslovnem letu, katerega dobiček je
predmet te pogodbe.

(2) S pogodbo iz 5. člena tega zakona se iahko določi, da mora
biti oseba iz prejšnjega odstavka za pridobitev pravice do udeležbe
pri dobičku po tem zakonu v delovnem razmerju v družbi določeno
časovno obdobje. Tako določeno obdobje ne sme biti daljše od
šest mesecev.
3. člen
(Veljavnost določb tega zakona)
(1) Določbe tega zakona veljajo za gospodarske družbe, ki so
organizirane kot kapitalske družbe po zakonu, ki ureja
gospodarske družbe (v nadaljnjem besedilu: družba).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se ta zakon ne
uporablja za:

(4) Če se s pogodbo o udeležbi pri dobičku prizna zaposlenim
pravica do udeležbe pri dobičku v višjem znesku, kot je to določeno
v drugem oziroma tretjem odstavku tega člena, družba in zaposleni
pridobijo davčne in druge olajšave zgolj za tisti del udeležbe pri
dobičku, ki ne presega zneska, navedenega v teh odstavkih.

• družbe, katerih edini delničar ali družbenik je Republika Slovenija
oziroma občine;

(5) Pogodbo o udeležbi pri dobičku iz drugega odstavka tega
člena sklenejo kot pogodbene stranke družba in zaposleni iz
prve alinee prvega odstavka 2. člena tega zakona, pogodbo iz
tretjega odstavka tega člena pa družba in zaposleni iz druge
alinee prvega odstavka 2. člena tega zakona.

• družbe, katerih edini delničar ali družbenik je pravna oseba,
katere edini delničar, družbenik ali ustanovitelj je Republika
Slovenija oziroma občine;
• družbe, ki opravljajo gospodarske javne službe, urejene s
posebnimi zakoni;

6. člen
(Sklenitev pogodb s strani družbe)

• družbe, katerih dejavnost je prirejanje posebnih iger na srečo;

(1) Na strani družbe odloča o sklenitvi pogodbe o udeležbi pri
dobičku iz drugega oziroma tretjega odstavka 5. člena tega zakona
skupščina družbe.

• investicijske družbe, ustanovljene v skladu z zakonom o
investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS,
št. 6/94 in 25/97) in

(2) Skupščina lahko sprejme sklep iz prejšnjega odstavka, če je
v statutu družbe določeno, da se zaposlenim zagotovi udeležba
pri dobičku.

• Loterijo Slovenije, d.d., Ljubljana.
4. člen
(Uporaba zakonskih določb)

(3) V statutu mora biti del dobička, ki pripada zaposlenim iz naslova
udeležbe pri dobičku, določen v odstotku dobička poslovnega
leta.

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na delniško družbo, se
smiselno uporabljajo tudi za družbo z omejeno odgovornostjo,
če je družba, za katero veljajo določbe tega zakona, organizirana
v tej pravno organizacijski obliki.
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(4) Sklep, s katerim skupščina odloči o sklenitvi pogodbe o udeležbi
pri dobičku v obliki delniške sheme, je veljaven, če skupščina'
pred oziroma najkasneje sočasno s sprejemom tega sklepa
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sprejme ustrezen sklep, na podlagi katerega bo družba lahko
izpolnila obveznost izročiti delnice v skladu s pogodbo o udeležbi
pri dobičku.

družbe ter reprezentativni sindikat, ki posamično ali skupaj z
drugimi reprezentativnimi sindikati izpolni pogoj iz prvega odstavka
7. člena tega zakona oziroma svet delavcev.

(5) Za ustrezen sklep iz četrtega odstavka tega člena se šteje
sklep o pogojnem povečanju osnovnega kapitala zaradi
uresničitve pravic zaposlenih do udeležbe pri dobičku.

(2) Reprezentativni sindikat iz prejšnjega odstavka oziroma svet
delavcev naslovi pobudo na upravo družbe, ki je dolžna o pobudi
obvestiti skupščino. Pogajanja za sklenitev pogodbe vodi uprava
družbe. Če uprava družbe ne sprejme pobude za začetek pogajanj,
lahko reprezentativni sindikat oziroma svet delavcev pobudo
naslovi neposredno na skupščino.

(6) Kadar so delnice, katerih izdajatelj je družba, že uvrščene v
borzno kotacijo, lahko skupščina namesto sklepa iz petega
odstavka tega člena sprejme sklep o pridobitvi lastnih delnic zaradi
uresničitve pravic zaposlenih do udeležbe pri dobičku na podlagi
delniške sheme.

(3) Če reprezentativni sindikat oziroma svet delavcev ne sprejme
pobude uprave družbe oziroma delničarjev za sklenitev pogodbe,
lahko le-ti s pobudo seznanijo zaposlene neposredno ter jih
pozovejo, da imenujejo osebe, pooblaščene za sodelovanje na
pogajanjih za sklenitev pogodbe.

7. člen
(Kolektivno odločanje o sklenitvi pogodbe)
(1) V imenu zaposlenih iz prve alinee prvega odstavka 2. člena
tega zakona odloča o sklenitvi pogodbe o udeležbi pri dobičku iz
drugega odstavka 5. člena tega zakona pristojni organ
reprezentativnega sindikata, organiziranega v družbi, če za to
pridobi poprejšnje pisno soglasje več kot 50 % zaposlenih iz prve
alinee prvega odstavka 2. člena tega zakona.

(4) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi v primeru, če
v družbi ni organiziranega reprezentativnega sindikata in ne sveta
delavcev.

(2) Če je v družbi organiziranih več reprezentativnih sindikatov,
ki skupaj izpolnijo pogoj iz prejšnjega odstavka, odločajo o sklenitvi
pogodbe ti sindikati skupaj oziroma tisti reprezentativni sindikati,
ki skupaj izpolnijo pogoj iz prvega odstavka tega člena.

(1) Pogodba o udeležbi pri dobičku mora vsebovati:

10. člen
(Vsebina pogodbe)

• pogodbene stranke
• predmet pogodbe,
• višino nadomestila za uporabo sredstev v družbi,
• kriterije za določitev deleža sredstev, ki pripada posameznemu
zaposlenemu, iz udeležbe pri dobičku,
• shemo udeležbe pri dobičku, ki se s pogodbo dogovori,
• namen uporabe sredstev iz udeležbe pri dobičku v družbi
oziroma naložbeno politiko,
• dospelost pravice v izplačilo
• način obveščanja zaposlenih ter
• prenehanje pogodbe.

(3) Če v družbi ni organiziranega reprezentativnega sindikata ali
če ta sindikat posamično ali skupaj z drugimi reprezentativnimi
sindikati ne izpolni pogoja iz prvega odstavka tega člena, odloča
o sklenitvi pogodbe o udeležbi pri dobičku iz drugega odstavka 5.
člena tega zakona svet delavcev, organiziran v skladu z zakonom,
ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.
(4) Če v družbi ni organiziranega reprezentativnega sindikata in
ne sveta delavcev, odločajo o sklenitvi pogodbe o udeležbi pri
dobičku zaposleni iz prve alinee prvega odstavka 2. člena tega
zakona neposredno na zboru delavcev.

(2) S shemo udeležbe pri dobičku, ki je sestavni del pogodbe o
udeležbi pri dobičku, se določijo:
• pravice, ki jih imajo zaposleni iz udeležbe pri dobičku,
• način in roki za uveljavitev teh pravic,

(5) Sklep o sklenitvi pogodbe mora biti sprejet z večino glasov
vseh zaposlenih iz prve alinee prvega odstavka 2. člena tega
zakona. Pogodba je s strani zaposlenih iz prve alinee prvega
odstavka 2. člena tega zakona sklenjena, ko je sprejet sklep o
sklenitvi pogodbe s predpisano večino glasov.

(3) Shema udeležbe pri dobičku dogovorjena s posamezno
pogodbo o udeležbi pri dobičku, mora biti enaka za vse zaposlene,
v imenu in za račun katerih je ta pogodba sklenjena.

(6) Sklep iz prejšnjega odstavka potrdi notar v notarskem
zapisniku. V zapisniku se navede kraj in datum sestanka zbora
delavcev, notarjevo ime, izid glasovanja in ugotovitev predsedujočega zbora o sprejetju sklepa ter ime osebe pooblaščene za
podpis pogodbe o udeležbi pri dobičku.

11. člen
(Predmet pogodbe)
(1) Predmet pogodbe o udeležbi pri dobičku je lahko del dobička
posameznega poslovnega leta ali del dobička dveh ali več
zaporednih poslovnih let.

(7) Pogodba sklenjena v skladu s tem členom učinkuje za vse
zaposlene iz prve alinee prvega odstavka 2. člena tega zakona.

(2) Če je s pogodbo o udeležbi pri dobičku dogovorjena gotovinska
shema, ima zaposleni poleg pravice do izplačila dela dobička
ugotovljenega v skladu s tretjim odstavkom tega člena, tudi pravico
do izplačila sorazmernega dela sredstev iz naslova nadomestila
za uporabo sredstev iz udeležbe pri dobičku v družbi oziroma do
izplačila sorazmernega dela dobička ustvarjenega z gospodarjenjem s temi sredstvi v skladu s tem zakonom.

8. člen
(Individualno odločanje o sklenitvi pogodbe)
Zaposleni Iz druge alinee prvega odstavka 2. člena tega zakona
sklenejo pogodbo o udeležbi pri dobičku iz tretjega odstavka 5.
člena tega zakona sami v svojem imenu in za svoj račun.
9. člen
(Postopek za sklenitev pogodbe)

(3) Če ni s pogodbo o udeležbi pri dobičku drugače določeno, se
delež dobička, ki pripada posameznemu zaposlenemu iz udeležbe
pri dobičku, določi na podlagi njegove povprečne mesečne plače
izplačane v poslovnem letu, v katerem je bil ustvarjen dobiček, ki
je predmet pogodbe o udeležbi pri dobičku in povprečnega števila
delovnih dni, ki jih je opravil v tem poslovnem letu.

' (1) Pobudo za sklenitev pogodbe o udeležbi pri dobičku lahko da
uprava družbe, prokurist ali več vodilnih delavcev skupaj, delničarji,
katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala
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12. člen
(Pridobitev in dospelost pravice do izplačila)

izdanih delnic družbe na dan 31. 12. poslovnega leta. katerega
dobiček je predmet pogodbe o udeležbi pri dobičku.

(1) Zaposleni pridobi pravico do izplačila deleža dobička, ki mu
pripada v skladu s posamezno shemo udeležbe na dobičku, z
dnem ko je sprejet sklep o razporeditvi dobička, ki je predmet
pogodbe o udeležbi pri dobičku.

16. člen
(Izpolnitev obveznosti na podlagi delniške sheme)
(1) Kadar je s pogodbo o udeležbi pri dobičku dogovorjena delniška
shema, se na dan dospelosti šteje, da je posamezni zaposleni
vplačal število delnic, ki je enako razmerju med višino njegovega
deleža pri dobičku in ceno teh delnic.

(2) Pravica iz prejšnjega odstavka dospe v izplačilo naslednji dan
po izteku obdobja, za katerega je bilo izplačilo odloženo.

(2) Če razmerje iz prvega odstavka tega člena ni enako celemu
številu, mora družba zaposlenemu presežek, ki ga ni bilo mogoče
uporabiti za polno vplačilo delnice, izplačati z nakazilom denarnega
zneska.

III. SHEME UDELEŽBE PRI DOBIČKU
13. člen
(Vrste shem)

(3) Družba mora izdati delnice, vplačane na način iz prvega
odstavka tega člena, in jih izročiti zaposlenemu v petnajstih dneh
po izvršenem vplačilu.

Glede na način izplačila sredstev zaposlenim, je shema udeležbe
pri dobičku lahko:
•
•
•
•

gotovinska shema,
delniška shema,
alternativna shema,
kombinirana shema.

(4) Družba mora delnice iz prejšnjega odstavka izdati v nematerializirani obliki.
(5) Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi v
primeru, ko je družba pridobila lastne delnice zaradi uresničitve
pravic zaposlenih do udeležbe pri dobičku.

14. člen
(Gotovinska shema)

17. člen
(Alternativna shema)

(1) Gotovinska shema je shema udeležbe pri dobičku, ki daje
zaposlenemu pravico do izplačila celotnega deleža dobička, ki
mu pripada, v gotovini.

(1) Alternativna shema je shema udeležbe pri dobičku, ki daje
zaposlenemu pravico do izbire med nakupom določenega števila
navadnih delnic, ki se glasijo na ime, katerih izdajatelj je družba,
na določen dan po naprej določeni ceni, v vrednosti, ki ustreza
celotnemu deležu dobička, ki mu pripada, ali izplačilom tega
deleža v gotovini.

(2) Kadar je s pogodbo o udeležbi pri dobičku dogovorjena
gotovinska shema, mora družba ob dospelosti vsakemu upravičencu izplačati denarni znesek v višini, ki ustreza njegovemu
deležu pri dobičku, ki je predmet pogodbe.
15. člen
(Delniška shema)

(2) Kadar je s pogodbo o udeležbi pri dobičku dogovorjena
alternativna shema mora pogodba vsebovati ceno delnic, ki jih bo
izdala družba na podlagi navedene sheme, če zaposleni uveljavi
nakupno opcijo, ter rok za uveljavitev te pravice.

(1) Delniška shema je shema udeležbe pri dobičku, ki daje
zaposlenemu pravico do izplačila celotnega deleža dobička, ki
mu pripada, v obliki navadnih delnic, ki se glasijo na ime, katerih
izdajatelj je družba.

(3) Nakupna cena delnic, izdanih na podlagi alternativne sheme
se določi v skladu s 15. členom tega zakona.

(2) Za delnice, izdane na podlagi delniške sheme, se ne uporabljajo
določbe zakona, ki ureja trg vrednostnih papirjev o javni ponudbi
vrednostnih papirjev.

(4) Za izpolnitev obveznosti na podlagi alternativne sheme z izdajo
in izročitvijo delnic se uporabljajo določbe tega zakona o izpolnitvi
obveznosti na podlagi delniške sheme.

(3) Kadar je s pogodbo o udeležbi pri dobičku dogovorjena delniška
shema, mora pogodba in sklep iz petega odstavka 6. člena tega
zakona vsebovati ceno, po kateri zaposleni na dan dospelosti
pravice do udeležbe pri dobičku vplačajo delnice.

(5) Če zaposleni ne uveljavi nakupne opcije do izteka opcijskega
roka, mu mora družba izplačati pripadajoči delež dobička v
gotovini, najkasneje v roku 15 dni po izteku opcijskega roka.
18. člen
(Kombinirana shema)

(4) Cena delnic, izdanih na podlagi delniške sheme, ne sme biti
nižja od zadnje tržne cene že izdanih delnic družbe, če so te
delnice uvrščene v borzno kotacijo najmanj šest mesecev pred
sprejemom sklepa iz petega odstavka 6. člena tega zakona.

(1) Kombinirana shema je shema udeležbe pri dobičku, ki daje
zaposlenemu pravico do izplačila deleža dobička, ki mu pripada,
delno v gotovini in delno v obliki navadnih delnic, ki se glasijo na
ime, katerih izdajatelj je družba.

(5) Kot zadnja tržna cena iz prejšnjega odstavka se šteje
povprečna cena že izdanih delnic družbe, s katerimi bodo delnice,
izdane na podlagi delniške sheme tvorile isti razred, dosežena pri
poslovanju s temi delnicami na borzi v zadnjih dvanajstih mesecih
pred sprejemom sklepa iz petega odstavka 6. člena tega zakona.

(2) Za izpolnitev obveznosti na podlagi kombinirane sheme se za
del dobička, katerega izplačilo se vrši v gotovini, uporabljajo
določbe tega zakona, ki urejajo gotovinsko shemo, za tisti del
dobička, katerega izplačilo se vrši v obliki delnic, pa določbe tega
zakona, ki urejajo delniško shemo in izpolnitev obveznosti na
podlagi delniške sheme.

(6) Če tržna cena delnic ni znana, cena delnic, izdanih na podlagi
delniške sheme, ne sme biti nižja od knjigovodske vrednosti že
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23. člen
(Prenos upravljanja)

IV. SREDSTVA IZ UDELEŽBE NA DOBIČKU
19. člen
(Upravljanje s sredstvi iz udeležbe pri dobičku)
S sredstvi iz udeležbe pri dobičku v času od dneva pridobitve
pravice do sredstev iz udeležbe pri dobičku do dneva ko ta pravica
dospe v izplačilo (v nadaljnjem besedilu: čas mirovanja pravic)
upravlja družba.

(1) Če družba sredstev iz udeležbe pri dobičku ne uporabi v
skladu z določbo prve in druge alinee prvega odstavka 20.
člena tega zakona, mora skleniti pogodbo o gospodarjenju s temi
sredstvi za čas mirovanja pravic s pooblaščenim udeležencem
trga vrednostnih papirjev v skladu s predpisi, ki urejajo trg
vrednostnih papirjev.

20. člen
(Uporaba sredstev)

(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka mora družba določiti
naložbeno politiko v skladu s 24: členom tega zakona.

(1) Družba lahko sredstva iz udeležbe pri dobičku v času
mirovanja pravic uporabi izključno:

(3) K pogodbi iz prvega odstavka tega člena mora družba pridobiti
predhodno soglasje pravne ali fizične osebe, ki je sklenila pogodbo
v imenu in za račun zaposlenih.

• za investicije v nakup oziroma adaptacijo poslovnih prostorov
ter nakup opreme v družbi,
• za razvojne projekte družbe,
• za naložbe v finančne inštrumente v skladu s 24. členom tega
zakona,

24. člen
(Naložbena politika)
(1) S pogodbo iz prvega odstavka 23. člena tega zakona mora
družba pooblastiti pooblaščenega udeleženca trga vrednostnih
papirjev, da sredstva iz udeležbe pri dobičku naloži samo v
naslednje oblike naložb:

(2) Minister, pristojen za gospodarstvo, določi kateri projekti se
štejejo za razvojne projekte po tem zakonu.
21. člen
(Nadomestilo za uporabo sredstev v družbi)

• v vrednostne papirje Republike Slovenije in Banke Slovenije
• v depozite in druge naložbe v banke v Republiki Sloveniji;
• v lastniške vrednostne papirje domačih izdajateljev, ki kotirajo
na borzi v Republiki Sloveniji;
• v dolžniške vrednostne papirje domačih izdajateljev, ki kotirajo
na borzi v Republiki Sloveniji.

(1) Če je s pogodbo o udeležbi pri dobičku dogovorjena gotovinska
shema, mora družba zaposlenim, ko sredstva iz udeležbe pri
dobičku dospejo v izplačilo, poleg teh sredstev izplačati tudi
sredstva iz naslova nadomestila za njihovo uporabo v času
mirovanja pravic.

(2) Sredstva iz udeležbe pri dobičku morajo biti naložena tako, da
skupno stanje naložb v posamezno obliko, razen za naložbe v
vrednostne papirje Republike Slovenije, ne sme presegati 25 %
skupnega stanja sredstev iz udeležbe pri dobičku, s tem, da
vrednost naložb v vrednostne papirje istega izdajatelja ne sme
presegati 5 % vseh naložb v vrednostne papirje.

(2) Nadomestilo za uporabo sredstev iz prejšnjega odstavka se
obračuna v višini temeljne obrestne mere, določene v skladu z
zakonom.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se s pogodbo o
udeležbi pri dobičku iz drugega odstavka 5. člena tega zakona
nadomestilo za uporabo sredstev iz prvega odstavka tega člena
lahko določi tudi v višini odstotka, za katerega se je povečal
dobiček, ugotovljen v davčnem izkazu za poslovno leto, katerega
dobiček je predmet pogodbe o udeležbi pri dobičku, glede na
preteklo leto.

25. člen
(Rezultat gospodarjenja s sredstvi)
%
(1) Rezultat gospodarjenja s sredstvi iz udeležbe pri dobičku v
skladu z določbo 24. člena tega zakona se ugotavlja ob izteku
časa mirovanja pravic.

22. člen
• (Revidiranje namenske uporabe sredstev)

(2) Če ni s tem zakonom drugače določeno, pripada dobiček
ustvarjen z gospodarjenjem s sredstvi iz udeležbe pri dobičku
družbi.

(1) Družba mora v času mirovanja pravic zagotoviti revidiranje
svojega poslovanja.

(3) Če je s pogodbo o udeležbi pri dobičku dogovorjena gotovinska
shema in je z gospodarjenjem s sredstvi iz udeležbe pri dobičku
bil ustvarjen dobiček, ta dobiček pripada zaposlenim.

(2) Obveznost zagotovitve revidiranja iz prejšnjega odstavka se
nanaša tudi na tiste družbe, ki po zakonu, ki ureja gospodarske
družbe, niso zavezane k reviziji letnih računovodskih izkazov.

(4) Če je dobiček iz prejšnjega odstavka višji od nadomestila za
uporabo sredstev iz udeležbe pri dobičku, obračunanega v skladu
z drugim oziroma tretjim odstavkom 21. člena tega zakona,
presežek nad navedenim zneskom, ne glede na določbo
prejšnjega odstavka, pripada družbi.

(3) Revizor mora pri sestavljanju poročila o revidiranju poslovanja
družbe v dodatku k poročilu o revidiranju letnih računovodskih
izkazov obvezno izdelati tudi dodatno poročilo o uporabi sredstev
iz udeležbe pri dobičku v družbi.

26. člen
(Obveščanje)

(4) Dodatno poročilo iz prejšnjega odstavka mora poleg obvezne
vsebine, določene z zakonom o revidiranju in revizijskimi standardi,
obsegati tudi mnenje revizorja o tem ali so sredstva iz udeležbe
pri dobičku uporabljena v družbi za namene določene s tem
zakonom ter mnenje ali poročila, ki jih sestavlja družba za namene
obveščanja zaposlenih o stanju sredstev odražajo stanje, ki je
razvidno iz revidiranih izkazov.
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Družba mora najmanj enkrat letno obvestiti pravno ali fizično
osebo, ki je v imenu zaposlenih sklenila pogodbo o udeležbi pri
dobičku, o stanju sredstev, ki pripadajo zaposlenim iz udeležbe
pri dobičku, ter o načinu upravljanja s temi sredstvi v času
mirovanja pravic.
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32. člen
(Prijava za vpis v register pogodb)

V. PRIDOBITEV DAVČNIH IN DRUGIH OLAJŠAV
27. člen
(Plačevanje prispevkov)

(1) Prijavo za vpis v register pogodb vloži oseba, ki je po zakonu
ali aktih družbe pooblaščena za zastopanje družbe.

Od prejemkov iz udeležbe pri dobičku po tem zakonu se ne
plačuje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za
zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in za porodniško
varstvo.

(2) Prijava za vpis pogodbe o udeležbi pri dobičku v register
pogodb mora vsebovati podatke o pogodbenih strankah,
veljavnosti pogodbe, shemi udeležbe pri dobičku, ki se s pogodbo
oblikuje, roku dospelosti izplačil na podlagi te pogodbe, višini in
vrsti davčnih in drugih olajšav, ki se lahko uveljavljajo na podlagi
te pogodbe ter druge podatke, določene s predpisom iz 33. člena
tega zakona.

28. člen
(Obdavčitev družbe)
Sredstva iz udeležbe pri dobičku po tem zakonu se družbi
priznavajo kot odhodek v skladu s posebnim zakonom, ki ureja
obračunavanje in plačevanje davka od dobička pravnih oseb.

(3) Prijavi je potrebno priložiti pogodbo o udeležbi pri dobičku v
izvirniku ali overjenem prepisu, notarski zapisnik o sprejemu
sklepa o sklenitvi pogodbe, poimenski seznam zaposlenih, v imenu
in za račun katerih je sklenjena pogodba o udeležbi pri dobičku, z
navedbo njihovih rojstnih podatkov, prebivališča, podatkov o
državljanstvu, enotni matični številki zaposlenih ter njihovi davčni
številki.

29. člen
(Obdavčitev zaposlenega)
(1) Zaposlenemu se od prejemkov iz naslova udeležbe pri dobičku
po tem zakonu priznajo olajšave v skladu s posebnim zakonom,
ki ureja odmero in plačevanje dohodnine.

(4) Prijavo je treba vložiti v 15 dneh po sprejemu sklepa o
razporeditvi dobička, ki je predmet pogodbe o udeležbi pri dobičku.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se zaposlenemu iz
druge alinee prvega odstavka 2. člena tega zakona priznajo
davčne olajšave samo od prejemkov, izplačanih na podlagi
delniške sheme.

(5) Za vpis v register pogodb je treba prijaviti tudi vsako
spremembo pogodbe o udeležbi pri dobičku oziroma vsako
spremembo podatkov, ki so vpisani v register pogodb, in prijavi
priložiti listine, na katerih te spremembe temeljijo ter prijaviti stečaj
družbe, podpisnice pogodbe o udeležbi pri dobičku.

(3) Višina davčne olajšave je odvisna od načina izplačila deleža
dobička, ki pripada zaposlenemu iz udeležbe pri dobičku po tem
zakonu, in od dolžine obdobja, za katerega je to izplačilo bilo
odloženo.

(6) Prijavo sprememb je potrebno vložiti v 15 dneh od nastanka
spremembe.

30. člen
(Pogoji za uveljavitev olajšav)

33. člen
(Podzakonski akt)

Družbi oziroma zaposlenim se prizna oprostitev plačila prispevkov
v skladu z določbo 27. člena tega zakona in davčne olajšave v
skladu z 28. in 29. členom tega zakona:

Natančnejše predpise o vsebini in obliki prijave za vpis v register
pogodb, prijavi sprememb, načinu dajanja podatkov ter
dokumentaciji, ki jo je potrebno priložiti prijavi za vpis v register
pogodb, izda minister, pristojen za finance.

• če je pogodba o udeležbi pri dobičku vpisana v poseben register v skladu s tem zakonom

34. člen
(Postopek vpisa v register pogodb)

■ če družba v poslovnem letu, v katerem je bil ustvarjen dobiček,
ki je predmet pogodbe o udeležbi pri dobičku, ni realno povečala
povprečno mesečno Izplačanih plač na zaposlenega iz ur, glede
na predhodno leto in
*
' če so bila sredstva iz udeležbe pri dobičku v družbi uporabljena
namensko v skladu z določbo 20. člena tega zakona.

(1) Postopek za vpis v register pogodb se začne z vložitvijo
prijave iz 32. člena tega zakona.
(2) O vpisu v register pogodb odloča na prvi stopnji davčni urad,
na območju katerega je družba vpisana v davčni register.
(3) Davčni organ iz prejšnjega odstavka opravi vpis v register
pogodb, če je prijavo v predpisani obliki In vsebini vložila oseba iz
prvega odstavka 32. člena tega zakona, če so prijavi priložene
predpisane listine In če je pogodba o udeležbi pri dobičku, ki se
prijavlja ža vpis v register v skladu s tem zakonom.

31. člen
(Registracija pogodbe)
(1) Pogodba o udeležbi pri dobičku po tem zakonu se vpiše v
poseben register, ki ga vodi pristojni davčni organ (v nadaljnjem
besedilu: register pogodb).

(4) Davčni organ Iz drugega odstavka tega člena mora oceniti ali
so za vpis v register pogodb izpolnjeni predpisani pogoji ter Izdati
odločbo, s katero odloči o prijavi za vpis v register pogodb.

(2) Register pogodb se sestoji Iz glavne knjige in zbirke listin.
(3) Glavna knjiga je namenjena vpisu podatkov, za katere ta
zakon ali na njegovi podlagi Izdan predpis določa, da se vpISejo v
register pogodb.

(5) Odločba Iz prejšnjega odstavka se vroči strankam,
podpisnicam pogodbe o udeležbi pri dobičku.

(4) Pogodba o udeležbi pri dobičku In listine, za katere ta zakon ali
na njegovi podlagi izdan predpis določa, da se predložijo registru
pogodb, se vložijo v zbirko listin.

(6) Z odločbo o vpisu pogodbe v register pogodb davčni organ
tudi odloči o vrsti In višini davčne In druge olajšave, ki se
pogodbenim strankam priznajo na podlagi vpisane pogodbe o
udeležbi pri dobičku.

28. oktober 1997
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35. člen
(Pravna sredstva)

39. člen
(Pogoj omejevanja rasti plač)

(1) Zoper odločbo iz četrtega odstavka 34. člena tega zakona je
dovoljena pritožba.

Način izkazovanja podatkov o plačah izplačanih v poslovnem
letu, v katerem je bil ustvarjen dobiček, ki je predmet pogodbe o
udeležbi pri dobičku, ter metodologijo spremljanja navedenih
podatkov predpiše minister, pristojen za delo.

(2) Pritožba se vloži v roku 15 dni od vročitve odločbe na Glavni
urad Davčne uprave Republike Slovenije.

40. člen
(Pogoj namenske porabe sredstev)

(3) Pravico do vložitve pravnega sredstva iz prejšnjega odstavka
imajo le pogodbene stranke, podpisnice pogodbe o udeležbi pri
dobičku.

Nadzorni organ iz 45. člena tega zakona mora pred dospelostjo
pravice do izplačila sredstev iz udeležbe pri dobičku po tem
zakonu opraviti pregled namenske porabe sredstev iz udeležbe
pri dobičku v skladu z določbo 20. člena tega zakona.

36. člen
(Učinek vpisa)

41. člen
(Izplačilo sredstev pred dospelostjo)

Z vpisom pogodbe o udeležbi pri dobičku v register pogodb družba
in zaposleni pridobijo pravico do oprostitve plačila prispevkov iz
27. člena tega zakona in pravico do uveljavitve davčnih olajšav v
skladu z 28. in 29. členom tega zakona.

(1) Sredstev iz udeležbe pri dobičku po tem zakonu ni dovoljeno
izplačati pred dospelostjo teh sredstev v izplačilo, razen v primeru
smrti.

37. člen
(Izbris iz registra)

(2) Če zaposleni, ki ni uveljavil pravice do izplačila sredstev iz
udeležbe pri dobičku po tem zakonu, umre, se znesek, izračunan
v skladu s pogodbo o udeležbi pri dobičku, po obdavčitvi in plačilu
prispevkov iz 27. člena tega zakona, prenese v zapuščinsko
maso zaposlenega.

(1) Pristojni davčni urad izbriše pogodbo o udeležbi pri dobičku iz
registra pogodb, če:
• družba v predpisanem roku ne dostavi zahtevanih podatkov
glede izpolnjevanja pogoja iz tretje alinee 30. člena tega zakona.
• ugotovi, da družba ne izpolnjuje pogoja iz tretje alinee 30. člena
tega zakona,
• ugotovi, da je pogodba o udeležbi pri dobičku prenehala veljati
iz razlogov navedenih v drugi in tretji alinei 42. člena tega zakona,

VI. PRENEHANJE UDELEŽBE NA DOBIČKU
42. člen
(Razlogi za prenehanje)

(2) Zoper odločbo o izbrisu pogodbe o udeležbi pri dobičku iz
registra pogodb je dovoljena pritožba.

Pogodba o udeležbi pri dobičku preneha:

(3) Za vložitev in odločanje o pritožbi iz prejšnjega odstavka se
uporabljajo določbe tega zakona o vložitvi in odločanju o pritožbi
zoper odločbo o vpisu pogodbe v register pogodb.

• z iztekom roka, za katerega je bila sklenjena,
• z začetkom stečajnega postopka nad družbo,
• s prenehanjem družbe zaradi združitve.
43. člen
(Pravne posledice začetka stečajnega postopka)

(4) Izbris pogodbe o udeležbi pri dobičku iz registra pogodb ima
za posledico izgubo pravice do oprostitve plačila prispevkov iz
27. člena tega zakona in izgubo pravice do davčnih olajšav iz 28.
in 29. člena tega zakona.

(1) Kadar je s pogodbo o udeležbi pri dobičku bila dogovorjena
delniška shema, se z dnem začetka stečajnega postopka nad
družbo terjatev zaposlenega na izročitev ustreznega števila delnic
spremeni v denarno terjatev na izplačilo denarnega zneska, ki
ustreza deležu dobička, ki pripada zaposlenemu iz udeležbe pri
dobičku po tej pogodbi.

38. člen
(Vezanost na odločbe)
(1) Davčni organ, ki odloča o odmeri davka posamezne osebe,
ki je stranka pogodbe o udeležbi pri dobičku, je pri odločitvi vezan
na pravnomočno odločitev o vpisu oziroma izbrisu pogodbe o
udeležbi pri dobičku v oziroma iz registra pogodb.

(2) Na premoženju, ki je predmet naložbe iz 24. člena tega zakona,
pridobijo zaposleni z dnem začetka stečaja ločitveno pravico v
zavarovanje njihove terjatve iz naslova udeležbe pri dobičku na
podlagi sklenjene pogodbe o udeležbi pri dobičku po tem zakonu.

(2) V primeru izbrisa pogodbe o udeležbi pri dobičku iz registra
pogodb davčni organ iz prejšnjega odstavka izda tudi odločbo, s
katero družbi naloži obračun in plačilo prispevkov iz 27. člena
tega zakona v skladu z zakonom o prispevkih za socialno varnost
(Uradni list RS, št. 5/96), zakonom o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in 7/96), zakonom o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list
RS, št. 9/92, 13/93 in 9/96), zakonom o družinskih prejemkih
(Uradni list RS, št. 65/93, 71/94 in 73/95) in zakonom o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni
list RS, št. 5/91, 17/91-popravek, 12/92, 71/93, 2/94-popravek in
38/94). Osnova za obračun prispevkov so prejemki iz udeležbe
pri dobičku, ki bi zaposlenemu pripadali na podlagi pogodbe o
udeležbi pri dobičku.
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(3) Če so bila sredstva iz udeležbe pri dobičku uporabljena v
družbi, se terjatve zaposlenih iz naslova udeležbe pri dobičku v
primeru stečaja poplačajo iz razdelitvene mase.
44. člen
(Prenehanje zaradi združitve)
(1) Pogodba o udeležbi pri dobičku sklenjena med zaposlenimi in
prevzeto družbo preneha veljati z dnem vpisa pripojitve v sodni
register, če prevzemna družba v roku 30 dni po uveljavitvi
pogodbe o pripojitvi ne izjavi, da prevzema vse pravice in
obveznosti iz pogodbe o udeležbi pri dobičku, ki jo je sklenila
prevzeta družba.
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(2) V primeru prenehanja pogodbe o udeležbi pri dobičku po
prejšnjem odstavku mora prevzemna družba zaposlenim
zagotoviti vse pravice, kot jih je zagotavljala prevzeta družba na
tej podlagi do dneva prenehanja pogodbe o udeležbi pri dobičku.

5. uporabi sredstva iz udeležbe pri dobičku v družbi v nasprotju z
20. členom tega zakona;

(3) V primeru spojitve začne teči rok za prevzem pogodbe iz
prvega odstavka tega člena z dnem sprejema statuta
novoustanovljene družbe.

7. ne sklene pogodbe o gospodarjenju s sredstvi iz udeležbe pri
dobičku s pooblaščenim udeležencem trga vrednostnih papirjev
v skladu s 23. členom tega zakona;

6. ne zagotovi revizije v skladu z 22. členom tega zakona;

(2) Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000,00 tolarjev se kaznuje
za prekršek tudi odgovorna oseba družbe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.

VII. NADZOR
45. člen
(Način opravljanja nadzora)

47. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 10.000.000,00 tolarjev se kaznuje
za prekršek pooblaščeni udeleženec trga vrednostnih papirjev,
če nalaga sredstva v nasprotju s 24. členom tega zakona;

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona glede pridobitve
davčnih in drugih olajšav opravlja pristojni davčni organ, v skladu
s posebnim zakonom, ki ureja davčno službo in davčni postopek.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000,00 tolarjev se kaznuje
za prekršek tudi odgovorna oseba pooblaščenega udeleženca
trga vrednostnih papirjev, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(2) Pri opravljanju nadzora po tem zakonu ima pristojni davčni
organ pravico od družbe zahtevati vse podatke, potrebne za
izvajanje nadzora.

48. člen

(3) Če pooblaščeni davčni organ pri opravljanju nadzora ugotovi
kršitev v zadevi upravljanja s sredstvi iz udeležbe pri dobičku,
lahko glede na težo in nevarnost kršitve izreče ukrep, s katerim
popolnoma ali za določeno časovno obdobje odpravi pooblastilo
družbi, da upravlja s sredstvi iz udeležbe pri dobičku in ji naloži,
da sklene pogodbo o gospodarjenju s temi sredstvi s
pooblaščenim udeležencem trga vrednostnih papirjev.

(1) Z denarno kaznijo najmanj 5.000.000,00 tolarjev se kaznuje
za prekršek družba, ki:
1. ne registrira pogodbe pri pristojnem davčnem uradu v roku
določenem v četrtem odstavku 32. člena tega zakona oziroma
ne prijavi sprememb v roku iz šestega odstavka istega člena;
(2) Z denarno kaznijo najmanj 500.000,00 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba družbe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE
46. člen
(Kazenske določbe)

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(1) Z denarno kaznijo najmanj 10.000.000,00 tolarjev se kaznuje
za prekršek družba, če:

49. člen
(1) Minister, pristojen za finance, izda predpis iz 33. člena tega
zakona v roku 60 dni po uveljavitvi tega zakona.

1. ne izplača sredstev iz udeležbe pri dobičku v skladu z drugim
odstavkom 14. člena tega zakona;

(2) V roku iz prejšnjega odstavka izda predpis iz drugega odstavka
20. člena in predpis iz 39. člena tega zakona tudi minister, pristojen
za gospodarstvo oziroma minister, pristojen za delo.

2. določi ceno delnic v nasprotju s 15. členom tega zakona;
3. ne izda in izroči delnic v roku določenem v tretjem odstavku 16.
člena tega zakona;

50. člen

4. ne izplača'sredstev iz udeležbe pri dobičku v roku določenem
v petem odstavku 17. člena tega zakona;
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Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
uresničitve pravic zaposlenih na podlagi sklenjene pogodbe.
Skupščina družbe lahko namesto sklepa o pogojnem povečanju
kapitala sprejme sklep o pridobitvi lastnih delnic zaradi uresničitve
pravic zaposlenih na podlagi sklenjene pogodbe o udeležbi pri
dobičku. V tem primeru ne pride do povečanja osnovnega kapitala
družbe, temveč se izplačilo udeležbe pri dobičku zaposlenim
izvrši z izročitvijo lastnih delnic družbe. Pogoj za to pa je, da so
delnice družbe že uvrščene v borzno kotacijo.

I. Splošne določbe (1.-4. člen)
Področje, ki ga ureja predloženi zakon, obsega tiste oblike
udeležbe pri dobičku, ki dajejo družbi oziroma zaposlenim pravico
do davčnih in drugih olajšav (oprostitev plačila prispevkov za
socialno varnost). V skladu z določbo drugega odstavka 1. člena
predloga zakona je udeležba pri dobičku po tem zakonu
prostovoljna.

Pri sklenitvi pogodb o udeležbi pri dobičku s strani zaposlenih
ločimo kolektivno in individualno odločanje. V skladu z določbo 7.
člena predloga zakona odloča o sklenitvi pogodbe v imenu
zaposlenih, za katere velja tarifni del kolektivne pogodbe, pristojni
organ enega ali več reprezentativnih sindikatov, organiziranih v
družbi, pod pogojem, da za to pridobijo poprejšnje soglasje več
kot 50 % zaposlenih. Če navedeni pogoj ni izpolnjen oziroma v
primeru, da v družbi ni organiziranega reprezentativnega sindikata, odloča o sklenitvi pogodbe svet delavcev. Če v družbi ni
organiziranega ne reprezentativnega sindikata in ne sveta
delavcev odločajo o sklenitvi pogodbe zaposleni neposredno na
zboru delavcev. Z določbo šestega in sedmega odstavka 7. člena
predloga zakona je opredeljen način neposrednega odločanja
zaposlenih ter oblika sklepa o sklenitvi pogodbe o udeležbi pri
dobičku. Ker gre za kolektivno odločanje, sklenjena pogodba
učinkuje za vse zaposlene, za katere velja tarifni del kolektivne
pogodbe.

Z določbo 2. člena predloga zakona se opredeljuje pojem
zaposlenega po tem zakonu, ki obsega vsako fizično osebo, ki je
v družbi v delovnem razmerju v poslovnem letu, v katerem je
ustvarjen dobiček, ki je predmet pogodbe o udeležbi pri dobičku,
ne glede na obliko delovnega razmerja (delovno razmerje na
nedoločen ali določen čas, s polnim ali skrajšanim delovnim čas),
s tem, da je dana možnost družbi in zaposlenim, da s pogodbo o
udeležbi pri dobičku kot dodatni pogoj za udeležbo pri dobičku po
tem zakonu določijo, da mora biti ta oseba zaposlena v družbi
določeno časovno obdobje. Tako določeno obdobje lahko znaša
največ šest mesecev.
Predloženi zakon se uporablja za gospodarske družbe, ki so
organizirane kot kapitalske družbe (delniška družba, družba z
omejeno odgovornostjo in komanditna delniška družba), z izjemo
družb navedenih v drugem odstavku 3. člena predloga zakona.
II. Pogodba o udeležbi pri dobičku (5. -12. člen)

Člani uprave, poslovodje ter zaposleni, za katere ne velja tarifni
del kolektivne pogodbe (delavci na t.i. "individualnih"pogodbah o
zaposlitvi) pa v skladu z določbo 8. člena predloga zakona
sklenejo pogodbo o udeležbi pri dobičku neposredno v svojem
imenu in za svoj račun.

Pravni temelj za pridobitev pravic iz naslova udeležbe pri dobičku
po tem zakonu je pogodba o udeležbi pri dobičku. Pojem pogodbe
o udeležbi pri dobičku je opredeljen v 5. členu predloga zakona. V
skladu z določbo drugega odstavka 5. člena predloga zakona se
kot pogodba o udeležbi pri dobičku, na podlagi katere družba in
tisti zaposleni, za katere velja tarifni del kolektivnih pogodb,
pridobijo davčne in druge olajšave, šteje le tista pogodba, na
podlagi katere se družba zaveže izplačati zaposlenim del dobička,
ki ne sme presegati zneska navedenega v drugem odstavku 5.
člena predloga zakona, s tem, da mora biti izplačilo tega zneska
odloženo za najmanj tri leta.

Vsebina pogodbe je urejena v 10. členu predloga zakona. S
pogodbo o udeležbi pri dobičku se dogovori shema udeležbe pri
dobičku, s katero se določijo pravice zaposlenih iz udeležbe pri
dobičku ter način in roki za uveljavitev teh pravic. Shema udeležbe
pri dobičku mora biti enaka za vse zaposlene.
Pri pogodbi o udeležbi pri dobičku, ki jo sklenejo družba in
zaposleni na t.i. "individualnih"pogodbah o zaposlitvi", pa predloženi
zakon izrecno določa, da se s pogodbo o udeležbi pri dobičku za
te zaposlene lahko dogovori le delniška shema.

V skladu z določbo tretjega odstavka 5. člena predloženega
zakona, pa zaposleni na t. i. "individualnih pogodbah o zaposlitvi"
pridobijo davčne in druge olajšave na podiagi sklenjene pogodbe
o udeležbi na dobičku, le če je izplačilo odloženo za najmanj pet
let in če se izvrši v obliki delnic, in sicer za tisti del dobička, ki
skupaj ne presega 5 % dobička poslovnega leta, vendar ne več
kot ene povprečne plače tega zaposlenega izplačane v poslovnem
letu, v katerem je bil ta dobiček ustvarjen.

Predmet pogodbe o udeležbi pri dobičku je lahko dobiček enega
ali več poslovnih let. Ker je izplačilo deleža dobička, ki pripada
zaposlenim, odloženo za najmanj tri leta, je z določbo drugega
odstavka 11. člena določeno, da v primeru, da je s pogodbo
dogovorjena gotovinska shema, pripada zaposlenim tudi del
sredstev iz naslova nadomestila za upravljanje s temi sredstvi v
navedenem obdobju, s čemer se želi ohraniti realna vrednost
navedenih sredstev ob dospelosti v izplačilo. Nadomestilo se ne
predvideva pri delniški shemi, ker je v navedenem primeru,
vrednost (cena) delnic, v obliki katerih se vrši izplačilo, določena
fiksno po vrednosti v času pridobitve pravice do izplačila sredstev
v obliki delnic, tako da odloženost izplačila ne vpliva na ohranjanje
njihove realne vrednosti.

Družba sklene ločeni pogodbi o udeležbi pri dobičku z zaposlenimi,
za katere velja tarifni del kolektivnih pogodb oziroma z zaposlenimi
na t.i. "individualnih pogodbah o zaposlitvi".
Ker je predmet pogodbe o udeležbi pri dobičku delež dobička
poslovnega leta, odloča o sklenitvi pogodbe na strani družbe
skupščina le-te. Skupščina lahko odloča o sklenitvi pogodbe o
udeležbi pri dobičku le, če statut družbe vsebuje določbo, ki
zagotavlja zaposlenim določen odstotek dobička poslovnega leta.

V skladu z določbo 12. člena predloga zakona, zaposleni pridobi
pravico do udeležbe pri dobičku na podlagi sklenjene pogodbe o
udeležbi pri dobičku z dnem, ko je sprejet sklep o razporeditvi
dobička, ki je predmet te pogodbe, ta pravica pa dospe v izplačilo
naslednji dan po izteku obdobja, za katerega je izplačilo bilo
odloženo.

Za veljavnost sklepa o sklenitvi pogodbe o udeležbi pri dobičku,
s katero je dogovorjeno izplačilo udeležbe pri dobičku v obliki
delnic, je potrebno, da skupščina družbe pred oziroma najkasneje
sočasno s sklenitvijo pogodbe o udeležbi pri dobičku sprejme
sklep o pogojnem povečanju osnovnega kapitala družbe zaradi

poročevalec, št. 51

14

28. oktober 1997

plačila prispevkov za socialno varnost kot tudi davčne olajšave v
skladu s posebnim zakonom, ki ureja obračunavanje in plačevanje
davka od dobička pravnih oseb oziroma zakonom, ki ureja odmero
in plačevanje dohodnine.

III. Sheme udeležbe pri dobičku (13.-18. člen)
S pogodbo o udeležbi pri dobičku se lahko dogovorijo štiri sheme
udeležbe pri dobičku, ki pa se medseboj razlikujejo glede na to aH
imajo zaposleni na podlagi dogovorjene sheme pravico do
celotnega izplačila sredstev iz udeležbe pri dobičku v gotovini
(gotovinska shema) ali v delnicah, katerih izdajatelj je družba
(delniška shema) ali pa imajo pravico do izbire med nakupom
delnic, katerih izdajatelj je družba, v vrednosti, ki ustreza
celotnemu deležu dobička, ki mu pripada, in izplačilom tega deleža
v gotovini (alternativna shema) oziroma ali imajo na podlagi te
sheme pravico do izplačila sredstev delno v gotovini in deino v
delnicah (kombinirana shema).

Višina davčne olajšave, ki se prizna posameznemu zaposlenemu
v skladu z zakonom, ki ureja odmero in plačevanje dohodnine, bo
odvisna od načina izplačila deleža dobička, ki pripada
zaposlenemu iz udeležbe pri dobičku po tem zakonu in od dolžine
obdobja, za katerega je to izplačilo bilo odloženo.
Oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost ter davčne
olajšave bodo družbi oziroma zaposlenim priznane le. če so
kumulativno izpolnjeni trije pogoji, in sicer: vpis pogodbe o udeležbi
pri dobičku v poseben register pri davčnem organu, omejena
rast plač (družba y letu, v katerem se ustvarja dobiček, ki je
predmet pogodbe o udeležbi pri dobičku, ne sme realno povečati
povprečno mesečno izplačanih plač na zaposlenega iz ur, glede
na predhodno leto) in namenska uporabe sredstev iz udeležbe
pri dobičku v obdobju, za katero je izplačilo sredstev bilo odloženo.

S predloženim zakonom se določa vrsta delnic, ki bo izdana
zaposlenim na podlagi delniške sheme ter način izdaje navedenih
delnic. Zakon natančno ureja način določitve cene, po kateri bodo
zaposleni na dan dospelosti vplačali navedene delnice. Če so
delnice družbe že uvrščene v borzno kotacijo, cena delnic, ki
bodo izdane na podlagi delniške sheme, ne sme biti nižja od
zadnje tržne cene že izdanih delnic družbe dosežene s
poslovanjem s temi delnicami na borzi. Če tržna cena delnic ni
znana, cena delnic, ki bodc/izdane na podlagi delniške sheme, ne
sme biti nižja od knjigovodske vrednosti že izdanih delnic družbe
na dan 31.12 poslovnega leta, katerega dobiček je predmet
pogodbe o udeležbi pri dobičku.

S predloženim zakonom se ureja obvezna registracija pogodb o
udeležbi pri dobičku kot pogoj za pridobitev davčnih olajšav. Z
zakonom je urejen način vložitve prijave za vpis v register,
postopek vpisa, pravna sredstva, ki jih je moč vložiti v tem
postopku ter razlogi za izbris pogodb o udeležbi pri dobičku iz
navedenega registra. Izbris pogodbe o udeležbi pri dobičku iz
registra pogodb ima za posledico izgubo pravice do oprostitve
plačila prispevkov in davčnih olajšav. Pristojni davčni organ v
navedenem primeru mora ponovno odmeriti ter naložiti družbi in
zaposlenim plačilo prispevkov in davkov od sredstev iz udeležbe
pri dobičku.

IV. Uporaba sredstev iz udeležbe pri dobičku
(19. - 26. člen)
S sredstvi iz udeležbe pri dobičku, v obdobju, za katero je izplačilo
navedenih sredstev odloženo, upravlja družba. Družba lahko
navedena sredstva uporabi v družbi izključno za investicije v
nakup ali adaptacijo poslovnih prostorov ter nakup opreme oziroma
za razvojne projekte družbe. Če družba nima potrebe po uporabi
sredstev za navedene namene, mora skleniti pogodbo o
gospodarjenju s temi sredstvi z banko ali borzno posredniško
hišo, ki mora navedena sredstva naložiti v finančne inštrumente
navedene v 24. členu predloga zakona. Z namenom povečati
varnost naložbe sredstev iz udeležbe pri dobičku v finančne
inštrumente se v 24. členu predloženega zakona natančno določa
vrsta finančnih inštrumentov, v katere so lahko navedena
sredstva naložena, ter obvezna razpršenost navedenih sredstev.

VI. Prenehanje udeležbe pri dobičku ( 42. - 44. člen)
Pogodba o udeležbi pri dobičku preneha z iztekom roka, za
katerega je bila sklenjena, z začetkom stečajnega postopka nad
družbo ter s prenehanjem družbe zaradi združitve.
Kadar je s pogodbo o udeležbi pri dobičku bila dogovorjena
delniška shema, se z dnem začetka stečajnega postopka nad
družbo terjatev zaposlenega na izročitev ustreznega števila delnic
spremeni v denarno terjatev na izplačilo denarnega zneska, ki
ustreza deležu dobička, ki pripada zaposlenemu iz udeležbe pri
dobičku po tej pogodbi.

S predloženim zakonom je tudi urejena višina nadomestila, ki ga
mora v primeru dogovorjene gotovinske sheme družba izplačati
zaposlenim iz naslova uporabe sredstev iz udeležbe pri dobičku
v družbi, ter način ugotavljanja dobička oziroma pokrivanja izgube,
ki jo pri gospodarjenju s temi sredstvi ustvari pooblaščeni
udeleženec trga vrednostnih papirjev (banka ali borzno
posredniška hiša).

Če so bila sredstva iz udeležbe pri dobičku naložena v finačne
inštrumente, je s predloženim zakonom določeno, da pridobijo
zaposleni z dnem začetka stečaja ločitveno pravico v zavarovanje
njihove terjatve iz naslova udeležbe pri dobičku na podlagi
sklenjene pogodbe o udeležbi pri dobičku po tem zakonu. Če so
bila sredstva iz udeležbe pri dobičku uporabljena v družbi, pa
navedena rešitev ni možna, ker teh sredstev ni moč ločiti od
drugih sredstev družbe, zaradi česar se terjatve zaposlenih iz
naslova udeležbe pri dobičku v tem primeru poplačajo iz
razdelitvene mase.

Z določbo 22. člena predloženega zakona se ureja obvezno
revidiranje poslovanja družb v času upravljanja s sredstvi iz
udeležbe pri dobičku, s tem, da morajo revizijske hiše v dodatku
k revizijskemu poročilu obvezno podati tudi mnenje glede
namenske uporabe navedenih sredstev ter mnenje ali poročila,
ki jih sestavlja družba z namenom obveščanja zaposlenih o stanju
sredstev, odražajo realno stanje.

Ker z združitvijo prevzemna družba preneha obstajati, z dnem
vpisa pripojitve v sodni register preneha veljati tudi pogodba o
udeležbi pri dobičku sklenjena med zaposlenimi in prevzeto
družbo. V tem primeru mora prevzemna družba zaposlenim
zagotoviti vse pravice, kot jih je zagotavljala prevzeta družba na
tej podlagi do dneva prenehanja pogodbe o udeležbi pri dobičku.

Predlog zakona določa tudi obvezno obveščanje zaposlenih o
stanju sredstev iz udeležbe pri dobičku v navedenem obdobju.
V. Pridobitev davčnih in drugih olajšav (27. - 41. člen)

Navedena pravna posledica pa ne nastopi, če prevzemna družba
v roku 30 dni po uveljavitvi pogodbe o pripojitvi oziroma po
sprejetju statuta novoustanovljene družbe v primeru spojitve,
izjavi, da prevzema vse pravice in obveznosti iz pogodbe o

Od sredstev iz udeležbe pri dobičku po predloženem zakonu se
tako družbi kot zaposlenim prizna tako pravica do oprostitve
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nega zakona glede predpisanega roka za izplačilo sredstev iz
udeležbe pri dobičku zaposlenim, načina določitve cene delnic,
če se izplačilo navedenih sredstev vrši v tej obliki, ter v primeru
kršitve določb predlaganega zakona glede namenske uporabe
sredstev, obvezne revizije poslovanja ter obvezne sklenitve
pogodbe o gospodarjenju s sredstvi iz udeležbe pri dobičku s
pooblaščenim udeležencem trga vrednostnih papirjev.

udeležbi pri dobičku, ki jo je sklenila prevzeta družba.
VII. Nadzor (45. člen)
Nadzor nad izvajanjem določb predloženega zakona glede
pridobitve davčnih in drugih olajšav bo opravljal pristojni davčni
urad v skladu z zakonom, ki ureja davčno službo in davčni
postopek.

Z določbo 47. člena predlaganega zakona je predvidena kazenska
sankcija tudi za pooblaščenega udeleženca trga vrednostnih
papirjev, če ne nalaga sredstev iz udeležbe pri dobičku v skladu
s predpisano naložbeno politiko.

S predloženim zakonom se davčnemu organu pri opravljanju
nadzora nad uporabo sredstev iz udeležbe pri dobičku v času, v
katerem je izplačilo teh sredstev odloženo, daje možnost, da
zaradi zaščite interesov zaposlenih, v primeru ugotovitve hujše
kršitve pri upravljanju s sredstvi iz udeležbe pri dobičku odpravi
pooblastilo družbi, da upravlja s temi sredstvi in ji naloži, da sklene
pogodbo o gospodarjenju s temi sredstvi s pooblaščenim
udeležencem trga vrednostnih papirjev.

IX. Prehodne in končne določbe (49. - 50. člen)
Z določbo 49. člena predlaganega zakona je predpisan 60-dnevni
rok, v katerem morajo biti izdani podzakonski akti na podlagi tega
zakona.

VIII. Kazenske določbe (46. - 48. člen)

Predloženi zakon bo začel veljati 15. dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Kazenske sankcije so predvidene v vseh kršitve določb predlaga-
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI
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PROTOKOLA

ZMANJŠEVANJU
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0

H

KONVENCIJI

0

ONESNAŽEVANJU

VELIKE

RAZDALJE

OD

LETA

(MZEZKPO)

- EPA 282 - II -

Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 31. seji dne 9. oktobra 1997
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI PROTOKOLA O
NADALJNJEM ZMANJŠEVANJU EMISIJ ŽVEPLA H KONVENCIJI O PREKOMEJNEM ONESNAŽEVANJU ZRAKA NA
VELIKE RAZDALJE OD LETA 1979,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve,
- dr. Pavle GANTAR, minister za okolje in prostor,
- mag. Radovan TAVZES, državni sekretar v Ministrstvu za
okolje in prostor,
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63.
člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
I.člen

2. člen

Ratificira se Protokol o nadaljnjem zmanjševanju emisij žvepla h
Konvenciji o prekomejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje
iz leta 1979, sklenjen v Oslu 14. junija 1994.

Protokol se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v
slovenskem jeziku glasi:
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PQtrjUj9]Q potrebo po zagotavljanju okolju prijaznega in trajnostnega
razvoja,

PROTOKOL O NADALJNJEM
ZMANJŠEVANJU EMISIJ ŽVEPLA H
KONVENCIJI O PREKOMEJNEM
ONESNAŽEVANJU ZRAKA NA VELIKE
RAZDALJE IZ LETA 1979

se zavedajo potrebe po nadaljnjem znanstvenem in tehničnem
sodelovanju, ki naj bi privedlo do izpopolnitve pristopa, ki temelji
na kritičnih obremenitvah in ravneh, vključno s prizadevanji za
proučitev nekaterih snovi, ki onesnažujejo zrak v ozračju in
njihovih vplivov na okolje, material in zdravje ljudi,
poudariaio. da se znanstveno in tehnično znanje razvija in da bo
potrebno takšen razvoj upoštevati pri odločanju o prihodnjem
delovanju ter pri ocenjevanju, ali so obveznosti, ki jih sprejemajo
države pogodbenice tega protokola, ustrezne,

Pogodbenice, ki:
so odločene izvajati določila Konvencije o prekomejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje,

upoštevajo Protokol o zmanjšanju emisij žvepla ali njihovega
prekomejnega prenosa za najmanj 30 %, sprejet v Helsinkih 8.
julija 1985, ter ukrepe, ki jih že izvajajo mnoge države in se kažejo
v zmanjšanih emisijah žvepla,

so zaskrbljene, ker se emisije žvepla in druge snovi, ki
onesnažujejo zrak, še naprej prenašajo čez mednarodne meje in
povzročajo v izpostavljenih krajih Evrope in Severne Amerike
obsežno škodo na naravnih virih, kot so gozdovi, prst in voda, ki
so življenjskega pomena za okolje in gospodarstvo, ter materialu,
vključno z zgodovinskimi spomeniki, v določenih okoliščinah pa
tudi škodljivo vplivajo na zdravje ljudi,

so se sporazumele o naslednjem:
1. člen
DEFINICIJE

so odločene izvajati preventivne ukrepe napovedovanja,
preprečevanja ali zmanjševanja emisij snovi, ki onesnažujejo zrak
ter zmanjševanja njihovih škodljivih učinkov,

Za namene tega protokola
1. "Konvencija" pomeni Konvencijo o prekomejnem onesnaževanju
zraka na velike razdalje, sprejeta v Ženevi 13. novembra 1979;

so prepričane, da v primerih, kjer lahko pride do resne ali
nepopravljive škode, pomanjkanja popolne znanstvene gotovosti
ne bi smeli uporabiti kot vzroka za odlašanje s preventivnimi
ukrepi, ki pa morajo biti finančno učinkoviti,

2. "EMEP" pomeni Program sodelovanja za monitoring in
vrednotenje prenosa emisij snovi, ki onesnažujejo zrak na velike
razdalje v Evropi;

se zavedajo, da bi ukrepi za nadzor nad emisijami žvepla in
drugimi škodljivimi snovmi v ozračju prispevali tudi k varstvu
občutljivega arktičnega okolja,

3. "Izvršilni organ" pomeni izvršilni organ Konvencije, ustanovljen
v skladu s prvim odstavkom 10. člena konvencije;

upoštevajo, da k povečevanju kislosti okolja največ prispevajo
zgorevanje fosilnih goriv pri pridobivanju energije, glavni tehnološki
postopki v različnih sektorjih industrije ter prometa, ki onesnažujejo
zrak z emisijami žvepla, dušikovih oksidov in drugih snovi, ki
onesnažujejo okolje,

4. "Komisija" pomeni Ekonomsko komisijo Združenih narodov za
Evropo;
5. "Pogodbenice" pomeni pogodbenice tega protokola, če pomen
v besedilu ne zahteva drugače;

se zavedajo potrebe po finančno učinkovitem regionalnem pristopu
v boju proti onesnaževanju zraka, ki upošteva razlike med
državami v uspešnosti in stroških zmanjševanja onesnaževanja,

6. "Geografsko območje EMEP" pomeni območje, določeno v
četrtem odstavku 1. člena Protokola o dolgoročnem financiranju
Programa sodelovanja za monitoring in vrednotenje prenosa emisij
škodljivih snovi na velike razdalje v Evropi (EMEP) h Konvenciji o
prekomejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje iz leta 1979.
Ta protokol je bil sprejet v Ženevi 28. septembra 1984;

želiio nadaljnje in učinkovitejše delovanje pri nadzoru in
zmanjševanju emisij žvepla,
se zavedajo, da je kakršna koli politika za nadzor nad emisijami
žvepla ne glede na svojo finančno učinkovitost na regionalni ravni
sorazmerno težko gospodarsko breme za države, ki prehajajo
na tržno gospodarstvo,

7. "SOMA" pomeni območje nadzora nad žveplovimi oksidi,
določeno v Prilogi III, pod pogoji, določenimi v tret|em odstavku 2.
člena;

UPOžtevalO, da ukrepi za zmanjšanje emisij žvepla ne smejo biti
izrabljeni za samovoljno ali nedopustno diskriminacijo ali prikrito
omejevanje mednarodne konkurence in trgovine,

8. "Kritična obremenitev" pomeni kvantitativno oceno izpostavljenosti eni ali več snovem, katere znatni škodljivi vplivi, kolikor je
znano, ne učinkujejo na določene občutljive dele okolja;

upoštevajo obstoječe znanstvene In tehnične podatke o emisijah,
procesih v ozračju In vplivu žveplovih oksidov na okolje kakor
tudi podatke o stroških zmanjševanja onesnaževanja,

9. "Kritična raven" pomeni koncentracijo škodljivih snovi v ozračju,
ki lahko, kolikor je znano, neposredno škodljivo vpliva na
sprejemnike, kot so ljudje, rastline, ekosistemi ali material;

56 zavedajo, da poleg emisij žvepla tudi emisije dušikovih oksidov
In amonlaka povečujejo kislost okolja,

10. "Kritično usedanje žvepla" pomeni kvantitativno oceno
izpostavljenosti oksidiranim žveplovlm spojinam ob upoštevanju
učinkov vsrkavanja in usedanja bazičnih kationov, ko ni, kolikor
je znano, znatnih škodljivih učinkov na določene občutljive
elemente okolja;

UPOžlevaiO, da Okvirna Konvencija Združenih narodov o
spremembi podnebja, sprejeta v New Yorku 9. maja 1992, vsebuje
sporazum o oblikovanju nacionalnih politik in sprejetju ustreznih
ukrepov za preprečevanje spremembe podnebja, ki bo verjetno
privedel do zmanjšanja emisij žvepla,
poročevalec, št. 51

11. "Emlslja"pomenl oddajanje snovi v ozračje;
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in stopnjami, določenimi v Prilogi II.

12. "Emisije žvepla" pomeni vse emisije žveplovih spojin, izražene
v kilotonah žveplovega dioksida (kt S02), v ozračje, ki izhajajo iz
antropogenih virov, razen ladij v mednarodnem prometu zunaj
teritorialnih voda;

3. Poleg tega vsaka pogodbenica:
(a) ki ima površino večjo kot 2 milijona kvadratnih kilometrov;

13. "Gorivo" pomeni katero koli gorljivo snov v trdnem, tekočem
ali plinastem stanju, razen gospodinjskih, strupenih ali nevarnih
odpadkov;

(b) ki se je v skladu z drugim odstavkom zgoraj obvezala, da
njene najvišje dovoljene emisije žvepla ne bodo presegle nižjih
ravni njenih emisij iz leta 1990 ali se je obvezala s Helsinškim
protokolom o zmanjšanju emisij žvepla ali njihovega prenosa preko
državnih meja za najmanj 30 %, iz leta 1985, kot je navedeno v
Prilogi II,

14. "Nepremična zgorevalna naprava" pomeni vsako tehnično
napravo ali skupino tehničnih naprav, ki so nameščene na skupni
lokaciji in oddajajo ali pa bi lahko izpuščale odpadne pline skozi
skupen dimnik, v katerem oksidacijo goriva izrabljajo za
proizvodnjo toplote;

(c) katere letne emisije žvepla, ki prispevajo k povečani kislosti
na območjih, ki spadajo pod jurisdikcijo ene ali več pogodbenic,
prihajajo le z območij pod njeno jurisdikcijo, ki so navedena kot
območja SOMA v Prilogi III in za katera je priložila dokumentacijo
in

15. "Večja nova zgorevalna naprava" pomeni vsako nepremično
zgorevalno napravo, katere izgradnja ali bistvena sprememba je
bila odobrena po 31. decembru 1995 in katere toplotna moč je
vsaj 50 MW pri obratovanju z nazivno močjo. Odločitev ustreznih
državnih organov je, ali je sprememba bistvenega pomena ali ne,
ob upoštevanju dejavnikov kot npr. koristnost takšne spremembe
za okolje;

(d) ki je s podpisom ali pristopom k temu protokolu izrazila namen
delovati v skladu s tem odstavkom,
vsaj zmanjša in vzdržuje svojo letno količino emisij žvepla na
navedenih območjih v skladu s časovnim načrtom in ravnmi,
določenimi v Prilogi II.

16. "Večja obstoječa zgorevalna naprava" pomeni vsako že
obstoječo nepremično zgorevalno napravo, katere toplotna moč
je vsaj 50 MW pri obratovanju z nazivno močjo;

4. Pogodbenice poleg tega izvajajo ukrepe za zmanjševanje emisij
žvepla, ki so v danih razmerah najučinkovitejši in veljajo za nove
in že obstoječe zgorevalne naprave. Ti ukrepi med drugim
vključujejo:

17. "Plinsko olje" pomeni kateri koli naftni derivat v okviru HS
2710 ali kateri koli naftni derivat, ki zaradi destilacijskih omejitev
sodi v razred srednjih destilatov, ki se uporablja kot gorivo, in od
katerega se vsaj 85 volumskih %, vključno z izgubami pri
destilaciji, destilira pri 350 C;

- ukrepe učinkovitejše rabe energije,

18. "Mejna emisijska vrednost" pomeni dopustno koncentracijo
žveplovih spojin, izraženih v obliki žveplovega dioksida, v
odpadnih plinih iz nepremične zgorevalne naprave. Mejna
emisijska vrednost je izražena v masi na prostornino odpadnih
plinov (mg SO/Nm3) ob domnevi, da je volumska vsebnost kisika
v odpadnih plinih 3 % pri tekočih in plinastih gorivih in 6 % pri
trdnih gorivih;

- ukrepe povečanja uporabe obnovljive energije,
- ukrepe zmanjševanja vsebnosti žvepla v določenih gorivih in
pospeševanja uporabe goriv z nizko vsebnostjo žvepla, vključno
s kombinirano uporabo goriv z visoko in nizko vsebnostjo žvepla
ter goriv, ki ne vsebujejo žvepla.
- ukrepe za uporabo najboljše razpoložljive tehnologije za nadzor,
ne da bi povzročili čezmerne stroške,

19. "Omejevanje emisij" - pomeni dopustno skupno količino
žveplovih spojin, izraženih v obliki žveplovega dioksida, ki prihajajo
iz zgorevalne naprave ali skupine zgorevalnih naprav, nameščenih
na skupni lokaciji ali na določenem geografskem območju. Ta
količina je izražena v kilotonah na leto;

ob uporabi smernic iz Priloge IV.
5. Vsaka pogodbenica, razen pogodbenic, ki jih zavezuje
Sporazum med Združenimi državami Amerike in Kanado o
kakovosti zraka iz leta 1991, bo najmanj:

20. "Stopnja razžveplanja" - pomeni razmerje med količino žvepla,
ki se v določenem časovnem obdobju izloči na lokaciji zgorevalne
naprave, in količino žvepla, vsebovanega v gorivu, ki ga v enakem
časovnem obdobju uporabijo v zgorevalni napravi;

(a) uporabila mejne emisijske vrednosti, ki bodo vsaj tako stroge
kot tiste, ki so določene v Prilogi V za vse večje nove stacionarne
zgorevalne naprave;

21. "Bilanca žvepla" - pomeni matriko izračunanih novih količin
oksidiranih žveplovih spojin, ki se odložijo na vplivnih območjih in
so posledica emisij na določenih območjih.

(b) uporabila, če je le mogoče brez povzročanja čezmernih
stroškov, najkasneje do 1. julija 2004 mejne emisijske vrednosti,
ki bodo vsaj tako stroge kot tiste, določene v Prilogi V, ki bodo
veljale za večje obstoječe stacionarne zgorevalne naprave,
katerih toplotna moč je večja od 500 MW ob upoštevanju preostale
življenjske dobe naprav, ki se izračuna od datuma začetka
veljavnosti tega protokola; ali uvedla ustrezne omejitve emisij
oziroma sprejela druge ustrezne ukrepe pod pogojem, da ne
bodo presežene najvišje dovoljene vrednosti emisij žvepla,
določene v Prilogi II, in se tako postopoma približala kritičnim
obremenitvam, kot je določeno v Prilogi I; najkasneje do 1. julija
2004 uvedla mejne emisijske vrednosti ali omejevanje emisij za
tiste večje obstoječe stacionarne zgorevalne naprave, katerih
toplotna moč je med 50 in 500 MW, pri tem pa bo Prilogo V
upoštevala kot smernice;

2. člen
OSNOVNE OBVEZNOSTI
1. Pogodbenice v skladu s sedanjimi znanstvenimi dognanji
nadzorujejo in zmanjšujejo emisije žvepla z namenom varovanja
zdravja ljudi in okolja pred škodljivimi učinki, še zlasti učinki
povečevanja kislosti, ter zagotavljajo, kolikor je mogoče, brez
povzročanja čezmernih stroškov, da dolgoročno usedanje
oksidiranih žveplovih spojin ne presega kritičnih obremenitev, ki
veljajo za žveplo in so dane v Prilogi I kot kritično usedanje žvepla.
2. Najmanj kar pogodbenice v prvem koraku storijo, zmanjšajo in
vzdržujejo svoje letne emisije žvepla v skladu s časovnim načrtom
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(c) najkasneje v dveh letih po datumu začetka veljavnosti tega
protokola uvedla državne standarde za vsebnost žvepla v plinskih
oljih, ki bodo vsaj tako strogi kot tisti, določeni v PrilogiV. V primerih,
ko dobave plinskega olja ne more zagotoviti iz drugih virov, lahko
država podaljša časovno obdobje, določeno v tej točki, na obdobje
do deset let. V tem primeru obrazloži svojo namero o podaljšanju
časovnega obdobja v deklaraciji, ki mora biti predložena skupaj z
listino o ratitikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu.

kislost, ob upoštevanju delovnega načrta EMEP za tiste pogodbenice, ki so znotraj geografskega območja EMEP in

6. Pogodbenice lahko poleg tega s pomočjo gospodarskih ukrepov
spodbudijo uvajanje finančno učinkovitih načinov za zmanjševanje
emisij žvepla.

1. Vsaka pogodbenica preko izvršilnega sekretarja Komisije
poroča izvršilnemu organu občasno, kot to določi izvršilni organ
o:

7. Pogodbenice tega protokola lahko na zasedanju izvršilnega
organa v skladu s pravili in pogoji, ki jih izdela in sprejme izvršilni
organ, odločijo, ali lahko dve ali več pogodbenic skupaj izpolnjujejo
obveznosti iz Priloge II. Ta pravila in pogoji bodo zagotovili
izpolnjevanje obveznosti, določenih v drugem odstavku zgoraj,
pa tudi spodbudili doseganje okoljskih ciljev, določenih v prvem
odstavku zgoraj.

a) izvajanju nacionalnih strategij, politike, programov in ukrepov,
navedenih v prvem odstavku 4. člena;

(b) učinkih usedanja oksidiranega žvepla in drugih spojin, ki
povzročajo kislost.
5. člen
POROČANJE

(b) ravni letnih emisij žvepla v državi v skladu s smernicami, ki jih
je sprejel izvršilni organ, s podatki o emisijah iz vseh pomembnejših
kategorij virov in
(c) izvajanju drugih obveznosti, ki jih je prevzela v skladu s tem
protokolom,

8. Pogodbenice v skladu z izidi prve revizije, predvidene v 8.
členu, in ne pozneje kot leto dni po opravljeni reviziji začnejo s
pogajanji o nadaljnjih obveznostih za zmanjševanje emisij.

ob upoštevanju odločitve o obliki in vsebini, ki jo bodo sprejele
pogodbenice na zasedanju izvršilnega organa. Pogoji te odločitve,
bodo ponovno proučeni, če se bo pokazala potreba po dodatnih
elementih v zvezi z obliko in/ali vsebino informacij, ki bi jih bilo še
treba vključiti v poročila.

3. člen
IZMENJAVA TEHNOLOGIJE
1. Pogodbenice v skladu s svojimi zakoni, predpisi in prakso
olajšajo izmenjavo tehnologij in tehnik, vključno s tistimi, ki
povečujejo energetsko učinkovitost, spodbujajo uporabo
obnovljive energije in predelavo goriv z nizko vsebnostjo žvepla,
z namenom zmanjšati emisije žvepla, predvsem s spodbujanjem:

2. Vsaka pogodbenica znotraj geografskega območja EMEP,
preko izvršilnega sekretarja Komisije v rednih časovnih presledkih
poroča EMEP, kot to določi vodilno telo EMEP, in ob potrditvi
pogodbenic na zasedanju izvršilnega organa, o ravneh emisij
žvepla s časovno in prostorsko specifikacijo, kot to določi
usmerjevalno telo EMEP.

(a) komercialne izmenjave razpoložljive tehnologije;
(b) neposrednih stikov in sodelovanja v industriji, vključno s
skupnimi vlaganji;
(c) izmenjave informacij in izkušenj;
(d) zagotavljanja tehnične pomoči.

3. V ustreznem času pred vsakoletnim zasedanjem izvršilnega
organa EMEP pošlje podatke o:
(a) koncentracijah v okolju in usedanju oksidiranih žveplovih spojin
in

2. Pri spodbujanju dejavnosti, navedenih v prvem odstavku zgoraj,
pogodbenice ustvarijo ugodne pogoje z omogočanjem lažjega
navezovanja stikov in sodelovanja med ustreznimi organizacijami
in posamezniki v zasebnem in javnem sektorju, ki so sposobni
zagotavljati storitve, opremo ali finančna sredstva tehnologiji,
projektiranju in inženiringu.

(b) izračunih bilanc žvepla.
Pogodbenice, ki so zunaj geografskega območja EMEP, zagotovijo
podobne podatke, če to zahteva izvršilni organ.

3. Pogodbenice najkasneje v šestih mesecih po datumu začetka
veljavnosti tega protokola začnejo razmišljati o postopkih, ki bi
ustvarili ugodnejše razmere za izmenjavo tehnologije za
zmanjševanje emisij žvepla.

4. Izvršilni organ v skladu s pododstavkom (b) drugega odstavka
10. člena Konvencije poskrbi za pripravo informacij o učinkih
usedanja oksidiranega žvepla in drugih spojin, ki povzročajo
kislost.

4. člen
NACIONALNE STRATEGIJE, POLITIKA, PROGRAMI,
UKREPI IN INFORMACIJE

5. Za namene prvega odstavka 2. člena, pogodbenice tega
protokola poskrbijo, da se na zasedanjih izvršilnega organa v
rednih časovnih presledkih pripravijo revidirane informacije o
izračunanih in mednarodno doseženih optimalnih razporeditvah
zmanjšanja emisij za države znotraj geografskega območja EMEP,
s pomočjo modelov za vrednotenje posledic emisij, z namenom
nadaljnjega zmanjševanja razlike med dejanskim usedanjem
oksidiranih žveplovih spojin in vrednostmi kritičnih obremenitev.

1. Da bi izpolnila svoje obveznosti iz 2. člena, vsaka pogodbenica:
(a) sprejme nacionalno strategijo, politiko in programe najkasneje
v šestih mesecih od začetku veljavnosti tega protokola in
(b) sprejme in izvaja nacionalne ukrepe

6. člen
RAZISKOVANJE, RAZVOJ IN MONITORING

za nadzor in zmanjšanje svojih emisij žvepla.
2. Vsaka pogodbenica zbira in dopolnjuje podatke o:

Pogodbenice spodbujajo raziskovanje, razvoj, monitoring in
sodelovanje, ki se nanašajo na:

(a) dejanskih ravneh emisij žvepla ter o koncentracijah v okolju in
usedlinah oksidiranega žvepla in drugih spojin, ki povzročajo

(a) mednarodno usklajevanje metod za določitev kritičnih
obremenitev in kritičnih ravni ter za izdelavo postopkov za takšno
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(b) Revizije upoštevajo najnovejše znanstvene informacije o
povečevanju kislosti, vključno z ocenami kritičnih obremenitev,
tehnološkega razvoja, sprememb gospodarskih razmer in
izpolnjevanja obveznosti glede ravni emisij.

usklajevanje;
(b) izboljševanje tehnik in sistemov monitoringa in modeliranja
prenosa, koncentracij in usedanja žveplovih spojin;
(c) straiegije za nadaljnje zmanjševanje emisij žvepla, ki temeljijo
na kritičnih obremenitvah in kritičnih ravneh kakor tudi na
tehničnem razvoju, in za izboijšanje modelov vrednotenja posledic
emisij za izračunavanje mednarodno doseženih optimalnih
razporeditev zmanjšanja emisij ob upoštevanju pravične
razporeditve stroškov zmanjševanja onesnaževanja;

(c) V skladu s temi revizijami vsaka pogodbenica, katere
obveznosti glede najvišjih dovoljenih vrednosti emisij žvepla iz
Priloge II niso v skladu z izračunanimi in mednarodno doseženih
optimalnih razporeditvah emisij za to "pogodbenico, ki zahtevajo
zmanjšanje razlik med usedanjem žvepla v letu 1990 in kritičnim
usedanjem žvepla na območju EMEP za vsaj 60 %, stori, kar je v
njeni moči, da bi prevzela revidirane obveznosti.

(d) razumevanje širših učinkov emisij žvepla na zdravje ljudi,
okolje, zlasti povečana kislost, in material, vključno z zgodovinskimi in kulturnimi spomeniki, ob upoštevanju odnosa med
žveplovimi oksidi, dušikovimi oksidi, amoniakom, hlapnimi
organskimi spojinami in troposferskim ozonom;

(d) Postopke, metode in časovni potek teh revizij pogodbenice
določijo na zasedanjih izvršilnega organa. Prva takšna revizija bo
končana leta 1997.
9. člen
REŠEVANJE SPOROV

(e) tehnologije za zmanjševanje emisij ter tehnologije in tehnike
za učinkovitejšo rabo energije, varčevanje z energijo in uporabo
obnovljive energije;

1. Ob sporu med dvema ali več pogodbenicami glede razlage ali
uporabe tega protokola skušajo pogodbenice spor rešiti s pogajanji
ali drugimi miroljubnimi sredstvi po lastni izbiri. Pogodbenice v
sporu o svojem sporu obvestijo izvršilni organ.

(f) gospodarsko oceno koristi zmanjšanja emisij žvepla za okolje
in zdravje ljudi.

2. Ob ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu k temu protokolu
ali kadar koli pozneje lahko pogodbenica, ki ni regionalna
organizacija za gospodarsko povezovanje, v pisnem dokumentu,
ki ga predloži depozitarju, izjavi, da ob kakršnem koli sporu,
glede razlage ali uporabe tega protokola, priznava enega ali oba
od naslednjih načinov reševanja spora za obveznega ipso facto
in brez sporazuma v odnosu do katere koli pogodbenice, ki je
sprejela isto obveznost:

7. člen
IZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI
1. Ustanovljen je Odbor za izvajanje z namenom, da pregleda
izvajanje tega protokola in izpolnjevanje obveznosti pogodbenic.
Odbor pogodbenicam poroča na zasedanjih izvršilnega organa
in jim lahko da ustrezna priporočila, če se mu to zdi primerno.
2. Ko pogodbenice proučijo poročilo in morebitna priporočila
Odbora za izvajanje, se iahko ob upoštevanju okoliščin in v skladu
z določili konvencije odločijo za poziv pogodbenicam, naj v celoti
izpolnjujejo obveznosti iz tega protokola, vključno z ukrepi za
pomoč pogodbenicam pri izpolnjevanju obveznosti iz protokola in
za spodbujanje doseganja ciljev protokola.

(a) predložitev spora Meddržavnemu sodišču;
(b) arbitraža v skladu s postopki, ki jih pogodbenice takoj, ko je to
mogoče, sprejmejo na zasedanju izvršilnega organa in vključijo v
Prilogo o arbitraži.

3. Pogodbenice na prvem zasedanju izvršilnega organa po
začetku veljavnosti tega protokola sprejmejo sklep, ki določa
sestavo in naloge Odbora za izvajanje ter postopke za ugotavljanje
izpolnjevanja obveznosti.

Pogodbenica, ki je regionalna organizacija za gospodarsko
povezovanje, lahko predloži izjavo, ki ima enak učinek kot
arbitraža v skladu s postopki iz pododstavka (b) zgoraj.

4. Izvajanje postopka za ugotavljanje izpolnjevanja ne vpliva na
določbe 9. člena tega protokola.

3. Izjava, omenjena v drugem odstavku zgoraj, ostane veljavna,
dokler ne poteče v skladu s pogoji, navedenimi v izjavi, oziroma
tri mesece po tem, ko je bilo njeno pisno obvestilo o preklicu
deponirano pri depozitarju.

8. člen
REVIZIJE POGODBENIC NA ZASEDANJIH
IZVRŠILNEGA ORGANA

4. Nova izjava, obvestilo o preklicu ali prenehanje veljavnosti
izjave na noben način ne vplivajo na potek postopka, ki teče pred
Meddržavnim ali arbitražnim sodiščem, razen če se. stranke v
sporu ne sporazumejo drugače.

1. Pogodbenice na zasedanjih izvršilnega organa v skladu s
pododstavkom (a) drugega odstavka 10. člena konvencije
proučijo informacije, ki jih predložijo pogodbenice in EMEP, podatke
o učinkih usedanja žvepla in drugih spojin, ki povečujejo kislost,
ter poročila Odbora za izvajanje navedena v prvem odstavku 7.
člena tega protokola.

5. Če po dvanajstih mesecih po obvestilu ene pogodbenice drugi,
da med njima obstaja spor, stranki v sporu ne uspeta poravnati
spora na način, omenjen v prvem odstavku zgoraj, se spor, razen
če nista stranki v sporu sprejeli načina poravnave iz drugega
odstavka, na zahtevo katere koli stranke v sporu predloži v
spravni postopek.

2. (a) Pogodbenice na zasedanjih izvršilnega organa pregledujejo
obveznosti, določene v tem protokolu, vključno:

6. Za namen petega odstavka se ustanovi spravna komisija.
Komisijo sestavlja enako število članov, ki jih imenuje vsaka
udeležena pogodbenica, ali kadar imajo pogodbenice v spravi
enak interes, jih imenuje skupina, ki ima tak interes. Predsednika
komisije izberejo člani, ki so tako imenovani. Komisija da priporočilo,
ki ga pogodbenice proučijo v dobri veri.

(i) s svojimi obveznostmi do izračunanih in mednarodno doseženih
optimalnih razporeditev zmanjšanja emisij, navedenih v petem
odstavku 5. člena in
(ii) z ustreznostjo obveznosti in doseženim napredkom pri
doseganju ciljev tega protokola.
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je na voljo za podpis tudi za regionalne organizacije za
gospodarsko povezovanje, ki so jih ustanovile neodvisne države
članice komisije, pristojne za pogajanja mednarodnih sporazumov
v njihovem sklepanju in uporabi v zadevah, ki jih obravnava ta
protokol pod pogojem, da so te države in organizacije pogodbenice
konvencije in so navedene v Prilogi II.

10. člen
PRILOGE
Priloge k temu protokolu so sestavni del protokola. Prilogi I in IV
imata naravo priporočila.
11. člen
SPREMEMBE

2. Take regionalne organizacije za gospodarsko povezovanje v
okviru svojih pristojnosti v svojem imenu uresničujejo pravice in
izpolnjujejo obveznosti, ki jih ta protokol nalaga njihovim državam
članicam. V takšnih primerih države članice teh organizacij ne
morejo posamično uresničevati teh pravic.

1. Katera koli pogodbenica lahko predlaga spremembe k temu
protokolu. Katera koli pogodbenica Konvencije lahko predlaga
prilagoditve k Prilogi II tega protokola, tako da doda svoje ime
skupaj z ravnmi emisij, najvišjimi dovoljenimi vrednostmi emisij
žvepla in zmanjšanjem emisij, izraženim v odstotkih.

13. člen
RATIFIKACIJA, SPREJETJE, ODOBRITEV IN PRISTOP

2. Takšne predlagane spremembe se v pisni obliki predložijo
izvršilnemu sekretarju komisije, ki jih pošlje vsem pogodbenicam.
Pogodbenice razpravljajo o predlaganih spremembah in
prilagoditvah na naslednjem zasedanju izvršilnega organa pod
pogojem, da je izvršilni sekretar poslal te predloge pogodbenicam
najmanj devetdeset dni vnaprej.

1. Podpisnice ta protokol ratificirajo, sprejmejo ali odobrijo.
2. K temu protokolu lahko od 12. decembra 1994 pristopijo države
in organizacije, ki izpolnjujejo zahteve iz prvega odstavka 12.
člena.

3. Pogodbenice prisotne na zasedanju izvršilnega organa
sprejmejo spremembe tega protokola in njegovih Prilog II, III in V,
s konsenzom in začnejo za te pogodbenice veljati devetdeseti
dan po datumu, ko dve tretjini pogodbenic depozitarju deponira
listine o njihovem sprejetju. Za vsako drugo pogodbenico začnejo
spremembe veljati devetdeseti dan od datuma, ko ta pogodbenica
deponira svojo listino o njihovem sprejetju.

14. člen
DEPOZITAR
Listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu se deponirajo
pri generalnem sekretarju Združenih narodov, ki bo opravljal
funkcijo depozitarja.
15. člen
ZAČETEK VELJAVNOSTI

4. Spremembe prilog tega protokola, razen prilog navedenih v
tretjem odstavku zgoraj, pogodbenice, prisotne na zasedanju
izvršilnega organa, sprejmejo s konsenzom. Po preteku
devetdeset dni od datuma, ko izvršilni sekretar komisije
pogodbenicam pošlje spremembo, začne sprememba katere koli
priloge veljati za pogodbenice, ki depozitarju ne pošljejo uradnega
obvestila v skladu z določbami petega odstavka spodaj, pod
pogojem, da najmanj šestnajst pogodbenic ni poslalo takega
uradnega obvestila.

1. Protokol začne veljati devetdeseti dan po datumu deponiranja
šestnajste listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu pri
depozitarju.
2. Za vsako državo in organizacijo, navedeno v prvem odstavku
12. člena, ki ratificira, sprejme ali odobri ta protokol ali k njemu
pristopi potem, ko je bila deponirana šestnajsta listina o ratifikaciji,
sprejetju, odobritvi ali pristopu, začne protokol veljati devetdeseti
dan po datumu, ko ta država ali organizacija deponira svojo listino
o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu.

5. Katera koli pogodbenica, ki ne more odobriti spremembe priloge
razen priloge tretjega odstavka zgoraj, o tem pisno obvesti
depozitarja v devetdesetih dneh po datumu, ko je prejela obvestilo
o sprejetju spremembe. Depozitar nemudoma obvesti vse
pogodbenice o prejemu takšnega uradnega obvestila. Pogodbenica
lahko kadar koli nadomesti svoje prejšnje obvestilo s sprejetjem
in po deponiranju listine o sprejetju pri depozitarju, začne tudi za
to pogodbenico veljati sprememba ustrezne priloge.

16. člen
ODPOVED
Kadar koli po petih letih od datuma, ko ta protokol začne veljati za
določeno pogodbenico, ga lahko ta pogodbenica odpove s pisnim
uradnim obvestilom depozitarju. Odpoved začne veljati devetdeseti
dan po datumu, ko depozitar prejme uradno obvestilo o odpovedi,
ali pozneje, če je tako določeno v uradnem obvestilu o odpovedi.

6. Prilagoditve Priloge II pogodbenice, prisotne na zasedanju
izvršilnega organa sprejmejo s konsenzom, za vse pogodbenice
tega protokola pa začnejo veljati devetdeseti dan po datumu, ko
izvršilni sekretar komisije pisno obvesti vse pogodbenice o
sprejetju prilagoditve.

17. člen
VERODOSTOJNOST BESEDIL

12. člen
PODPIS

Izvirnik tega protokola z enako verodostojnimi besedili v
angleškem, francoskem in ruskem jeziku je deponiran pri
generalnem sekretarju Združenih narodov.

1. Ta protokol je na voljo za podpis v Oslu 14. junija 1994, nato pa
na sedežu Združenih narodov v New Yorku do 12. decembra
1994 za države članice komisije in za države, ki imajo posvetovalni
status pri komisiji v skladu z osmim odstavkom resolucije št. 36
(IV) Ekonomsko socialnega sveta z dne 28. marca 1947. Protokol

V POTRDITEV TEGA so podpisani, ki so bili za to pravilno
pooblaščeni, podpisali ta protokol.
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I
IČ MO USEDANJE ŽVEPLA
ist £ percentila v centigramih žvepla na kvadratni meter
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Priloga II
NAJVIŠJE DOVOLJENE EMISIJE
ŽVEPLA IN ZMANJŠANJE EMISIJ V
ODSTOTKIH
Najvišje dovoljene emisije žvepla, ki so navedene v tabeli spodaj,
izhajajo iz obveznosti iz drugega in tretjega odstavka 2. člena
tega protokola. Ravni emisij in zmanjšanje emisij v odstotkih so
za I. 1980 in 1990 dane zgolj informativno.
Ravni emisij kt S02 na leto

1980

1990

Najvišje dovoijene emisije
žvepla a/
kt S02 na leto
2000

Avstrija
Belorusija
Belgija
Bolgarija
Kanada
- vsa država
- SOMA
Hrvaška
Češka republika
Danska
Finska
Francija
Nemčija
Grčija
Madžarska
Irska
t
Italija
Liechtenstein
Luksemburg
Nizozemska
Norveška
Poljska
Portugalska
Ruska federacija c/
Slovaška
Slovenija
Španija
Švedska
Švica
Ukrajina
Velika Britanija
Evropska skupnost
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2005

2010

Zmanjšanje
emisij
v
odstotkih (izhodiščno leto
1980) b/
2000

2005

2010

•

28. oktober 1997

Opombe

presega najvišje dovoljene emisije žvepla za več kot 20 %.

a/ Če v danem letu pred I. 2005 katera od pogodbenic ugotovi, da
zaradi izjemno mrzle zime, izjemno suhega poletja in nepredvidene
kratkoročne izgube zmogljivosti v sistemu za preskrbo z električno
energijo doma ali v sosednji državi ne more izpolniti svojih obveznosti iz te Priloge, lahko izpolni te obveznosti tako, da upošteva
povprečje svojih letnih emisij žvepla za tekoče, prejšnje in prihodnje
leto, pod pogojem, da stopnja emisij v katerem koli od teh let ne

Odboru za izvajanje je treba poročati o vzroku za prekoračitev v
posameznem letu in načinu, kako bo doseženo triletno povprečje.

Priloga lil
DOLOČITEV OBMOČIJ
GOSPODARJENJA Z ŽVEPLOVIMI
OKSIDI (SOMA)

SOMA jugovzhodna Kanada

b/ Za Grčijo in Portugalsko odstotek zmanjšanja emisij temelji na
najvišjih dovoljenih emisijah žvepla za leto 2000.
c/ Evropski del znotraj območja EMEP.

To je območje, ki zajema milijon km2, ki v celoti vključuje province
Prince Edward Island, Nova Scotia in New Brunsvvick, provinco
Ouebec južno od črte, ki povezuje Havre-St. Pierre na severni
obali Zaliva Svetega Lovrenca in točko, kjer meja med Ouebecom
in Ontariom seka obalo Jamesovega zaliva, ter provinco Ontario
južno od črte, ki povezuje točko, kjer meja med Ontariom in
Ouebecom seka obalo Jamesovega zaliva in reko Nipogon v
bližini severne obale Gornjega jezera.

Za namene tega protokola je navedeno naslednje območje
nadzora nad žveplovimi oksidi:

Priloga IV
TEHNOLOGIJE ZA NADZOROVANJE
EMISIJ ŽVEPLA IZ NEPREMIČNIH
ZGOREVALNIH NAPRAV

5. Priloga predvsem obravnava nadzor nad emisijami oksidiranega
žvepla, ki ga obravnavamo kot vsoto žveplovega dioksida (S02)
in žveplovega trioksida (S03), izražena kot S02. Delež žvepla, ki
pride v ozračje kot žveplov oksid ali druge žveplove spojine pri
drugih procesih in iz drugih virov, je v primerjavi z emisijami žvepla
pri zgorevanju majhen.

I. UVOD

6. Pri načrtovanju ukrepov ali tehnologij za vire žvepla, ki oddajajo
v ozračje tudi druge snovi, zlasti dušikove okside (NOx), trdne
delce, težke kovine in hlapne organske spojine, bi jih bilo koristno
proučiti skupaj z možnostmi za nadzor nad drugimi snovmi, ki
onesnažujejo okolje, da bi jih kar najbolj zmanjšali in s tem tudi
njihov učinek na okolje ter se še zlasti izognili prenosu problemov
onesnaževanja zraka v druga okolja (kot so odpadne vode in
trdni odpadki).

1. Cilj te Priloge je oblikovati smernice za ugotavljanje možnosti
za nadzor nad žveplom in tehnologij, ki bi omogočile izpolnjevanje
obveznosti iz tega protokola.
2. Priloga temelji na informacijah o splošnih možnostih za
zmanjšanje emisij žvepla, zlasti o uspešnosti tehnološkega
nadzora nad emisijami, in stroških, navedenih v uradni
dokumentaciji izvršilnega organa in njegovih pomožnih organov.

II. GLAVNI NEPREMIČNI VIRI EMISIJ ŽVEPLA

3. Razen de je drugače določeno, se navedeni ukrepi za
zmanjševanje štejejo - v večini primerov na podlagi operativnih
izkušenj iz prejšnjih let - za najbolj uveljavljene in gospodarsko
izvedljive tehnologije, ki so na voljo. Vendar pa bodo zaradi vedno
bogatejših izkušenj pri ukrepih za zmanjševanje emisij in
tehnologijah v novih napravah, pa tudi prilagajanja že obstoječih
naprav, potrebne redne revizije te Priloge.

7. Procesi zgorevanja fosilnih goriv so glavni vir antropogenih
emisij žvepla iz nepremičnih zgorevalnih naprav. Poleg tega lahko
k emisijam znatno prispevajo tudi nekateri procesi, pri katerih ne
prihaja do zgorevanja. Glavne kategorije nepremičnih zgorevalnih
naprav, povzete po EMEP/CORINAIR 90, so:
(i) Javne termoelektrarne, toplarne - termoelektrarne in toplarne:

4. Čeprav Priloga navaja številne ukrepe in tehnologije, ki se po
stroških in učinkovitosti med seboj močno razlikujejo, to ne more
biti dokončen seznam možnosti nadzora. Poleg tega bo izbor
ukrepov za nadzorovanje in tehnologij, pri vsakem posameznem
primeru odvisen od številnih dejavnikov, tudi od trenutne
zakonodaje in določb, predvsem pa od zahtev tehnologije za
nadzorovanje, primarne energetske strukture, industrijske
infrastrukture, gospodarskih okoliščin in stanja posameznih
naprav.

(a) kotli;
(b) nepremične plinske turbine in motorji z notranjim zgorevanjem.
(li) Kurilne naprave v poslovnih stavbah, ustanovah in
stanovanjskih objektih:
(a) kotlarne v poslovnih stavbah;
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(b) ogrevalne naprave v gospodinjstvih.

Na splošno lahko zmanjšamo emisije žvepla pri skupni proizvodnji,
tako da pri različnih energetskih virih povečamo delež tistih, pri
katerih ne prihaja do zgorevanja (npr. vodna, jedrska, energija
vetra itd.). Vendar je treba upoštevati učinke na okolje.

(iii) Zgorevalne naprave in postopki z zgorevanjem v industriji:
(a) kotli in tehnološki grelniki;

(ii) Tehnološke možnosti:
(b) tehnološki postopki, npr. metalurški postopki, kot so žganje in
sintranje, peči na koks, predelava titanovega dioksida (Ti02) itd.;

(a) Prehod na druge vrste goriva

(c) proizvodnja papirja.

Emisije S02 pri zgorevanju so neposredno odvisne od vsebnosti
žvepla v uporabljenem gorivu.

(iv) Postopki pri katerih ne pride do zgorevanja, npr. proizvodnja
žveplove kisline, specifični postopki organske sinteze, obdelovanje
kovinskih površin.

Prehod na uporabo drugih vrst goriva (npr. s premoga z visoko
na premog z nizko vsebnostjo žvepla in/ali prehod s premoga na
tekoča goriva ali plin) vodi k nižjim emisijam žvepla, lahko pa
pride do določenih omejitev, kot sta razpoložljivost goriv z nizko
vsebnostjo žvepla in prilagodljivost že obstoječih sistemov
zgorevanja za druga goriva. V mnogih državah Ekonomske
komisije za Evropo se naprave na premog ali olje zamenjujejo z
napravami na plin. Naprave na dve vrsti goriva lahko olajšajo
prehod na druge vrste goriva.

(v) Pridobivanje, predelovanje in distribucija fosilnih goriv.
(vi) Obdelava in odlaganje odpadkov, npr. toplotna obdelava
komunalnih in industrijskih odpadkov.
8. Skupni podatki (1990) za območje Ekonomske komisije za
Evropo kažejo, da približno 88 % vseh emisij žvepla izvira iz
procesov zgorevanja (20 % iz zgorevanja v industriji), 5 % iz
proizvodnih postopkov in 7 % iz rafinerij nafte. Elektrarne so v
mnogih državah glavni vir emisij žvepla. V nekaterih državah je
industrija (vključno z rafinerijami) prav tako pomemben vir emisij
S02. Čeprav so emisije iz rafinerij na območju Ekonomske komisije
za Evropo sorazmerno majhne, je njihov učinek na emisije žvepla
iz drugih virov velik zaradi žvepla v naftnih derivatih. Običajno 60
% žvepla, ki je prisotno v surovi nafti, ostane v derivatih, 30 % se
ga izloči v elementarni obliki, 10 % pa ga pride v ozračje skozi
dimnike rafinerij.

(b) Čiščenje goriva
Čiščenje zemeljskega plina je sodobna tehnologija, ki je v široki
uporabi iz praktičnih razlogov.
Tudi čiščenje plinastih goriv (plin iz rafinerij kislin, koksni plin,
bioplin, itd.) je sodobna tehnologija.
Razžveplanje tekočih goriv (lahkih in srednjih frakcij) je sodobna
tehnologija.
Razžveplanje težkih frakcij je tehnično izvedljivo, vendar je treba
upoštevati lastnosti surovine. Razžveplanje ostankov destilacij
(ostanki v napravah za atmosfersko destilacijo surovin) za
pridobivanje kurilnega olja z nizko vsebnostjo žvepla se običajno
ne izvaja; navadno je bolj zaželeno predelovanje surovin z nizko
vsebnostjo žvepla. Hidriranje in tehnologija popolne pretvorbe sta
že izpopolnjeni tehnologiji - združujeta visoke stopnje izločanja
žvepla iz goriv in izboljšan donos lahkih pogonskih frakcij. Število
rafinerij za popolno pretvorbo je za zdaj omejeno. Takšne rafinerije
so običajno sposobne izločiti 80 % do 90 % vsebovanega žvepla,
vse bstanke pa predelajo v lahke pogonske frakcije ali druge
tržne izdelke. Pri takšni rafineriji se poraba energije in investicijski
stroški povečajo. Običajna vsebnost žvepla v naftnih derivatih je
prikazana v tabeli 1 spodaj:

III. SPLOŠNE MOŽNOSTI ZA ZMANJŠANJE EMISIJ ŽVEPLA,
KI NASTAJAJO PRI ZGOREVANJU
9. Splošne možnosti za zmanjšanje emisij žvepla so:
(i) Ukrepi gospodarjenja z energijo: *
(a) varčevanje z energijo
Smotrna raba energije (izboljšanje energetske učinkovitosti /
vodenje postopkov, sočasna proizvodnja elektrike in toplote in/ali
gospodarjenje pri porabnikih) ima navadno za posledico
zmanjšanje emisij žvepla.
(b) različni energetski viri

" Možnosti (I) in (a) ter (b) so vključene v energetsko strukturo In politiko
pogodbenice. Uspešnost izvajanja, učinkovitost in stroški za posamezne
sektorje niso upoštevani.
poročevalec, št. 51
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Tabela 1
Vsebnost žvepla v naftnih derivatih
(vsebnost S (%))

Bencin
Kerozin
Dizelsko gorivo
Kurilno olje (EL)
Težja kurilna olja
Dizelsko gorivo za ladje
Pogonsko gorivo za velike
ladje

Običajna sedanja vrednost

Pričakovana
prihodnosti

vrednost

0,1
0,1
0,05 - 0,3
0,1 -0,2
0,2-3,5
0,5-1,0
3,0-5,0

0,05
0,01
<0,05
<0,1
<1
<0,5
<1 (obalna območja)
<2 (odprto morje)

v

nadaljnji razvoj na tem področju.

Sedanje tehnologije za čiščenje premoga lahko odstranijo približno
50'% anorganskega žvepla (odvisno od lastnosti premoga),
vendar ne morejo odstraniti organskega žvepla. Razvijajo že tudi
učinkovitejše tehnologije, ki pa so vezane na višja specifična
vlaganja in stroške. Učinkovitost odstranjevanja žvepla pri čiščenju
premoga je torej v primerjavi z razžveplanjem dimnih plinov
omejena. Možnosti za doseganje najboljše kombinacije med
čiščenjem goriv in čiščenjem dimnih plinov se med posameznimi
državami močno razlikujejo.

Pri postopku IGCC gre za uplinjanje premoga in proizvodnjo
energije v kombiniranem postopku v plinskih in parnih turbinah.
Uplinjeni premog uporabljajo kot energetski vir v zgorevalnih
komorah v plinskih turbinah. Nadzor emisij žvepla dosežemo z
uporabo sodobne tehnologije naprav za čiščenje neočiščenih
dimnih plinov, ki so nameščene nad plinskimi turbinami. Obstaja
tudi tehnologija za ostanke težkih olj in bitumenske emulzije.
Skupna inštalirana električna moč je trenutno približno 1.000 MW
(5 elektrarn).

(c) Sodobnejše tehnologije zgorevanja
Poznamo naslednje tehnologije zgorevanja z izboljšanim toplotnim
izkoristkom in zmanjšanimi emisijami žvepla: zgorevanje v
vrtinčnem sloju (FBC): "bubbling" (BFBC), krožeč (CFBC) in tlačen
(PFBC); kombinirani postopek z uplinjanjem (IGCC); in turbine s
kombiniranim plinsko-parnim postopkom(CCGT).

Trenutno načrtujejo gradnjo elektrarn s kombiniranimi plinskoparnimi postopki, ki za gorivo uporabljajo zemeljski plin z
energetskim izkoristkom približno 48 - 52 %.

Nepremične plinske turbine lahko vgradimo v sisteme zgorevanja
v že obstoječih klasičnih termoelektrarnah, kar lahko skupni
izkoristek poveča za 5 - 7 % in pomembno zmanjša emisije S02.
Vendar pa so nujne večje spremembe na sistemu kurišč.

Spremembe izgorevanja, ki bi bile primerljive z ukrepi za nadzor
emisij NOx, ne obstajajo, saj organsko oziroma anorgansko
vezano žveplo pri zgorevanju popolnoma oksidira (določen
odstotek žvepla - odvisno od lastnosti goriva in tehnologije
zgorevanja - ostane v pepelu).

Zgorevanje v vrtinčnem sloju je tehnologija zgorevanja, pri katerem
kot gorivo uporabljamo črni in rjavi premog ter lignit, lahko pa tudi
druga trdna goriva, npr. petrolejski koks in nizkokalorična goriva,
npr. odpadke, šoto in les. Emisije lahko dodatno zmanjšamo tudi s
celovitim nadzorom zgorevanja v sistemu s pomočjo dodajanja
apna/apnenca gorivu. Skupna instalirana toplotna moč FBC je
dosegla približno 30.000 MW (250 - 350 elektrarn), od tega je bilo
8.000 MW energije proizvedene v elektrarnah z močjo več kot 50
MW. Stranski proizvodi teh procesov lahko povzročajo težave
glede njihove nadaljnje uporabe in/ali odlaganja, zato je potreben

V tej Prilogi uvrščamo suhi aditivni postopek za klasične kotle
med spremembe postopkov zaradi vpihavanja sredstva v
zgorevalno komoro. Vendar so izkušnje pokazale, da se ob uporabi
teh postopkov zmanjša toplotna moč, razmerje Ca/S dosega
visoke vrednosti, količine odstranjenega žvepla pa so majhne.
Upoštevati je treba tudi težave z nadaljnjo uporabo stranskih
proizvodov, zato se ta rešitev po navadi uporablja kot začasni
ukrep in pa pri manjših zgorevalnih napravah (Tabela 2).

28. oktober 1997

(d) Spremembe postopkov in izgorevanja
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Tabela 2
Emisije žveplovih oksidov dobljene z uporabo tehnoloških možnosti pri kotlih na
fosilna goriva
Nenadzor
ovane
emisije
Učinkovitost
zmanjšanja(odstotki)
Energetska
učinkovitost
kW/10' mVh)
Skupna instalirana
moč (ECE Eur)
(MW)
Vrsta
stranskega
proizvoda
Specifično vlaganje
(v ECU (1990)/kW
el)

Crni
premog
d/
Rjavi
premog
d/
Težka
olja d/

1.00010.000

4.2-84

2.8-28

Specifična vlaganja
mg/m3 c/
Crni
<400
premog d/

95

do 90

0.1-1

6-10

3-6

194.000

16.000

Sadra (gošča odpadna voda)

Mešanica Ca S03 " 1/2
H20 in letečega pepela
50-220

g/kWhel

3.5-35

400-8.000

400-4.000

60-250

400-4.000

mg/m3
c/
1.4-14

g/kWhe
I
<400

mg/m3
c/
<1.4

g/kWhe
I
<400

<0.7

(<200,
1%S)
<400

<0.7

1.7-33.6

(<200,
1 %S)
<400

<0.8

(<200,
1%S)
<400

<0.8

1.1-11

(<200,
1%S)
<400

Mokri negenerativni
postopek z uporabo
amoniaka b/
do 90
3-10
200

2.000

700

1.300

Amoniakovo gnojilo

Elementarno S
Žveplova kislina
(99 vol.%)

Elementarno Žveplova
kislina
S Žveplova (70.%)
kislina
(99 vol.%)
230-270 e/200-300 e/
280-320 e/ f/ 320-35 D e/ f/
g/kWhel
mg/m3 c/
g/kWhel
mg/m3 c/
g/kWhel
<1.4
<1.4
<1.4
<400
<400

(<200,
1%S)
<400

<0.8

(<200,
1%S)

<0.6

(<200,
1%S)

<0.6

<1.7

<1.1

28

(<200,
1%S)
<400

<0.7

(<200,
1%S)
<400

<0.8

(<200,
1%S)

<0.6

(<200,
1 %S)
<400

<0.7

(<200,
1%S)
<400

<08

(<200,
1%S)

<0.6

°-o
C/)—*

<0.7

<1.1

<1.1.

95
4-8

(<200,1%S
)
<400

<0.8

<1.7

95
10-15

<0.7

(<200,
1%S)
<400

<1.1

g/kWhe
I

Kombinirani
katalitični postopek
a/
95
2

mg/m3 c/
<400

<1.7

<1.7

mg/m3
c/
<1.4

'

(<200,
<0.6
(<200,1 <0.6
1%S)
%S)
Wellman
Lordov Aktivno oglje
postopek a/
a/

g/kWhel
<1.4

<400
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do 60

CMV
O
O

Težka olja
d/

Suhi razpršilni postopek b/

mg/m3 c/

Učinkovitost zmanjšanja (%)
Energetska učinkovitost(kWel/10 '
m'/h)
Skupna instalirana moč (ECE Eur)
(MW)
Vrsta stranskega proizvoda

.Rjavi
premog d/

Mokri kalcitni postopek a/

Mešanica Ca soli in
letečega pepela
20-50

1.00010.000

1.00020.000

Aditivni postopek

<1.7

<1.1

<1.7

<1.1

28. oktober 1997

kombinirani katalitični postopek za izločanje NOx/SOx).

a/ Pri visoki vsebnosti žvepia v gorivu moramo prilagoditi stopnjo
izločanja. Vendar pa so načini, da to dosežemo, specifični za
določene postopke. Razpoložljivost teh postopkov je navadno 95
odstotna.
b/ Omejena uporabnost pri gorivih z visoko vsebnostjo žvepla,
c/ Koncentracija škodljivih-snovi v suhem dimnem plinu v mg/m3
pri 6 % kisika za trda goriva, 3 % kisika za tekoča goriva,
d/ Faktor pretvorbe je odvisen od lastnosti goriva, specifični
volumen dimnih plinov in toplotnega izkoristka kotlov (faktorji
pretvorbe (m3/kWh, toplotni izkoristek: 36 %) uporabljeno gorivo:
črni premog: 3,50: rjavi premog: 4.20; težka olja: 2.80).
e/ Specifični stroški vlaganja veljajo za majhno število kurilnih
naprav.
f/ Specifični stroški vlaganja vključujejo postopek denitrifikacije.

V energetiki pokrivajo z LWS in SDA 85-odstotni oziroma 10odstotni delež instalirane moči FGD.
Nekateri novi postopki razžveplanja dimnih plinov, kot sta suhi
postopek z elektronskimi žarki (EBDS) in postopek "Mark 13A",
so še v fazi poskusnih projektov.
V tabeli 2 so prikazani podatki o učinkovitosti zgoraj omenjenih
sekundarnih ukrepov, ki temeljijo na praktičnih izkušnjah,
pridobljenih v številnih napravah, ki obratujejo. Omenjena sta tudi
instalirana moč in razpon moči. Kljub temu da je več tehnologij za
zmanjševanje emisij žvepla med seboj primerljivih, zaradi lokalnih
razmer ali značilnosti posameznih zgorevalnih naprav nekatere
tehnologije ne pridejo v poštev.

Tabela je bila sestavljena v glavnem za velike kurilne naprave v
javnem sektorju. Vendar so ti načini nadzora uporabni tudi v drugih
sektorjih s podobnimi odpadnimi plini.

V tabeli 2 je prikazan tudi razpon običajnih stroškov vlaganja
tehnologij za zmanjševanje emisij žvepla, navedenih v točkah
(c), (d) in (e) pododstavka (ii). Vendar se moramo pri uporabi teh
tehnologij v posameznih primerih zavedati, da bodo investicijski
stroški ukrepov za zmanjševanje emisij med drugim odvisni od
uporabljenih tehnologij, potrebnih nadzornih sistemov, velikosti
elektrarne, obsega potrebnega zmanjšanja in časovnega poteka
načrtovanih vzdrževalnih ciklusov. V tabeli so torej prikazane le
grobe ocene stroškov vlaganja. Stroški vlaganj za zmanjšanje
onesnaževanja na splošno presegajo stroške pri novih napravah.

(e) Postopki razžveplanja dimnih plinov (FGD)
Ti postopki so namenjeni odstranjevanju že nastalih žveplovih
oksidov in jih imenujemo tudi sekundarni ukrepi. Vse sodobne
tehnologije za postopke obdelave dimnih plinov temeljijo na
odstranjevanju žvepla z mokrimi, suhimi ali polsuhimi in
katalitičnimi kemičnimi procesi.
Oblikovanje čim učinkovitejšega programa zmanjševanja emisij
žvepla ki bo presegel ukrepe gospodarjenja z energijo, navedene
v pododstavku (i) zgoraj, je mogoče doseči s kombinacijo
tehnoloških možnosti, opisanih v pododstavku (ii) zgoraj.

IV. TEHNIKE NADZORA V DRUGIH SEKTORJIH

V nekaterih primerih lahko z zmanjševanjem emisij žvepla
dosežemo tudi zmanjševanje emisij C02, NOx in drugih snovi, ki_
onesnažujejo okolje.

10. Tehnike nadzora, navedene v točkah od (a) do (e),
pododstavka (ii) devetega odstavka ne veljajo le za energetiko,
temveč tudi za različne druge sektorje v industriji. V nekaj letih je
bilo pridobljenih precej operativnih izkušenj, večinoma na področju
energetike.

V javnih termoelektrarnah, termoelektrarnah - toplarnah in
toplarnah postopki obdelave dimnih plinov vključujejo: mokri kalcitni
postopek z apnom ali apnencem (LWS); suhi razpršilni postopek
(SDA); Wellman - Lordov postopek (WL); mokri neregenerativni
postopek z uporabo amoniaka (AS), in kombinirani postopek za
izločanje NOx/SOx (postopek z aktivnim ogljem (AC) in

11. Uporaba tehnologij za zmanjševanje emisij žvepla v industriji
je v glavnem odvisna od specifičnih omejitev pri postopkih v
ustreznih sektorjih. V tabeli 3 spodaj so prikazane dejavnosti, ki
pomembno prispevajo k emisijam žvepla, in ustrezni ukrepi za
zmanjšanje emisij.

Tabela 3
Vir
i Žganje sulfidov, ki ne vsebujejo železa

Ukrep za zmanjšanje
Mokri katalitični postopek z žveplovo kislino
(WSA)
Postopek dvojnega kontakta
Postopek dvojnega kontakta, izboljšan
donos
Različni ukrepi, vključeni v postopek

i Proizvodnja viskoze
i
'
! Proizvodnja zveplove kisline
Proizvodnja sulfatne celuloze
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12. V dejavnostih, ki so navedene v tabeli 3, lahko ukrepe,
vključene v postopek, tudi z zamenjavo surovin (po potrebi v
kombinaciji z ustrezno obdelavo dimnih plinov), uporabimo za
najučinkovitejše zmanjšanje emisij žvepla.
13. Navajamo nekatere primere:
(a) v novih tovarnah sulfatne celuloze je možno doseči emisije,
manjše od 1 kg žvepla na tono celuloze sušene z zrakom
celuloze, **

(e) odlaganje trdnih odpadkov.
VI. MONITORING IN POROČANJE
17. Med ukrepe za izvajanje nacionalnih strategij in politike pri
zmanjševanju onesnaževanja zraka spadajo: zakonodaja in
predpisi, gospodarske spodbude in ovire ter tehnološke zahteve
(najboljša razpoložljiva tehnologija).

(c) pri žganju sulfidov so poročali o 80 - 99 % učinkovitosti
odstranjevanja za enote od 10.000 do 200.000 m3/h (odvisno od
postopka);

18. Na splošno so standardi postavljeni glede na vir emisije, velikost
zgorevalne naprave, načina delovanja, tehnologijo zgorevanja,
vrste goriva in glede na to, ali gre za novo ali že obstoječo
zgorevalno napravo. Drug pristop, ki se tudi uporablja, je določiti
cilj za zmanjšanje skupnih emisij žvepla iz skupine virov, kar nam
omogoči večjo izbiro pri ukrepanju za dosego cilja (bubble concept).

(d) v neki tovarni, kjer sintrajo železovo rudo, enota FGD z
zmogljivostjo 320.000 m3/h dosega koncentracije v očiščenih
dimnih plinih pod 100 mg SOx/Nm3 pri 6 % 02;

19. Prizadevanja za omejitev emisij žvepla na ravni, ki so določene
v nacionalni okvirni zakonodaji, morajo nadzorovati stalni sistemi
za monitoring in poročanje ter o tem poročati nadzornim organom.

(e) peči na koks dosegajo manj kot 400 mg SOx/Nm3 pri 6 % 02;

20. Različni sistemi monitoringa uporabljajo kontinuirane in
diskontinuirane metode meritev. Vendar pa so potrebe po kakovosti
različne. Meritve morajo opravljati usposobljene ustanove, ki
uporabljajo sisteme za merjenje in monitoring. V ta namen je sistem
potrdil najboljše jamstvo.

(b) v tovarnah sulfitne celuloze je možno doseči 1 -1.5 kg žvepla
na tono celuloze sušene z zrakom;

(f) naprave za proizvodnjo žveplove kisline dosegajo več kot 99
% stopnjo pretvorbe;
(g) izboljšana Clausova naprava dosega več kot 99 % stopnjo
izločanja žvepla.
V. STRANSKI PROIZVODI IN STRANSKI UČINKI
14. S povečanim prizadevanjem za zmanjšanje emisij žvepla iz
nepremičnih zgorevalnih naprav v državah na območju
Ekonomske komisije za Evropo se bo povečala tudi količina
stranskih proizvodov.
15. Izbrati bi morali možnosti, s katerimi bi dobili uporabne stranske
proizvode. Poleg tega bi morali tudi izbrati (kadar je to mogoče)
možnosti za doseganje večjega toplotnega izkoristka in
zmanjšanje problematike odlaganja odpadkov. Čeprav je večino
stranskih proizvodov - npr. sadro, amoniakove soli, žveplovo
kislino ali žveplo - možno ponovno uporabiti ali reciklirati, moramo
upoštevati dejavnike, kot so tržne razmere in standardi za
kakovost. Izboljšati in proučiti je treba nadaljnjo uporabo stranskih
proizvodov, ki nastajajo pri postopkih FBC in SDA, ker odlagališča
in merila za odlaganje omejujejo odlaganje v nekaterih državah.
16. Naslednji stranski učinki ne onemogočajo uporabe nobene
tehnologije ali metode, upoštevati pa jih moramo, ko izbiramo
med več možnostmi za zmanjševanje emisij žvepla:

21. Pri sodobnih avtomatiziranih sistemih monitoringa in opremi
za nadzor postopkov poročanje ne povzroča težav. Zbiranje
podatkov za nadaljnjo uporabo je sodobna tehnika, vendar pa se
podatki, poslani ustreznim organom, razlikujejo od primera do
primera. Zaradi lažje primerljivosti je treba uskladiti nize podatkov
m predpise za njihovo zbiranje. Usklajenost je zaželena tudi pri
zagotavljanju kakovosti sistemov merjenja in monitoringa. To bi
morali upoštevati pri primerjanju podatkov.
22. Da bi se izognili neskladju in nedoslednostim, morajo biti dobro
določena naslednja ključna vprašanja in parametri:
(a) definicijo standardov, izraženih v ppmv, mg/Nm3, g/GJ, kg/h
ali kg/tono proizvoda. Večino teh enot je treba izračunati, za kar
so potrebni podatki o temperaturi plina, vlažnosti, pritisku,
vsebnosti kisika ali kurilni vrednosti;
(b) definicija obdobja, za katero mora biti izračunana srednja
vrednost standardov, izražena v urah, mesecih ali letu;
(c) definicija obdobij okvar in ustrezni nujni ukrepi za premostitev
sistemov monitoringa ali ustavitve obratovanja;
(d) definicija dopolnjevanja manjkajočih ali izgubljenih podatkov
zaradi okvar na opremi;

(a) energetske potrebe pri postopkih obdelave plina;
(b) korozija, ki jo povzroča žveplova kislina, ki nastaja pri reakciji
žveplovih oksidov z vodnimi hlapi;

(e) definicija niza parametrov, ki jih je treba izmeriti. Potrebne
informacije se lahko razlikujejo glede na vrsto industrijskega
postopka To velja tudi za lokacijo točke merjenja v okviru sistema.

(c) povečana uporaba vode in čiščenje odpadne vode;

23. Zagotoviti je treba nadzor nad kakovostjo meritev.

(d) potrebe po reagentih;

" Potreben je nadzor nad razmerjem žvepla in natrija, npr. odstranjevanje
žvepla v obliki nevtralnih soli in uporaba natrijevih zmesi, ki ne vsebujejo
žvepla.
poročevalec, št. 51

Priloga V
MEJNE VREDNOSTI EMISIJ IN
VSEBNOSTI ŽVEPLA
A. MEJNE EMISIJSKE VREDNOSTI ZA VEČJE
NAPRAVE a/
(<)
(MW)

50-100
1. TRDNA GORIVA
(na podlagi 6 % kisika
v dimnih plinih)
100-500

2. TEKOČA GORIVA
(na podlagi 3 % kisika
v dimnih plinih)

(ii)
Mejna
emisijska
vred.
(mg S02/Nm3 b/)
2 000

(iii)
Stopnja
razžveplanja
(%)

2 000-400
(linearno
zmanjševanje)

40
(za
100-167
MWth)
40-90
(linear.
naraščanje za 167500 MWth)
90

>500
50-300

400
1 700

300-500

1700-400
(linearno
zmanjševanje)

90

>500

400

90

3. PLINASTA GORIVA
(na podlagi 3 % kisika
v dimnih plinih)
plinasta
goriva
na
splošno
utekočinjeni plin
nizkokalorični plini iz
uplinjanja ostankov v
rafinerijah, koksni plin,
plini iz plavžev

35
5
800

vsebnost žvepla (%)

B. PLINSKO OLJE
dizelsko gorivo za avtomobile
druge vrste

0,05
0,2
Mejne vrednosti se še zlasti ne uporabljajo za naslednje naprave:

a/ Kot smernica za naprave, ki uporabljajo različna goriva pri
hkratnem obratovanju z dvema ali več gorivi, pristojni organi
določijo mejne emisijske vrednosti, tako da upoštevajo mejne
emisijske vrednosti iz stolpca (ii), ki veljajo za vsako gorivo, stopnjo
toplotne vrednosti vsakega goriva in za rafinerije ustrezno
značilnostim naprave. Pri rafinerijah takšna kombinirana mejna
vrednost
v nobenem primeru ne sme preseči 1.700 mg SO/
Nnf1.
28. oktober 1997

NEPREMIČNE ZGOREVALNE

- naprave, v katerih se proizvodi zgorevanja uporabljajo za
neposredno ogrevanje, sušenje ali kakršno koli drugo obdelavo
predmetov ali materiala, npr. peči za dogrevanje, peči za toplotno
obdelavo;
- naprave za naknadno zgorevanje, npr. kakršnekoli tehnične
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3. Če ena ali več pogodbenic meni, da druga pogodbenica ne
izpolnjuje obveznosti iz tega protokola, lahko svoje sporočilo, ki
mora biti podprto z dodatnimi informacijami, pisno naslovi na
sekretariat. Sekretariat v dveh tednih po prejemu sporočila pošlje
njegovo kopijo pogodbenici, katere izpolnjevanje določene določbe
protokola je sporno. Odgovor, podprt z ustreznimi informacijami,
mora biti predložen sekretariatu in pogodbenicam, na katere se
to nanaša, v treh mesecih od datuma odposlanega sporočila ali v
daljšem roku, če tako zahtevajo okoliščine. Sekretariat predloži
sporočilo, odgovor in informacije pogodbenic Odboru, ki prouči
zadevo takoj, ko je to izvedljivo.

naprave za čiščenje odpadnih plinov z zgorevanjem, ki ne delujejo
kot samostojne zgorevalne naprave;
- naprave za regeneracijo katalizatorjev za katalitično krekiranje;
- naprave za pretvarjanje vodikovega sulfida v žveplo;
- reaktorje, ki jih uporabljajo v kemični industriji;
- peči na koks;
- Kauperje;

4. Če sekretariat, zlasti po pregledu poročil, predloženih v skladu
s 5. členom, ugotovi, da obstaja možnost, da katera pogodbenica
ne izpolnjuje obveznosti iz tega protokola, lahko od te pogodbenice
zahteva, da o zadevi priskrbi potrebne informacije. Če
pogodbenica v treh mesecih ali v daljšem obdobju, če tako
zahtevajo okoliščine, ne odgovori, ali če zadeva ni rešena po
upravni ali diplomatski poti, sekretariat o tem obvesti Odbor.

- sežigalnice odpadkov;
- naprave, ki jih poganjajo dieselski, bencinski ali plinski motorji ali
plinske turbine ne glede na gorivo, ki ga uporabljajo.
Če pogodbenica zaradi visoke vsebnosti žvepla v trdih ali tekočih
gorivih, ki jih pridobiva na lastnem ozemlju, ne more izpolniti zahtev
po mejnih emisijskih vrednostih, določenih v stolpcu (ii), lahko
uporabi stopnje razžveplanja, določene
v stolpcu (iii) ali najvišjo
3
mejno vrednost
800
mg
SOVNm
(čeprav
raje ne več kot 650 mg
S02/Nm3). Pogodbenica o takšni uporabi poroča Odboru za
izvajanje v koledarskem letu, v katerem pride do takšne uporabe.

5. Če pogodbenica ugotovi, aa kljub prizadevanjem v dobri veri ni
ali ne bo mogla v celoti izpolniti svojih obveznosti iz tega protokola,
lahko na sekretariat naslovi pisno sporočilo, v katerem predvsem
razloži posebne okoliščine, ki so po njenem mneniu vzrok za
neizpolnjevanje obveznosti. Sekretariat pojasnilo pošlje Odboru,
ki ga prouči takoj, ko je mogoče.

Če sta dve ali več novih naprav nameščeni tako, da se lahko ob
upoštevanju tehničnih in gospodarskih dejavnikov njuni odpadni
plini odvajajo - po presoji ustreznih organov - skozi skupen dimnik,
takšno kombinacijo štejemo za posamezno enoto.

6. Odbor mora:
(a) v skladu s političnimi smernicami, ki jih oblikujejo pogodbenice
na zasedanjih izvršilnega organa, strniti in oceniti informacije, ki
jih pošljejo pogodbenice v skladu s 5. členom tega protokola;

3

b/ mg SO?/Nm so določeni pri temperaturi 273° K in pod pritiskom
101.3 kPa po popravkih za vsebnost vodnih hlapov.

(b) v skladu s političnimi smernicami, ki jih oblikujejo pogodbenice
na zasedanjih izvršilnega organa, redno razčlenjevati in ocenjevati
napredek, ki je bil dosežen pri izvajanju protokola;

SKLEP, KI GA JE SPREJEL IZVRŠILNI ORGAN OB SPREJEMU
PROTOKOLA

(c) v skladu s tretjim, četrtim in petim odstavkom zgoraj prouči
vsa predložena vprašanja z namenom zagotoviti konstruktivno
rešitev;

Izvršilni organ
ie odobril in sprejel Protokol o nadaljnjem zmanjševanju emisij
žvepla h Konvenciji o prekomejnem onesnaževanju zraka na
velike razdalje iz leta 1979,

(d) zagotoviti, da bodo tehnični centri EMEP in/ali samostojen
strokovnjak, ki ga imenuje Odbor za izvajanje, ocenili kakovost
podatkov, ki jih pošljejo pogodbenice v skladu s 5. členom
(Poročanje). Zunaj območja EMEP se uporabljajo postopki
ocenjevanja, ki ustrezajo razmeram v državi pogodbenici.

ie odločen, da čim prej zagotovi učinkovit monitoring za
uresničevanje novega protokola,
se ie odločil, da v skladu s tretjim odstavkom 7. člena novega
protokola odobri priloženo besedilo o "Sestavi in nalogah Odbora
za izvajanje ter postopkih, po katerih se mora Odbor ravnati pri
ugotavljanju izpolnjevanja obveznosti iz tega protokola" in

7. Odbor lahko;
(a) preko sekretariata zahteva dodatne informacije o vprašanjih,
ki jih preučuje;

poziva pogodbenice novega protokola, da sprejmejo priloženo
besedilo na prvem zasedanju, ki ga bo imel izvršilni organ po
začetku veljavnosti tega protokola.

(b) na poziv pogodbenica, ki jo to zadeva, organizira zbiranje
informacij na njenem ozemlju;
(c) prouči kakršno koli informacijo, ki mu jo pošlje sekretariat v
zvezi z izpolnjevanjem določb iz tega protokola.

SESTAVA IN NALOGE ODBORA ZA IZVAJANJE IN POSTOPKI,
PO KATERIH SE MORA ODBOR RAVNATI PRI PREGLEDU
IZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI IZ TEGA PROTOKOLA

8. Odbor enkrat letno na zasedanjih izvršilnega organa poroča
pogodbenicam o svojem delu, še posebej pa daie priporočila v
zvezi z izpolnjevanjem obveznosti iz tega protokola. Vsako takšno
poročilo bo Odbor dokončno izoblikoval najkasneje deset tednov
pred zasedanjem izvršilnega organa, na katerem naj bi ga proučili.

1. Odbor sestavlja osem pogodbenic. Na prvem zasedanju
izvršilnega organa po začetku veljavnosti tega protokola izvolijo
v Odbor štiri pogodbenice za dve leti in štiri pogodbenice za eno
leto. Na vsakem nadaljnjem zasedanju izvolijo štiri nove
pogodbenice za dve leti. Pogodbenice, katerim članstvo v Odboru
poteče, so lahko ponovno izvoljene za naslednje obdobje Odbor
izvoli svojega predsednika in podpredsednika.

9. Če je pogodbenica, ki ni članica Odbora, omenjena v sporočilu
iz tretjega odstavka ali pošlje sporočilo iz petega odstavka, je
upravičena do sodelovanja pri obravnavi sporočila v Odboru.
10. Nobena pogodbenica, na katero se nanaša zadeva, ki jo
proučuje Odbor, ne glede na to, ali je članica Odbora ali ne, ne
more sodelovati pri oblikovanju in sprejemanju priporočil v zvezi
s to zadevo, ki bo vključena v poročilo Odbora.

2. Odbor zaseda dvakrat letno, razen če se odloči drugače.
Zasedanja Odbora organizira sekretariat.
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4. člen

3. člen

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

Za izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za okolje in prostor.

OBRAZLOŽITEV
Zračni tokovi prenašajo žveplove spojine in druge škodljive snovi
preko meja, zaradi česar nastaja v izpostavljenih krajih Evrope,
med katere sodi tudi Slovenija, obsežna škoda na naravnih virih,
npr. gozdovih. V določenih okoliščinah žveplove spojine v zraku
tudi škodljivo vplivajo na zdravje ljudi.

nalne predpise o deležu žvepla v plinskem olju. Obveznost Republike Slovenije po tem protokolu je zmanjšanje emisije žvepla glede
na stanje v letu 1980 za 45 % do leta 2000, za 60 % do leta 2005
in za 70 % do leta 2010.

Republika Slovenija je 14.6.1994 v Oslu podpisala Protokol o
nadaljnjem zmanjšanju emisij žvepla h Konvenciji o prekomejnem
onesnaževanju zraka na velike razdalje iz leta 1979. Delovno ime
tega protokola je drugi žveplov protokol, prvega žveplovega
protokola iz leta 1985, ki je nalagal pogodbenicam zmanjšanje
emisij žvepla za vsaj 30 % do konca leta 1993, Slovenija ni
podpisala, saj je bila tisti čas še znotraj SFRJ. Nadaljnje obveznosti
zmanjševanja emisij žvepla so predmet drugega žveplovega
protokola.
Drugi žveplov protokol bo začel veljati 90 dan po datumu deponiranja 16 listine o ratifikaciji. Do začetka leta 1996 je 5 držav
deponiralo svoje ratifikacijske listine.

Emisijski normativi iz Priloge V so že vključeni v Uredbi o emisiji
snovi v zrak iz kurilnih naprav (U.L. št.73/1994). Vključen je tudi
rok veljavnosti emisijskih predpisov za stare termoenergetske
naprave, ki je v skladu z drugim žveplovim protokolom (1. julij
2004). Z določili drugega žveplovega protokola je usklajena tudi
Uredba o kakovosti tekočih goriv glede vsebnosti žvepla, svinca
in benzena (U.L. št.8/1995). Določila drugega žveplovega
protokola so vgrajena tudi v Resolucijo o strategiji rabe in oskrbe
Slovenije z energijo (ReSROE) (U.L. št.9/1996). Še več:
uresničenje Resolucije bi omogočilo zmanjšanje emisij S02 v
Sloveniji za 65 % že do leta 2000. S stališča zmanjševanja emisij
žvepla v zrak so zlasti pomembni: učinkovitejša raba energije,
širjenje omrežja zemeljskega plina in izgradnja čistilnih naprav v
termoelektrarni v Šoštanju.

Osnovne obveznosti pogodbenic so v 2. členu drugega
žveplovega protokola. Omejitve emisij so podane v Prilogah II in
V. Emisijski normativi iz Priloge V za nove termoenergetske objekte
pričnejo veljati takoj po začetku veljavnosti protokola. Za stare
termoelektrarne nad 50 MWth pa začnejo veljati 1. julija 2004. Po
dveh letih od začetka veljavnosti protokola je treba uskladiti nacio-

28. oktober 1997

Z ratifikacijo protokola Republika Slovenija ne prevzema nobenih
novih finančnih obveznosti.
V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih zadevah
protokol ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
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Poročilo o

OPRAVLJENIH

REPUBLIKE

POSTOPKIH

SLOVENIJE

REVIDIRANJE

7.

8.

1996

ZA

LASTNINSKEGA

PREOBLIKOVANJA

OD

AGENCIJE

DO

PODJETIJ

30.

V

ČASU

9.1997

Agencija Republike Slovenije za revidiranje lastninskega
preoblikovanja podjetij pošilja v prilogi

Poročilo vključuje tudi preglednice z oznako "uradna tajnost",
zato ti podatki niso dostopni javnosti.

- POROČILO O OPRAVLJENIH POSTOPKIH AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REVIDIRANJE LASTNINSKEGA
PREOBLIKOVANJA PODJETIJ V ČASU OD 7.8.1996 do
30.9.1997.

Alenka Kovač-Arh, l.r.
GENERALNA DIREKTORICA

TOPKIH REVIZIJE LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA
PODJETIJ ZA OBDOBJE OD 1.1.1990 DO 31.12.1992

UVOD
I.

PRISTOJNOSTI AGENCIJE ZA REVIDIRANJE

II.

OPRAVLJENE NALOGE AGENCIJE ZA REVIDIRANJE
PO VRSTAH POSTOPKOV

1 .Višina in vrsta oškodovanja družbenega kapitala, ugotovljenega v reviziji za obdobje od 1.1.1990 do 31.12.1992
2. Odprava oškodovanja
3. Ugotovitve pri opravljenih revizijah po 48. členu ZLPP
4. Ovadbe za kazniva ravnanja in gospodarske prestopke
ter predlogi za uvedbo postopka o prekršku
5. Vložene tožbe zoper revizijske odločbe

1. Prejete zahteve in pobude ter prevzete zadeve
1.1. Prejete zahteve in pobude
1.2. Prevzete zadeve
2. Dokončani postopki in postopki v teku
2.1. Revizija lastninskega preoblikovanja podjetij za obdobje
od 1.1.1990 do 31.12.1992
2.2. Revizija za obdobje od 1.1.1993 do spisa v sodni register
2.3. Preverjanje finančno-materialnega poslovanja pravnih
oseb
3. Ovadbe za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter
predlogi za uvedbo postopka o prekršku

IV. ZMANJŠANJA PREMOŽENJA OZ. KAPITALA PODJETIJ,
UGOTOVLJENA V POSTOPKIH REVIZIJE PO 1.1.1993
IN V POSTOPKIH PREVERJANJA FINANČNO-MATERIALNEGA POSLOVANJA ZA OBDOBJE OD 1.1.1993
DALJE
1. Višina in vrsta zmanjšanja kapitala oz. premoženja podjetij
ugotovljena v postopkih za obdobje od 1.1.1993 dalje
2. Ukrepi na podlagi ugotovljenega zmanjšanja kapitala oz.
premoženja podjetij v obdobju od 1.1.1993 dalje
3. Zaključek

III. ZBIRNO POROČILO O VIŠINI IN VRSTAH OŠKODOVANJA DRUŽBENEGA KAPITALA, UGOTOVLJENIH V POS35
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ugotovitve zmanjšanja družbenega kapitala ali premoženja večje
vrednosti. Novo nalogo agencije za revidiranje je določil zakon o
agenciji za revidiranje in se opravlja od 7.8.1996 dalje;

UVOD
Agencija Republike Slovenije za revidiranje lastninskega
preoblikovanja podjetij (v nadaljevanju: agencija za revidiranje) je
sestavila to poročilo Državnemu zboru o opravljenih postopkih v
času od 7.8.1996 do 30.9.1997 na podlagi 1. odstavka 1.e člena
Zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega
preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranjein informiranje (Ur.list RS, št. 48/94, 18/95 ustavna odločba, 58/95 in 78/96 - ustavni sklep - v nadaljevanju:
zakon o agenciji za revidiranje), ki določa, da agencija za
revidiranje vsake tri mesece poroča Državnemu zboru o
opravljenih postopkih revizije lastninskega preoblikovanja podjetij.

• v podjetjih, ki so kapitalsko ali poslovno povezana z revidiranim
podjetjem, lahko opravi agencija za revidiranje pregled poslovnih
in kapitalskih trasakcij, povezanih z revidiranim podjetjem pred
njegovim lastninskim preoblikovanjem;
• preverjanje zakonitosti in pravilnosti izvajanja predpisov, ki
urejajo finančno-materialno poslovanje pravnih oseb ter
razpolaganje z družbeno lastnino pravnih oseb, ki še niso
vpisane v sodni register v skladu s 20. členom zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij (v nadaljevanju: postopek
preverjanja finančno-materialnega poslovanja);

Poročilo o opravljenih postopkih v času od 7.8.1996 do 30.9.1997
je peto poročilo agencije za revidiranje. Prvo poročilo o opravljenih
postopkih je agencija za evidiranje pripravila za čas od 7.8.1996
do 7.11.1996, drugo poročilo o opravljenih postopkih pa je vključila
v poročilo Državnemu zboru o delu, ki ga je pripravila po stanju
na dan 31.12.1996. Odtlej agencija za revidiranje poroča po
trimesečjih koledarskega leta.

• posamična dejanja ali strokovna opravila davčnega inšpekcijskega pregleda, če pri opravljanju naloge revidiranja ugotovi
nepravilnosti pri obračunavanju in plačilu davkov ali prispevkov.
Na podlagi 15. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje (Ur.list RS, št. 58/95 - v nadaljevanju: zakon o
spremembah in dopolnitvah zakona o agenciji) je agencija za
revidiranje od prejšnjega revizijskega organa prevzela začete
nedokončane postopke revizije na podlagi zakonov, ki
opredeljujejo lastninsko preoblikovanje podjetij. Te postopke
dokonča agencija za revidiranje na način, določen v zakonih in
drugih predpisih s področja lastninskega preoblikovanja.

Poročilo o opravljenih postopkih v času od 7.8.1996 do 30.9.1997
obsega:
I. Pristojnosti agencije za revidiranje
II. Opravljene naloge agencije za revidiranje po vrstah postopkov
III. Zbirno poročilo o višini in vrstah oškodovanja družbenega
kapitala, ugotovljenih v postopkih revizije lastninskega
preoblikovanja podjetij za obdobje od 1.1.1990 do 31.12.1992
IV. Zmanjšanja premoženja in kapitala podjetij, ugotovljena v
postopkih revizije po 1.1.1993 in v postopkih preverjanja pravilnosti
in zakonitosti finančno-materialnega poslovanja za obdobje od
1.1.1993 dalje.

II. OPRAVLJENE NALOGE AGENCIJE ZA
REVIDIRANJE PO VRSTAH POSTOPKOV
Agencija za revidiranje v tem poročilu poroča tako o postopkih
revizije lastninskega preoblikovanja podjetij, ki jih je opravila
agencija za revidiranje (točka II. poročila) kot tudi o zbirnih
podatkih glede opravljenega obsega, ugotovljene vrste in višine
oškodovanja družbenega kapitala, vloženih ovadb in tožb zoper
revizijske odločbe, ki izhajajo iz postopkov revizije lastninskega
preoblikovanja vseh dosedanjih revizijskih organov (točka III.
poročila).

I. PRISTOJNOSTI AGENCIJE ZA REVIDIRANJE
Pristojnosti agencije za revidiranje so taksativno naštete v 1 .a in
73. členu zakona o agenciji za revidiranje ter v 2. členu Zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o davčni službi (Ur.l. RS 36/
96).
Agencija za revidiranje opravlja naslednje naloge:

Agencija za revidiranje pa v poročilu o opravljenih postopkih v
času od 7.8.1996 do 30.9.1997 poroča tudi o postopkih revizije
po 1.1.1993 in o postopkih preverjanja finančno-materialnega
poslovanja od 1.1.1993 dalje, ker ta dva postopka po vsebini
predstavljata nadaljevanje postopka revizije lastninskega
preoblikovanja podjetij za obdobje od 1.1.1990 do 31.12.1992 in
ker revizijski organ tudi v teh dveh postopkih ugotavlja zmanjšanje
kapitala oz. premoženja podjetja večje vrednosti zaradi pravnih
poslov in drugih pravnih dejanj, navedenih v 48. in 48.a členu
ZLPP (postopka je agencija za revidiranje podrobneje predstavila
v poročilu o opravljenih postopkih v času od 7.8.1996 do 7.11.1996
in v poročilu o delu za obdobje od 7.8.1996 do 31.12.1996).

• revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij za obdobje od
1.1.1990 do 31.12.1992 oziroma za obdobje v skladu s posebnimi
predpisi (v nadaljevanju: postopek revizije lastninskega
preoblikovanja podjetij).
To revidiranje se opravlja po postopku in s pooblastili v skladu z
zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki urejajo lastninsko
preoblikovanje pravnih oseb in privatizacijo.
V posebnih predpisih, ki se nanašajo na lastninsko preoblikovanje
podjetij, ki imajo specifičen status (Loterija Slovenije, Uradni list
Republike Slovenije in Mladinski izobraževalni center MIC Bohinj
p.o.) so pristojnosti agencije za revidiranje posebej opredeljene,
glede postopka pa se uporabljajo določbe zakona o agenciji za
revidiranje in drugih predpisov s področja lastninskega
preoblikovanja podjetij.

Agencija za revidiranje poroča o opravljenih postopkih, ugotovljenih
oškodovanjih družbenega kapitala in zmanjšanju kapitala oz.
premoženja podjetja tudi v preglednicah, ki so v prilogi poročila.
Preglednice, ki vsebujejo podatke, ki so uradna tajnost agencije
za revidiranje, imajo oznako "uradna tajnost".

•revidiranje že revidiranih podjetij za obdobje od 1.1.1993 do
vpisa lastninskega preoblikovanja v sodni register (v
nadaljevanju: postopek revizije po 1.1.1993).

1. Prejete zahteve in pobude ter prevzete zadeve

To revidiranje se opravlja po postopku v skladu z Zakonom o
lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur.list RS, št. 55/92, 7/93, 31/
93, 32/94 - ustavna odločba in 1/96 - v nadaljevanju: ZLPP) zaradi

V obdobju od 7.8.1996 do 30.9.1997 je agencija za revidiranje
prejela 149 zahtev oziroma pobud za uvedbo postopkov, in
sicer:
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1.1. Preiete zahteve in pobuda
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V 75 primerih je agencija za revidiranje na podlagi pregleda
zahteve ali pobude ugotovila, da ni pristojna za uvedbo določenega postopka, ker se opisane nepravilnosti nanašajo na
davčne nepravilnosti ali pa je ugotovila, da ni procesnih pogojev
za uvedbo določenega postopka, ker je lastninsko preoblikovanje
že končano oziroma ker gre za podjetje v zasebni lastnini.

• 18 zahtev za uvedbo revizije lastninskega preoblikovanja podjetij
• 35 zahtev za uvedbo revizije po 1.1.1993
• 96 zahtev za uvedbo postopka preverjanja finančnomaterialnega poslovanja

1.2. Prevzete zadeve

Največ zahtev je podal Družbeni pravobranilec Republike
Slovenije. Zahteve so vložile tudi Kriminalistične službe Uprav
za notranje zadeve, Slovenska razvojna družba, denacionalizacijski upravičenci in Agencija RS za prestrukturiranje in
privatizacijo, pobude pa so vložili sindikati, davčni uradi,
inšpekcijske službe, družbeniki, člani društev, občani, nekaj pobud
pa je anonimnih.

Po stanju na dan 7.8.1996 je agencija za revidiranje na podlagi 15.
člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o agenciji
prevzela 32 postopkov revizije lastninskega preoblikovanja
podjetij, pri katerih je revizijski organ izdal le sklep o začetku
postopka revizije, revidiranje pa se še ni začelo in 21 postopkov
revizije lastninskega preoblikovanja podjetij, pri katerih je
prejšnji revizijski organ izdal le revizijsko poročilo, druga procesna
dejanja pa še niso bila opravljena.

Na podlagi posebnih predpisov (Zakon o lastninskem
preoblikovanju Loterije Slovenije, Zakon o Uradnem listu) je
agencija za revidiranje uvedla revizijski postopek pri teh dveh
pravnih osebah. Na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost
in katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega
narodnega parka pa je agencija za revidiranje opravila revizijo
lastninskega preoblikovanja podjetja Mladinski izobraževalni
center MIC Bohinj, p.o., za katero je sklep o uvedbi postopka
izdal prejšnji revizijski organ, zato ta postopek prikazujemo med
prevzetimi zadevami

Agencija za revidiranje je prevzela tudi 9 postopkov preverjanja
finančno-materialnega poslovanja, ki jih prejšnji revizijski organ ni uspel dokončati.
Pri pregledu drugih prevzetih zadev je agencija za revidiranje
ugotovila, da v 75 revizijskih postopkih oziroma v postopkih
preverjanja finančno-materialnega poslovanja niso bile vložene
ovadbe za kazniva dejanja, gospodarske prestopke in za
prekrške oziroma še ni bilo preučeno ali je ovadbe potrebno
vložiti.

Tabela št. 1 prikazuje skupno število evidentiranih prejetih zahtev oz. pobud in prevzetih zadev ter število zadev, za katere je bila agencija
za revidiranje pristojna nadaljevati ali uvesti postopek

Zadeve

Revizija do
31.12.1992

Revizija po
1.1.1993

Preverjanje
finančnomater.

SKUPAJ

poslovanja
prejete

18

prevzete
na podlagi posebnih
predpisov

53

evidentirane zadeve

73

odstopljene pristojnemu
organu
ni procesnih
pogojev
Stanje evidentiranih
zadev 30.9.1997

35

35

96

149

9

62

105

213

3
8
65

33

62

72

40
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2. Dokončani postopki in postopki v teku

nadaljevala 33 postopkov.

2.1. Revizija lastninskena preoblikovanja podietii za obdohie nri

Na podlagi prejetih zahtev Družbenega pravobranilca Repubiike
Slovenije, Slovenske razvojne družbe (prej Sklad RS za razvoj),
denacionalizacijskega upravičenca in po uradni dolžnosti
(vključno z zadevami na podlagi posebnih predpisov) pa je uvedla
10 postopkov revizije lastninskega preoblikovanja.

V času od 7.8.1996 do 30.9.1997 je agencija za revidiranje od 53
prevzetih postopkov revizije lastninskega preoblikovanja

28. oktober 1997
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lastninskega preoblikovanja podjetij:

Skupno je v postopku revizije lastninskega preoblikovanja podjetij
agencija za revidiranje izdala:

• 4 postopki revizije, za katere je sklep o začetku postopka izdal
prejšnji revizijski organ (preglednica 1.2.2. - uradna tajnost) in

•
•
•
•

10 sklepov o začetku postopka revizije
12 revizijskih poročil
25 dopolnilnih revizijskih poročil
15 odločb o ugotovitvi oškodovanja po merilih iz 48. a člena
ZLPP
• 22 zaznamkov o opravljenih uskladitvah (7 zaznamkov se
nanaša na uskladitev po izdani odločbi)
• 5 uradnih zaznamkov o preveritvi poslovanja povezanih pravnih
oseb
• 6 dodatkov k delnemu revizijskemu poročilu (revizija povezanih
podjetij v tujini)
• 1 uradni zaznamek za podjetje v tujini
• 6 sklepov o ustavitvi postopka.

• 2 postopka revizije, ki jih je uvedla agencija za revidiranje
(preglednica 1.1.2. - uradna tajnost).
2.2. Revizija za obdobje od 1.1.1993 do vpisa v sodni register
V času od 7.8.1996 do 30.9.1997 je agencija za revidiranje uvedla
19 postopkov revizije za obdobje od 1.1.1993 do vpisa lastninskega
preoblikovanja podjetij v sodni register in dokončala 8 postopkov,
v katerih je izdala 8 revizijskih poročil in se opredelila do pripomb
revidirane pravne osebe (preglednica 5.1.).
Na dan 30.9.1997 je v teku 11 postopkov revizije za obdobje od
1.1.1993 dalje (preglednica 5.2. - uradna tajnost).

Agencija za revidiranje je do 30.9.1997 dokončala:
• vseh 21 prevzetih postopkov revizije lastninskega preoblikovanja, za katere je prejšnji revizijski organ že izdal revizijsko
poročilo (preglednica 1.3.1., ki vsebuje tudi revidirane pravne
osebe, pri katerih je agencija za revidiranje vložila ovadbe za
kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter predloge za
uvedbo postopka o prekršku)

2.3. Preverjanje tinančno-materialneaa poslovanja pravnih oseb
Agencija za revidiranje je od 9 prevzetih zadev 2 zadevi odstopila
pristojnemu davčnemu organu, nadaljevala in zaključila pa je 7
postopkov preverjanja finančno-materialnega poslovanja.

• 8 prevzetih postopkov, pri katerih je prejšnji revizijski organ
izdal le sklep o začetku postopka, revidiranje pa se še ni pričelo
(preglednica 1.2.1.) in

Uvedla je 7 novih postopkov preverjanja finančno-materialnega
poslovanja od 1.1.1993 dalje in izdala 6 zapisnikov.

• 8 postopkov revizije, ki jih je uvedla agencija za revidiranje
(preglednica 1.1.1.).

Dokončanih je 6 postopkov, ki jih je uvedla agencija za revidiranje
(preglednica 6.1.), v teku pa je 1 postopek preverjanja finančnomaterialnega poslovanja pravnih oseb (preglednica 6.2. - uradna
tajnost).

Na dan 30.9.1997 so v teku naslednji postopki revizije

Tabela št. 2 prikazuje število evidentiranih in dokončanih zadev, zadev v teku ter še nezačete zadeve po vrstah postopkov
Zadeve

evidentirane
dokončane
v teku
nezačete 30.9.97

Revizija do
31.12.1992

Revizija po
1.1.1993

Preverjanje
finančnomater.poslovanja

65_

33

40

37

8

15

60

11

1

18

14

24

60

6
22

Skupaj
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3. Ovadbe za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter
predlogi za uvedbo postopka o prekršku

• 1 predlog za uvedbo postopka o prekršku zoper 1 odgovorno
pravno osebo in 1 odgovorno osebo.

Agencija za revidiranje je vložila v obdobju od 7.8.1996 do
30.9.1997 na podlagi revizijskih poročil, ki jih je v postopkih
revizije lastninskega preoblikovanja izdala sama oz. prejšnji
revizijski organ (preglednica 4 - uradna tajnost):

Agencija za revidiranje je v obdobju 7.8.1996 do 30.9.1997 na
podlagi revizijskih poročil za obdobje od 1.1.1993 do vpisa
lastninskega preoblikovanja v sodni register vložila:
• 1 ovadbo za kazniva dejanja zaradi utemeljenega suma storitve
2 kaznivih dejanj, ki sta ju storili 2 fizični osebi

• 51 ovadb za kazniva dejanja v zvezi z revizijo pri 40 pravnih
osebah zaradi utemeljenega suma storitve 93 kaznivih dejanj,
ki jih je storilo 114 fizičnih oseb

• 1 ovadbo za gospodarski prestopek zaradi utemeljenega suma
storitve 2 dejanj gospodarskega prestopka zoper 1 odgovorno
pravno osebo in 3 odgovorne osebe.

• 12 ovadb za gospodarske prestopke zaradi utemeljenega suma
storitve 13 dejanj gospodarskega prestopka zoper 11
odgovornih pravnih oseb in 11 odgovornih oseb
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Agencija za revidiranje je na podlagi zapisnikov o preverjanju
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Slovenije, Agencija Republike Slovneije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje, Agencija Republike Slovenije za plačilni
promet, Agencija Republike Slovenije za revidiranje lastninskega
preoblikovanja podjetij) so v obdobju od junija leta 1993 do
30.9.1997 izdali 1.113 sklepov o uvedbi postopka, revizijske
postopke so začeli opravljati v 1.093 primerih in jih zaključili v
1.087 primerih. Od tega je bil v 72 primerih postopek zaključen z
izdajo sklepa o ustavitvi postopka, v 1.015 primerih pa je bij
postopek vsebinsko zaključen z izdajo revizijskega poročila,
zoper katerega stranka ni podala pripomb oz. je rok za pripombe
potekel ali z izdajo dopolnilnega revizijskega poročila oz. odločbe
(preglednica 1).

finančno-materialnega poslovanja, ki jih je izdala sama oz.
prejšnji organ, do 30.9.1997 vložila:
• 4 ovadbe za kazniva dejanja zaradi utemeljenega suma storitve
6 kaznivih dejanj, ki jih je storilo 7 oseb
• 6 ovadb za gospodarske prestopke zaradi utemeljenega suma
storitve 11 gospodarskih prestopkov zoper § odgovornih pravnih
oseb in 12 odgovornih oseb
• 1 predlog za uvedbo postopka o prekršku glede 2 prekrškov
zoper 1 odgovorno pravno osebo in 1 odgovorno osebo.
V skladu z dogovorom z Državnim tožilstvom RS agencija za
revidiranje od 10.3.1997 ovadbe za kazniva dejanja in gospodarske
prestopke naslavlja na organe Ministrstva za notranje zadeve,
da bi s tem pripomogla k pospešitvi postopkov.

Agencija za revidiranje v svojih poročilih o opravljenih postopkih
poroča o ugotovljenih oškodovanjih družbene lastnine šele po
proučitvi pripomb revidiranih pravnih oseb zoper revizijska
poročila. Tako je bilo do 30.9.1997 na podlagi meril iz 48. a člena
ZLPP pri 653 podjetjih ugotovljenih za 85.121 milijonov tolarjev
oškodovanj družbenega kapitala (1.392 milijonov nemških mark
na dan 1.1.1993). Za šest revizijskih postopkov pa še ni potekel
30-dnevni rok za pripombe, zato ugotovljena oškodovanja v teh
postopkih še niso vključena v znesek 85.121 milijonov tolarjev
oškodovanj (preglednica 2 razčlenjuje obseg ugotovljenih
oškodovanj po vrstah, kot so opredeljene v ZLPP).

III. ZBIRNO POROČILO OVIŠINIINVRSTAH
OŠKODOVANJA DRUŽBENEGA KAPITALA,
UGOTOVLJENIH V POSTOPKIH REVIZIJE
LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA PODJETIJ ZA
OBDOBJE OD 1.1.1990 DO 31.12.1992
1. Višina in vrsta oškodovanja družbenega kapitala,
ugotovljenega v reviziji za obdobje od 1.1.1990 do 31.12.1992

Ugotovitve revizijskega organa pri vseh zaključenih postopkih
so razvidne iz naslednjega grafičnega prikaza:

Revizijski organi (Služba družbenega knjigovodstva Republike

UGOTOVITVE PR11.087 REVIZIJSKIH POROČILIH

Sklep o ustavitvi
revizijskega postopka
7%

Ni oškodovanja po 48.a
členu ZLPP
32%

Začasna revizijska
poročila
2%

Ugotovljeno
oškodovanje po 48.a
členu ZLPP
59%

Obseg ugotovljenih oškodovanj po strukturnih deležih podrobneje

razčlenjuje tabela št. 2 in grafični prikaz:

)
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Tabela št. 3
NAČINI OŠKODOVANJA DRUŽBENEGA KAPITALA

Znesek v
mio SIT*
Skupaj znesek oškodovanja
1. Neutemeljen odpis terjatev
- od tega terjatev do tujine **
2. Nepravilna razporeditev
revalorizacijskih rezerv
3. Nepravilna delitev dobička
4. Neodplačen prenos kapitala izven
sestavljenih oblik
5. Nedokumentirano ali neutemeljeno
izplačevanje pavšalnih stroškov
6. Prenos poslovnega sklada na rezervni sklad,
premalo izkazan poslovni sklad
7. Premalo izkazane naložbe iz naslova
revalorizacije, neupravičeno zmanjševanje
revalorizacije
8. Obresti obračunane po stopnji nižji od R+8%
9. Izdaja prednostnih delnic in nepravilna
delitev dobička
10. Najemanje posojil in izplačila obresti
na obveznice po previsoki obrestni meri
11. Nepravilno izkazani deleži posameznih
oblik kapitala
12. Nepravilno izkazovanje delnic,
nominiranih v DEM
13. Neevidentirane materialne naložbe
14. Druga oškodovnaja po 48.a členu

85.121

100,0

20.722
5.643

24,3
6,6

11.259
9.884

13,2
11,6

7.330

8,6

5.809

6,8

4.884

5,7

4.291
2.751

5t0
3,2

1.051

1,2

985

1,2

880

1,0

804
727
13.744

0,9
0,9
16,1

* Podatki so izraženi po vrednostih konec leta 1992
"Zajete le terjatve za katere so bili pridobljeni ustrezni revizijski dokazi
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Delež
v %

OŠKODOVANJE PO 48.a ČLENU ZLPP
PREGLED PO VRSTI OŠKODOVANJ
R-enos poslovnega
sklada na rezervni
skiad
Nepravilna delitev 5,7%

Neodpfccon prenos
kapitala izven
sestavljenih oblik
8,6%
Druga oškodovnaja po
48.a čienu
21,6%

dobička
11.6%
Obresti obračunane po
stopnji nižji od R+8%
3,2%

Nepravilna
rezporeditev
revalorizacijskih rezerv
13,2% Prerralo izkazane
naložbe iz naslova
revalorizacije
5,0%

Nedokumentirano ali
neutemeljeno
izplačevanje pavšalnih
stroškov
6,8%
Neutemeljen odpis
terjatev
24,3%

Največ oškodovanj med posameznimi vrstami oškodovanja
družbene lastnine, in sicer 20.722 milijonov tolarjev, predstavlja
neutemeljen odpis terjatev. Podjetja so odpisala terjatve, ne da
bi odpis utemeljila z ustreznimi dejstvi ali dokazili oziroma niso
sprožila postopka izterjave. To oškodovanje je doseglo slabo
četrtino (24 %) celotnega zneska oškodovanja po 48. aJSlenu
ZLPP. Neutemeljenih odpisov terjatev samo do tujine, ki jih je bilo
moč dokazati v dosedanjih revizijskih postopkih, je bilo za 5.643
milijonov tolarjev (7 % vsega oškodovanja). Med temi terjatvami
ni terjatev, za katere je bil v teku revizijskega postopka lahko le
izražen sum, da so izkazane neresnično. Zato so bili tem
podjetjem, v skladu z 31. a členom Zakona o zunanjetrgovinskem
poslovanju, izdani sklepi za revizijo povezanih podjetij v tujini. V
nekaterih pomembnejših primerih revidiranja lastninjenja pa
revizijski organ ni potrdil resničnosti in poštenosti izkazanih terjatev
in obveznosti do tujine, ker mu to ni bilo omogočeno. S temi primeri
je seznanil Agencijo Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo in druge pristojne organe.

splošna kolektivna pogodba ali pa niso delila akumulacije na
družbeni in zasebni kapital v sorazmerju z vplačanimi deleži.

Oškodovanje zaradi nepravilne razporeditve revalorizacijskih
rezerv, ki pomeni neohranjanje realne vrednosti družbenega
kapitala, je znašalo 11.259 milijonov tolarjev (13 % vseh
oškodovanj). Revalorizacijski učinki so prikazani za vse vrste
oškodovanj v podjetju v skupnem znesku, saj ji zaradi
računovodskih pravil ni mogoče razdeliti po deležih, ki pripadajo
posameznim vrstam oškodovanj.

Oškodovanje zaradi premalo izkazanih naložb iz naslova
revalorizacije je znašalo 4.291 milijonov tolarjev (5 % vseh
oškodovanj). Podjetja - hčerke o učinkih revalorizacije svojih
sredstev in o udeležbi podjetja - matere pri dobičku niso obveščale
podjetij - mater do izdelave letnih računovodskih izkazov za leto
1992. Zato so podjetja - matere imela premalo izkazane naložbe
iz naslova revalorizacije in dobička v svojih poslovnih knjigah.

Zaradi nepravilne delitve dobička je bila po ugotovitvah
revizorjev družbena lastnina oškodovana za 9.884 milijonov
tolarjev (12 % vseh oškodovanj). Podjetja ob delitvi dobička niso
zagotovila: oblikovanja obveznega rezervnega sklada, pred
razdelitvijo dobička niso oblikovala poslovnega sklada najmanj v
višini 6 % povprečne vrednosti družbenega kapitala, kot je določala

Oškodovanje zaradi neodplačno prenesenega družbenega
kapitala izven sestavljenih oblik je doseglo 9 % vseh
oškodovanj (7.330 milijonov tolarjev).
Sedemodstotni delež vseh oškodovanj je doseglo oškodovanje
iz naslova nedokumentiranega ali neutemeljenega izplačevanja pavšalnih stroškov. Tako so podjetja izplačevala potne
stroške, dnevnice, zavarovalne premije, regrese, ki presegajo
bruto plače idr. v znesku 5.809 milijonov tolarjev.
V znesku 4.884 milijonov tolarjev (6 % vseh oškodovanj) so
podjetja prenesla družbeni kapital v obliki poslovnega sklada
na rezervni sklad, kar je vplivalo na nepravilno razporejanje
dobička in revalorizacijskih rezerv in s tem na lastniško strukturo
kapitala.

V znesku 2.751 milijonov tolarjev (3 % vseh oškodovanj) je bila
družbena lastnina oškodovana, ker so podjetja odobrila posojila
za prodajo sredstev po nižji obrestni meri od R + 8 % in v
drugih primerih, v katerih so obresti obračunane po stopnji nižji
od R + 8 %.
Za milijardo tolarjev pa so podjetja izdala prednostnih delnic za
poročevalec, št. 51

2. Odprava oškodovanja

družbeni kapital in s tem omogočila nesorazmerno delitev
dobička v škodo družbenega kapitala. Podjetja so namreč za
družbeni kapital izdajala prednostne delnice, toda z nizkim
donosom. Tako so postopoma, z nesorazmerno delitvijo dobička,
zmanjševala vrednost družbenega kapitala.

V 516 primerih (usklajeni v celoti ali delno) so revidirane pravne
osebe na podlagi prejetih revizijskih poročil prostovoljno
odpravile oškodovanje v višini 51.914 milijonov SIT ali 61 %
vseh oškodovanj.

Sledijo oškodovanja zaradi: najemanja posojil od zaposlenih
delavcev in izplačila obresti na obveznice po višji obrestni meri
od obrestne mere v bankah, nepravilno izkazanih deležev
posameznih oblik kapitala, nepravilnega izkazovanja delnic,
nominiranih v nemških markah ter neevidentiranja materialnih
naložb.

Revidiranim pravnim osebam, ki niso revizijskemu organu
predložile dokazov o prostovoljni uskladitvi na podlagi revizijskega
poročila oziroma uskladitev ni bila mogoča zaradi vrste
oškodovanja, je revizijski organ izdal 205 odločb (v celoti ali
delno) za skupni znesek 33.389 milijonov SIT ali 39 % vseh
oškodovanj.
Z izdanimi odločbami so bili revidiranim pravnim osebam naloženi
posamični ukrepi iz 48.C člena ZL.PP zaradi uskladitve.

Drugih vrst oškodovanj pa 48. a členu ZLPP je bilo ugotovljeno
za 13.744 milijonov tolarjev (16 % vseh oškodovanj). Tako so
podjetja: neupravičeno zniževala družbeni kapital pred prenosom
na Sklad za razvoj, spreminjala družbeni kapital v zasebni kapital
brez pravnih podlag, vključevala razlike med dejansko izplačanimi
plačami in plačami po panožni kolektivni pogodbi v stroške,
prodajala sredstva po nerevalorizirani ocenjeni vrednosti,
neupravičeno izločala zemljišča iz evidenc, zmanjševala vrednost
zemljišč in nepravilno revalorizirala zemljišča, zaračunavala
prenizke najemnine, izkazovala previsoke obveznosti do poslovnih
partnerjev ipd.

Za izvršitev pravnomočne in izvršljive odločbe skrbita
agencija za revidiranje in Agencija RS za prestrukturiranje
in privatizacijo, ki mora v odločbi naložene ukrepe upoštevati
pri odobritvi programa lastninskega preoblikovanja in pri izdaji
soglasja za vpis v sodni register ter o tem obvestiti revizijski
organ.
3. Ugotovitve pri opravljenih revizijah po 48. členu ZLPP

Pri obravnavanju višine oškodovanj družbene lastnine je potrebno
upoštevati, da vsa oškodovanja pri družbenih podjetjih
nimajo enake teže in posledic, zato jih ni mogoče enako
obravnavati. Vsa oškodovanja so vplivala na zmanjšanje
družbenega kapitala, nekatera pa so spremljali tudi denarni tokovi
oziroma odlivi sredstev iz podjetij. Do odlivov sredstev je prišlo
v primerih, ko je obračunu previsokega regresa ali previsokih
plač iz dobička sledilo tudi denarno izplačilo teh zneskov, v primerih
neupravičenih odpisov terjatev, ki niso bile nikdar plačane oziroma
je bilo plačilo preusmerjeno na zasebne račune, v primerih
neupravičenega izplačila udeležbe na dobičku. V teh primerih
revizijski organ z ukrepi po ZLPP sicer zagotovi izkazovanje
pravilne višine družbenega kapitala, ki bo podlaga za lastninjenje,
na izterjavo terjatev, ki so bile vzpostavljene zaradi teh oškodovanj,
pa ne more vplivati. Izterjavo teh terjatev bodo morali opraviti šele
novi lastniki, če tega ne bo storilo samo poslovodstvo. Revizijski
organ je lahko dokazal pri 212 podjetjih odliv sredstev iz
podjetja v vrednosti 10 milijard tolarjev, kar je 12 % vsega
oškodovanja (preglednica 3).

Pri 267 podjetjih je revizijski organ podal sum, da je prišlo do
oškodovanja družbene lastnine po 48. členu ZLPP in v revizijskih
poročilih podal le elemente za oceno oškodovanja. To je v
primerih prenosa dejavnosti na drugo podjetje (by pass),
sklepanja škodljivih pogodb, zmanjšanja premoženja podjetja,
izdaje prednostnih delnic za družbeni kapital idr. (podatki so
podrobneje razčlenjeni v preglednici 2). Na podlagi teh sumov
oškodovanj družbeni pravobranilec v 30 dneh po prejemu
revizijskega poročila začne voditi postopek za razveljavitev ali
ugotovitev ničnosti posameznih dejanj ali pogodb, sklenjenih v
škodo družbenega kapitala, ali postopek za spremembo
dogovorjenih deležev udeležbe pri upravljanju oziroma delitvi
dobička. Šele po končanju tega postopka je lahko ugotovljen
dokončen znesek oškodovanj družbene lastnine in tudi poročilo
o tem poda le družbeni pravobranilec.
4. Ovadbe za kazniva ravnanja in gospodarske prestopke
ter predlogi za uvedbo postopka o prekršku

V primerih oškodovanj, ko ni prišlo tudi od odliva kapitala iz podjetja,
je mogoče zagotoviti pravilno velikost družbenega kapitala, ki se
lastnini, že s popravkom povečanja družbenega kapitala ali
spremembo posameznih deležev kapitala v bilanci stanja podjetja
ali s spremembo lastninskih deležev v sodnem registru.

Do 30.9.1997 so vsi dosedanji revizijski organi v postopkih revizije
lastninskega preoblikovanja podjetij skupaj vložili:
• 234 ovadb za kazniva dejanja zaradi utemeljenega suma storitve
540 kaznivih dejanj, ki jih je storilo 423 fizičnih oseb

S primerjavo podatkov o stanju družbenega kapitala (1.139 milijard
tolarjev oz. 18.633 milijonov nemških mark') in kapitala z znanim
lastnikom (59 milijard tolarjev oz. 973 milijonov nemških mark)
pred revizijo in po opravljeni reviziji je bilo ugotovljeno, da je
družbeni kapital po knjigovodski vrednosti 31.12.1992 po
končani reviziji za 7 % večji kot pred začetkom revizijskega
postopka in znaša 1.220 milijard tolarjev (19.952 milijonov nemških
mark), kapital z znanim lastnikom pa je manjši za dobro
petino (21 %) in znaša po revizijskih ugotovitvah 47 milijard
tolarjev (769 milijonov nemških mark). Podrobnejši podatki so
razvidni iz priložene preglednice 3, ki vključuje le revidirana
podjetja, pri katerih seje revizijski organ že opredelil do morebitnih
pripomb na revizijska poročila oziroma je potekel rok za pripombe.

• 332 ovadb za gospodarski prestopek zaradi utemeljenega suma
storitve 842 dejanj gospodarskega prestopka zoper 331
odgovornih pravnih oseb in 537 odgovornih oseb
• 26 predlogov za uvedbo postopka o prekršku zoper 26
odgovornih pravnih oseb in 35 odgovornih oseb.
Agencija za revidiranje je na podlagi sklepa komisije Državnega
zbora za nadzor lastninskega preoblikovanja podjetij dne
15.5.1997 Izdelala Poročilo o vloženih ovadbah za kazniva dejanja
in gospodarske prestopke ter vloženih predlogih za uvedbo
postopka o prekršku v odnosu do realizacije le-teh. Poročilo temelji
na podatkih, ki so bili do takrat dostopni agenciji za revidiranje in

1

Zaradi zaokroževanja je tolarski znesek (poročamo v milijardah) enak kot
v poročilu po stanju 30.6.1997, znesek v nemških markah, ki je izračunan
na podlagi nezaokroženega tolarskega zneska, pa seje neznatno povečal.
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IV. ZMANJŠANJA PREMOŽENJA OZ. KAPITALA
PODJETIJ, UGOTOVLJENAV POSTOPKIH REVIZIJE
PO 1.1.1993 IN V POSTOPKIH PREVERJANJA
FINANČNO-MATERIALNEGA POSLOVANJA ZA
OBDOBJE OD 1.1.1993 DALJE

statistično obravnava usodo podanih ovadb za kazniva ravnanja,
ki izvirajo iz postopkov lastninjenja. Na podlagi pregleda celotnega
arhiva prejšnjega revizijskega organa in usklajevanja podatkov z
državnim tožilstvom pa je agencija za revidiranej dne 15.7.1997
izdelala dopolnitev poročila in ga posredovala komisiji Državnega
zbora.

1. Višina in vrsta zmanjšanja kapitala oz. premoženja
podjetij, ugotovljena v postopkih za obdobje od 1.1.1993
dalje

5. Vložene tožbe zoper revizijske odločbe

Agencija za revidiranje je v času od 7.8.1996 do 30.9.1997 izdala
19 sklepov o uvedbi postopka revizije za obdobje od 1.1.1933
do vpisa v sodni register in postopek zaključila v 8 primerih.

Do 30.9.1997 so revidirane pravne osebe na sodišču vložile 83
tožb zoper odločbe izdane v postopku revizije lastninskega
preoblikovanja podjetij. Tožeče pravne osebe so izpodbijale
znesek 20.967 milijonov SIT ugotovljenih oškodovanj. Toženi
zneski predstavljajo kar 63 % vseh oškodovanj po revizijskih
odločbah.

Agencija za revidiranje je v tem obdobju uvedla tudi 7 postopkov
preverjanja finančno-materialnega poslovanja od 1.1.1993
dalje in dokončala 6 postopkov.

Sodni postopek je končan v 27 zadevah, in sicer:

Kot ježe pojasnjeno v točki II. tega poročila, agencija za revidiranje
tudi v teh dveh vrstah postopkov ugotavlja, ali je v podjetjih prišlo
do zmanjšanja kapitala oz. premoženja večje vrednosti zaradi
pravnih poslov in drugih pravnih dejanj, navedenih v 48. in 48. a
členu ZLPP.

• 12 zadev je končanih zaradi umika tožbe točeže pravne osebe,
• 8 zadev je končanih zaradi tega, ker tožeča pravna oseba ni
vložila pritožbe zoper zavrnilno prvostopno sodbo oziroma
zoper sklep o zavržbi,
• 1 zadeva je končana, ker tožeča stranka ni vložila revizije zoper
zavrnilno drugostopno odločbo,
• 6 zadev pa je končanih v postopku revizije na Vrhovnem sodišču
Republike Slovenije.

Tudi o ugotovljenih zmanjšanjih kapitala oz. premoženja podjetij v
obdobju od 1.1.1993 dalje, agencija za revidiranje poroča šele po
proučitvi pripomb na revizijska poročila in zapisnike.
Od skupaj 14 dokončanih postopkov za obdobje od 1.1.1993
dalje je agencija za revidiranje v 7 postopkih ugotovila zmanjšanje
kapitala oz. premoženja podjetja večje vrednosti zaradi
pravnih poslov in drugih pravnih dejanj, navedenih v 48. a
in 48. členu ZLPP v znesku 1.566 milijonov tolarjev.

V postopkih, ki so končani, je sodišče ugotovilo za znesek
2.838 milijonov SIT oškodovanj družbenega kapitala, za znesek
358 milijonov SIT pa je sodišče ugotovilo, da ne pomeni
oškodovanja družbenega kapitala.
V reševanju na pristojnih sodiščih je še 56 zadev, od tega v 12
zadevah še ni bilo nobene obravnave.

28. oktober 1997

V tabeli št. 4 (in preglednici 7) je zmanjšanje kapitala oz. premoženja
podjetja po 1.1.1993 izkazano po vrstah pravnih poslov in pravnih
dejanj iz 48. a in 48. člena ZLPP.
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Tabela št. 4
Zmanjšanja kapitala oziroma premoženja iz 48. a in 48. člena ZLPP po 1.1.1993 na dan 30.9.1997
Zneski
v mio SIT

Vrste zmanjšanja
I.

Iz pravnih poslov in pravnih dejanj iz 48.a člena ZLPP
(seštevek od 1 do 10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Posojila po prenizki obrestni meri
Posojilo za nakup sredstev po prenizki obrestni meri
Prenizke najemnine
Nepravilna delitev dobička
Izdaja prednostnih delnic in nepravilna delitev dobička
Nedokumentirano ali neutemeljeno izplačevanje pavšalnih
stroškov
7. Neutemeljen odpis terjatev
8. Neodplačen prenos kapitala izven sestavljenih oblik
9. Najemanje posojil ali izplačila obresti na obveznice po previsoki
obrestni meri
10. Druga oškodovanja po 48.a členu

II.

38
0
0
18
0
0
0
18
0

Delež
v%
2,3

1,1

1,1

0
2

0,1

Iz pravnih poslov in pravnih dejanj iz 48. člena ZLPP
(seštevek od 1 do 10)

1.528

97,7

1. Zmanjšanje premoženja podjetja
2. Nakup podjetja s krediti brez revalorizacije
3. By pass podjetja
4. Prodaja podjetja
5. Sklenitev škodljivih pogodb
6. Izdaja prednostnih delnic za družbeni kapital
7. Neupravičene prednosti skupin ali posameznikov
8. Brezplačni prenos družbenega kapitala
9. Neustrezna upravljalska in druga ravnanja
10. Nad tretjinsko oškodovanje

171
0
1.314
0
43
0
0
0
0
0

10,9

I+II SKUPAJ zmanjšanje kapitala oz. premoženja

Ad 1.3
Zmanjšanje kapitala oz. premoženja v znesku 18 milijonov tolarjev
izhaja iz nezaračunanih najemnin oz. najemnin, ki ne pokrivajo
neposrednih stroškov najemodajalcev

2,7

100,0

Ad I.7.
Zmanjšanje kapitala oz. premoženja v znesku 18 milijonov tolarjev
je posledica neutemeljenih odpisov terjatev.
• Družbeno podjetje je odpi9alo terjatev do stalnega tujega
poslovnega partnerja, s katerim je poslovalo preko kontokorentnega računa. Iz pregledane dokumentacije izhaja, da je tuji
poslovni partner terjatev ob zaprtju kontokorentnega računa
poravnal družbi, na katero je bilo prenešeno poslovanje, to je
mešanemu by-pass podjetju.

• Družbeno podjetje je ustanovilo novo delovno enoto in zanjo
naročilo izdelave opreme po meri. Po dveh letih, ko je podjetje to
enoto ukinilo, je vso opremo prepustilo zasebni družbi, pri kateri
so se zaposlili bivši delavci delovne enote. Prepuščena oprema,
ki ni bila niti prodana niti dana v najem pa še vedno bremeni
odhodke družbenega podjetja, saj se zanjo obračunava
amortizacija.

• Družbeno podjetje je odpisalo terjatve do kupcev v letu 1993 po
določbah zakona o računovodstvu, odpisanih terjatev pa ni
poskušalo izterjati. V letu 1995 pa je podjetje del teh terjatev
ponovno odpisalo v skladu s slovenskimi računovodskimi
standardi. Dvakratni odpis istih terjatev izvira iz neurejenih
analitičnih in sintetičnih evidenc družbenega podjetja,
usklajevanje in aktivnosti za izterjevanje pa tudi ob drugem
odpisu terjatev niso razvidne.

• Dve družbeni podjetji sta mešanima povezanima družbama
oddali v najem opredmetena osnovna sredstva za najemnino,
ki ne pokriva stroškov amortizacije teh sredstev v družbenem
podjetju.

poročevalec, št. 51

1.566

84,0
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zmanjšan za revalorizirane in obrestovane vplačane kapitalske
deleže zasebnih lastnikov.

Ad 1.10.
Zmanjšanje kapitala oz. premoženja v znesku 2 milijona tolarjev
predstavljajo druga oškodovanja po 48. a členu ZLPP.

• Vodilni komercialisti družbenega podjetja, ki v pogodbah o
zaposlitvi niso imeli konkurenčne klavzule, so ustanovili oz.
soustanovili 5 zasebnih podjetij, na katera so prenesli že
uveljavljene programe prodaje družbenega podjetja. Zmanjšanje
premoženja družbenega podjetja zaradi prenosa dejavnosti
znaša vsaj 163 milijonov tolarjev in je ocenjeno na podlagi
doseženih dobičkov zasebnih podjetij.

• Direktor družbenega podjetja, ki je večinski lastnik by-pass
podjetja, je dopustil, da je družbeno podjetje plačalo adaptacijo
poslovnih prostorov v lasti by-pass podjetja. Poleg tega plačuje
družbeno podjetje najemnino za del teh prostorov, ki ne upošteva
vlaganj sredstev v adaptacijo, ob tem pa so poslovni prostori, ki
so v lasti družbenega podjetja, nezasedeni.

• Družbeno podjetje je del proizvodnega programa preneslo na
hčerinsko podjetje, ki je bilo ob ustanovitvi v 100% lasti
družbenega podjetja. V prvem mesecu poslovanja hčere pa sta
skupščini podjetij matere in hčere sprejeli sklep o povečanju
osnovnega kapitala hčere in preoblikovanju le-te iz podjetja v
družbeni lastni v podjetje v mešani lasti. Dokapitalizacijo so
izvršile fizične osebe in pridobile 98,46 % lastniški delež, lastniški
delež družbenega podjetja pa se je s tem znižal na 1,54 %.
Agencija za revidiranje je ocenila, da se je zaradi znižanja deleža
matere v osnovnem kapitalu hčere znižalo premoženje matere
v znesku 1.104 milijonov tolarjev po stanju na dan 31.12.1995,
ker materi ni pripadla celotna donosnost kapitala hčere.
Knjigovodska vrednost delnic hčere v lasti fizičnih oseb je na
dan 31.12.1995 za 1.089-krat večja od vplačanih zneskov v
letu 1992.

Ad 11.1.
Zmanjšanje kapitala oz. premoženja podjetja v znesku 171
milijonov tolarjev izhaja iz zmanjšanja premoženja podjetja
zaradi:
• primanjkljaja opreme (zamrzovalnih skrinj in omar) dane v
uporabo pravnim in fizičnim osebam na podlagi reverzov z
nepopolnimi podatki, ki onemogočajo izterjavo;
• negospodarnega ravnanja z zalogami, kar je ob pomanjkljivih in
neusklajenih evidencah privedlo do velikih primanjkljajev zalog
trgovskega blaga;
• premalo izkazanih zalog materiala, ki so bile nato prodane bypass podjetju in zaračunane v premajhni količini in vrednosti;
• neupravičeno izkazanih stroškov porabljenega materiala v času
pred prenosom poslovanja na mešano by-pass podjetje (poraba
v tem času je 17-krat večja od povprečne mesečne porabe);
• prodaje gotovih izdelkov by-pass podjetju po cenah, ki so za 20
% nižje od cen za ostale kupce
• prodaje osnovnih sredstev po prodajnih cenah, nižjih od
neodpisanih knjigovodskih vrednosti in brez cenitve pooblaščenih cenilcev, iz katerih bi bila razvidna poštena tržna vrednost
prodanih osnovnih sredstev;
• plačil storitev na podlagi neverodostojnih knjigovodskih listin;
• plačevanja nepotrebnih stroškov zasebnim podjetjem za storitve,
ki so jih delno opravili zaposleni v družbenem podjetju oziroma
za katere so bili ti zaposleni strokovno usposobljeni;
• odpisa vrednosti opreme in investicije v poslovno zgradbo v
teku;
• izplačila nepotrebnih stroškov - odpravnin delavcem ob ukinitvi
poslovne enote zaradi prenosa dejavnosti na zasebni obrat;
• družbeno podjetje ni vnovčilo akceptnega naloga, ki ga je za
zavarovanje posojila izročilo mešani družbi, po uvedbi
stečajnega postopka v mešani družbi pa družbeno podjetje te
zapadle terjatve ni prijavilo v stečajno maso.

• Družbeno podjetje je ukinilo poslovno enoto zaradi prenosa
poslovanja na zasebni obrat, ki ga je ustanovil vodja poslovne
enote. Agencija za revidiranje je ocenila, da je zmanjšano
premoženje družbenega podjetja najmanj za 3 milijone tolarjev,
kolikor je znašal dobiček zasebnega obrata v letih 1994 in 1995.
Ad II.5.
Zmanjšanje kapitala oziroma premoženja podjetja v znesku 43
milijonov tolarjev izhaja iz sklenitev škodljivih pogodb.
• Direktor revidiranega družbenega podjetja je sklenil pogodbo o
oddaji poslovnih porstorov v najem z drugim družbenim
podjetjem, v katerem je bil tudi zaposlen za tretjino delovnega
časa. Dogovorjena najemnina je bila za 25 % nižja, kot pa je
veljala za prejšnjega najemnika. Po pritožbah zaposlenih in
posredovanju Družbenega pravobranilca Republike Slovenije
je bil sklenjen aneks k najemni pogodbi, dodatno zaračunana
najemnina pa je bila zaradi napake v izračunu spet manjša kot
izhaja iz določb aneksa. Škodljive najemne pogodbe je družbeno
podjetje sklenilo tudi z zasebnimi by-pass družbarru, saj so bile
zaračunane najemnine za manjše površine, kot so bile dane v
najem, uporabljeni pa so bili tudi nepravilni - prenizki devizni
tečaji za izračun najemnin.
Zmanjšanje premoženja zaradi sklenitve škodljivih pogodb v
znesku 6 milijonov tolarjev je agencija za revidiranje ocenila na
podlagi tržnih cen najema prostorov na istih lokacijah.

Ad II.3.
Zmanjšanje kapitala oz. premoženja podjetja v znesku 1.314
milijonov tolarjev je posledica prenosa poslovnih funkcij na
podjetje, ki je v delni ali popolni lasti zaposlenih (by pass
podjetje).
• Družbeno podjetje je v treh letih zgradilo mrežo povezanih
družbenih in mešanih družb, ki so bile registrirane za pretežno
enako dejavnost kot matično podjetje. Za družbeni hčeri je bil
kmalu uveden stečajni postopek, mešani hčeri pa sta skupaj z
zasebno družbo (v lasti žene direktorja družbenega matičnega
podjetja) ustanovili novo - peto družbo. Po prenosu lastniškega
deleža zasebne družbe na fizični osebi so lastniki te družbe
postali direktor družbenega matičnega podjetja in njegov sin (ki
imata 94 % delež) in že omenjeni mešani družbi. Najdonosnejša
dejavnost fizičnega in tehničnega varovanja je bila tako iz
matičnega podjetja preko družbenih in mešanih hčera prenešena
na to družbo, ki je postala izključni prevzemnik poslov varovanja,
družbeno matično podjetje in mešani povezani družbi pa so
postali njeni podizvajalci.
Agencija za revidiranje ocenjuje, da je zaradi prenosa poslovnih
funkcij zmanjšan kapital oz. premoženje družbenega podjetja
najmanj za 44 milijonov tolarjev, kolikor znaša kapital pete družbe,

• Družbeno podjetje je z drugim podjetjem sklenilo štiri pogodbe
za: prodajo poslovnih prostorov, prevzem prodanih prostorov v
najem, razdrtje prodajne pogodbe in storitve pri vpisu etažne
lastnine. Na podlagi teh pogodb se je premoženje podjetja
zmanjšalo za 35 milijonov tolarjev, kolikor so znašala plačila
najemnine, stroškov razdrtja prodajne pogodbe in storitev pri
vpisu etažne lastnine, da je nato družbeno podjetje pet mesecev
po sklenitvi prodajne pogodbe ponovno pridobilo poslovne
prostore.
• Drugo družbeno podjetje pa je sklenilo pogodbo o prodaji
poslovnega objekta, s katero je omogočilo neodplačni prenos
neprodanega dela poslovnega objekta na kupca preostalega
dela objekta. Premoženje podjetja se je pri tem zmanjšalo za
ocenjeno prometno vrednost brezplačno odtujenega dela
poslovnega objekta v znesku 2 milijona tolarjev.
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2. Ukrepi na podlagi ugotovljenega zmanjšanja kapitala oz.
premoženja podjetij v obdobju od 1.1.1993 dalje

POJASNILA K PREGLEDNICAM

Agencija za revidiranje ni pooblaščena, da bi pravnim osebam,
pri katerih je ugotovila zmanjšanje kapitala oz. premoženja zaradi
pravnih poslov in drugih pravnih dejanj, navedenih v 48. in 48. a
členu ZLPP, izdala odločbe, s katerimi bi tem pravnim osebam
naložila ukrepe iz 48. c člena ZLPP (kot to velja za postopke
revizije lastninskega preoblikovanja za obdobje od 1.1.1990 do
31.12.1992).

Preglednica 1
Preglednica 1 je kumulativna preglednica postopkov revidiranja
lastninskega preoblikovanja podjetij, ki so jih opravili vsi dosedanji
revizijski organi. Preglednica vključuje revidirana podjetja, pri
katerih se je revizijski organ že opredelil do morebitnih pripomb
na revizijska poročila in tista podjetja, pri katerih je revizijski organ s sklepom ustavil že začet revizijski postopek, zato ne pomeni
uradne tajnosti agencije za revidiranje.

Na podlagi ugotovitev agencije za revidiranje v postopkih revizije
za obdobje od 1.1.1993 do vpisa lastninskega preoblikovanja v
sodni register imajo Družbeni pravobranilec RS, družbeniki
revidiranega podjetja in Slovenska razvojna družba možnost vložiti
tožbe, Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo pa ima
dolžnost obvestiti družbenike podjetja.

Preglednica 1 prikazuje potek in ugotovitve revidiranja po
posameznih pravnih osebah. Za vsako pravno osebo je podan
podatek o tem, kdo je vložil zahtevek za izvedbo revizije*, datum
začetka revidiranja, datum ustavitve postopka revizije, oznaka Z
v primeru, če je revizijski organ sestavil začasno revizijsko
poročilo, datum izdaje poročila, znesek ugotovitev oškodovanja
družbene lastnine po 48.a členu ZLPP, datum in znesek morebitne
prostovoljne uskladitve, datum in znesek izdane odločbe ter
posebna oznaka (*) opozarja na ugotovljeno domnevo
oškodovanja družbene lastnine po 48. členu ZLPP.

Agencija za revidiranje je na podlagi dokončanih postopkov za
obdobje od 1.1.1993 dalje, ki jih je sama uvedla, vložila 2 ovadbi
zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj in 2 ovadbi
zaradi utemeljenega suma storitve gospodarskega prestopka
(preglednica 8 - uradna tajnost).
3. Zaključek

Sklepe o ustavitvi postopka revizije lastninskega preoblikovanja
revizijski organ izdaja podjetjem, pri katerih je že ob začetku
opravljanja revidiranja ugotovil: da je pri njih že zaključen stečajni
ali likvidacijski postopek; da je bil sklep neupravičeno izdan
podjetjem, za katera se ne uporablja ZLPP in v primerih, ko je
ugotovil, da ne obstoji utemeljen sum oškodovanja družbene
lastnine.

Agencija za revidiranje je večino že uvedenih postopkov revizije
lastninskega preoblikovanja podjetij že zaključila, število prejetih
novih zahtev za to revizijo pa se zmanjšuje.
Medtem pa se povečuje zanimanje in vedno bolj kaže potreba za
uvajanje postopkov revizije za obdobje od 1.1.1993 do vpisa
lastninskega preoblikovanja v sodni register, saj agencija za
revidiranje prejema več zahtev upravičenih predlagateljev
postopka, pa tudi sama pridobiva podatke, na podlagi katerih
uvaja postopke revizije po uradni dolžnosti.

Revizijski organ izda začasno revizijsko poročilo za podjetja, ki
so v stečajnem postopku in stečajni upravitelji oziroma stečajni
sodniki niso zagotovili pogojev za opravljanje revizije.

V že zaključenih postopkih revizije za obdobje po 1.1.1993, pa
tudi v tistih, ki so še v teku, je agencija za revidiranje ugotovila, da
so bile zahteve za uvedbo postopka in postopki, uvedeni po
uradni dolžnosti, upravičeni. Agencija za revidiranje namreč v
večini postopkov ugotavlja, da so se tudi v tem obdobju nadaljevali
oz. pojavili pravni posli in druga pravna dejanja, ki so povzročili
zmanjšanje kapitala oz. premoženja podjetja, ki jih bodoči lastniki
še niso mogli preprečiti.

Postopek ugotavljanja oškodovanja po 48. a členu ZLPP v celoti
vodi revizijski organ (SDK, agencija za plačilni promet, nadziranje
in informiranje, agencija za plačilni promet, agencija za revidiranje).
Podjetje lahko poda pripombe na revizijsko poročilo, revizijski
organ pa se mora o njih izjasniti. Lahko jih upošteva in ustrezno
spremeni svoje ugotovitve oškodovanj ali pa ugotovi, da so
pripombe neutemeljene.

V strukturi pravnih poslov in dejanj, ki so povzročila zmanjšanja
kapitala oz. premoženja pravnih oseb v obdobju od 1.1.1993 do
vpisa lastninskega preoblikovanja v sodni register, imajo največji
delež (84 %) prenosi poslovnih funkcij in učinkov na podjetja, ki
so v delni ali popolni lasti zaposlenih v družbenih podjetjih, bivših
zaposlenih in njihovih družinskih članov. Tudi večina drugih pravnih
poslov in dejanj, ki so povzročila zmanjšanje kapitala oz.
premoženja v tem obdobju izvira iz poslov s temi podjetji.

Po proučitvi pripomb revidiranih pravnih oseb ugotovljeni
zneski oškodovanja družbene lastnine so v preglednici 1
izkazani kot ugotovitve oškodovanja po 48. a členu ZLPP.
Podjetje lahko v roku 30 dni po izdaji revizijskega poročila opravi
prostovoljno uskladitev pravnih poslov in knjiženj. V primeru, da
tega ne stori, revizijski organ izda odločbo z ukrepi za pravilno
izkazovanje družbenega kapitala. Odločba je dokončna ter zoper
njo ni mogoča pritožba ali upravni spor. Za njeno izvršitev skrbita
in jo izvajata revizijski organ in Agencija Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo. Zoper odločbo lahko prizadeto
podjetje vloži tožbo v pravdnem postopku pri sodišču.

Agencija za revidiranje je institucionalne nove lastnike
(pooblaščene investicijske družbe in sklade) seznanila z novim
postopkom revizije za obdobje od 1.1.1993 do vpisa v sodni
register, ki nove lastnike družb lahko seznani s posli in dejanji, ki
so se dogajali pred njihovim dejanskim vstopom v družbe in jim
da podatke za njihovo nadaljnje ravnanje, pa tudi ukrepanje. Glede
na interes novih lastnikov in ugotovitve, pridobljene v dosedaj
opravljenih postopkih revizije za obdobje od 1.1.1993 do vpisa v
sodni register, agencija za revidiranje predlaga komisiji Državnega
zbora za spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja in
privatizacije, da posebno pozornost posveti revizijam za to
obdobje ter oceni pomembnost teh pojavov in učinkovitost
postopkov.

'Oznake za vlagatelje zahtevkov za izvedbo revizije so: 1 • revizijski organ
- po uradni dolžnosti, 2 - organi za notranje zadeve, 3 - javni tožilec, 4 - javni
pravobranilec, 5 - družbeni pravobranilec, 6 - Agencija Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo. 7 - Sklad Republike Slovenije za razvoj,
8 • upravičenci iz 9. čl. ZLPP, 9 ■ Skupščine DPS, 10 - Komisija državnega
zbora Republike Slovenije za spremljanjein nadzor lastninskega
preoblikovanja družbene lastnine, 11 - ostali vlagatelji, 12 - posebni zakon.

Pripravili:
Roža Žust, namestnica generalne direktorice, l.r.
Janja Šuman, svetovalka, l.r.
Alenka Kovač-Arh, l.r.
GENERALNA DIREKTORICA
poročevalec, št. 51

46

28. oktober 1997

agencija za revidiranje, ki postopka še ni zaključila. Ker so bili vsi
taki postopki do 31.3.1997 zaključeni, se preglednica 1.3.2. v
poročilih agencije za revidiranje več ne pojavlja. Pravne osebe iz
preglednice 1.3.2. so navedene v preglednici 1.3.1., saj postopki
ne pomenijo več uradne tajnosti agencije za revidiranje.

Ukrepi po 48. c členu ZLPP so razčlenjeni v dva stolpca, in sicer
v znesek prostovoljne uskladitve in znesek odločbe. Podjetje ima
namreč možnost, da delno ali v celoti opravi prostovoljno uskladitev,
če tega ne stori pa revizijski organ izda odločbo (za celotni znesek
oškodovanja, ali pa samo v tistem delu, v katerem ni bilo
prostovoljne uskladitve), s katero podjetju naloži ukrepe za pravilno
izkazovanje družbenega kapitala.

Preglednica 2

Povsem drugačen pa je postopek, ko revizijski organ ugotavlja
sume oškodovanj družbene lastnine po 48. členu ZLPP. V tem
primeru revizijski organ v poročilu navede elemente za oceno
oškodovanja, na podlagi katere družbeni pravobranilec vodi
nadaljnji postopek za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti
posameznih dejanj ali pogodb, sklenjenih v škodo družbenega
kapitala, ali postopek za spremembo dogovorjenih deležev
udeležebe pri upravljanju oziroma delitvi dobička. Znesek
oškodovanja družbene lastnine je v teh primerih znan šele po
končanih postopkih, ki jih vodi družbeni pravobranilec. Elementi
za oceno oškodovanja, ki so navedeni v revizijskem poročilu, so
torej v pomoč družbenemu pravobranilcu, ki se po proučitvi
poročila sam odloči o tem, katere izmed navedenih elementov bo
v postopku (npr. pri vložitvi tožbe) upošteval. Poročilo o ugotovitvi
oškodovanj po 48. členu ZLPP zato lahko poda le družbeni
pravobranilec. V okviru poročila revizijskega organa so elementi
oškodovanja po 48. členu navedeni le zato, da je celovito prikazano
delo na področju revidiranja lastninskega preoblikovanja podjetij.
Posebej opozarjamo, da med drugim tudi pri by pass podjetjih ,
revizijski organ ugotavlja le elemente za oceno oškodovanja
družbene lastnine, končno oškodovanje pa je ugotovljeno šele
po postopku družbenega pravobranilca.
Zaradi navedenega ni pravilno ugotavljanje celotnega oškodovanja
družbenega kapitala s seštevanjem podatkov o ugotovitvah po
48. a členu in elementov oškodovanja po 48. členu. Zato revizijski
organ zneskov suma oškodovanja po 48. členu ne navaja za
posamezna podjetja, ampak le znak * opozarja, daje vtem podjetju
ugotovljena domneva v oškodovanju družbenega kapitala, ki jo
dokončno ugotovi družbeni pravobranilec.

Pod točko 10 - Nepravilna razporeditev revalorizacijskih rezerv
so prikazani revalorizacijski učinki za vse vrste oškodovanj v
podjetju v skupnem znesku, saj jih ni mogoče razdeliti po deležih,
ki pripadajo posameznim vrstam oškodovanj.
Dodana je točka 11 - Neutemeljen odpis terjatev do tujine, saj
tovrstna oškodovanja predstavljajo četrtino vseh neutemeljenih
odpisov terjatev. Tako so pod točko 7. zajeti le neutemeljeni odpisi
terjatev do domačih pravnih oseb.
Pri preglednici 2 še enkrat opozarjamo, da za ugotovitev celotnega
oškodovanja družbene lastnine ni mogoče sešteti točke I.
Oškodovanja družbene lastnine po 48. a členu in točke II. Elementi
oškodovanja družbene lastnine po 48. členu.
Preglednica 3
Ta preglednica dodatno pojasnjuje podatke o ugotovitvah
oškodovanja po 48. a členu ZLPP iz preglednice št. 1 in s tem
podaja informacije, ki jih je zahtevala Komisija Državnega zbora
za spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja družbene
lastnine s sklepom svoje 19. seje dne 8.11.1993.
Preglednica vključuje revidirana podjetja, pri katerih se je revizijski
organ že opredelil do morebitnih pripomb na revizijska poročila
oziroma je potekel rok za pripombe.
Podatki o začetnem družbenem ter kapitalu z znanim lastnikom
pred revizijo in družbenem ter kapitalu z znanim lastnikom po
ugotovitvah revizije so podlaga za ocenitev oziroma pravilno
vrednotenje zneska oškodovanja iz preglednice 1. Absolutno veliki
zneski oškodovanja lahko namreč pri velikih podjetjih pomenijo
razmeroma majhen odstotek oškodovanja celotnega družbenega
kapitala podjetja.

Preglednica 1.1.1
V preglednici so navedene pravne osebe, pri katerih je revizijski
postopek uvedla agencija za revidiranje in opravila revidiranje do
take faze, da ne pomeni več uradne tajnosti (izdano dopolnilno
revizijsko poročilo, odločba oziroma sklep o ustavitvi postopka).

V preglednici 3 je tudi podatek o tem, v kolikšni višini je
oškodovanje spremljal tudi denarni tok oziroma odliv sredstev iz
podjetja. Vseh oškodovanj ni mogoče obravnavati enako, saj
nekaterih oškodovanj niso spremljali denarni tokovi oziroma odliv
sredstev, ki so povzročili zmanjšanje kapitala podjetja. Ta
oškodovanja je mogoče odpraviti že samo s knjižnim popravkom
posameznih deležev kapitala v bilanci stanja podjetja in s
spremembo lastninskih deležev v sodnem registru. Nasprotno
pa je v drugih primerih prišlo tudi do dejanskega odliva sredstev
iz podjetja. S knjigovodskimi popravki revizijski organ sicer
vzpostavi terjatve in poveča družbeni kapital, vendar pa na samo
izterjavo terjatev ne more vplivati. Zato je višino ugotovljenega
oškodovanja družbene lastnine iz preglednice 1 potrebno presojati
tudi ob upoštevanju podatka o odlivu kapitala.

Preglednica 1.2.1
V preglednici so navedene pravne osebe, pri katerih je revizijski
postopek s sklepom uvedel prejšnji revizijski organ, agencija za
revidiranje pa je opravila revidiranje do take faze, da ne pomeni
več uradne tajnosti (izdano dopolnilno revizijsko poročilo, odločba
oziroma sklep o u stavitvi postopka).
Preglednica 1.3.1
V preglednici so navedene pravne osebe, pri katerih je prejšnji
revizijski organ izdal revizijsko poročilo, agencija za revidiranje
pa je postopek nadaljevala in dokončala tako, da ne pomeni več
uradne tajnosti (agencija za revidiranje je izdala dopolnilno
revizijsko poročilo, odločbo, uradni zaznamek o opravljenih
uskladitvah oziroma vložila ovadbo).

Preglednica 5.1
V preglednici so navedene pravne osebe, pri katerih je agencija
za revidiranje uvedla postopek revizije za obdobje od 1.1.1993
dalje in ga opravila do take faze, da ne pomeni več uradne tajnosti.

V poročilu o delu za obdobje od 7.8.1996 do 31.12.1996 je agencija
za revidiranje vključila tudi preglednico 1.3.2 - uradna tajnost. V tej
preglednici so bile navedene pravne ossebe, pri katerih je prejšnji
revizijski organ izdal revizijsko poročilo, postopek pa je nadaljevala
28. oktober 1997

V preglednici 2 so ugotovitve revidiranja razčlenjene po vrstah
oškodovanj, kot so opredeljena v ZLPP.
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Preglednica 6.1.

Preglednica 7

V preglednici so navedene pravne osebe, pri katerih je agencija
za revidiranje uvedla postopek preverjanja finančno-materiainega
poslovanja za obdobje od 1.1.1993 dalje in ga opravila do take
faze. da ne pomeni več uradne tajnosti.

V preglednici 7 so ugotovljena zmanjšanja kapitala oz. premoženja
podjetij po 1.1.1993 razčlenjena po vrstah pravnih poslov in dejanj
iz 48. a in 48. člena ZLPR
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AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REVIDIRANJE
LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA PODJETIJ

Preglednica 2.

POROČILO O UGOTOVLJENEM OŠKODOVANJU PO 48.A ČLENU IN O
ELEMENTIH OŠKODOVANJA DRUŽBENE LASTNINE PO 48. ČLENU
ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU NA DAN 30.09.97
Zneski v SIT
I. Oškodovanja družbene lastnine
po 48.a Členu (seštevek od 1 do 11 )

85,120,719,912.92
476,647,753.51

1. Posojila po prenizki obrestni »eri

1,095,906,191.25

2. Posojilo za nakup sredstev po prenizki obrestni »eri

364,242,119.32

3. Prenizke najeamae
1. Sepravilna delitev dobitka

9,884,147,471.55

5. Izdaja prednostnih deinic in nepravilna delitev dobitka

1,051,286,445.89

5. Mokuientirano ali neuteieljeno izplačevanje pavšalnih
stroikov

4,709,376,606.62
15,078,618,330.18

- 7. leuteseljen odpis terjatev

7,329,706,635.40

a. Neodplaten prenos kapitala izven sestavljenih oblik
). Sajeianje posojil ali izplačila obresti na obveznice po
previsoki obrestni len

985,022,019.90

10. nepravilna razporeditev revalorizacijskih rezerv

11,259,331,555.86

11. Neuteieljen odpis terjatev do tujine
12. Droga oškodovanja po (8.a Členu

5,643,373,204.76
27,243,061,578.68

II. Elementi oškodovanja družbene
lastnine po 48. Členu ( seštevek od 1 do 10 ) (*)

28,459,209,550.79
2,906,766,105.47

1. ZianjSanje premoženja podjetja

0.00

2. nakup podjetja s krediti brez revalorizacije
). I; pass podjetja

11,778,822,897.99

(. Prodaja podjetja

19,116,038.30
10,379,116,835.51

S. Sklenitev Škodljivih pogodb

348,765,000.00

i. Izdaja prednostnih delnic za drutbeni kapital

2,344,656,764.00

1. neopravičene prednosti skupin ali posaieznikov

4,171,081.00

3. Brezplačni prenos drulbenega kapitala

211,184,142.16

). neustrezna upravijalska in druga ravnanji

466,610,686.36

10. nad tretjinsko oškodovanje

Ovrednoteni elementi za ugotavljanje domnevnega oškodovanja družbenega
kapitala, ki ga dokončno ugotavlja Družbeni pravobranilec.
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AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REVIDIRANJE
LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA PODJETIJ

Preglednica 7.

POROČILO O UGOTOVLJENEM ZMANJŠANJU PREMOŽENJA OZIROMA
KAPITALA IZ 48.A IN 48. ČLENA ZAKONA O LASTNINSKEM
PREOBLIKOVANJU PODJETIJ PO 1.1.1993 NA DAN 30.09.97
Zneski v SIT
Iz pravnih poslov in pravnih dejanj
iz 48.a člena ZLPP(seštevek od 1 do 10 )
1. Posojila p: prenizki obrestni leri

0.00

2. ?oscj lic za nakup srefistsv po pisni:*! obrestsi leri

0.00
17,792,788.00

3. Prenizke najeinine
i. Sepravilna delitev dobička

0.00

5. izdaja prednostnih delnic in nepravilna delitev dobitka

0.00

6. Jedokuientirano ali neuteaeljeno izplačevanje pavšalnih
Stroškov

0.00

7. Keuteaeljen odpis terjatev

17,734,778.00

S. Neodplačen prenos kapitala izven sestavljenih oblik

0.00

9. Ilajeianje posojil ali izplačila otresti na obvsznice po
previsoki obrestni len

0.00
2,466,380.00

10. Druga oškodovanja po (8.a člena

II. Iz pravnih poslov in pravnih dejanj
iz 48. člena ZLPP ( seStevek od 1 do 10 )

1,527,809,604.27
171,382,886.98

1. Jianjšanje preloženja podjetja

0.00

i. Sakup podjetja s krediti brez revalorizacije
3. 3; pass podjetja

1,313,416,921.00

(. Prodaja podjetja

0.00
43,009,796.29

5. Sklenitev Škodljivih pojcdb
i. Izdaja prednostnih delnic za druibem kapital

0.00

?. Opravičene prednosti skupin ah possMzmkov

0.00

3. Brezplačni prenos druileneja kapitala

0.00

5. Seustrazna upravljalska n drasa ravnanja

0.00
0.00

10. Jad tretjinsko oškodovanje
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37,993,946.00
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IZ RAZPRAV V DELOVNIH TELESIH DRŽAVNEGA ZBORA

Poročilo o

OBRAVNAVI

UGOTOVITEV

RAČUNSKEGA

SLOVENIJE

0

S00IŠČA

NADZORIH

REPUBLIKE

NA

MINISTRSTVU

ZA

ŠULSTVO

MINISTRSTVU

ZA

ZNANOST

TEHNOLOGIJO

IN

MINISTRSTVU

KULTURO

PRIPADAJOČIH

TER

IN

ŠPORT,

IN

ZA

ZAVODIH
treh ministrstev ter javnih zavodih, ki jih ta ministrstva pokrivajo.
Ugotovitve iz pregledov so dvojne: po eni strani gre za kršitve
predpisov (zlasti na področju plač in drugih osebnih prejemkov),
po drugi strani pa za nedodelanost in pomanjkljivost predpisov.

Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna in drugih javnih
financ je na svoji 5. seji, 15. oktobra 1997, obravnaval ugotovitve
Računskega sodišča Republike Slovenije o nadzorih na
Ministrstvu za šolstvo in šport, Ministrstvu za znanost in tehnologijo
in Ministrstvu za kulturo ter pripadajočih zavodih. Osnova za
razpravo je bil povzetek ugotovitev nadzorov Računskega sodišča
v letih 1995 in 1996 v navedenih ministrstvih in zavodih. Povzetek
ugotovitev je sinteza vseh poročil, ki jih je Računsko sodišče v
letih 1995 in 1996 opravilo v teh pravnih subjektih.

Pri plačah so na področju šolstva največje napake pri izplačevanju
uspešnosti, ki izhaja iz delitve prihodkov ustvarjenih na trgu, zlasti
v visokem šolstvu. Iz sredstev ustvarjenih na trgu javni zavodi
sicer lahko izplačujejo višjo uspešnost, kot je določena v zakonu
o razmerjih plač v javnih zavodi, državni upravi in organih lokalnih
skupnosti (do 3 % v masi oziroma največ 20 % na delavca),
vendar le s soglasjem ustanovitelja. Tega pa zavodi v večini
primerov nimajo. Poleg tega pri plačah prihaja tudi do izplačil
različnih dodatkov mimo zakonskih določil.

Člani odbora in ostali prisotni so poleg osnovnega gradiva, ki je
bilo posredovano s sklicem seje odbora, na seji prejeli še osnutek
ugotovitev in sklepov, ki naj bi jih odbor sprejel po obravnavi.
Uvodoma je predsednik odbora povedal, da je obravnava gradiva
v skladu s sklepi 3. seje odbora, na kateri se ie odbor odločil, na
kakšen način bo obravnaval že prejeta poročila Računskega
sodišča Republike Slovenije. Ker je teh poročil zelo veliko, jih
odbor obravnava po sklopih, za vsak sklop pa je (oziroma še bo)
Računsko sodišče pripravilo povzetek poročil. Predsednik odbora
je opozoril še na vsebino sklepov, ki naj bi jih odbor sprejel po
obravnavi.

Poseben problem, ki se v zvezi s plačami pojavlja v visokem
šolstvu, je nagrajevanje delavcev, ki so nadpovprečno
obremenjeni. Pedagoški delavci v visokem šolstvu imajo tedensko
polno obveznost določeno v višini 6 ur predavanj, lahko pa to
obveznost presežejo za eno tretjino. Ob tem pa zaradi ene tretjine
večje delovne obveznosti (2 uri predavanj) avtomatično prejemajo
tudi za toliko višjo plačo. To potegne za sabo večje prispevke In
plače ter tudi višjo pokojninsko osnovo za te delavce. Vse to je za
proračun velika obremenitev. Zato bi bilo po mnenju Računskega
sodišča potrebno drugače določiti posledice nadpovprečne
obremenjenosti pedagoških delavcev v visokem šolstvu (mogoče

Članica Računskega sodišča, ki je odgovorna za navedena
področja, je nato predstavila gradivo, ki so ga pripravili. Opozorila
je na glavne probleme, ki so jih ugotovili pri pregledu navedenih
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zato, ker za področje kulture še nimamo sprejetega nacionalnega
programa. Povedali so še, da se v SNG Maribor razmere urejajo,
nimajo pa še potrjene sistemizacije, ker še ni sprejet dokončni
sanacijski program.

v zakonu o plačah delavcev v vzgoji in izobraževanju).
.,"iom i*
Nepravilnosti-so tudi pri zaposlovanju delavcev v ministrstvih in
zavodih. V nekaterih primerih niti nimajo sistemizacije ali ni potrjena,
v drugih pa zaposlujejo delavce mimo sistemizacije. Pri tem sicer
dobijo formalno potrditev vlade (za ministrstva) oziroma
ministrstev (za zavode), vendar dejanske potrebe po novem
zaposlovanju dostikrat niso strokovno utemeljene, saj ni evidenc
o delu in ustreznih analiz o potrebah po novih delavcih.

V razpravi so prisotni največ časa posvetili vprašanju, ali imajo
ministrstva ustrezne pristojnosti in pooblastila za ureditev ustrezne
notranje kontrole in izvajanje finančnega nadzora v javnih zavodih.
Nekateri razpravljala so menili, da jim zakon o financiranju javne
porabe in zakon o izvrševanju proračuna že sedaj dajeta dovolj
možnosti za ustrezno kontrolo. .Drugi so menili, da bi zakonske
osnove za to morale biti bolj,<aodelane. Hkrati pa so posamezni
razpravljalci opozarjali, da ministrstva sama ne morejo biti
zadolžena za finančni nadzor nad porabo proračunskih sredstev,
saj imamo za to druge institucije.

Naslednji velik problem, ki so ga na Računskem sodišču zaznali
pri nadzorih, je dejstvo, da posamezna ministrstva nimajo
ustreznega nadzora nad porabo javnih sredstev v javnih zavodih.
Razen v enem primeru (Ministrstvo za kulturo v primeru SNG
Maribor) ministrstva niso reagirala (oziroma niso niti ugotovila)
nepravilne porabe proračunskih sredstev. Računsko sodišče meni,
da bi ministrstva morala imeti možnost nadzora nad porabo javnih
sredstev v zavodih in da bi morala imeti tudi možnost zahtevati
vrnitev nepravilno porabljenega denarja oziroma ustrezno
zmanjšanje nakazil. Po njihovem mnenju bi morali ministrstvom to
omogočiti s spremembo zakona o financiranju javne porabe.

Opozorjeno je bilo, da ministrstva na očitke o neurejenih zadevah
odgovarjajo tako, kot bi ti problemi nastali včeraj, čeprav se nanje
opozarja že več let. Morali bi jih že reševati, ne pa da se jih šele
počasi zavedajo.
Člani odbora so opozarjali, da bi morali ob posameznih kršitvah
izpostaviti tudi osebno odgovornost vodstvenih delavcev, saj
večina delavcev ni odgovorna za to, kaj se dogaja na ministrstvih
ali v zavodih.

Predstavnika Ministrstva za šolstvo in šport sta povedala, da
gre v njihovem primeru za zelo veliko število pravnih subjektov in
delavcev, za katere zagotavljajo proračunska sredstva, zato je
tudi kontrola porabe otežena. V preko 700 šolah na različnih
stopnjah je zaposleno okrog 37.000 delavcev. Sistem kontrole
imajo sicer uveden, in sicer od tega, ali šole razpišejo predvidene
programe in dosegajo predvideni vpis, do kontrole potrebnega
števila ljudi in izobrazbe, ki jo za posamezno delo potrebujejo, do
naknadne kontrole plač. Problem je v velikem obsegu in tudi v
tem, da še nimajo ustreznega računalniškega programa, s katerim
bodo lažje spremljali dogajanja. Po njihovem mnenju imajo za porabo
javnih sredstev ustrezne pravne podlage. Sistemizacije od leta
1996 potrjujejo na podlagi kontrol, in ne na pamet. Šolski inšpektorji
poleg ostalega pregledujejo tudi finančno poslovanje šol, vendar
jih je premalo (štirje). Po njihovem mnenju je boljša rešitev od
novega zaposlovanja inšpektorjev (čeprav bodo štiri v kratkem
še zaposlili) možnost računalniške kontrole porabe sredstev.

Kot ena večjih kršitev načel javne porabe je bilo v razpravi
izpostavljeno tudi vprašanje prenašanja proračunskih sredstev
iz ene postavke na drugo ter prekoračevanje dovoljene višine
sredstev na posameznih postavkah. Postavljeno je bilo vprašanje,
kdo o takih nepravilnostih lahko odloča, saj niso vedno v skladu
z zakoni.
Veliko časa je odbor posvetil razpravi o predlaganih sklepih in
njihovi dopolnitvi. Po končani razpravi je Odbor Državnega zbora
Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih financ
sprejel naslednje
SKLEPE:

V visokem šolstvu je problem dilema, ki se postavlja pred univerzi:
ali bodo izvajali nacionalni program in zato dobili dovolj sredstev
ali pa delovali kot podjetje in prodajali svoje storitve na trgu. Glede
nadpovprečne delovne obveznosti in njenega plačevanja je težava
v tem, da za večji obseg dela ni možno enostavno zaposlovati
novih ljudi, problem pa je tudi v tem, da univerzi še nimata ustrezne
sistemizacije.

1. Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor
proračuna in drugih javnih financ se je seznanil s'Povzetkom
ugotovitev nadzorov Računskega sodišča Republike Slovenije v
letih 1995 in 1996 za Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo
za znanost in tehnologijo in Ministrstvo za kulturo skupaj s
pripadajočimi zavodi.

Ministrstvo v ožjem pomenu besede je po trditvah njegovih
predstavnikov nepravilnosti ugotovljene s strani Računskega
sodišča že odpravilo in bo o tem poročalo odboru.

2. Odbor ugotavlja, da se v obravnavanih ministrstvih in javnih
zavodih zaposlovanje delavcev ne izvaja dosledno skladno s
predpisi. Ponekod nimajo potrjene sistemizacije (v enem primeru
je sploh nimajo), mnogokrat je ta preširoka glede na dejanske
potrebe, ni evidenc o opravljenem delu, ki bi izkazovale potrebe
po dodatnih zaposlovanjih, zaposlovanje poteka tudi mimo
sistemizacije. Zato odbor poziva Vlado Republike Slovenije oziroma
njeno Komisijo za kadrovske in administrativne zadeve, da vsako
sistemizacijo in novo zaposlovanje v ministrstvih pozorno preuči
in jo odobri šele, če so zanjo dane podlage v predpisih in dejansko
izkazane potrebe po dodatnih delovnih mestih in zaposlitvah. Prav
tako naj ministrstva izvajajo ostrejši nadzor nad zaposlovanjem v
javnih zavodih, ki sodijo v njihovo pristojnost. To velja tako za
potrjevanje sistemizacije kot za kasnejšo kontrolo zaposlovanja
skladno s potrjeno sistemizacijo.

Predstavnik Ministrstva za znanost in tehnologijo je prav
tako povedal, da so nepravilnosti, ki so bile ugotovljene na samem
ministrstvu, že odpravili. Zunanje institucije, ki jim ministrstvo
dodeljuje sredstva, dobijo denar predvsem na podlagi razpisov in
kontrola je možna. Problem je edino tam, kjer nek pravni subjekt
ali fizična oseba, ki kandidira na razpis, dobi denar tudi iz drugega
ministrstva (na primer: univerzitetni profesorji, zdravniki). V tem
primeru morajo informacije dobiti tudi iz teh ministrstev in zaenkrat
pri tem sodelovanju ni bilo večjih problemov.
Predstavnika Ministrstva za kulturo sta povedala, da so tudi
pri njih sklepe Računskega sodišča, ki se nanašajo na samo
ministrstvo, že realizirali. Imajo tudi organiziran notranji nadzor in
kontrolo po zavodih po njihovem mnenju dobro izvajajo. Imajo pa
tudi oni pri tem kadrovske probleme, saj pokrivajo 80 javnih
zavodov, v katerih je zaposlenih 2.600 delavcev in so med seboj
zelo različni. Kontrolo porabe javnih sredstev je težje izvajati tudi
poročevalec, št. 51

3. Odbor poziva Vlado Republike Slovenije, da mu v skladu s 141.
členom poslovnika Državnega zbora posreduje naslednje podatke
po posameznih organih v državni upravi: skupno število
zaposlenih po sistemizaciji, dejansko število zaposlenih, število
zaposlenih mimo sistemizacije, število zaposlenih brez ustrezne
100
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zlasti pa ne sankcionirajo nepravilnosti. Zato odbor predlagaVladi,
da do sprejema zakona o proračunskih načelih, ki mora to
sistemsko urediti, problematiko nadzora nad proračunskimi
sredstvi, ki jih ministrstva dodeljujejo javnim zavodom in drugim,
uredi s spremembo ustreznih predpisov (na primer zakona o
financiranju javne porabe ali zakona o izvrševanju proračuna).
Ministrstva bi morala imeti tudi možnost, da za nepravilno
porabljena javna sredstva zahtevajo vrnitev v proračun ali pa
zmanjšajo bodoča nakazila. Vsega tega dela namreč Služba za
proračunsko inšpekcijo pri Ministrstvu za finance z nekaj
zaposlenimi inšpektorji ne more opravljati.

izobrazbe. Vsi ti podatki naj bodo po stanju 1.1. 1997 in 30. 9.
1997. Prav tako naj Vlada sporoči odboru, koliko in katera
ministrstva in javni zavodi nimajo potrjene sistemizacije. Rok za
predložitev teh poročil je 30.11. 1997.
4. Odbor je problematiko plač in drugih personalnih stroškov v
javnem sektorju na podlagi poročila Računskega sodišča
Republike Slovenije obravnaval na svoji 4. seji, 19.9.1997. Ponovno
jo bo obravnaval po pridobitvi mnenja Vlade Republike Slovenije,
zato o tej problematiki ne sprejema posebnih sklepov, ki bi se
nanašali le na področje šolstva, športa, kulture in znanosti.
Opozarja pa na problem plačevanja nadpovprečne delovne
obremenitve nekaterih pedagoških delavcev na fakultetah. Odbor
ugotavlja, da se v nekaterih primerih ta inštitut zlorablja in da se
za te namene izplačuje višje dodatke, kot je določeno v zakonu o
razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih
lokalnih skupnosti. Odbor predlaga Ministrstvu za šolstvo in šport
ter slovenskim univerzam, da problem ustrezno uredijo in
preprečijo izplačila v nasprotju s predpisi. Ministrstvo za šolstvo
in šport naj o načinu rešitve te problematike obvesti Odbor za
nadzor proračuna in drugih javnih financ v roku treh mesecev.

6. Odbor poziva Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za
kulturo ter Ministrstvo za znanost in tehnologijo, da ga v roku 30
dni obvestijo, kako so oz. bodo obravnavana ministrstva in javni
zavodi odpravili nepravilnosti ugotovljene v poročilih Računskega
sodišča Republike Slovenije, kako bodo upoštevali njegova
priporočila in kakšne sankcije so bile oziroma bodo sprejete proti
odgovornim osebam.

Svetovalec DZ
mag. Jože KONČAN, l.r.

5. Odbor ugotavlja, da ministrstva ne opravljajo ustreznega in
zadostnega nadzora nad finančnim poslovanjem javnih zavodov,
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Predsednik odbora
Feri HORVAT, l.r.

poročevalec, št. 51
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NAROČILNICA

| Ime in priimek:

,

|

i Naslov:
■ Telefon:

Poštna številka:

I

' Podjetje:
I Davčna številka:
| NAROČAM

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

|

i Datum:
■ Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
I Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
I ŠUBIČEVA4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173
I Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece.
i
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