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DELAVCIH

V

(ZDDO-G)

- EPA 717 - II - skrajšani postopek

Na podlagi 204.a člena Poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije predlagajo, da Državni zbor predlog
zakona obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za
manj zahtevno spremembo zakona, ki je povezana tudi z že
vloženo pobudo za oceno ustavnosti sedanje določbe člena,
ki ga spreminjajo.

Miran POTRČ,
Bojan KONTIČ,
Davorin TERČON,
poslanci Državnega zbora
Ljubljana, 2.3.1999
Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št.
48/92) ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije (Uradni list, št. 40/93, 80/94 in 28/96)
vlagajo podpisani poslanci

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora, bodo na sejah delovnih teles in na seji Državnega
zbora sodelovali predlagatelji.
Predlagatelji:

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O DELAVCIH
V DRŽAVNIH ORGANIH

MIRAN POTRČ, l.r.
DAVORIN TERČON, l.r.
BOJAN KONTIČ, l.r.

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem.

Po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93) se kot
visokošolski zavodi štejejo univerze, fakultete, umetniške
akademije in visoke strokovne šole. Pri vseh naštetih zavodih
se pridobi visokošolska izobrazba, diplome teh zavodov veljajo
kot javne listine. Visokošolske strokovne šole opravljajo
izobraževalno dejavnost na področju ene ali več med seboj
povezanih strok. Dajejo poudarek razvoju posamezne stroke ter
s tem strokovna, specializirana znanja, kar pa nikakor ne pomeni
nižje strokovne ravni. Zato zakon o visokem šolstvu različne
visokošolske zavode sicer razvršča po namenu študijskih
programov, hkrati pa enakopravno obravnava obe stopnji
visokošolske izobrazbe: tako univerzitetno kot
visokošolsko.

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PREDLAGANJE
ZAKONA
Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 7. redni seji, 29.
oktobra 1997 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o delavcih v državnih organih. Že ob sprejemanju zakona je največ
razprav in različnih mnenj povzročila sprememba 19. člena
omenjenega zakona, ki določa pogoje za imenovanje višjih
upravnih delavcev.
Do sprejetja Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
delavcih v državnih organih je prvi odstavek 19. člena določal, da
morajo višji upravni delavci imeti visoko strokovno izobrazbo
ustrezne smeri in ustrezne delovne izkušnje. Po spremembi tega
člena pa ta določba navaja "da so za višje upravne delavce lahko
imenovani tisti delavci, ki imajo univerzitetno izobrazbo ali končano
visoko upravno šolo, če ni enakega programa za pridobitev
univerzitetne izobrazbe".
12. marec 1999

Novela zakona, ki zahteva in upošteva za imenovanje višjega
upravnega delavca poleg univerzitetne izobrazbe samo še
izobrazbo ene visoke šole, ne upošteva pa ravni izobrazbe, ki jo
enakovredno zagotavljajo tudi ostale visoke šole, je zato
vprašljiva in sporna, na kar že opozarjajo diplomanti nekaterih
visokih šol, predvsem tudi tisti, ki so že zaposleni v državnih
organih na delovnih mestih, ki so sistematizirana za višje upravne
3
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delavce in so ta dela opravljali že pred omenjeno spremembo
zakona o delavcih v državnih organih, sedaj pa na ta delovna
mesta ne bi mogli biti več razporejeni, ker imajo "le" visoko
strokovno izobrazbo. Še posebej pa je na ta problem opozorila
Visoka policijsko-varnostna šola v Ljubljani, ki je zaradi varstva
svojega pravnega položaja v visokošolskem izobraževanju vložila
pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 9. člena Zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o delavcih v državnih
organih.

so še druga področja, pri katerih je poudarek na specialnem
znanju posamezne stroke. Vlada sama navaja recimo področje
zdravstvenega varstva (npr. sanitarni inženirji, sanitarno pravo,
zdravstvena vzgoja), lahko pa bi našteli še druge primere.
Opisani primeri in razmere po sprejemu novele 19. člena zakona
o delavcih v državnih organih so zadosten razlog za spremembo
omenjenega člena, zato predlagatelji vlagamo v zvezi s tem
ustrezen zakonski predlog za spremembo 19. člena.

Pobudnica meni, da je določba navedenega člena v nasprotju z
načelom enakosti pred zakonom, ki je opredeljeno v 14. členu
Ustave Republike Slovenije, ker se zahteva in upošteva za
imenovanje višjega upravnega delavca poleg univerzitetne
izobrazbe samo še izobrazba ene visoke šole, ne upošteva pa
se ravni izobrazbe, ki jo enakovredno zagotavljajo tudi ostale
visoke strokovne šole.

2.CILJI IN NAČELA ZAKONA
Osnovni namen predlaganega zakona je zagotoviti
enakopravnost obeh stopenj visokošolske izobrazbe: tako
univerzitetne kot visokošolske.

Vlada Republike Slovenije je Ustavnemu sodišču RS poslala
mnenje o omenjeni pobudi. Meni, da je pobuda utemeljena kar
je tudi obrazložila in argumentirala.

S predlagano spremembo želimo doseči, da bi se pri pogojih za
imenovanje višjih upravnih delavcev poleg univerzitetne izobrazbe
in samo ene visoke šole, upoštevale tudi druge končane visoke
strokovne šole, če ni enakega programa za pridobitev
univerzitetne izobrazbe.

Predlagatelji dopolnitve zakona menimo, da so ta opozorila
opravičena. Ne gre za to, da bi oporekali določbi, ki za višje
upravne delavce zahteva univerzitetno izobrazbo katerekoli smeri.
Ni dvoma o tem, da bo delo v državnih organih zahtevalo vse
večje in kompletnejše analitsko in teoretično znanje pri izvrševanju
funkcij uprave, čemur prvenstveno ustreza univerzitetna
izobrazba. Ker pa na nekaterih področjih ne obstoji program za
pridobitev univerzitetne izobrazbe, pač pa je najvišja možna stopnja
dodiplomske izobrazbe diploma visoke strokovne šole, bi morali
upoštevati tudi doseženo visoko strokovno izobrazbo in to ne
samo ene take visoke šole, kot je sedaj v zakonu.

Takšna rešitev ne bi bila diskriminatorna do drugih visokih
strokovnih šol oziroma do diplomantov teh šol; z vidika načela
enakosti pred zakonom pa bi bila skladna tudi s 14. členom Ustave
Republike Slovenije. Preprečila bi neutemeljeno razlikovanje pri
politiki kadrovanja v državnih organih Slovenije.

Vsako drugačno razlaganje je neprepričljivo. Mnoge, tudi
najzahtevnejše naloge v državnih organih, zahtevajo poudarek
na specialnem znanju posamezne stroke. Tako je na primer Visoka
šola za socialno delo edina tovrstna institucija, ki izobražuje za
področje socialnega dela, kar pomeni, da lahko delavci s tovrstno
izobrazbo kvalitetno opravljajo dela na tem strokovnem področju
tudi v ustreznih državnih organih. Podobno velja že za druge
visoke šole. Poleg že omenjenega policijsko varnostnega področja,

Sprememba Predloga Zakona o delavcih v državnih organih ne
bo povzročila dodatnih stroškov za proračun Republike Slovenije.
Prav tako tudi ne bo v ničemer zmanjšala opravičeno zahtevanih
visokih kriterijev za imenovanje višjih upravnih delavcev in s tem
za zaposlovanje v državnih organih.

3. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA ZA PRORAČUN
REPUBLIKE SLOVENIJE

"Višje upravne delavce imenuje vlada na predlog predstojnika;
imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali končano visoko strokovno
šolo, če ni enakega programa za pridobitev univerzitetne
izobrazbe."

II. BESEDILO ČLENOV

1. člen

2. člen

V zakonu o delavcih v državnih organih (Uradni list RS,
št. 15/0-, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-1, 4/93 in 70/97) se spremeni
prvi odstavek 19. člena tako, da se glasi:

poročevalec, št. 14

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

državnih organih pa predlagamo spremenjeno določbo, s katero
želimo doseči, da bi se pri pogojih za imenovanje višjih upravnih
delavcev, poleg univerzitetne izobrazbe in samo ene visoke šole,
upoštevale tudi druge končane visoke strokovne šole.

S spremembami in dopolnitvami Zakona o delavcih v državnih
organih (Uradni list RS, št. 70/97) je bil spremenjen tudi 19. člen
omenjenega zakona. Ta sedaj zahteva, da morajo višji upravni
delavci, ki jih imenuje vlada, imeti univerzitetno izobrazbo ali
končano visoko upravno šolo.

2. člen določa rok za uveljavitev zakona in s tem začetek njegove
uporabe.

V 1. členu Predloga zakona o spremembi zakona o delavcih v

III. BESEDILO ČLENA, KISE
SPREMINJA:

19. člen
Višji upravni delavci so za svoje delo osebno odgovorni
predstojniku oziroma vodji organizacijske enote in vladi.

Višje upravne delavce imenuje vlada na predlog predstojnika;
imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali končano visoko upravno
šolo, če ni enakega programa za pridobitev univerzitetne
izobrazbe.

12. marec 1999
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Predlog zakona o
NEMATERIALIZIRANIH

PAPIRJIH

VREDNOSTNIH

(ZNVP)

- EPA 1508 - tretja obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 99. seji dne 4/3-1999 določila
besedilo:

Slovenije k predlogu zakona o nematerializiranih vrednostnih
papirjih - tretja obravnava.

- PREDLOGA ZAKONA O NEMATERIALIZIRANIH
VREDNOSTNIH PAPIRJIH,

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
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 11. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 26/2-1999,
drugega odstavka 194. člena in 195. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Matej MORE, državni podsekretar v Ministrstvu za finance,
- dr. Nina PLAVŠAK, Klirinško depotna družba.

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike

ureja obligacijska razmerja, in zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list Republike Slovenije, št. 30/93, 29/94, 28/94 in 20/97 v nadaljnjem besedilu: ZGD), če ni s tem zakonom drugače
določeno.

1. SPLOŠNE DOLOČBE
Predmet zakona
1. člen

Centralni register

Ta zakon ureja način izdaje in prenosa nematerializiranih
vrednostnih papirjev, način zamenjave že izdanih vrednostnih
papirjev z vrednostnimi papirji, izdanimi v nematerializirani obliki,
pogoje in omejitve dostopa do podatkov o imetnikih
nematerializiranih vrednostnih papirjev ter pravila vodenja
centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev.

3. člen
(1) Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev (v
nadaljnjem besedilu: centralni register) je centralna informatizirana
baza podatkov, v katero se vpisujejo pravice iz nematerializiranih
vrednostnih papirjev, vsakokratni imetniki teh pravic ter morebitne
pravice tretjih oseb na vrednostnih papirjih.

Pojem nematerializiranega vrednostnega papirja

(2) Centralni register vodi delniška družba, ustanovljena po
zakonu, ki ureja trg vrednostnih papirjev, za opravljanje storitev
izračuna, izravnave in zagotavljanja izpolnitev, nastalih na podlagi
poslov z vrednostnimi papirji, sklenjenih na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: klirinško depotna
družba).

2. člen
(1) Nematerializirani vrednostni papirje izjava izdajatelja, vpisana
v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, s katero
se izdajatelj zavezuje, da bo izpolnil obveznost iz vrednostnega
papirja osebi, ki je kot zakoniti imetnik vrednostnega papirja vpisana
v centralni register.

(3) Nadzor nad klirinško depotno družbo v zvezi z vodenjem
centralnega registra opravlja Agencija za trg vrednostnih papirjev
(v nadaljnjem besedilu: Agencija).

(2) Za pravice imetnikov iz nematerializiranih vrednostnih papirjev
in pravice tretjih na teh papirjih se uporabljajo določbe zakona, ki
7
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Bistvene sestavine

Rok za izdajo nemateriaiiziranih vrednostne papirje

4. člen

8. člen

Nematerializirani vrednostni papir mora imeti naslednje bistvene
sestavine, vpisane v centralni register:

Izdajatelji iz 7. člena tega zakona so dolžni izdati vrednostne
papirje v roku 15 dni šteto od dneva, ko so izpolnjeni pogoji za
izdajo.

1. označbo vrste vrednostnega papirja,
2. oznako razreda vrednostnega papirja, če je izdajatelj izdal več
razredov vrednostnih papirjev iste vrste,
3. firmo oziroma naziv, sedež in matično številko izdajatelja,
4. firmo oziroma naziv ali ime osebe, na katero se glasi vrednostni
papir, oziroma označbo, da se vrednostni papir glasi na prinosnika,
5. natančno označeno obveznost izdajatelja, ki izhaja iz
vrednostnega papirja,
6. nominalni znesek, na katerega se glasi vrednostni papir,
7. skupno nominalno vrednost celotne izdaje,
8. datum vpisa vrednostnega papirja v centralni register,

Investicijski kuponi vzajemnih skladov
9. člen
Določba prvega odstavka 7. člena tega zakona ne velja za
investicijske kupone vzajemnih skladov, ustanovljenih po zakonu
o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list
Republike Slovenije, št. 6/94, 25/97, pop. 32/97 in 10/98 .

Pravica izdaje nemateriaiiziranih vrednostnih papirjev

Na koga se lahko glasi nematerializirani
vrednostni papir

10. člen

5. člen

Izdajatelji drugih serijskih vrednostnih papirjev smejo izdati
vrednostne papirje v nematerializirani obliki oziroma opraviti
postopek zamenjave za nematerializirane vrednostne papirje.

Nematerializirani vrednostni papir se lahko glasi na ime ali na
prinosnika.

Pridobitev, omejitev in prenehanje pravic

3. IZDAJA NEMATERIALIZIRANIH
VREDNOSTNIH PAPIRJEV

6. člen
(1) Pravice imetnika iz nematerializiranega vrednostnega papirja
nastanejo z vpisom nematerializiranega vrednostnega papirja na
račun tega imetnika v centralnem registru in se prenesejo s
prenosom nematerializiranega vrednostnega papirja na račun
novega imetnika v centralnem registru.

Nalog za izdajo vrednostnih papirjev
11. člen

(2) Pravice na nematerializiranem vrednostnem papirju, ki se
vpisujejo v centralni register, se pridobijo, omejijo ali prenehajo z
ustreznim vpisom v centralnem registru, če zakon ne določa
drugače.

(1) Ob izdaji nemateriaiiziranih vrednostnih papirjev, mora izdajatelj
klirinško depotni družbi izdati in izročiti nalog, da v imenu in za
račun izdajatelja izda vrednostne papirje s tem, da v centralni
register vpiše podatke o bistvenih sestavinah vrednostnih papirjev,
in vrednostne papirje vpiše na račune imetnikov, ki so vpisali in
vplačali te vrednostne papirje (v nadaljnjem besedilu: nalog za
izdajo).

2. IZDAJATELJI NEMATERIALIZIRANIH
VREDNOSTNIH PAPIRJEV

(2) Nalog za izdajo mora obsegati najmanj naslednje sestavine:
1. bistvene sestavine vrednostnih papirjev, na izdajo katerih se
nanaša nalog (4. člen tega zakona);
2. firmo oziroma ime upravičencev do vrednostnih papirjev z
navedbo enolične identifikacije upravičencev in sedeža oziroma
prebivališča, in števila vrednostnih papirjev, ki se posameznemu
upravičencu izročijo;
3. firmo, sedež, naslov, in kontaktno osebo izdajatelja.

Izdajatelji, ki morajo izdati nematerializirane
vrednostne papirje
7. člen

(3) Nalogu za izdajo morajo biti priložene naslednje listine:

(1) Izdajatelji serijskih vrednostnih papirjev, katerih prva prodaja
je bila opravljena po postopku javne ponudbe v skladu z zakonom,
ki ureja trg vrednostnih papirjev, so dolžni izdati nematerializirane
vrednostne papirje.

1. sklep o izdaji vrednostnih papirjev,
2. odločba Agencije o uspešnosti javne ponudbe, če je takšna
odločba pogoj za veljavno izdajo vrednostnih papirjev,
3. sklep o ustreznem vpisu v sodni register, kadar je takšen vpis
pogoj za veljavno izdajo delnic,
4. s strani izdajatelja podpisana pogodba o vodenju registra
nemateriaiiziranih vrednostnih papirjev in dokaz o plačilu
obveznosti iz te pogodbe v zvezi z izdajo vrednostnih papirjev.

(2) Nematerializirane delnice so dolžne izdati tudi banke,
zavarovalnice, borzno posredniške družbe in družbe za
upravljanje, ne glede na to, ali je bila prva prodaja njihovih delnic
opravljena po postopku iz prvega odstavka tega člena.
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Nepopolen nalog za izdajo

tista oseba, v korist katere je vrednostni papir vpisan v centralnem
registru, razen če je bil vpis nematerializiranega vrednostnega
papirja v njeno korist opravljen brez naloga izdajatelja, prejšnjega
imetnika oziroma drugega veljavnega pravnega temelja.

12. člen
Če nalog za izdajo ne obsega podatkov, ki jih mora obsegati,
oziroma mu niso priložene predpisane listine, izda klirinško depotna
družba sklep, s katerim izdajatelju naloži, da pomanjkljivost
odpravi. V sklepu določi rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ne sme
biti krajši od osem dni in ne daljši kot petnajst dni.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka postane dobroverna
oseba, v korist katere je bil vrednostni papir vpisan v centralnem
registru, zakoniti imetnik in pridobi pravice iz nematerializiranega
vrednostnega papirja tudi, če je bil vpis nematerializiranega
vrednostnega papirja v njeno korist opravljen brez naloga
izdajatelja, prejšnjega imetnika oziroma drugega veljavnega
pravnega temelja.

Izdaja vrednostnih papirjev

(4) Kadar je bil vrednosti papir vpisan v korist posamezne osebe
na podlagi posla, sklenjenega na organiziranem trgu, se v smislu
prejšnjega odstavka tega člena šteje, da je njegov pridobitelj
dobroveren.

13. člen
Klirinško depotna družba mora izdati nematerializirane vrednostne
papirje v skladu z nalogom izdajatelja za izdajo v roku osmih dni
po prejemu popolnega naloga oziroma v tem roku odločiti o zavrnitvi
naloga.

5. VODENJE CENTRALNEGA
REGISTRA

Zavrnitev naloga za izdajo
14. člen
Klirinško depotna družba zavrne nalog za izdajo v naslednjih
primerih:

5.1. Splošne določbe

1. če se nalog za izdajo nanaša na izdajo delnic oziroma zamenljivih
obveznic, ki jih je mogoče veljavno izdati šele po ustreznem vpisu
v sodni register in takšen vpis ni bil opravljen;

Račun vrednostnih papirjev
17. člen

2. če se podatki iz naloga za izdajo ne ujemajo s podatki iz sklepa
o izdaji vrednostnih papirjev;

(1) Račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljnjem
besedilu: račun vrednostnih papirjev) združuje vrednostne papirje
posameznega imetnika, pri katerih je lastniškopravno stanje enako
in v zvezi s katerimi obstoji enako pooblastilo za vnos nalogov za
prenos vrednostnih papirjev na drug račun vrednostnih papirjev
oziroma za vpis pravic tretjih na vrednostnem papirju.

3. v drugih primerih, ko na podlagi podatkov iz naloga za izdajo in
nalogu priložene dokumentacije izhaja, da bi bila izdaja vrednostnih
papirjev, na katere se nalog nanaša, nična.

(2) Lastniškopravno stanje je enako v smislu prvega odstavka
tega člena, kadar je imetnik vrednostnih papirjev ista oseba in
kadar na teh papirjih ni pravic tretjih oziroma so vpisane enake
pravice tretjih.

Nastanek obveznosti izdajatelja
15. člen
Obveznost izdajatelja iz nematerializiranih vrednostnih papirjev
nastane v trenutku, ko klirinško depotna družba izda vrednostne
papirje s tem, da v centralni register vpiše podatke o bistvenih
sestavinah vrednostnih papirjev in vrednostne papirje vpiše na
račune imetnikov v skladu z nalogom izdajatelja.

(3) Pooblastilo za vnos nalogov je enako v smislu prvega
odstavka tega člena, kadar je imetnik s pogodbo o vodenju računa
nematerializiranih vrednostnih papirjev, pogodbo o borznem
posredovanju oziroma na podlagi drugega pravnega posla, za
vnos nalogov za prenos vrednostnih papirjev na druge račune
vrednostnih papirjev oziroma vpis pravic tretjih na njegovih
vrednostnih papirjih pooblastil istega člana klirinško depotne
družbe.

4. UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ
NEMATERIALIZIRANIH VREDNOSTNIH
PAPIRJEV

Odprtje računov
18. člen
(1) V centralnem registru se odprejo računi vrednostnih papirjev,
preko katerih se vodijo stanja vrednostnih papirjev posameznih
imetnikov, opravljajo prenosi pravic iz vrednostnih papirjev in
vpisujejo pravice tretjih na vrednostnih papirjih, omejitve
prenosljivosti in prepovedi razpolaganja.
t
(2) Podrobnejši način vodenja računov vrednostnih papirjev določi
klirinško depotna družba v pravilih poslovanja.

Zakoniti imetnik
16. člen
(1) Pravice iz nematerializiranega vrednostnega papirja lahko
uveljavlja le njegov zakoniti imetnik.
(2) Zakoniti imetnik nematerializiranega vrednostnega papirja je
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neposredno v centralnem registru preko računalniške povezave
vnese podatke, ki jih mora v skladu s tem-zakonom vsebovati
nalog, in ko potrdi vnos, če zakon za posamezne primere ne
določa drugače.

Vodenje stanj na računih
19. člen
Na računih vrednostnih papirjev se vodijo pravice iz vrednostnih
papirjev imetnikov vrednostnih papirjev, skupaj z enolično
identifikacijo imetnika pravic iz vrednostnega papirja, morebitnimi
omejitvami pri izvrševanju pravic, pravicami tretjih na vrednostnem
papirju in drugimi podatki v zvezi s pravicami iz vrednostnega
papirja, omejitvami prenosljivosti in prepovedmi razpolaganja.

Izvrševanje nalogov
23. člen
(1) Klirinško depotna družba izvrši nalog imetnika, če je po stanju
centralnega registra to mogoče in če ni ovir za njegovo izvršitev.

Vodenje centralnega registra

(2) Za izvršitev naloga ni ovir v smislu prvega odstavka tega
člena, če ni ovir za prenos vrednostnih papirjev (36. člen tega
zakona) in če imetniku ni prepovedano razpolagati z vrednostnimi
papirji, ki so predmet naloga (37. člen tega zakona).

20. člen
(1) Centralni register se vodi tako, da se vodijo in vzdržujejo vsi
podatki iz računov vrednostTiih papirjev imetnikov in članov
klirinško depotne družbe.

(3) Vnesene naloge, ki jih ni mogoče izvršiti oziroma za izvršitev
katerih obstajajo ovire za prenos in nepopolne naloge klirinško
depotna družba izbriše v roku, določenem s pravili poslovanja
klirinško depotne družbe.

(2) V centralni register je vpisan vsak imetnik vrednostnih papirjev
oziroma član klirinško depotne družbe z enolično identifikacijo
imetnika in člana klirinško depotne družbe. Enolična identifikacija
se določi ob vpisu pravic iz vrednostnega papirja imetnika oziroma
člana klirinško depotne družbe.

Vzdrževanje podatkov centralnega registra
24. člen

Načelo vrstnega reda
21. člen

(1) Klirinško depotna družba mora tekoče usklajevati podatke o
imetnikih vrednostnih papirjev, in sicer:

(1) Klirinško depotna družba mora zagotoviti, da se prenosi
vrednostnih papirjev na račune imetnikov in vpisi pravic tretjih
oziroma omejitve prenosljivosti oziroma prepovedi razpolaganj
izvršujejo po vrstnem redu vnosa nalogov v centralni register.

1. spremembe enoličnih identifikacij in davčnih številk,
2. spremembe imena, firme oziroma naziva,
3. spremembe naslova oziroma sedeža,s podatki sodnega
registra, registra prebivalstva in davčnega registra.

(2) Klirinško depotna družba mora zagotoviti, da se nalog za
prenos vrednostnega papirja s posameznega računa vrednostnih
papirjev na drug račun oziroma nalog za vpis pri tem računu
glede posameznega vrednostnega papirja, ne more izvršiti, dokler
niso izvršeni prej vneseni nalogi za prenos oziroma vpis pri tem
računu.

(2) Državni organi, ki vodijo uradne evidence iz prvega odstavka
tega člena, morajo klirinško depotni družbi tekoče sporočati
spremembe podatkov iz prvega odstavka tega člena.

Izpisek stanja na računu

(3) Določbe predhodnih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi
za druge prenose in vpise.

25. člen
(1) Člani klirinško depotne družbe, ki vodijo račune strank, morajo
stranki ob vsaki spremembi stanja izdali izpisek z navedbo stanja.

Vnos nalogov

(2) Klirinško depotna družba mora vsakemu imetniku enkrat letno
izdati izpisek stanja na računu vrednostnih papirjev na dan 31.12.
preteklega leta.

22. člen
(1) Naloge posameznega imetnika za:
1. prenos vrednostnih papirjev med računi istega imetnika,
2. prenos vrednostnih papirjev na račun novega imetnika,
3. vpis oziroma izbris zastavne pravice oziroma drugih pravic
tretjih na vrednostnih papirjih tega imetnika,
4. vpis oziroma izbris prepovedi razpolaganja v korist določene
osebe, vnaša član klirinško depotne družbe, ki na podlagi pogodbe
o vodenju računov nematerializiranih vrednostnih papirjev vodi
račun tega imetnika, če ta zakon za posamezne primere ne
določa, da naloge vnaša klirinško depotna družba.

5.2. Predmet vpisa

Predmet vpisa
26. člen
V centralni register se vpisujejo:

(2) Naloge iz prvega odstavka tega člena vnaša član klirinško
depotne družbe neposredno v centralnem registru preko
računalniške povezave s tem registrom.

1. nematerializirani vrednostni papirji,
2. pravice iz nematerializiranih vrednostnih papirjev in njihovi
imetniki;
3. pravice tretjih na nematerializiranem vrednostnem papirju, in
imetniki teh pravic;

(3) Šteje se, da je nalog vnesen, ko član klirinško depotne družbe
poročevalec, št. 14
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Omejitev prenosljivosti na podlagi soglasja imetnika

4. prepovedi in omejitve prenosljivosti nematerializiranih
vrednostnih papirjev.

31. člen
(1) Po izdaji nematerializiranih imenskih vrednostnih papirjev lahko
izdajatelj omeji prenosljivost, v skladu z ZGD, samo tako, da
njihov prenos pogojuje z dovoljenjem pristojnega organa družbe,
in samo tistih, katerih imetniki s tem soglašajo.

Pravice iz nematerializiranega vrednostnega papirja
27. člen
V centralni register se vpišejo pravice iz nematerializiranega
vrednostnega papirja v skladu z nalogom izdajatelja za izdajo
(11. člen tega zakona).

(2) Soglasje imetnika iz prvega odstavka tega člena mora biti
izdano v obliki notarskega zapisa.
(3) Omejitev prenosljivosti iz prvega odstavka tega člena vpiše
klirinško depotna družba na podlagi naloga izdajatelja ali imetnika.
Nalogu mora biti priložen odpravek notarskega zapisa iz drugega
odstavka tega člena. Pri vpisu omejitve se vpiše tudi organ
izdajatelja, ki je pristojen odločati o dovoljenju za prenos.

Pravice tretjih na nematerializiranem
vrednostnem papirju
28. člen
(1) Na nematerializiranem vrednostnem papirju lahko tretji pridobi:
1.
2.
3.
4.

Prepoved razpolaganja

zastavno pravico;
pravico užitka;
predkupno pravico;
odkupno pravico.

32. člen
(1) Imetnik nematerializiranega vrednostnega papirja se lahko v
korist določene osebe s pravnim poslom odpove razpolaganju z
nematerializiranim vrednostnim papirjem za določen čas, če so
izpolnjeni pogoji, določeni v tem ali drugem zakonu.

(2) Pravice iz prvega odstavka tega člena, ki so vpisane v centralni
register, učinkujejo nasproti vsakokratnemu imetniku
nematerializiranega vrednostnega papirja.

(2) Delavec, član uprave oziroma član nadzornega sveta se
lahko s pogodbo o udeležbi na dobičku družbe odpove
razpolaganju z delnicami oziroma drugimi vrednostnimi papirji, ki
mu jih družba - izdajatelj izroči na podlagi take pogodbe, v korist
družbe - izdajatelja, za določen čas, ki ne sme biti daljši od desetih
let. Odpoved razpolaganja iz prejšnjega stavka preneha z iztekom
časa, za katerega je bila dogovorjena.

Omejitev prenosljivosti
29. člen
Prenosljivost serijskih vrednostnih papirjev se lahko omeji samo
pod pogoji in na način, določen z zakonom.

(3) V primeru izvršbe na vrednostne papirje, ki so predmet
prepovedi razpolaganja, zaradi izterjave denarne terjatve, ima
oseba, v korist katere je ta prepoved vpisana, predkupno pravico.

Izdajateljeva omejitev prenosljivosti

(4) Če je odpoved razpolaganja vpisana v centralnem registru
imetnik brez soglasja osebe, v korist katere se je odpovedal
razpolaganju, ne more odtujiti ali obremeniti nematerializirani
vrednostni papir s pravicami tretjih (prepoved razpolaganja), v
obdobju, za katero se je razpolaganju odpovedal.

30. člen
(1) Izdajatelj lahko ob izdaji imenskih delnic omeji njihovo
prenosljivost v skladu z ZGD, samo tako, da njihov prenos pogojuje
z dovoljenjem pristojnega organa družbe.

(5) Prepoved razpolaganja se vpiše v centralni register na podlagi
naloga imetnika ali osebe, v korist katere se je imetnik razpolaganju
veljavno odpovedal. Pri vpisu prepovedi razpolaganja se vpiše
tudi

(2) Omejitev iz prvega odstavka tega člena vpiše klirinško depotna
družba v centralni register na podlagi naloga izdajatelja za izdajo
(11. člen tega zakona), če je nalogu priložen veljaven sklep o
omejitvi prenosljivosti. Pri vpisu omejitve se vpiše tudi organ
izdajatelja, ki je pristojen odločati o dovoljenju za prenos.

1. pravni posel, ki je bil temelj vpisa prepovedi,
2. oseba, v korist katere prepoved obstoji,
3. v primeru iz tretjega odstavka tega člena pa tudi dan prenehanja
prepovedi.

(3) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se smiselno
uporabljata tudi za omejitev prenosljivosti imenskih obveznic.

(6) Nalogu za vpis prepovedi razpolaganja je treba priložiti pogodbo
iz tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena, na kateri je
imetnikov podpis notarsko overjen.

(4) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se smiselno
uporabljata tudi za omejitev prenosljivosti vrednostnih papirjev,
določeno s posebnim zakonom.
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(7) Imetnik se lahko odpove razpolaganju z vrednostnimi papirji
tudi pod pogoji in na način, določen z zakonom o prevzemih
(Uradni list Republike Slovenije, št. 47/97 - v nadaljnjem besedilu:
ZPre). Za vpis in učinke prepovedi razpolaganja iz prejšnjega
stavka se smiselno uporabljajo določbe petega odstavka tega
člena in 37. člen tega zakona, če ni v ZPre drugače določeno.
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donosov iz vrednostnega papirja, se to upravičenje prenese na
novega imetnika hkrati s prenosom vrednostnega papirja, če je
bil prenos vrednostnega papirja izvršen pred dnem, ki ga je
izdajatelj oziroma pristojni organ izdajatelja določil kot presečni
dan.

5.3. Odgovornost za škodo

Odgovornost člana klirinško depotne družbe
33. člen

(3) Prenos iz prvega odstavka tega člena se opravi na podlagi
naloga dosedanjega imetnika, če zakon ne določa drugače.

(1) Član klirinško depotne družbe objektivno odgovarja imetniku
pravic, ki so predmet vpisa v centralni register, za škodo, ki mu jo
povzroči z opustitvijo vnosa oziroma z nepravilnim vnosom naloga.

Učinek omejitve prenosljivosti

(2) Član klirinško depotne družbe je prost odgovornosti za škodo
iz prvega odstavka tega člena, če dokaže, da je vzrok za opustitev
vnosa oziroma za nepravilen vnos naloga dogodek, ki je bil zunaj
njegovega poslovanja in njegovega učinka ni bilo mogoče
pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti.

36. člen
(1) Če je pri nematerializiranem vrednostnem papirju vpisana
omejitev prenosljivosti iz 30. oziroma 31. člena tega zakona, se
vrednostni papir lahko prenese na račun novega imetnika samo,
če dosedanji imetnik nalogu priloži dovoljenje pristojnega organa
izdajatelja za prenos na novega imetnika.

(3) Član klirinško depotne družbe je prost odgovornosti za škodo
iz prvega odstavka tega člena tudi, če dokaže, da je vzrok za
opustitev vnosa oziroma za nepravilen vnos naloga ravnanje
imetnika ali koga tretjega, ki ga ni mogel pričakovati in se njegovim
posledicam ne izogniti ali jih odstraniti.

(2) Če je prenos določenih nematerializiranih vrednostnih papirjev
z zakonom prepovedan, takšnih vrednostnih papirjev ni mogoče
prenesti na račun novega imetnika, če zakon ne določa drugače.

Odgovornost klirinško depotne družbe
Učinek prepovedi razpolaganja

34. člen

37. člen

(1) Klirinško depotna družba objektivno odgovarja izdajatelju
oziroma imetniku pravic, ki so predmet vpisa v centralni register,
za škodo, ki mu jo povzroči z neizvršitvijo oziroma nepravilno
izvršitvijo naloga, oziroma s kršitvijo drugih obveznosti, določenih
s tem zakonom.

(1) Če je pri nematerializiranem vrednostnem papirju vpisana
prepoved razpolaganja iz 32. člena tega zakona, brez soglasja
osebe, v korist katere je prepoved vpisana, vrednostnega papirja
ni dovoljeno prenesti na račun novega imetnika, in na vrednostnem
papirju ni dovoljeno vpisati pravic tretjih.

(2) Klirinško depotna družba je prosta odgovornosti za škodo iz
prvega odstavka tega člena, če dokaže, da je vzrok za neizvršitev
oziroma nepravilno izvršitev naloga oziroma drugo kršitev
dogodek, ki je bil zunaj njenega poslovanja in njegovega učinka ni
bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti.

(2) Učinek prepovedi razpolaganja iz prvega odstavka tega člena
je ovira samo za izvršitev prenosa oziroma vpisa na podlagi
naloga imetnika. Ni pa ta učinek ovira za prenos oziroma vpis na
podlagi sodne odločbe.

(3) Klirinško depotna družba je prosta odgovornosti za škodo iz
prvega odstavka tega člena tudi, če dokaže, da je vzrok za
neizvršitev oziroma nepravilno izvršitev naloga oziroma drugo
kršitev ravnanje izdajatelja, imetnika, člana klirinško depotne
družbe ali koga tretjega, ki ga ni mogla pričakovati in se njegovim
posledicam ne izogniti ali jih odstraniti.

(3) Če se prenese nematerializirani vrednostni papir na račun
novega imetnika na podlagi sklepa o dedovanju, ostane prepoved
razpolaganja vpisana v centralnem registru.

Prenos na podlagi poslov, sklenjenih na
organiziranem trgu
38. člen

6. PRENOS NEMATERIALIZIRANIH
VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA PODLAGI
PRAVNEGA POSLA

(1) Kadar se s serijskimi vrednostnimi papirji trguje na
organiziranem trgu vrednostnih papirjev in pravila tega trga
določajo, da udeleženec trgovanja pooblašča organizatorja
trgovanja, da na podlagi podatkov o sklenjenih poslih v imenu in
za račun udeleženca trgovanja opravi izpolnitev obveznosti
udeleženca oziroma njegovih strank iz takšnega trgovanja, opravi
klirinško depotna družba prenos vrednostnih papirjev na podlagi
obvestila organizatorja trgovanja o sklenjenih poslih.

Prenos pravice iz nematerializiranega
vrednostnega papirja

(2) Organizirani trg vrednostnih papirjev po tem zakonu je trg
vrednostnih papirjev, ki je posredno ali neposredno dostopen
javnosti, na katerem trgovanje poteka redno in je urejen in
nadzorovan s strani pristojnih organov.

35. člen
(1) Pravice dosedanjega imetnika iz nematerializiranega
vrednostnega papirja se prenesejo s prenosom
nematerializiranega vrednostnega papirja na račun novega
imetnika.

(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena se šteje, da je imetnik
vrednostnega papirja udeležencu trgovanja, ki vodi imetnikov
račun, izdal nalog za prenos vrednostnih papirjev z njegovega
računa na račun novega imetnika zaradi izpolnitve obveznosti iz

(2) Kadar je na podlagi vrednostnega papirja že nastalo
samostojno upravičenje do izplačila dividende oziroma drugih
poročevalec, št. 14
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Vpis pravice na vrednostnem papirju

poslov, ki jih je na organiziranem trgu vrednostnih papirjev sklenil
udeleženec za njegov račun.

41. člen

(4) V primeru iz prvega odstavka tega člena se šteje, da je nalog
za prenos vrednostnega papirja vnesen, ko se v skladu s pravili
poslovanja klirinško depotne družbe v centralni register vnesejo
podatki o sklenjenih poslih.

(1) Pravica na vrednostnem papirju se vpiše v centralni register
tako kot je njena vsebina navedena v nalogu za vpis.
(2) Pri pravici se vpiše tudi upravičenec.

Prenos na podlagi drugih poslov

Učinek vpisa pravice na vrednostnem papirju

39. člen

42. člen

(1) Kadar pravni posel, ki je podlaga za prenos pravic iz
vrednostnega papirja, ni bil sklenjen na organiziranem trgu, se
prenos izvrši na podlagi naloga dosedanjega imetnika
nematerializiranega vrednostnega papirja.

Pravice na vrednostnem papirju učinkujejo nasproti tretjim od
vpisa v centralni register.

(2) Nalog za prenos mora obsegati:

7.2. Zastavna pravica

1. firmo in sedež oziroma ime in naslov dosedanjega in novega
imetnika,
2. enolično identifikacijo dosedanjega in novega imetnika,
3. natančno označbo vrednostnega papirja,
4. število vrednostnih papirjev, ki so predmet prenosa,
5. pravni temelj prenosa,
6. podpis dosedanjega imetnika.

Pridobitev zastavne pravice
43. člen
(1) Zastavni upnik pridobi zastavno pravico na nematerializiranem
vrednostnem papirju z vpisom zastavne pravice v centralnem
registru.
(2) Določba prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja
tudi za pridobitev zastavne pravice na vrednostnem papirju, ki je
že zastavljen drugemu, in za zastavno pravico na obstoječi
zastavni pravici v dobro tretje osebe.

7. VPIS PRAVIC TRETJIH NA
VREDNOSTNEM PAPIRJU NA PODLAGI
PRAVNEGA POSLA

Nalog za vpis zastavne pravice
7.1. Skupne določbe

44. člen
(1) Nalog za vpis zastavne pravice mora poleg podatkov iz
drugega odstavka 40. člena tega zakona obsegati tudi:

Nalog za vpis
40. člen

1. firmo in sedež oziroma ime in naslov dolžnika, kadar je imetnik
vrednostni papir zastavil za tuj dolg,
2. enolično identifikacijo dolžnika, kadar je imetnik vrednostni papir
zastavil za tuj dolg,
3. višino in dospelost terjatve, ki je zavarovana z zastavno pravico,
4. navedbo člana klirinško depotne družbe, ki ga je zastavni upnik
pooblastil za razpolaganje z zastavljenim vrednostnim papirjem
za račun zastavnega upnika.

(1) Kadar je pravni posel podlaga za nastanek pravic tretjih na
nematerializiranem vrednostnem papirju (v nadaljnjem besedilu:
pravice na vrednostnem papirju) iz prvega odstavka 28. člena
tega zakona, se pravice vpišejo v centralni register na podlagi
naloga imetnika vrednostnega papirja.
(2) Nalog za vpis pravice na vrednostnem papirju mora obsegati:
1. firmo in sedež oziroma ime in naslov imetnika, in osebe, v
korist katere se zahteva vpis pravice (v nadaljnjem besedilu:
upravičenec)
2. enolično identifikacijo imetnika in upravičenca,
3. natančno označbo vrednostnih papirjev, na katerih naj se vpiše
pravica,
4. število vrednostnih papirjev, na katerih naj se vpiše pravica,
5. vsebino pravice,
6. rok trajanja pravice, če je njeno trajanje omejeno,
7. pravni temelj nastanka pravice,
8. podpis imetnika,
9. druge sestavine, ki jih določa zakon za posamezno vrsto pravice
na vrednostnem papirju.
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(2) Nalog za vpis zastavne pravice lahko obsega tudi navedbo,
da je upravičenec do izplačila dividend oziroma drugih donosov
iz zastavljenih vrednostnih papirjev zastavni upnik oziroma imetnik
vrednostnega papirja.
(3) Kadar nalog za vpis zastavne pravice ne obsega navedbe iz
drugega odstavka tega člena, se šteje, da je upravičenec do
izplačila dividend oziroma drugih donosov iz zastavljenih
vrednostnih papirjev zastavni upnik.
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Vpis pravice zastavnega upnika do donosov

7.3. Užitek na vrednostnem papirju

45. člen
Užitek na vrednostnem papirju

Kadar je zastavni upnik upravičenec do donosov iz zastavljenih
vrednostnih papirjev, se hkrati z vpisom zastavne pravice vpiše
tudi to upravičenje zastavnega upnika.

49. člen
(1) Užitek na vrednostnem papirju je pravica tretje osebe do
izplačila dividend oziroma drugih donosov iz vrednostnega papirja.

Vpis zakonite zastavne pravice pooblaščenega
udeleženca

(2) Užitek na vrednostnem papirju se pridobi na podlagi pravnega
posla, s katerim imetnik vrednostnega papirja (užitkodajalec) na
tretjo osebo (užitkar) prenese pravico do izplačila dividend oziroma
drugih donosov iz vrednostnega papirja.

46. člen
(1) Kadar ima pooblaščeni udeleženec, ki za imetnika na podlagi
pogodbe o borznem posredovanju opravlja posle nakupa in
prodaje vrednostnih papirjev na organiziranem trgu, zastavno
pravico na nematerializiranih vrednostnih papirjih, ki so predmet
te pogodbe, vpiše klirinško depotna družba zastavno pravico na
podlagi naloga pooblaščenega udeleženca.

Trajanje užitka
50. člen
(1) Kadar je užitkar fizična oseba, preneha užitek s smrtjo
užitkarja, če ni s pravnim poslom določen krajši rok trajanja užitka.

(2) Za nalog pooblaščenega udeleženca se smiselno uporabljajo
določbe prvega odstavka 44. člena tega zakona.

(2) Kadar je užitkar pravna oseba, mora biti s pravnim poslom
določen rok trajanja užitka, ki ne sme biti daljši od 30 let. Če s
pravnim poslom rok trajanja užitka ni določen oziroma je določen
rok, ki je daljši od 30 let, užitek preneha z iztekom 30 let. Pred
iztekom roka užitek preneha s prenehanjem pravne osebe.

Prodaja zastavljenega nematerializiranega
vrednostnega papirja
47. člen
(1) Kadar dolžnik ob zapadlosti ne poravna terjatve, zavarovane
z zastavo vrednostnega papirja, s katerim se trguje na
organiziranem trgu, lahko zastavni upnik proda zastavljeni
vrednostni papir na organiziranem trgu, po osmih dneh od dneva,
ko je opozoril dolžnika, pa tudi zastavitelja, če to ni ista oseba, da
bo tako ravnal. Opozorilo mora poslati s priporočeno poštno
pošiljko.

Učinek vpisa užitka
51. člen
Z vpisom užitka v centralni register pridobi užitkar pravico do
izplačila dividend oziroma drugih donosov iz vrednostnega papirja.

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena mora upnik nalogu,
s katerim pooblasti pooblaščenega udeleženca, da za njegov
račun proda vrednostni papir na organiziranem trgu, priložiti kopijo
obvestila in dokaz o oddaji na pošto iz prvega odstavka tega
člena.

Vpis izbrisa užitka
52. člen
(1) Izbris užitka se vpiše na podlagi naloga imetnika vrednostnega
papirja.

(3) Hkrati s prenosom vrednostnega papirja zaradi izpolnitve
obveznosti iz prodaje na podlagi posla iz prvega odstavka tega
člena se vpiše izbris zastavne pravice.

(2) Kadar imetnik zahteva vpis izbrisa užitka pred iztekom roka
trajanja užitka mora nalogu priložiti notarsko overjeno izjavo
užitkarja, da dovoljuje vpis izbrisa užitka, oziroma pravnomočno
sodno odločbo, ki nadomešča takšno izjavo.

Vpis izbrisa zastavne pravice
48. člen

7.4. Odkupna pravica

(1) Izbris zastavne pravice vpiše član klirinško depotne družbe
iz 4. točke prvega odstavka 44. člena tega zakona na podlagi
naloga zastavnega upnika ali imetnika vrednostnega papirja.

Odkupna pravica

(2) Za nalog zastavnega upnika iz prvega odstavka tega člena
se smiselno uporablja določba prvega odstavka 44. člena tega
zakona.

53. člen

(3) Nalogu imetnika iz prvega odstavka tega člena mora biti
priložena notarsko overjena izjava upnika, da dovoljuje vpis izbrisa
zastavne pravice, oziroma pravnomočna sodna odločba, ki
nadomešča takšno izjavo.

(1) Odkupna pravica je enostransko oblikovalno upravičenje, z
uresničitvijo katerega je sklenjena pogodbo o prodaji vrednostnega
papirja, ki je predmet odkupne pravice, med imetnikom
vrednostnega papirja kot prodajalcem in imetnikom odkupne
pravice kot kupcem, za določeno ceno v določenem času oziroma
na določen dan.

(4) Hkrati z vpisom izbrisa zastavne pravice se vpiše tudi izbris
upravičenja zastavnega upnika iz 45. člena tega zakona.

(2) Rok za uresničitev odkupne pravice ne more biti daljši od
petih let.

poročevalec, št. 14
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Uresničitev odkupne pravice

Izbris predkupne pravice

54. člen

59. člen

(1) Odkupni upravičenec uresniči odkupno pravico tako, da
imetnika vrednostnega papirja, na katerem je vpisana odkupna
pravica, s priporočeno poštno pošiljko obvesti, da vrednostni
papir kupi za ceno, določeno s pravnim poslom, ki je bil temelj za
pridobitev odkupne pravice.

Za izbris predkupne pravice se smiselno uporabljajo določbe 56.
člena tega zakona.

(2) Hkrati z izjavo iz prvega odstavka tega člena mora odkupni
upravičenec plačati kupnino ali jo položiti pri sodišču.

8. PRIDOBITEV IN PRENOS PRAVIC NA
PODLAGI SODNE ODLOČBE

Vpis odkupne pravice

Vpis sklepa o izvršbi

55. člen

60. člen

Nalog za vpis odkupne pravice mora poleg podatkov iz drugega
odstavka 40. člena tega zakona obsegati tudi

(1) Sodišče vroči sklep o izvršbi, s katerim je dovolilo izvršbo
oziroma zavarovanje na nematerializirane vrednostne papirje,
tudi klirinško depotni družbi.

1. ceno, po kateri je mogoče odkupiti vrednostni papir,
2. dan, na katerega je odkupno pravico mogoče uresničiti oziroma
rok trajanja odkupne pravice.

(2) Klirinško depotna družba na podlagi sklepa iz prvega odstavka
tega člena pri nematerializiranih vrednostnih papirjih, na katere
se nanaša sklep, vpiše sklep o izvršbi z vpisom naslednjih
podatkov:

Izbris odkupne pravice

1. sodišče, ki je sklep izdalo,
2. opravilna številka sklepa,
3. datum izdaje sklepa.

56. člen
(1) Izbris odkupne pravice se vpiše na podlagi naloga imetnika
vrednostnega papirja.

(3) Z vrednostnimi papirji iz drugega odstavka tega člena imetnik
ne more več razpolagati.

(2) Kadar imetnik zahteva vpis izbrisa odkupne pravice pred
dnem, določenim za njeno uresničitev, oziroma pred iztekom roka
trajanja odkupne pravice, mora nalogu priložiti notarsko overjeno
izjavo odkupnega upravičenca, da dovoljuje vpis izbrisa odkupne
pravice, oziroma pravnomočno sodno odločbo, ki nadomešča
takšno izjavo.

(4) Prepoved razpolaganja iz tretjega odstavka tega člena vpiše
klirinško depotna družba hkrati z vpisom sklepa o izvršbi. Glede
učinka vpisa prepovedi razpolaganja iz prejšnjega stavka se
smiselno uporablja določba 37. člena tega zakona.
(5) Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi za
sklep o izvršbi, ki ga v mejah svojih pristojnosti izda upravni
organ.

(3) Kadar se vrednostni papir, na katerem je vpisana odkupna
pravica, prenese na odkupnega upravičenca, se hkrati s
prenosom izbriše odkupna pravica.

Vpis odločbe nadzornega organa
Neprenosljivost odkupne pravice

61. člen

57. člen

Določba 60. člena tega zakona se uporabljajo tudi za vpis odločbe,
ki jo v mejah svojih pristojnosti izda Banka Slovenije, Agencija
oziroma drug državni organ izda pri izvrševanju nalog nadzora
nad banko, borzno posredniško družbo, družbo za upravljanje,
zavarovalnico oziroma drugo osebo.

Odkupna pravica ni prenosljiva s pravnimi posli med živimi.

7.5. Predkupna pravica
Izvršba za izterjavo denarne terjatve

Vpis predkupne pravice

62. člen

58. člen

(1) Kadar teče izvršba iz 60. člena tega zakona za izterjavo
oziroma zavarovanje upnikove denarne terjatve, pridobi upnik z
vpisom sklepa o izvršbi iz drugega odstavka 60. člena tega
zakona zastavno pravico na vrednostnih papirjih, ki so predmet
izvršbe.

(1) Nalog za vpis predkupne pravice mora poleg podatkov iz
drugega odstavka 40. člena tega zakona obsegati tudi rok trajanja
predkupne pravice.
(2) Predkupni upravičenec pridobi predkupno pravico z vpisom
predkupne pravice v centralnem registru.
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(2) Zastavno pravico iz prvega odstavka tega člena vpiše klirinško
depotna družba hkrati z vpisom sklepa o izvršbi.

15

poročevalec, št. 14

delničarjev ali uresničevanje glasovalne pravice s tem, da se
delnice, ki se glasijo na ime, shranijo, se šteje, da so delnice
shranili tisti imetniki nematerializiranih delnic, ki so bili vpisani v
centralni register na zadnji dan roka za deponiranje delnic, imetniki
nematerializiranih delnic pa so dolžni do izteka roka za deponiranje
prijaviti svojo udeležbo na skupščini delničarjev.

(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena prenese klirinško
depotna družba nematerializirane vrednostne papirje na račun
kupca na podlagi sklepa, s katerim sodišče odredi prenos. Ta
sklep nadomešča izročitev nematerializiranih vrednostnih papirjev
kupcu.
(4) Kadar je sodišče s sklepom o prodaji pooblastilo
pooblaščenega udeleženca, da opravi prodajo vrednostnih
papirjev, ki so predmet izvršbe na organiziranem trgu vrednostnih
papirjev, se za prenos prodanih vrednostnih papirjev na račun
kupca smiselno uporablja določba tretjega odstavka 47. člena
tega zakona.

Izvrševanje pravic iz prinosniških vrednostnih
papirjev
67. člen
(1) Kadar statut delniške družbe pogojuje udeležbo na skupščini
delničarjev ali uresničevanje glasovalne pravice s tem, da se
delnice na prinosnika shranijo, mora član klirinško depotne družbe,
pri katerem se za imetnike vodijo vrednostni papirji na računu
vrednostnih papirjev pri klirinško depotni družbi ali klirinško
depotna družba, če se vrednostni papirji za imetnike vodijo
neposredno na računu pri klirinško depotni družbi, izdati imetnikom
potrdilo o stanju na računu vrednostnih papirjev na zadnji dan
roka za deponiranje delnic.

Izvršba za izročitev vrednostnih papirjev
63. člen
Kadar teče izvršba iz 60. člena tega zakona za izročitev
vrednostnih papirjev upniku prenese klirinško depotna družba
nematerializirane vrednostne papirje iz dolžnikovega računa na
račun upnika na podlagi obvestila sodišča o pravnomočnosti
sklepa o izvršbi.

(2) Potrdilo iz prvega odstavka tega člena se glasi na prinosnika
in se lahko uporablja samo kot izkazni papir za uveljavljanje pravice
do glasovanja na skupščini delničarjev.

Prenos na univerzalnega pravnega naslednika

(3) Določba drugega odstavka tega člena se smiselno uporablja
tudi za potrdilo, izdano zaradi uresničevanja pravice do dividende
oziroma prednostne pravice do vpisa novih delnic oziroma drugih
pravic iz prinosniških delnic oziroma obveznic.

64. člen
(1) Klirinško depotna družba prenese nematerializirane
vrednostne papirje iz računa imetnika na račune njegovih dedičev
na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju oziroma drugega
ustreznega izvršilnega naslova.
(2) V drugih primerih univerzalnega pravnega nasledstva prenese
klirinško depotna družba nematerializirane vrednostne papirje iz
računa pravnega prednika na račune pravnih naslednikov na
podlagi ustreznega dokaza o pravnem nasledstvu (na primer:
sklepa o vpisu pripojitve v sodni register pri prevzemni družbi).

10. ZAMENJAVA ŽE IZDANIH
VREDNOSTNIH PAPIRJEV Z
NEMATERIALIZIRANIMI
VREDNOSTNIMI PAPIRJI

Postopek zamenjave

9. VODENJE REGISTROV IMENSKIH
VREDNOSTNIH PAPIRJEV

68. člen
(1) Zamenjava vrednostnih papirjev z nematerializiranimi
vrednostnimi papirji se opravi tako, da se že izdani vrednostni
papirji izročijo klirinško depotni družbi, le-ta pa vpiše
nematerializirane vrednostne papirje na račun vrednostnih papirjev
imetnikov, ki so izročili vrednostne papirje klirinško depotni družbi,
oziroma za račun katerih so bili vrednostni papirji izročeni klirinško
depotni družbi.

Vodenje registrov imenskih vrednostnih papirjev
65. člen
(1) Klirinško depotna družba v imenu in za račun izdajateljev
imenskih vrednostnih papirjev iz 7. oziroma 10. člena tega zakona
vodi delniško knjigo oziroma register imenskih vrednostnih papirjev.

(2) Zamenjava vrednostnih papirjev z nematerializiranimi
vrednostnimi papirji se opravi na podlagi sklepa izdajatelja o
zamenjavi.

(2) Prenos pravic iz imenskega vrednostnega papirja oziroma
vpis pravic tretjih na imenskem vrednostnem papirju v centralnem
registru ima nasproti izdajatelju pravne učinke ustreznega vpisa
v delniški knjigi oziroma registru imenskih vrednostnih papirjev.

(3) Izdajatelj, ki sprejme sklep iz drugega odstavka tega člena
mora v roku 15 dni po sprejemu sklepa iz drugega odstavka tega
člena v dnevnem časopisju, ki izhaja na celotnem območju
Republike Slovenije, objaviti javni poziv vsem imetnikom
vrednostnih papirjev, da te vrednostne papirje izročijo klirinško
depotni družbi zaradi zamenjave za nematerializirane vrednostne
papirje. V sklepu mora izdajatelj določiti tudi rok za zamenjavo, ki
ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 90 dni, šteto od objave
sklepa.

Deponiranje imenskih delnic zaradi udeležbe na
skupščini delničarjev
66. člen
Kadar statut delniške družbe pogojuje udeležbo na skupščini
poročevalec, št. 14

16

12. marec 1999

(4) Z dnem objave sklepa iz drugega odstavka tega člena so
vrednostni papirji, na katere se nanaša sklep razveljavljeni in jih
imetniki lahko uporabijo zgolj kot legitimacijski papir za uresničitev
pravice do zamenjave.

(2) Kadar je zaradi povečanja osnovnega kapitala iz sredstev
družbe potrebno izdati nove delnice mora nalog iz prvega
odstavka tega člena obsegati tudi število novih delnic, ki se izdajo
imetniku posamezne delnice.

(5) Podrobnejši postopek zamenjave določi klirinško depotna
družba v pravilih poslovanja.

(3) Kadar se zmanjšanje osnovnega kapitala izvede z združitvijo
delnic, mora nalog za izbris delnic obsegati tudi razmerje, po
katerem se delnice združijo.

Zamenjava ob prenosu vrednostnega papirja

(4) Kadar se zmanjšanje osnovnega kapitala izvede z umikom
delnic, mora nalog za izbris obsegati tudi število delnic, katerih
imetnik je izdajatelj (lastne delnice), ki se zaradi umika razveljavijo.

69. člen
(1) Imetniki vrednostnih papirjev iz 68. člena tega zakona ali oseba,
ki hrani takšne vrednostne papirje v imenu in za račun imetnika,
morajo izročiti vrednostni papir klirinško depotni družbi še pred
iztekom roka iz tretjega odstavka 68. člena tega zakona, kadar
želijo opraviti prenos pravic iz vrednostnega papirja oziroma
uveljaviti pravice iz vrednostnega papirja.

Zamenjava delnic zaradi spremembe nominalnega
zneska delnic
72. člen
(1) Kadar je zaradi spremembe kapitala delniške družbe izdajatelja nematerializiranih delnic potrebno zamenjati delnice z
novimi delnicami, ki se glasijo na drugačen nominalni znesek, se
ne uporablja določba 237. člena ZGD.

(2) Klirinško depotna družba opravi zamenjavo vrednostnega
papirja z nematerializiranim vrednostnih papirjev posameznega
imetnika na način, določen v prvem odstavku 68. členu tega
zakona, ko ji ta imetnik izroči vrednostne papirje.

(2) Kadar je zaradi spremembe osnovnega kapitala iz prvega
odstavka tega člena potrebno zamenjati delnice z novimi delnicami,
ki se glasijo na drugačen nominalni znesek, klirinško depotna
družba na računih imetnikov zamenjanih delnic, ki so bili vpisani
v centralni register na presečni dan, izbriše zamenjane delnice in
vpiše enako število novih delnic.

11. ZAMENJAVA DELNIC V ZVEZI S
SPREMEMBAMI KAPITALA,
ZDRUŽITVAMI IN PREOBLIKOVANJI

(3) Določbe prejšnjih odstavkov tega člena se smiselno
uporabljajo tudi, kadar se na podlagi sklepa skupščine delniške
družbe spremeni nominalni znesek delnic zaradi delitve ali
združitve delnic, ne da bi se spremenil osnovni kapital.

11.1. Skupna določba
Izdaja delnic zaradi povečanja osnovnega kapitala iz
sredstev družbe

Uporaba določb

73. člen

70. člen

Kadar se zaradi povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe
izdajo nove delnice, klirinško depotna družba na računih imetnikov
delnic, ki so bili vpisani v centralni register na presečni dan, vpiše
ustrezno število (drugi odstavek 71. člena tega zakona) novih
delnic.

Kadar je zaradi spremembe osnovnega kapitala delniške družbe,
združitve oziroma razdružitve delniške družbe oziroma
preoblikovanja druge pravne osebe v delniško družbo potrebno
izdati nove delnice, se za izdajo teh delnic uporabljajo določbe 3.
poglavja tega zakona, če ni v tem poglavju drugače določeno.

Izbris delnic zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala
11.2. Izdaja, zamenjava oziroma izbris delnic zaradi
spremembe osnovnega kapitala

74. člen
(1) Kadar se zmanjšanje osnovnega kapitala izvede z združitvijo
delnic klirinško depotna družba na podlagi razmerja, po katerem
se delnice združijo (tretji odstavek 71. člena tega zakona) izračuna
število delnic, ki jih po združitvi delnic obdrži posamezni imetnik,
ki je bil vpisan v centralni register na presečni dan, ostale delnice,
ki se zaradi združitve razveljavijo, pa izbriše.

Nalog za izdajo, zamenjavo oziroma izbris delnic
71. člen
(1) Nalog za izdajo oziroma zamenjavo delnic zaradi povečanja
osnovnega kapitala delniške družbe iz sredstev družbe oziroma
poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala mora poleg
podatkov iz drugega odstavka 11. člena tega zakona obsegati
tudi presečni dan.

12. marec 1999

(2) Kadar se zmanjšanje osnovnega kapitala izvede z umikom
delnic klirinško depotna družbavna računu delniške družbe izdajatelja delnic, izbriše lastne delnice, ki se zaradi umika
razveljavijo (četrti odstavek 71. člena tega zakona).
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Zamenjava delnic, če delnice prevzete družbe niso
izdane v nematerializirani obliki

11.3. izdaja oziroma zamenjava delnic zaradi
združitve oziroma razdružitve

77. člen
(1) Kadar delnice prevzete družbe niso izdane v nematerializirani
obliki, se za njihovo zamenjavo smiselno uporablja določba prvega
odstavka 68. člena tega zakona.

Zagotovitev delnic oziroma denarnih plačil zaradi
pripojitve
75. člen

(2) Prevzemna družba mora v roku 15 dni po prejemu sklepa o
vpisu pripojitve po sedežu prevzemne družbe objaviti javni poziv
vsem imetnikom delnic prevzete družbe, da te vrednostne papirje
izročijo klirinško depotni družbi zaradi zamenjave.

(1) Kadar se v primeru pripojitve delnice prevzemne družbe, ki
se zagotovijo delničarjem prevzete družbe, izdajo v
nematerializirani obliki, mora vsaka družba, ki se prevzema, s
pogodbo o opravljanju storitev v zvezi z izvedbo pripojitve, ki jo
sklene s klirinško depotno družbo, to imenovati za zastopnika iz
drugega odstavka 521. člena ZGD.

(3) Z dnem objave poziva iz drugega odstavka tega člena so
delnice prevzete družbe razveljavljene in jih imetniki lahko
uporabijo zgolj kot legitimacijski papir za uresničitev pravice do
zamenjave.

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena prevzemna družba
zagotovi delničarjem prevzete družbe delnice prevzemne družbe
oziroma denarna plačila, s tem, da izda izdajatelj klirinško depotni
družbi nalog za izdajo delnic delničarjem prevzete družbe oziroma
nakaže na poseben račun klirinško depotne denarna sredstva,
ki jih je potrebno zagotoviti zaradi izplačila delničarjem prevzete
družbe.

Izdaja in zamenjava delnic zaradi spojitve oziroma
razdružitve
78. člen

(3) Nalog za izdajo delnic iz drugega odstavka tega člena mora
obsegati:

Za izdajo in zamenjavo delnic v zvezi s spojitvijo oziroma
razdružitvijo se smiselno uporabljajo določbe 75., 76. in 77. člena
tega zakona.

1. podatke iz drugega odstavka 11. člena tega zakona,
2. razmerje, v katerem se zamenjajo delnice prevzete družbe za
delnice prevzemne družbe (menjalno razmerje).
(4) Kadar je delničarjem prevzete družbe potrebno zagotoviti tudi
denarno izplačilo za vsako delnico prevzete družbe, mora nalog
za izdajo delnic iz drugega odstavka tega člena obsegati tudi
denarni znesek, ki ga je potrebno izplačati za posamezno delnico
prevzete družbe.

11.4. Izdaja oziroma izbris vrednostnih papirjev v
drugih primerih

Izdaja delnic v zvezi s preoblikovanjem

(5) Kadar menjalno razmerje ni enako ena ali več delnic prevzete
družbe za eno delnico prevzemne družbe, mora nalog za izdajo
delnic iz drugega odstavka tega člena obsegati tudi znesek, ki ga
je kot razliko potrebno izplačati delničarjem prevzete družbe, ki
ne razpolagajo z ustreznim številom delnic prevzete družbe, da
bi lahko prejeli celo število delnic prevzete družbe.

79. člen
Za izdajo delnic v zvezi s preoblikovanjem iz druge pravno
organizacijske oblike v delniško družbo se smiselno uporabljajo
določbe tega zakona o izdaji nematerializiranih vrednostnih
papirjev.

(6) Kadar so delnice prevzete družbe izdane v nematerializirani
obliki, mora nalog za izdajo delnic iz drugega odstavka tega člena
obsegati tudi presečni dan. Presečni dan mora biti določen kot
zadnji dan roka, ki začne teči z dnem izdaje sklepa o vpisu pripojitve
po sedežu prevzemne družbe.

Izbris vrednostnih papirjev zaradi prenehanja
izdajatelja

(7) V primeru iz petega odstavka tega člena izračuna klirinško
depotna družba skupni denarni znesek, ki ga je potrebno zagotoviti
zaradi izplačila razlike in o tem obvesti prevzemno družbo.

80. člen
Kadar izdajatelj nematerializiranih vrednostnih papirjev preneha,
klirinško depotna družba izbriše vrednostne papirji, ki jih je izdala
ta delniška družba, iz centralnega registra na podlagi sklepa o
vpisu njenega prenehanja v sodni register, če zakon za
posamezne primere ne določa drugače.

Zamenjava delnic, če so delnice prevzete družbe
izdane v nematerializirani obliki
76. člen

Izbris delnic zaradi preoblikovanja delniške družbe

Kadar so delnice prevzete družbe izdane v nematerializirani obliki,
klirinško depotna družba na računih imetnikov delnic prevzete
družbe, ki so bili v centralni register vpisani na presečni dan,
izbriše delnice prevzete družbe in vpiše ustrezno število (2. točka
tretjega odstavka 75. člena tega zakona) delnic prevzemne družbe
oziroma tem delničarjem nakaže denarna plačila, ko prejme sklep
o vpisu pripojitve po sedežu prevzemne družbe.
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81. člen
(1) Kadar se delniška družba, ki je izdala nematerializirane delnice,
preoblikuje v drugo pravno organizacijsko obliko, klirinško depotna
družba izbriše te delnice iz centralnega registra na podlagi naloga
izdajatelja.
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(2) Nalogu iz prvega odstavka tega člena je treba priložiti sklep o
vpisu preoblikovanja v sodni register.

(2) Klirinško depotna družba mora na zahtevo vsake osebe izdati
izpisek stanja delničarjev oziroma imetnikov imenskih vrednostnih
papirjev iz delniške knjige oziroma knjige imenskih vrednostnih
papirjev, ki jo vodi, s podatki iz prvega odstavka tega člena.
(3) Podrobnejši postopek izpisa podatkov iz prvega in drugega
odstavka tega člena določi klirinško depotna družba v pravilih
poslovanja.

12. DOSTOP DO PODATKOV O
IMETNIKIH NEMATERIALIZIRANIH
VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Zaščiteni podatki
Enolična identifikacija imentikov vrednostnih papirjev

85. člen

82. člen

(1) Nihče nima pravice do dostopa do podatkov, ki so shranjeni v
centralnem registru, ki bi mu omogočal ugotovitev ali je določena
oseba imetnik nematerializiranih vrednostnih papirjev, razen v
primerih iz 84. člena tega zakona.

(1) Za določanje enolične identifikacije imetnika vrednostnega
papirja, ki je fizična oseba se uporablja enotna matična številka
občana, pravne osebe pa matična številka.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka imata sodišče in
davčni organ pravico do izpisa podatkov o posameznem imetniku
vrednostnih papirjev, če te podatke potrebujeta v postopku, ki ga
vodita proti temu imetniku v okviru svojih pristojnosti.

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko fizična
oseba, ki ne dovoli uporabe enotne matične številke občana za
namen določitve enolične identifikacije imetnika vrednostnih
papirjev, od klirinško depotne družbe pisno zahteva spremembo
(prekodiranje) enolične identifikacije.

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena ima Agencija,
Banka Slovenije, Urad za zavarovalni nadzor oziroma drug
državni organ pravico do izpisa podatkov o stanjih in prometu na
računih vrednostnih papirjev, če te podatke potrebuje v postopku,
ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora klirinško depotna
družba najkasneje v osmih dneh od prejema pisne zahteve iz
prejšnjega odstavka sporočiti imetniku vrednostnih papirjev
spremenjeno enolično identifikacijo s priporočenim vrednostnim
pismom.

Podatki za statistične namene
Vpogled v centralni register

86. člen

83. člen

Statistični urad republike Slovenije ima pravico do izpisa vseh
podatkov, ki jih potrebuje za izvedbo nacionalnega programa
statističnih raziskovanj republike Slovenije in za statistične namene.

(1) Vpogled v centralni register se zagotovi z računalniškim
izpisom vpisanih podatkov, ki se nanašajo na posameznega
imetnika nematerializiranih vrednostnih papirjev (redni izpisek).

Evidenca o vpogledih

(2) Na posebno zahtevo se na način iz prejšnjega odstavka
lahko zagotovi tudi vpogled prej vpisanih podatkov, ki se nanašajo
na posameznega imetnika nematerializiranih vrednostnih papirjev
(zgodovinski izpisek).

87. člen
(1) Klirinško depotna družba mora voditi evidenco o vseh
vpogledih v centralni register.

(3) Izpisek iz prejšnjih odstavkov tega člena je dolžna izdati
klirinško depotna družba na zahtevo posameznega imetnika glede
vpisov, ki se nanašajo nanj oziroma člana klirinško depotne družbe
glede vpisov, ki se nanašajo na stranke tega člana.

(2) Evidenco iz prejšnjega odstavka klirinško depotna družba
vodi po časovnem zaporedju vpogledov.
(3) V evidenco iz prvega odstavka tega člena mora klirinško
depotna družba vpisati vrsto vpogleda, vrednostni papir oziroma
imetnika na katerega se vpogled nanaša in osebo, na zahtevo
katere je bil opravljen vpogled.

Javnost podatkov delniške knjige inregistra imenskih
vrednostnih papirjev

(4) Evidenca iz prvega odstavka tega člena mora biti vodena in
organizirana na takšen način, da je mogoče preveriti vpoglede
glede na vrsto podatkov, ki so bili predmet vpogleda, ali glede na
osebo, na zahtevo katere so bili vpogledi opravljeni.

84. člen
(1) Vsi v delniške knjige oziroma knjige imenskih vrednostnih
papirjev, ki jih vodi klirinško depotna družba v imenu in za račun
izdajatelja (65. člen tega zakona), vpisani podatki so javni, razen
podatka o enolični identifikaciji fizične osebe.

12. marec 1999

(5) Nadzor nad vodenjem evidence iz prvega odstavka tega
člena opravlja Agencija.
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(4) Evidenca izdanih vrednostnih papirjev je javna, in je klirinško
depotna družba vsakomur na njegovo zahtevo dolžna omogočiti
vpogled in izpis podatkov iz te evidence.

13. PRAVILA POSLOVANJA IN TARIFA
KLIRINŠKO DEPOTNE DRUŽBE

(5) Podrobnejši postopek vpogleda in izpisa podatkov iz četrtega
podstavka tega člena določi klirinško depotna družba v pravilih
poslovanja.

Pravila poslovanja
88. člen
(1) Klirinško depotna družba sprejme pravila poslovanja, v katerih
podrobneje uredi način vodenja centralnega registra in računov
vrednostnih papirjev imetnikov ter članov klirinško depotne družbe,
postopek sprejema vrednostnih papirjev v sistem centralnega
registra ter način prenosov med računi vrednostnih papirjev.

Enolična identifikacija vrednostnega papirja
91. člen
Klirinško depotna družba določi enolično identifikacijo
vrednostnega papirja na podlagi ustreznih slovenskih standardov.

(2) Pravila poslovanja iz prvega odstavka tega člena pričnejo
veljati, ko izda Agencija soglasje k tem pravilom.
(3) Klirinško depotna družba je dolžna v roku sedmih dni od
dneva izdaje soglasja objaviti pravila poslovanja v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Šifra vrste vrednostnega papirja
92. člen
Klirinško depotna družba določi v soglasju z Agencijo šifrant vrste
vrednostnih papirjev.

Tarifa
89. člen
(1) Agencija predpiše tarifo, s katero določi:

15. KAZENSKE DOLOČBE

1. nadomestila, ki bremenijo imetnike, za odpiranje in vodenje
računov vrednostnih papirjev pri članih klirinško depotne družbe;
2. nadomestila, ki bremenijo imetnike, za storitve prenosov
vrednostnih papirjev med računi imetnikov;
3. nadomestila, ki bremenijo izdajatelje, za izdajo in vodenje registra
imetnikov vrednostnih papirjev;
4. nadomestila za vpogled v delniško knjigo in register imenskih
vrednostnih papirjev.

Kazni za kršitve izdajatelja
93. člen
(1) Z denarno kaznijo od 300.000 do 6.000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek:

(2) Tarifa iz prvega odstavka tega člena prične veljati, ko izda
Vlada Republike Slovenije soglasje k tej tarifi.

1. izdajatelj vrednostnih papirjev iz 7. člena oziroma prvega in
drugega odstavka 96. člena tega zakona, ki ne izda vrednostnih
papirjev v roku iz 8. člena oziroma tretjega odstavka 96. člena
tega zakona;
2. izdajatelj vrednostnih papirjev iz prvega in drugega odstavka
97. člena tega zakona, ki ne izda sklepa o zamenjavi vrednostnih
papirjev v roku iz drugega odstavka 68. člena tega zakona oziroma
ne objavi javnega poziva imetnikom v roku iz tretjega odstavka
68. člena tega zakona.

14. REGISTER IZDANIH VREDNOSTNIH
PAPIRJEV

(2) Z denarno kaznijo do 450.000 tolarjev se za prekršek kaznuje
tudi odgovorna oseba izdajatelja, ki stori dejanje iz prvega odstavka
tega člena.

Evidenca izdanih vrednostnih papirjev
90. člen
(1) Klirinško depotna družba na podlagi podatkov centralnega
registra vodi evidenco izdanih vrednostnih papirjev.

Kazni za kršitve člana in klirinško depotne družbe
94. člen

(2) V evidenco izdanih vrednostnih papirjev se za vsak vrednostni
papir vpisujejo naslednji podatki:

(1) Z denarno kaznijo od 300.000 do 6.000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek:

1. enolična identifikacija vrednostnega papirja,
2. šifra vrste vrednostnega papirja,
3. bistvene sestavine vrednostnega papirja (4. člen tega zakona);
4. skupno nominalno vrednost celotne izdaje in število izdanih
vrednostnih papirjev,
5. število imetnikov vrednostnih papirjev posamezne izdaje,
6. datum vpisa vrednostnega papirja v centralni register.

1. klirinško depotna družba če ne izda izpiskov stanj na računih
vrednostnih papirjev na dan 31.12. preteklega leta v skladu s 25.
členom tega zakona;
1. član klirinško depotne družbe oziroma klirinško depotna družba,
če ne izda izpiska stanja iz tretjega odstavka 83. člena tega
zakona;
3. klirinško depotna družba, če ne izda izpiska v skladu s 84.

(3) V primeru delnic se v evidenco izdanih vrednostnih papirjev
vpisuje tudi oznaka razreda delnic.
poročevalec, št. 14
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7. člena tega zakona, ki so pred uveljavitvijo tega zakona izdali
vrednostne papirje in jih izročili upravičencem, so dolžni opraviti
postopek zamenjave že izdanih vrednostnih papirjev za
nematerializirane vrednostne papirje na način, določen v tem
zakonu.

členom tega zakona.
4. klirinško depotna družba, če v nasprotju z določbo 85. člena
tega zakona omogoči dostop do podatkov, ki so shranjeni v
centralnem registru;
(2) Z denarno kaznijo do 450.000 tolarjev se za prekršek kaznuje
tudi odgovorna oseba, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega
člena.

(2) Postopek zamenjave iz prejšnjega odstavka tega člena so
dolžni opraviti tudi izdajatelji že izdanih vrednostnih papirjev, ki so
pridobili dovoljenje za nadaljnjo javno prodajo teh vrednostnih
papirjev po zakonu, ki ureja trg vrednostnih papirjev.
(3) Izdajatelj iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo v
roku 60 dni po uveljavitvi tega zakona izdati sklep o zamenjavi
vrednostnih papirjev, sicer s temi vrednostnimi papirji ni dopustno
organizirano trgovati.

16. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Prehodna določba
Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na
organiziranem trgu

95. člen
Člana nadzornega sveta klirinško depotne družbe, imenovana
na podlagi 24. člena Uredbe o nematerializiranih vrednostnih
papirjih, po uveljavitvi tega zakona opravljata funkcijo do izteka
mandata.

98. člen
Izdajatelji serijskih vrednostnih papirjev, ki so bili izdani pred
uveljavitvijo zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list
Republike Slovenije, št. 6/94) morajo te vrednostne papirje izdati
v nematerializirani obliki oziroma opraviti postopek zamenjave za
nematerializirane vrednostne papirje v skladu s 97. oziroma 98.
členom tega zakona, če se s takšnimi vrednostnimi papirji trguje
na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Izdajatelji, ki vrednostnih papirjev še niso izdali
96. člen
(1) Izdajatelji delnic, izdanih na podlagi zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij, ki so kot enega od načinov lastninskega
preoblikovanja izvedli javno prodajo, ali ki so imeli na dan izdaje
drugega soglasja Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo
k programu preoblikovanja več kot 50 delničarjev oziroma
vpisnikov delnic, so dolžni izdati vse delnice v nematerializirani
obliki.

Razveljavitev predpisov
99. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati 137. člen zakona
o trgi vrednostnih papirjev (Uradni list Republike Slovenije, št. 6/
94) in Uredba o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list
Republike Slovenije, št. 45/95).

(2) Nematerializirane vrednostne papirje so dolžni izdati tudi
izdajatelji serijskih vrednostnih papirjev iz prvega oziroma drugega
odstavka 7. člena tega zakona, ki vrednostnih papirjev še niso
izdali in izročili upravičencem, čeprav so bili pogoji za izdajo teh
vrednostnih papirjev izpolnjeni že pred uveljavitvijo tega zakona.

Uveljavitev zakona

(3) Izdajatelji iz prvega in drugega odstavka tega člena so dolžni
izdati vrednostne papirje v roku 60 dni po uveljavitvi tega zakona.

100. člen
Ta zakon prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Dolžnost zamenjave za nematerializirane
vrednostne papirje
97. člen
(1) Izdajatelji vrednostnih papirjev iz prvega in drugega odstavka
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OBRAZLOŽITEV
Predlagatelj je pri pripravi besedila predloga zakona za tretjo
obravnavo na podlagi amandmajev, ki jih je sprejel Državni zbor
k besedilu zakona za drugo obravnavo, spremenil vsebino
naslednjih členov:

65. členu
V prvem odstavku 65. člena je črtal številke »8., 9.«.

68. členu
V tretjem odstavku 68. člena je pred besedami »objaviti javni
poziv« vstavil besede »v dnevnem časopisu, ki izhaja na celotnem
območju Republike Slovenije«.

14. člen:
- v začetnem delu besedila 14. člena je besede »nalog za izdajo
vrednostnih papirjev« nadomestil z besedami »nalog za izdajo«.
■ v 1. in 2. točki je besede »nalog iz prvega odstavka tega člena«
nadomestil z besedami »nalog za izdajo«
- v 3. točki je besede »iz naloga« nadomestil z besedami »iz
naloga za izdajo«.

88. člen:
V prvem odstavku 88. člena je besedo »preknjižb« nadomestil z
besedo »prenosov«.

35. člen:
V prvem odstavku 35. člena je besedo »prejšnjega« nadomestil z
besedo »dosedanjega«.

89. člen:
Spremenil določbo v skladu z amandmajem.

40. člen:
Spremenil prvi odstavek

93. člen:
Spremenil določbo v skladu z amandmajem.

54. člen:
V prvem odstavku 54. člena je besede »na zanesljiv način«
nadomestil z besedami »s priporočeno poštno pošiljko«.

94. člen:
Spremenil določbo v skladu z amandmajem.

[
62. člen:
V prvem odstavku 62. člena je besede »30. člena« nadomestil z
besedami »60. člena«.

95. člen:
Prvi odstavek 95. člena je črtal in njegovo vsebino prenesel v nov
100. člen z naslovom »Razveljavitev predpisov«.

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE

2. Amandma k 24. členu:
V prvem odstavku 24. člena se besede » imetnikih vrednostnih
papirjev« nadomestijo z besedami » imetnikih vrednostnih papirjev
in imetnikih pravic tretjih na vrednostnih papirjih«
Obrazložitev:
Gre za uskladitev z amandmiranim prvim odstavkom 40. člena

1. Amandma k 6. členu:
V drugem odstavku 6. člena se besede »Pravice na
nematerializiranem vrednostnem papirju« nadomestijo z besedami
» Pravice iz nematerializiranega vrednostnega papirja oziroma
pravice tretjih na nematerializiranem vrednostnem papirju«

V 51. členu se za besedami »vpisom užitka« dodajo besede »v
centralni register«.

Obrazložitev:
Gre za uskladitev z amandmiranim prvim odstavkom 40. člena

Obrazložitev:
Gre za redakcijski popravek besedila.

poročevalec, št. 14
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Predlog zakona o
SLOVENSKI

OBVEŠČEVALNO-

VARNOSTNI

AGENCIJI

(ZSOVA)

- EPA 491 - II - tretja obravnava

- PREDLOGA ZAKONA O SLOVENSKI OBVEŠČEVALNOVARNOSTNI AGENCIJI,

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:

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 11. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 26/2-1999,
drugega odstavka 194. člepa in 195. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

- Drago FERŠ, direktor Slovenske obveščevalno-varnostne
agencije,
- Janez ŽIROVNIK, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji.

Vlada Republike Slovenije je na 99. seji dne 4/3-1999 določila
besedilo:

12. marec 1999
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

TRETJA OBRAVNAVA
4.3.1999

PREDLOG ZAKONA
O SLOVENSKI OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNI
AGENCIJI
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BESEDILO ČLENOV

njihovega delovnega področja z namenom, da bi lahko pristojni
organi predlagali oziroma sprejeli določene ukrepe.

1. NALOGE IN ORGANIZACIJA SLOVENSKE
OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNE AGENCIJE

(3) Agencija pripravlja informacije in analize s svojega delovnega
področja za potrebe Sveta za nacionalno varnost.

2. SODELOVANJE AGENCIJE Z DRŽAVNIMI ORGANI
IN S SLUŽBAMI

1. člen (1. člen)
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (v nadaljnjem
besedilu: agencija) je samostojna služba vlade, ki opravlja s tem
zakonom določene naloge.

7. člen (7. člen)
Direktor agencije odloči, kdaj lahko agencija za opravljanje nalog
iz prvega in drugega odstavka 2. člena tega zakona sodeluje
oziroma izmenjuje podatke s tujimi obveščevalnimi in varnostnimi
službami.

2. člen (2. člen)
(1) Agencija pridobiva in vrednoti podatke ter posreduje
informacije:

8. člen (8. člen)

- iz tujine, pomembne za zagotavljanje varnostnih, političnih in
gospodarskih interesov države;
- o organizacijah, skupinah in osebah, ki s svojo dejavnostjo iz
tujine ali v povezavi s tujino ogrožajo ali bi lahko ogrozile nacionalno
varnost države in njeno ustavno ureditev.

(1) Državni organi so dolžni na zahtevo agencije agenciji
posredovati podatke in informacije, pomembne za izvajanje njenih
nalog.
(2) Če agencija pri izvajanju svojih nalog ugotovi, da obstajajo
utemeljeni razlogi za sum, da je določena oseba izvršila, izvršuje
oziroma pripravlja ali organizira izvršitev kaznivega dejanja, za
katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti, mora o tem
obvestiti generalnega direktorja policije in pristojnega državnega
tožilca.

(2) Agencija sodeluje s pristojnimi državnimi organi in službami
pri varnostnem preverjanju ter posreduje podatke, pomembne
za varnost določenih oseb, delovnih mest, organov, objektov in
okolišev.
(3) Agencija opravlja naloge na podlagi zakona v skladu s
prednostnimi nalogami, ki jih določi vlada na podlagi
nacionalnovarnostnega programa, ki ga sprejme državni zbor.

(3) Če gre pri dejanjih iz prejšnjega odstavka za kazniva dejanja
v Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije ali Slovenski vojski
ali jih stori vojaška oseba, mora agencija o tem obvestiti tudi
Obveščevalno varnostno službo Ministrstva za obrambo
Republike Slovenije.

3. člen (3. člen)

(4) Če gre v primeru iz prejšnjih dveh odstavkov za sum kaznivega
dejanja zoper varnost Republike Slovenije in njeno ustavno
ureditev, lahko direktor agencije od pristojnega državnega tožilca
zahteva, da policija začasno odloži izvedbo dejanj in ukrepov v
predkazenskem postopku, če to terjajo interesi varnosti države
in pri tem ni podana nevarnost za življenje ter zdravje tretjih oseb.

Direktor agencije v skladu z zakonom določi, kateri podatki,
pridobljeni pri izvajanju nalog agencije s tajnim sodelovanjem in
posebnimi oblikami pridobivanja podatkov, so tajni.
4. člen (4. člen)
(1) Agencijo vodi direktor, ki je za delo agencije odgovoren
vladi.

3. POOBLASTILA

(2) Direktorja agencije imenuje in razrešuje vlada na predlog
predsednika vlade.
5. člen (5. člen)

9- člen (9. člen)

(1) Direktor agencije ima namestnika, ki mu pomaga pri vodenju
agencije in ga nadomešča, kadar je le-ta odsoten ali zadržan.
Namestnika direktorja agencije na predlog predsednika vlade
imenuje in razrešuje vlada.

(1) Delavci agencije, ki opravljajo naloge agencije, opredeljene v
2. členu tega zakona, so uradne osebe agencije.
(2) Uradne osebe agencije imajo službeno izkaznico, ki jo izda
direktor agencije In s katero se Izkazujejo pri Izvajanju
službenih nalog v Republiki Sloveniji.

(2) Namestnik direktorja agencije je za svoje delo odgovoren
direktorju agencije.

(3) Vlada na predlog direktorja agencije določi grafično podobo
agencije in obrazec službene izkaznice z besedilom, ki izkazuje
pooblastila njenega imetnika.

6. člen (6. člen)
(1) Agencija o svojih ugotovitvah obvešča predsednika vlade,
kadar gre za zadeve iz njihove pristojnosti pa tudi predsednika
republike, predsednika državnega zbora in pristojne ministre.

10. člen (10. člen)
(1) Pri opravljanju nalog agencije iz 2. člena tega zakona so uradne
osebe agencije pooblaščene, da v skladu s predpisi zbirajo osebne

(2) Agencija posreduje pristojnim ministrom tudi podatke z
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17. člen (17. člen)

ter druge podatke iz evidenc upravljalcev zbirk podatkov.

(1) Kadar agencija zbira osebne in druge podatke po določbah
tega zakona, o tem ni dolžna obvestiti posameznika, na katerega
se podatki nanašajo, če bi to onemogočilo ali otežilo izvršitev
določene naloge.

(2) Uradne osebe agencije lahko v primerih, ko je potrebno
takojšnje ukrepanje, podatkov pa ni mogoče dobiti na drug
način, zahtevajo, da policisti in pooblaščene uradne osebe drugih
organov v skladu s svojimi pristojnostmi ugotovijo identiteto
določene osebe.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko na zahtevo direktorja
agencije državni organi in organizacije z javnimi pooblastili
seznanijo osebo, na katero se osebni podatki nanašajo, šele po
preteku petih let od posredovanja podatkov agenciji.

11. člen (11. člen)
V zvezi z delom agencije imajo uradne osebe agencije pravico,
da se v postopkih pred sodišči in upravnimi organi izkazujejo s
službeno izkaznico.

18. člen (18. člen)
Zaključena zadeva v razvidu se prenese v zbirko dokumentarnega
gradiva agencije. Po roku, ki ga določita direktor agencije in direktor
Arhiva Republike Slovenije in ki ne sme biti daljši od enega leta, se
dokumentarno gradivo iz zbirke arhivsko uredi ter preda Arhivu
Republike Slovenije.

4. ZBIRANJE, VARSTVO IN ZAVAROVANJE
PODATKOV
12. člen (12. člen)

5. TAJNO PRIDOBIVANJE PODATKOV

Agencija za uresničevanje nalog iz prvega in drugega odstavka
2. člena tega zakona zbira, obdeluje, shranjuje in posreduje osebne
ter druge podatke in vodi ter uporablja evidence na podlagi
predpisov o varstvu osebnih podatkov, če s tem zakonom za
posamezne primere ni določeno drugače.

19. člen (19. člen)
(1) Agencija pridobiva podatke tudi s tajnim sodelovanjem in
posebnimi oblikami pridobivanja podatkov.
(2) Direktor agencije s soglasjem vlade določi pogoje in način
pridobivanja podatkov s tajnim sodelovanjem ter postopke in
ukrepe za zaščito izvorov podatkov.

13. člen (13. člen)
(1) Agencija pridobiva, vrednoti in sistematično ureja podatke iz
prvega in drugega odstavka 2. člena tega zakona ter oblikuje in
vodi razvid podatkov.

20. člen (20. člen)

(2) Razvid je urejena, ovrednotena in sistemizirana zbirka
dokumentarnega gradiva, ki jo sestavljajo evidence ter zadeve.

Pod pogoji, določenimi s tem zakonom, lahko agencija za
opravljanje svojih nalog uporablja naslednje posebne oblike
pridobivanja podatkov:

14. člen (14. člen)

- spremljanje mednarodnih sistemov zvez,
- tajni nakup dokumentov in predmetov,
- tajno opazovanje in sledenje na odprtih ali javnih prostorih z
uporabo tehničnih sredstev za dokumentiranje.

(1) Agencija v okviru razvida iz prejšnjega člena vodi naslednji
zbirki podatkov:
- o osebah, ki jih agencija operativno obravnava;
- o uporabi posebnih oblik pridobivanja podatkov.

21. člen (21. člen)

(2) Zbirka podatkov o osebah, ki jih agencija operativno
obravnava, obsega: ime in priimek, psevdonim, rojstne podatke
(dan, mesec, leto, kraj, država), naslov stalnega in/ali začasnega
bivališča, državljanstvo, šolsko izobrazbo, poklic, zaposlitev in
razlog za operativno obravnavo.

(1) Spremljanje mednarodnih sistemov zvez ter tajni nakup
dokumentov in predmetov dovoljuje direktor agencije s pisno
odredbo.
(2) Odredba o spremljanju mednarodnih sistemov zvez mora
vsebovati podatke o zadevi, na katero se posebna oblika
pridobivanja podatkov nanaša, način, obseg in trajanje.

(3) Zbirka podatkov o uporabi posebnih oblik pridobivanja podatkov
obsega: evidenčno številko, podatek o uporabljeni posebni obliki,
podatek o navedbi odredbe in čas trajanja.

(3) Spremljanje mednarodnih sistemov zvez se ne sme nanašati
na določljiv priključek telekomunikacijskega sredstva ali na
določenega uporabnika tega priključka na območju Republike
Slovenije.

15. člen (15. člen)
Direktor agencije s soglasjem vlade določi način vodenja,
dokumentiranja in arhiviranja zadev iz razvida.

(4) Odredba o tajnem nakupu dokumentov in predmetov mora
vsebovati podatke o nazivu, vsebini in količini predmeta tajnega
nakupa ter njegovo ceno.

16. člen (16. člen)

(5) Odobritev tajnega nakupa dokumentov in predmetov se lahko
nanaša le na enkraten tajni nakup.

Državni organi in organizacije z javnimi pooblastili, ki upravljajo z
osebnimi in drugimi podatki, morajo agenciji na obrazloženo pisno
zahtevo direktorja agencije, brez nadomestila, pisno posredovati
osebne in druge podatke ali jih dati na vpogled.
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zaradi katerih je bila odrejena. O prenehanju mora direktor agencije
pisno obvestiti predsednika okrožnega sodišča, ki je odredbo
izdal.

22. člen (22. člen)
(1) Tajno opazovanje in sledenje na odprtih ali javnih prostorih z
uporabo tehničnih sredstev za dokumentiranje dovoli direktor
agencije s pisno odredbo, če je velika verjetnost, da se bodo na
ta način pridobili podatki iz 2. člena tega zakona, in če teh podatkov
ni mogoče pridobiti drugače ali bi bila drugačna pridobitev teh
podatkov povezana z nesorazmernimi težavami.

(4) Podjetja, ki opravljajo prenos poštnih pošiljk in telekomunikacij,
morajo agenciji omogočiti ter zagotoviti pogoje za izvršitev sodno
odobrenih posebnih oblik pridobivanja podatkov iz prvega
odstavka tega člena.
(5) Podatki, pridobljeni z uporabo posebnih oblik pridobivanja
podatkov iz prvega odstavka tega člena, se hranijo v razvidu.

(2) Predlog in odredba morata biti pisna in morata vsebovati
podatke o osebi, na katero se posebna oblika pridobivanja
podatkov nanaša, obseg in trajanje, predlog pa tudi utemeljitev
razlogov za njeno uporabo.

25. člen (25. člen)

(3) Odobritev tajnega opazovanje in sledenje na odprtih ali javnih
prostorih z uporabo tehničnih sredstev za dokumentiranje se
lahko nanaša le na enkratno tajno opazovanje in sledenje.
23. člen (23. člen)

(1) Zaradi varovanja tajnosti pri uporabi oblik pridobivanja
podatkov lahko direktor agencije dovoli uporabo uradnih listin s
prirejenimi identifikacijskimi podatki in uporabo prirejenih
identifikacijskih oznak. Listino oziroma oznako izda pristojni organ na zahtevo direktorja agencije.

Agencija lahko pod pogoji, določenimi s tem zakonom, izjemoma
pridobiva podatke tudi s kontrolo pisem in drugih občil ter z
nadzorovanjem in s snemanjem telekomunikacij.

(2) Pristojni organ vodi evidenco izdanih uradnih listin s prirejenimi
identifikacijskimi podatki in evidenco izdanih prirejenih
identifikacijskih oznak.
(3) Po prenehanju razlogov, zaradi katerih je bila uporaba
uradnih listin s prirejenimi Identifikacijskimi podatki in
prirejenih identifikacijskih oznak dovoljena, organ iz prvega
odstavka tega člena uradne listine s prirejenimi
identifikacijskimi podatki In prirejene identifikacijske oznake
razveljavi, hrani pa jih agencija.

24. člen (24. člen)
(1) Kontrolo pisem in drugih pošiljk ter nadzorovanje in snemanje
telekomunikacij v Republiki Sloveniji dovoli na predlog direktorja
agencije s pisno odredbo za vsak primer posebej predsednik
okrožnega sodišča, na čigar območju je sedež agencije, če je
podana velika verjetnost, da obstaja nevarnost za varnost
države, ki se kaže v:

6. DELOVNA RAZMERJA IN POSEBNOSTI UREDITVE
S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA, POKOJNINSKEGA
IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

- tajnih aktivnostih zoper suverenost, neodvisnost, državno
celovitost in strateške interese Republike Slovenije;
- tajnih aktivnostih, načrtih in pripravah za izvedbo mednarodnih
terorističnih akcij zoper Republiko Slovenijo ter drugih nasilnih
dejanjih proti državnemu organu in nosilcem javnih funkcij v
Republiki Sloveniji ter tujini;
- posredovanju podatkov in dokumentov, ki so v Republiki Sloveniji
opredeljeni kot državna tajnost, nepooblaščeni osebi v tujini;
- pripravah na oborožen napad na Republiko Slovenijo;
- obveščevalni dejavnosti posameznikov, organizacij in skupin v
korist tujine;
- mednarodni organizirani kriminalni dejavnosti,

26. člen (26. člen)
(1) Za delavce agencije veljajo splošni predpisi, ki urejajo delovna
razmerja, zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje
delavcev v državnih organih ter varnost in zaščito pri delu, če s
tem zakonom ni določeno drugače.
(2) Delavci agencije so uradne osebe agencije in druge osebe, ki
so zaposlene v agenciji.

in je utemeljeno pričakovati, da se v zvezi s to aktivnostjo uporablja
določeno telekomunikacijsko sredstvo ali bo to sredstvo
uporabljeno, pri tem pa je mogoče utemeljeno sklepati, da podatkov
ni mogoče pridobiti drugače oz. bi njihovo pridobivanje na drug
način lahko ogrozilo življenje in zdravje ljudi.

(3) V aktu o sistemizaciji se posebej določijo delovna mesta uradnih
oseb agencije.
27. člen (27. člen)

(2) Predlog in odredba morata vsebovati podatke o osebi, na
katero se posebna oblika pridobivanja podatkov nanaša,
utemeljitev razlogov za njeno uporabo, podatke o načinu njenega
izvajanja, obsegu in trajanju, telekomunikacijskem sredstvu in
okoliščinah, ki narekujejo uporabo posebne oblike pridobivanja
podatkov, ter utemeljitev, da podatkov ni mogoče pridobiti drugače
oziroma bi njihovo pridobivanje na drug način lahko ogrozilo
življenje in zdravje ljudi.

(1) Delovno razmerje za opravljanje nalog v agenciji lahko sklene
kandidat, čigar zaposlitev poleg pogojev, določenih v predpisih, ki
urejajo sklenitev delovnega razmerja v državnih organih, in aktu
o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v agenciji, ne
pomeni varnostnega tveganja za agencijo.
(2) Agencija lahko zahteva od kandidata, ki želi skleniti delovno
razmerje v agenciji, tudi podatke, na podlagi katerih ugotavlja
varnostne zadržke za delo v agenciji in jih tudi preveri.

(3) Uporaba posebne oblike pridobivanja podatkov iz prvega
odstavka tega člena lahko traja največ tri mesece. Iz utemeljenih
razlogov se lahko njena uporaba podaljša vsakič še za en mesec,
vendar skupno ne več kot šest mesecev. Vsako podaljšanje mora
odobriti predsednik okrožnega sodišča iz prvega odstavka
tega člena. Uporaba posebne oblike pridobivanja podatkov iz
prvega odstavka tega člena se odpravi takoj, ko prenehajo razlogi,
12. marec 1999
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(1) Delovno razmerje v agenciji se lahko sklene brez objave
oziroma razpisa.
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(2) Posebne delovne razmere so:

(2) Kandidatu, s katerim ne bo sklenjeno delovno razmerje,
agencija ni dolžna sporočiti razlogov za svojo odločitev.

(1) Uradne osebe agencije morajo opravljati z zakonom določene
naloge, tudi če je izvajanje le-teh povezano z večjo nevarnostjo
za njihovo varnost, zdravje ali življenje.

- delo v neenakomernem delovnem času,
- delo v izmenah,
- delo ob sobotah, nedeljah, praznikih in drugih dela prostih dneh,
- delo preko polnega delovnega časa,
- popoldansko in nočno delo,
- delo v podaljšanem delovnem času,
- izraba in prekinitev dopusta glede na potrebe agencije.

(2) Direktor agencije v aktu o sistemizaciji določi delovna mesta
in naloge, ki se izvajajo v delovnih pogojih iz prvega odstavka
tega člena, in delovna mesta, na katerih se v skladu s splošnimi
predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, uradne
osebe obvezi^) dodatno zavaruje.

(3) Delo v neenakomernem delovnem času oziroma izmenah
vključuje opravljanje delovne obveznosti ob sobotah, nedeljah,
praznikih in drugih dela prostih dneh ter delo v popoldanskem in
nočnem času v okviru določene redne mesečne oziroma letne
delovne obveznosti.

30. člen (30. člen)

(4) Delovna mesta, na katerih poteka delo v skladu s prejšnjim
odstavkom, se določijo v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest.

29. člen (29. člen)

Uradnim osebam agencije, ki opravljajo naloge v izpostavljenih
sredinah na delovnih mestih, na katerih delavci tajno delujejo v
varnostno nevarnih strukturah in okoljih ali vodijo in usmerjajo
tajne sodelavce v strukturah, ki s svojo dejavnostjo ogrožajo ali
bi lahko ogrozile nacionalno varnost države, njeno ustavno ureditev
ali druge interese države ali delujejo v posebnih delovnih okoljih in
je pri izvajanju nalog posebej ogroženo njihovo življenje in integriteta
njihove osebnosti, se vsakih 12 mesecev dejanskega dela šteje
za 16 mesecev zavarovanja.

(5) Druge oblike dela v posebnih delovnih razmerah se odredijo,
če to terjajo delovne obveznosti oziroma je samo tako mogoče
opraviti določene naloge, ki jih ni moč odlagati ali pa morajo biti
opravljene v določenem roku.
35. člen (35. člen)
Pogoji za delovanje sindikata se določijo s pogodbo, ki jo podpišeta
direktor agencije in sindikalni zaupnik.

31. člen (31. člen)
36. člen (36. člen)

Uradni osebi agencije, ki je zaradi opravljanja njenih z zakonom
določenih nalog v sodnem postopku in je po oceni agencije naloge
izvrševala v skladu s predpisi, agencija omogoči strokovno pravno
pomoč.

(1) Uradne osebe agencije morajo med stavko opravljati naloge
agencije, opredeljene v prvem in drugem odstavku 2. člena tega
zakona.
(2) Drugi delavci agencije uresničujejo pravico do stavke pod
pogoji, ki jih določa zakon za delavce v državnih organih, in morajo
uradnim osebam agencije omogočiti izvršitev nalog agencije, ki
so nujne in katerih opustitev bi lahko pomenila takojšnjo in
neposredno nevarnost za varnost države.

32. člen (32. člen)
Zaradi nemotenega opravljanja nalog agencije in na podlagi
sporazuma med direktorjem agencije in predstojnikom drugega
državnega organa je lahko uradna oseba agencije začasno
razporejena v drug državni organ.

37. člen (37. člen)
33. člen (33. člen)

(1) Delavci agencije ne smejo opravljati dela, ki bi jih oviralo pri
izvrševanju delovnih nalog, ali dela, ki bi škodovalo ugledu agencije,
oziroma dela, ki ni združljivo z naravo dejavnosti agencije.

(1) Direktor agencije lahko zaradi nemotenega opravljanja nalog
agencije začasno razporedi delavca agencije, ki nima statusa
uradne osebe agencije, na delovno mesto, ki je opredeljeno kot
delovno mesto uradne osebe agencije.

(2) O tem, katerih del delavci agencije ne smejo opravljati, odloča
direktor agencije.

(2) Status uradne osebe agencije imajo tudi delavci agencije, ki
so zaradi svojih zmožnosti in potreb agencije z aktom direktorja
agencije dodatno zadolženi za opravljanje nalog na delovnem
mestu uradnih oseb za čas, ko takšne naloge dejansko opravljajo.

38. člen (38. člen)
Agencija nezgodno zavaruje uradne osebe agencije za primer
nesreče pri delu, katere posledica je smrt ali trajna izguba splošne
delovne zmožnosti.

(3) Za čas začasne razporeditve iz prejšnjih dveh odstavkov ima
delavec tudi pooblastila, ki so določena za opravljanje nalog na
delovnem mestu uradne osebe agencije.

39- Člen (39. člen)
34. člen (34. člen)

Za vrednotenje delovnih razmer, posebnih prepovedi in omejitev
po določbah tega zakona določi vlada odstotek povečanja
osnovne plače delavcem agencije.

(1) Uradne osebe agencije morajo na podlagi odredbe direktorja
agencije ali osebe, ki jo za to pooblasti, opravljati delo v posebnih
delovnih razmerah, kadar je to potrebno za izvajanje z zakonom
določenih nalog.
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40. člen (39.a člen)

47. člen (46. člen)

(1) Uradni osebi agencije pripada za vsako začeto leto
delovne dobe v agenciji nad pet let dodatek na stalnost v
višini 0,5% osnovne plače.

Za nakup specialne operativne tehnike ter prostorov, ki jih za
izvajanje svojih nalog uporablja agencija, se ne uporabljajo
predpisi, ki določajo obveznosti javnega naročila.

(2) V delovno dobo se všteva tudi delovna doba s statusom
pooblaščene uradne osebe po zakonu o notranjih zadevah.

48. člen (47. člen)
Agencija vodi evidence svojega finančno-materialnega poslovanja
v skladu s predpisi, ki veljajo za finančno poslovanje državnih
organov.

7. DISCIPLINSKA IN ODŠKODNINSKA
ODGOVORNOST
41. člen (40. člen)

9. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

V disciplinskih in odškodninskih zadevah zoper delavce agencije
veljajo predpisi za delavce v državnih organih, če s tem zakonom
ni določeno drugače.

49. člen (47. a člen)
(1) Do sprejema zakona, ki bo urejal parlamentarni nadzor
nad delom nosilcev obveščevalno-varnostne dejavnosti,
mora agencija omogočiti delovnemu telesu državnega zbora,
pristojnemu za nadzor nad delom varnostnih in
obveščevalnih služb, (v nadaljevanju: komisija za nadzor)
stalen nadzor.

42. člen (41. člen)
Uradni osebi agencije, ki je začasno odstranjena z dela ali
delovnega mesta v agenciji, se med trajanjem začasne odstranitve
z dela ali delovnega mesta odvzame službena izkaznica.

(2) Komisiji za nadzor agencija v januarju predstavi program dela za tekoče leto in jo do konca meseca februarja
seznani s poročilom o opravljenem delu v preteklem letu.

43. člen (42. člen)
V disciplinskih postopkih zoper uradno osebo agencije v zvezi z
delom agencije je javnost izključena.

(3) O izvrševanju svoje načrtovane dejavnosti agencija
mesečno, po potrebi pa tudi zunaj teh rokov, poroča komisiji
za nadzor, poročilo pa lahko kadar koli zahteva tudi komisija.

44. člen (43. člen)

(4) O posebnih oblikah pridobivanja podatkov Iz 20. in 23.
člena tega zakona je agencija dolžna na zahtevo komisije
za nadzor le-tej dovoliti vpogled v dokumentacijo ter ogled
naprav in prostorov, ki se pri tem uporabljajo.

(1) Disciplinski postopek vodi in o disciplinski odgovornosti
delavcev odloča na prvi stopnji direktor agencije ali od njega
pooblaščeni delavec.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka ima delavec agencije
pravico do ugovora na disciplinsko komisijo vlade v osmih dneh
od dneva vročitve odločbe.

(5) Član komisije je dolžan varovati podatke zaupne narave,
ki jih je izvedel pri delu oz. v zvezi z delom komisije. Dolžnost
varovanja zaupnih podatkov ne preneha s prenehanjem
članstva v komisiji oz. s prenehanjem mandata.
50. člen (48. člen)

8. POSEBNE DOLOČBE O FINANČNEM IN
MATERIALNEM POSLOVANJU SLOVENSKE
OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNE AGENCIJE

Do sprejema predpisa, ki bo urejal položaj javnih uslužbencev, se
za delavce agencije uporabljajo določbe 136. člena Zakona o
notranjih zadevah (Uradni list SRS št. 28/80, 38/88, 27/89 in Uradni
list RS št. 19/91, 4/92, 58/93 in 87/97).

45. člen (44. člen)
Pri finančnem in materialnem poslovanju agencije v razmerju do
tretjih oseb uporablja agencija naziv, ki ga na njen predlog določi
vlada.

51. člen (49. člen)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 30. člen Zakona
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS št. 4/93, 71/94, 93/96 in
47/97).

46. člen (45. člen)
Predpisi, ki veljajo za Ministrstvo za notranje zadeve Republike
Slovenije in Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije na
področju carinskih, davčnih in drugih dajatev, obrambnih zadev,
telekomunikacij, sistemov zvez, poštnih storitev, nabave
namenske opreme, izvrševanja proračuna ter na drugih področjih,
veljajo tudi za agencijo.

12. marec 1999

52. člen (50. člen)
Do sprejema zakona, ki bo urejal določanje in varovanje zaupnih
podatkov v državnih organih, so podatki, ki jih agencija pridobi pri
izvajanju nalog s tajnim sodelovanjem in posebnimi oblikami
pridobivanja podatkov, državna tajnost.
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53. člen (51. člen)

55. člen (53. člen)

Do sprejema nacionalno-varnostnega programa opravlja agencija
naloge na podlagi prednostnih nalog, ki jih določi vlada.

Gradivo iz arhiva nekdanje službe državne varnosti se izroči
Arhivu Republike Slovenije najkasneje v enem letu po uveljavitvi
tega zakona.

54. člen (52. člen)

56. člen (54. člen)

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija uskladi svoje
delovanje z določbami tega zakona najkasneje v roku enega leta
od njegove uveljavitve.

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

OBRAZLOŽITEV:

"zakona" in "v skladu". V 3. členu med besedami "podatki" in "so
tajni" je vejico dodala. V tretjem odstavku 6. člena je predlog "iz"
nadomestila s predlogom "s". V prvem odstavku 9. člena je med
besedi "agencija"in "opredeljene"dodala vejico. Predlagateljica je
dodala vejico tudi med besedi "obravnava" in "obsega" v drugem
odstavku 14. člena. V drugem odstavku 17. člena je besedo
"poteku" zamenjala z besedo "preteku", tako da besedna zveza
namesto "po poteku petih let" glasi "po preteku petih let". V 23.
členu je pred besedi "snemanjem telekomunikacij" dodala predlog
"s", tako da besedna zveza glasi "s snemanjem telekomunikacij",
in dodala vejico v prvem odstavku 24. člena med besede "sodišča"
in "na čigar območju". V prvem odstavku 49. člena je v oklepaju
za besedo "nadaljevanju" dodala dvopičje in besedo nadaljevala
z malo začetnico. Z malo začetnico je besedo "komisija" napisala
tudi v tretjem in četrtem odstavku tega člena. V tretjem odstavku
tega člena pa je med besedama "dejavnosti" in "mesečno" brisala
vejico. Besedo "izven" je nadomestila z besedo "zunaj", tako da
besedna zveza namesto "izven teh rokov" glasi"zunaj teh rokov",
med besedi "poročilo"in "lahko"pa vrinila besedico "pa", tako da
besedna zveza glasi "poročilo pa lahko", besedo "kadarkoli" pa
napisala narazen. Kot je bilo že povedano, z omenjenimi
pravopisnimi popravki predlagateljica z ničimer ni posegla v
vsebino posameznih členov, ampak le slovnično izboljšala
besedilo.

Državni zbor Republike Slovenije je na 11. redni seji dne 25. in 26.
2. 1999 opravil drugo obravnavo predloga zakona o Slovenski
obveščevalno-varnostni agenciji in sprejel sklep, da Vlada
Republike Slovenije pripravi predlog zakona za tretjo obravnavo.
V predlog zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji
je predlagateljica vključila vse amandmaje, sprejete v drugi
obravnavi.
V drugi obravnavi so bili sprejeti amandmaji k 4., 5., 9., 10., 16.,
22., 24., 25., in 39. členu, ter nov 39.a člen (sedaj 40. člen) in nov
47.a člen (sedaj 49. člen), ostali členi pa so bili sprejeti
nespremenjeni.
Pri vnosu sprejetega amandmaja k 22. členu je predlagateljica
smiselno uredila besedilo prvega odstavka 22. člena, saj bi
obstoječa in z amandmajem sprejeta besedna zveza v stavku ne
bila smiselna in bi glasila "mogoča velika verjetnost". Na to, da je
amandma v osnovnem besedilu odvzel premalo teksta, pa je v
svoji razpravi opozoril tudi poslanec g. dr. Jože Zagožen.
Predlagateljica je v predlogu zakona za tretjo obravnavo člene
preštevilčila, opravila pa je tudi nekaj lektorskih popravkov, pri
čemer pa z ničemer ni posegla v besedilo posameznih členov.
Tako je v tretjem odstavku 2. člena brisala vejico med besedama

t
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Predlog zakona o
SPREMEMBAH

ZAKONA

0

POTROŠNIKOV

(ZVPot-A)

VARSTVU

EPA 725 - II - prva obravnava

Državni svet Republike Slovenije
Številka: 700-01/90-6/13
Ljubljana, 4. 3.1998

pošilja državnemu zboru v prvo obravnavo in sprejem.
Državni svet, na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta
in 176. člena poslovnika državnega zbora, določa državnega
svetnika Jožeta lica kot predstavnika državnega sveta na
sejah državnega zbora in njegovih delovnih teles pri obravnavi
predloga zakona.

Na podlagi 1. alinee 97. člena ustave Republike Slovenije je
Državni svet Republike Slovenije na 29. seji, dne 3. 3. 1999,
določil besedilo
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O
VARSTVU POTROŠNIKOV

Predsednik
Tone Hrovat, l.r.

in ga na podlagi 174. in 175. člena poslovnika državnega zbora

v poglavju VI, točka 1 predpisuje pogoje za opravljanje dejavnosti
organiziranja in prodaje turističnih potovanj in izletov v členih od
32. do 37. Iz tega sledi, da izdaja podzakonskega akta, ki bi
določil pogoje za opravljanje dejavnosti v zvezi z organizacijo
izletov in potovanj na podlagi 58. in 79. člena zakona o varstvu
potrošnikov ni potrebna, ker te pogoje že določa zakon o
pospeševanju turizma. Sprejem takega predpisa bi bil tudi v
nasprotju z navedenimi določbami zakona o pospeševanju
turizma.

L UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Zakon o varstvu potrošnikov (Ur. I. RS, st. 20/98) v poglavju VI,
točki 6 "turistične storitve" določa pogoje za opravljanje nekaterih
turističnih storitev. V 57. členu navedenega zakona je določeno,
da je dejavnost organiziranja in prodaje turističnih potovanj,
dejavnost turističnih vodnikov in spremljevalcev ter dejavnost
vodenja in usposabljanja na področju športa urejeno v področnih
zakonih. V 58. členu tega zakona je določeno, da morajo podjetja,
ki organizirajo skupinske izlete in potovanja, potnike ustrezno
zavarovati. V drugem odstavku tega člena je navedeno, da pogoje
za opravljanje dejavnosti v zvezi z organizacijo izletov in potovanj
predpiše minister, pristojen za turizem. V 79. členu tega zakona pa
je med prehodnimi in končnimi določbami navedeno, da je treba
predpis o organizaciji izletov in potovanj iz 58. člena tega zakona
sprejeti najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

Določbe zakona o varstvu potrošnikov in zakona o pospeševanju
turizma, ki se nanašajo na pogoje za opravljanje dejavnosti
organiziranja potovanj izletov, je potrebno medsebojno uskladiti.
V skladu s tem je treba spremeniti zakon o varstvu potrošnikov
tako, da se črta drugi odstavek 58. člena ter besedilo 79. člena, ki
določa izdajo predpisa o. organizaciji izletov in potovanj iz 58.
člena tega zakona.
Predlagana sprememba zakona o varstvu potrošnikov hkrati
odpravlja neskladje med 57. in 58. členom tega zakona. V 57.
členu zakona je navedeno, da je dejavnost organiziranja in prodaje
turističnih potovanj urejena v področnem zakonu. V drugem
odstavku 58. člena tega zakona pa je navedeno, da pogoje za
opravljanje dejavnosti v zvezi z organizacijo izletov in potovanj
predpiše minister, pristojen za turizem. Čeprav izrazoslovje v

Na podlagi navedenih določil zakona o varstvu potrošnikov bi
minister, pristojen za turizem, moral izdati poseben podzakonski
akt, ki bi določal pogoje za opravljanje dejavnosti v zvezi z
organizacijo izletov in potovanj. To določilo pa je v nasprotju z
določbami zakona o pospeševanju turizma (Ur. I. RS, št. 57/98), ki
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navedenih členih ni povsem enako, sta navedeni določili dejansko
protislovni, kar sledi tudi iz določil od 32. do 37. člena zakona o
pospeševanju turizma, ki celovito ureja pogoje za opravljanje
dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih potovanj ter izletov.

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA
Predlagani zakon ne bo imel neposrednih finančnih posledic za
proračun Republike Slovenije.

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
II. BESEDILO ČLENOV

S predlaganimi spremembami zakona o varstvu potrošnikov se
odpravlja kolizija med določbami tega zakona in zakona o
pospeševanju turizma. S tem se odpravljajo nejasnosti glede
vsebine predpisa, ki bi v skladu z 58. členom zakona o varstvu
potrošnikov določal pogoje za opravljanje dejavnosti v zvezi z
organizacijo izletov in potovanj, ker te pogoje že ureja zakon o
pospeševanju turizma v členih od 32. do 37. Odprava protislovja
med navedenimi določbami zakonov bo odpravila tudi nejasnosti
pri potrošnikih turističnih storitev ter subjektih, ki opravljajo te
storitve, to so pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki.

1. člen
V zakonu o varstvu potrošnikov (Ur. I. RS, št. 20/98) se črta drugi
odstavek 58. člena.
2. člen

Predlagane spremembe zakona o varstvu potrošnikov bodo hkrati
odpravile neskladje med 57. in 58. členom tega zakona. S temi
spremembami bo povsem nedvoumno, da pogoje za opravljanje
dejavnosti, organiziranja in prodaje turističnih potovanj določa
zakon o pospeševanju turizma. Zakon o varstvu potrošnikov pa
določa, da morajo pravne osebe in samostojni podjetniki
posamezniki, ki organizirajo skupinska potovanja in izlete, potnike
ustrezno zavarovati.

V 79. členu se črta besedilo: "in predpis o organizaciji izletov in
potovanj iz 58. člena tega zakona".
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV:

K 1. členu:

K 2. členu:

V 58. členu zakona o varstvu potrošnikov je določeno, da morajo
podjetja, ki organizirajo skupinske izlete in potovanja, potnike
ustrezno zavarovati. V drugem odstavku tega člena je določeno,
da pogoje za opravljanje dejavnosti v zvezi z organizacijo izletov
in potovanj predpiše minister, pristojen za turizem. Ker so pogoji
za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih
potovanj in izletov že določeni v zakonu o pospeševanju turizma
(Ur. I. RS, št. 57/98), se predlaga črtanje drugega odstavka 58.
člena zakona o varstvu potrošnikov.

V 79. členu zakona o varstvu potrošnikov je določeno, da se
predpis o organizaciji izletov in potovanj iz 58. člena tega zakona
sprejme najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Ker se v 1. členu predloga zakona predlaga črtanje določila o
sprejetju predpisa o organizaciji izletov in potovanji z 58. člena
zakona o varstvu potrošnikov, se predlaga tudi črtanje
navedenega določila v 79. členu tega zakona.
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BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO:
o načinu merjenja dejanske dobave energije in vode potrošnikom
iz 48. člena tega zakona in predpis o organizaciji izletov in potovanj
iz 58. člena tega zakona se sprejmejo najpozneje v šestih mesecih
po uveljavitvi tega zakona.

58. člen
Podjetja, ki organizirajo skupinske izlete in potovanja, morajo
potnike ustrezno zavarovati.

Strokovni svet iz 62. člena se ustanovi najkasneje v treh mesecih
po uveljavitvi tega zakona.

Pogoje za opravljanje dejavnosti v zvezi z organizacijo izletov in
potovanj predpiše minister, pristojen za turizem.

Nacionalni program varstva potrošnikov predloži Vlada Republike
Slovenije Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem
najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona.

79. člen
Predpis o splošni varnosti izdelkov iz drugega odstavka 3. člena
tega zakona, o označevanju cen iz 26. člena tega zakona, predpis

12. marec 1999

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Jože lic.

33

poročevalec, št. 14

...
.

'

,

' |

.
■

i-rv

34

•. V

Predlog zakona o
RATIFIKACIJI

SPORAZUMA

MED

VLADO

REPUBLIKE

SLOVENIJE

VLADO

REPUBLIKE

MADŽARSKE

PONOVNEM

SKUPNI

SPREJEMU

DRŽAVNI

NEZAKONITO

DRUGE

MEJI,

BIVAJO

DRŽAVE

OSEB

NA

IN

0

NA

KI

OZEMLJU

(BHUPSO)

- EPA 723 ■ II -

Vlada Republike Slovenije je na 98. seji dne 25. februarja 1999
določila besedilo:

njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih
delovnih tels sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE
MADŽARSKE O PONOVNEM SPREJEMU OSEB NA SKUPNI
DRŽAVNI MEJI, KI NEZAKONITO BIVAJO NA OZEMLJU
DRUGE DRŽAVE,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- Mirko BANDELJ, minister za notranje zadeve;
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v ministrstvu za
notranje zadeve;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Stanislav VENIGER, namestnik generalnega direktorja
Policije;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve;
- Gvido MRAVLJAK, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za notranje 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
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
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(4) Vsaka pogodbenica mora osebo na osnovi zaprosila druge
pogodbenice pod enakimi pogoji ponovno sprejeti, če se z
nadaljnjim preverjanjem po ponovnem sprejemu ugotovi, da oseba
v trenutku, ko je zapustila ozemlje pogodbenice prosilke, ni imela
državljanstva zaprošene pogodbenice.

1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Madžarske o ponovnem sprejemu oseb na skupni
državni meji, ki nezakonito bivajo na ozemlju druge države,
podpisan v Ljubljani dne 5. februarja 1999.
2. člen

II. POGLAVJE

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in madžarskem jeziku
glasi:

Ponovni sprejem državljanov tretjih držav
2. člen

SPORAZUM

(1) Vsaka pogodbenica mora ponovno sprejeti državljana tretje
države oziroma osebo brez državljanstva (v nadaljevanju:
državljan tretje države), ki je nezakonito prestopil slovenskomadžarsko državno mejo.

med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Madžarske o ponovnem
sprejemu oseb na skupni državni meji,
ki nezakonito bivajo na ozemlju druge
države

(2) Pogodbenica prosilka mora zaprosilo o ponovnem sprejemu
poslati zaprošeni pogodbenici v 90. dneh od nezakonitega
prestopa meje državljana tretje države. Zaprosilo za ponovni
sprejem mora vsebovati podatke osebe in podatke, ki dokazujejo
bivanje na ozemlju zaprošene pogodbenice ter nezakoniti prestop
meje. Zaprošena pogodbenica sprejme državljana tretje države
na podlagi izjave o ponovnem sprejemu. Zaprosilo za ponovni
sprejem in izjavo o ponovnem sprejemu morajo pogodbenici
izstaviti pristojni organi, ki so določeni v dogovoru o izvajanju
sporazuma.

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Madžarske (v
nadaljevanju: pogodbenici) sta se
v želji, da v duhu sodelovanja in vzajemnosti olajšata ponovni
sprejem oseb na skupni državni meji,

v duhu dobrososedskega sodelovanja

(3) Mejni organi pogodbenic prevzamejo državljane tretjih držav
brez posebnih formalnosti, če to zahteva pogodbenica prosilka v
48. urah po nezakonitem prestopu meje. Ta postopek pa se lahko
izvede samo v primeru, če ima mejni organ druge pogodbenice
na voljo podatke, ki dokazujejo, da je ta oseba nezakonito
prestopila skupno državno mejo. Če se to ponovno sprejetje brez
posebnih formalnosti zavrne, se za ponovni sprejem lahko zaprosi
v skladu z 2. odstavkom.

dogovorili o naslednjem:

(4) Obveznosti ponovnega sprejema ni, kadar gre za:

glede na načela, ki jih je odobrila Evropska unija in priporočila za
preprečevanje nezakonitih migracij, ki jih je na svoji konferenci,
14. do 15. oktobra 1997 v Pragi, sprejela Budimpeštanska skupina,
ki se ukvarja s preprečevanjem nezakonitih migracij,

a) državljane tistih tretjih držav, ki imajo skupno mejo z ozemljem
države pogodbenice prosilke;
b) državljane tretjih držav, ki so po zapustitvi ozemlja države
zaprošene pogodbenice in po vstopu na ozemlje države
pogodbenice prosilke od slednje dobili vizum ali drugo veljavno
dovoljenje za bivanje, oziroma če je njihovo bivanje na ozemlju
pogodbenice prosilke dovoljeno;
c) državljane tretjih držav, ki so zapustili ozemlje države
zaprošene pogodbenice in so na ozemlje države pogodbenice
prosilke vstopili z ozemlja tiste tretje države, kateri pogodbenica
prosilka lahko vrne državljane teh tretjih držav na osnovi
mednarodne pogodbe;
d) državljane tretjih držav, ki jim je pogodbenica prosilka priznala
status begunca na podlagi določil Ženevske konvencije z dne
28. julija 1951, modificirane z Newyorškim protokolom z dne
31. januarja 1967 ali pa je osebi brez državljanstva priznala
status na podlagi Newyorške konvencije z dne 28. septembra
1954;
e) državljane tretjih držav, ki jih je zaprošena pogodbenica izgnala
v njihovo matično državo ali v katerokoli tretjo državo.

I. POGLAVJE
Ponovni sprejem lastnih državljanov pogodbenic
1. člen
(1) Vsaka pogodbenica mora na zahtevo druge pogodbenice
brez posebnih formalnosti, ponovno sprejeti na svoje ozemlje
vsako osebo, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več pogojev za
vstop ali bivanje, ki veljajo na ozemlju pogodbenice prosilke, če
se lahko dokaže ali utemeljeno domneva, da ima ta oseba
državljanstvo zaprošene pogodbenice.
(2) če državljanstva pogodbenica prosilka ne more verodostojno
dokazati ali utemeljeno domnevati, mora diplomatsko ali
konzularno predstavništvo druge pogodbenice na njeno zahtevo
nemudoma, a najpozneje v roku 4. delovnih dni, ugotoviti, ali ima
ta oseba državljanstvo zaprošene pogodbenice. V tem primeru je
merodajen odgovor zaprošene pogodbenice.

(5) Pogodbenica prosilka - če zaprošena pogodbenica v 30. dneh
od ponovnega sprejema to zahteva - pod enakimi pogoji ponovno
sprejme na svoje ozemlje tisto osebo, o kateri se pri preverjanju
po ponovnem sprejemu ugotovi, da oseba v času odhoda z
ozemlja države pogodbenice prosilke, ne ustreza zahtevam o
ponovnem sprejemu iz 2. člena tega sporazuma.

(3) Pogodbenica mora najaviti diplomatskemu ali konzularnemu
predstavništvu druge pogodbenice predviden prevoz domov
nezakonito bivajočega državljana druge pogodbenice, ki potrebuje
nego zaradi zdravstvenega stanja ali starosti. V roku 10. delovnih
dni po najavi je treba odgovoriti, kje in kdaj bo opravljen prevzem.
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(6) Če ta oseba nima zadostnih materialnih sredstev, krije stroške
prevoza do skupne državne meje pogodbenica, na katere ozemlju
se oseba zadržuje.

IV. POGLAVJE
Varstvo osebnih podatkov

(7) Ponovni sprejem oseb se lahko opravi izključno le na določenih
mejnih prehodih državne meje pogodbenic.
4. člen
III. POGLAVJE

(1) Za varstvo osebnih podatkov morata pogodbenici ob
spoštovanju svojih veljavnih predpisov upoštevati naslednje
pogoje:

Tranzit državljanov tretjih držav

a) pogodbenici lahko uporabita osebne podatke samo za namen,
ki ga določa sporazum in pod pogoji, ki jih postavi pogodbenica
izročiteljica;
b) na zahtevo pogodbenice izročiteljice mora pogodbenica
prevzemnica posredovati intormacije o uporabi izročenih
osebnih podatkov in o doseženih rezultatih;
c) osebni podatki se lahko izročijo samo tistim organom, ki so
pristojni za izvajanje tega sporazuma. Posredovanje podatkov
drugim organom se lahko opravi samo s predhodnim
dovoljenjem pogodbenice izročiteljice;
d) pogodbenica izročiteljica je odgovorna za pravilnost izročenih
podatkov. Če se ugotovi, da so bili predani tudi nepravilni podatki
ali podatki, ki jih ne bi smeli predati, je treba o tem nemudoma
obvestiti pogodbenico prevzemnico, ki mora takoj popraviti
napačne podatke oziroma uničiti tiste podatke, ki jih ni dovoljeno
predati;
e) če predpisi držav pogodbenic to omogočajo, je treba izročeni
osebi - na njeno zahtevo - dati informacijo o podatkih, ki jih
obravnavajo v zvezi z njo in o predvidenem namenu uporabe.
Informiranje ni obvezno v primerih, ko javni interes za zavrnitev
posredovanja informacij presega interes te osebe;
f) pogodbenica izročiteljica mora ob izročitvi sporočiti veljavne
roke za izbris podatkov v skladu s predpisi svoje države. Ne
glede na to je treba izročene osebne podatke izbrisati, ko
preneha potreba po njih;
g) pogodbenici morata voditi evidenco o izročitvi, prevzemu in
izbrisu osebnih podatkov;
h) pogodbenici morata izročene osebne podatke učinkovito
varovati pred dostopom nepristojnih ter pred spremembami in
objavo.

3. člen
(1) Vsaka pogodbenica brez posebnih formalnosti na zahtevo
druge pogodbenice dovoli tranzit po zraku oziroma po kopnem
tistim državljanom tretjih držav, zoper katere je pogodbenica
prosilka uvedla ukrep izgona z namenom, da jih prevzame tretja
država, in katerih prevzem oziroma tranzit je zagotovljen prek
drugih tranzitnih držav. V tem primeru ni potreben vizum zaprošene
pogodbenice.
(2) Za tranzit se ne zaprosi oziroma se ga lahko zavrne, če se
predvideva, da državljanu tretje države:
a) v namembni državi ali morebitni tranzitne državi grozi mučenje,
nečloveško ali poniževalno ravnanje, smrtna obsodba, oziroma
če bi zaradi svoje rase, veroizpovedi, narodne pripadnosti ali
političnega prepričanja bil izpostavljen preganjanju ter
b) v državi zaprošene pogodbenice ali v namembni državi
oziroma v kateri od tranzitnih držav grozi uvedba kazenskega
postopka ali izvršitev kazenskih sankcij, razen primera
nelegalnega prestopa državne meje.
(3) Zaprosilo za tranzit si pristojni organi pošljejo neposredno.
(4) Tranzit po zračni poti s policijskim spremstvom zagotovi
pogodbenica prosilka samo na letalu letalske družbe pogodbenice
prosilke in to tako, da oseba ne zapusti tranzitne čakalnice na
letališču zaprošene pogodbenice. Po kopnem zagotovi tranzit s
spremstvom zaprošena pogodbenica pod pogojem, da ji
pogodbenica prosilka povrne stroške, ki so nastali v zvezi s tem.
(5) Pogodbenica prosilka mora za potovanje zagotoviti vse
potrebne veljavne dokumente, veljavni potni dokument, druga
potrebna dovoljenja ter veljavne vozovnice, ki so potrebne za
namembno državo oziroma za prehod čez ozemlje tranzitne
države ter izjavo namembne države, da bo osebo sprejela.

V. POGLAVJE
Roki

(6) Če zaprošena pogodbenica zavrne zahtevo, ker niso izpolnjeni
potrebni pogoji, mora pogodbenico prosilko obvestiti o razlogu
zavrnitve.

5. člen
(1) Zaprošena pogodbenica mora nemudoma, a najpozneje v 4.
delovnih dneh, odgovoriti na zahtevo za ponovni sprejem, ki ji je
bila posredovana.

(7) Državljane tretjih držav je mogoče vrniti pogodbenici prosilki,
če so bila naknadno ugotovljena dejstva ali če je prišlo do okoliščin,
ki ne omogočajo tranzita s policijskim spremstvom. Po sporočilu
teh razlogov mora pogodbenica prosilka ponovno sprejeti osebe,
ki so bile predhodno prevzete zaradi prevoza s policijskim
spremstvom.

(2) Po roku iz 1. odstavka tega člena mora zaprošena pogodbenica
prevzeti:
a) osebe iz 1. člena tega sporazuma nemudoma, a najpozneje v
7. delovnih dneh,
b) osebe iz 2. odstavka 2. člena tega sporazuma nemudoma, a
najpozneje v roku 1. meseca.
c) osebe iz 3. odstavka 2. člena tega sporazuma nemudoma, a
najpozneje v 24. urah.

(8) Pogodbenica prosilka krije stroške prevoza državljanov tretjih
držav s policijskim spremstvom in vse stroške morebitnega
ponovnega sprejema oziroma stroške, ki so povezani z njim.
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(3) Roki iz 1. in 2. odstavka tega člena se z medsebojnim soglasjem
pogodbenic lahko podaljšajo samo v primeru pravnih in dejanskih
ovir, izključno do prenehanja teh ovir.

VII. POGLAVJE
Končne določbe

VI. POGLAVJE

8. člen

Izvajanje sporazuma

(1) Ta sporazum začne veljati z dnem, ko se pogodbenici po
diplomatski poti, z izmenjavo not, obvestita o tem, da sta zadostili
notranjepravnim predpisom, ki so potrebni za začetek veljavnosti.

6. člen

2) Vsaka pogodbenica lahko začasno v celoti ali deloma preneha
izvajati ta sporazum z izjemo določil 1. člena, zaradi javnega
reda, javne varnosti ali javnega zdravja ljudi. O uvedbi in preklicu
teh ukrepov je treba po diplomatski poti nemudoma obvestiti drugo
pogodbenico. Uvedba in preklic začneta veljati dan po prejemu
obvestila.

(1) O izvajanju tega sporazuma se ministra za notranje zadeve
pogodbenic dogovorita predvsem glede naslednjega:
a) o organih za izvajanje in načinu medsebojnega informiranja;
b) postopkih pri izvajanju, o podatkih in dokumentih, potrebnih za
ponovni sprejem in tranzit;
c) načinu dokazovanja nezakonitega prestopa meje;
d) mejnih prehodih, določenih za ponovni sprejem oseb;
e) načinu in sistemu poravnave stroškov iz 8. odstavka 3. člena.

3) Hkrati z začetkom veljavnosti tega sporazuma preneha veljati
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Madžarske o prevzemu oseb na skupni državni meji, ki je bil
podpisan 20. oktobra 1992 v Ljubljani.

(2) Dogovor iz 1. odstavka tega člena začne veljati hkrati s tem
sporazumom.

4) Sporazum je sklenjen za nedoločen čas, vsaka od pogodbenic
ga lahko odpove po diplomatski poti. Ta sporazum preneha veljati
90. dan po prejemu obvestila o.odpovedi.

7. člen

Sestavljeno v Ljubljani, dne 5. februarja 1999 v dveh izvirnikih,
vsak v slovenskem in madžarskem jeziku, pri čemer sta obe
besedili enako verodostojni.

(1) Ta sporazum se ne more uporabljati za primer pravne pomoči
v zvezi z izročitvijo oseb med državama pogodbenic.
(2) Ta sporazum ne posega v priznane pravice državljanov
pogodbenic, v določbe mednarodnih pogodb med Republiko
Slovenijo in Republiko Madžarsko ter v obveznosti iz drugih
mednarodnih pogodb obeh držav.

Za Vlado
Republike Slovenije
mag. Slavko Debelak, l.r.

Za Vlado
Republike Madžarske
Zsolt Nemeth, l.r.

3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije.

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

OBRAZLOŽITEV
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Madžarske o ponovnem sprejemu oseb na skupni državni meji,
ki nezakonito bivajo na ozemlju druge države sla državni sekretar
na Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije, mag.
Slavko Debelak in državni sekretar na Ministrstvu za zunanje
zadeve Republike Madžarske, g. Zsolt Nemeth podpisala 5.
februarja 1999 v Ljubljani.

Zaradi uveljavitve tega sporazuma ni potrebno spreminjati
obstoječe zakonodaje ali izdati kakšnega novega predpisa.

Sporazum ureja vprašanja prevzema oseb državljanov držav
pogodbenic in vprašanja prevzema državljanov tretjih držav, ki
jih organi države pogodbenice izženejo iz države. Sporazum ureja
tudi tranzit državljanov tretjih držav in področje varstva osebnih
podatkov.

Zaradi uveljavitve sporazuma tudi ne bo potrebno zagotoviti
dodatnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije. Stroški za
odstranitev tujca z območja Republike Slovenije se že sedaj, če
tujec nima lastnih sredstev, pokrivajo iz proračuna Republike
Slovenije.

poročevalec, št. 14

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Madžarske o ponovnem sprejemu oseb na skupni državni meji,
ki nezakonito bivajo na ozemlju druge države z zakonom ratificira
Državni zbor Republike Slovenije.
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- EPA 724 ■ 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 98. seji dne 25. februarja 1999
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O
SODELOVANJU V IZOBRAŽEVANJU IN KULTURI MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENIH
MEHIŠKIH DRŽAV,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Tanja OREL ŠTURM, državna podsekretarka v Ministrstvu
za zunanje zadeve;
- Andrej GRASSELLI, 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

1. člen
Ratificira se Sporazum o sodelovanju v izobraževanju in kulturi
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih mehiških držav,
podpisan v New Yorku 23. septembra 1996.

SPORAZUM O SODELOVANJU V
IZOBRAŽEVANJU IN KULTURI MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN
VLADO ZDRUŽENIH MEHIŠKIH DRŽAV

2. člen

Vlada Republike Slovenije in Vlada Združenih mehiških držav (v
nadaljnjem besedilu "pogodbenici") sta se v

Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in španskem
glasi:

ŽELJI, da bi vzpostavili in utrdili odnose v izobraževanju in kulturi,
PREPRIČANJU, da bo tako sodelovanje dragoceno za krepitev
medsebojnega razumevanja med narodoma,
dogovorili o naslednjem:
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1. člen

11. člen

Pogodbenici bosta razvijali sodelovanje med svojimi ustanovami,
pristojnimi za izobraževanje, umetnost, kulturo in šport, za izvajanje
dejavnosti, ki bodo prispevale k poglobitvi medsebojnega
poznavanja obeh držav.

Pogodbenici bosta spodbujali izmenjavo izkušenj v telesni vzgoji,
športu in rekreaciji.
Pogodbenici bosta podpirali sodelovanje na področju
izobraževalnih in kulturnih programov za prebivalstvo v tretjem
življenjskem obdobju.

2. člen
12. člen

Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje pri svojih nacionalnih
šolskih sistemih in metodiki poučevanja z izmenjavo
strokovnjakov, publikacij in drugega gradiva za izvajanje prihodnjih
skupnih projektov sodelovanja.

Pogodbenici bosta sodelovali pri preprečevanju nezakonitega
uvoza, izvoza in prenosa del svoje kulturne dediščine na podlagi
svojih notranjih zakonodaj in izvajanja mednarodnih konvencij s
tega področja, h katerim sta pristopili pogodbenici.

3. člen

Pogodbenici bosta spodbujali vračanje kulturnih del, ki so bila
nezakonito izvožena z ozemlja ene od obeh pogodbenic in
nezakonito uvožena na ozemlje druge pogodbenice.

Pogodbenici bosta podpirali vzpostavitev sodelovanja med
univerzami in visokošolskimi, kulturnimi in raziskovalnimi
ustanovami, da bi s tem omogočili skupne univerzitetne projekte
in sklenili sporazume o neposrednem medsebojnem sodelovanju.

13. člen

Pogodbenici bosta spodbujali izmenjavo študentov z dodeljevanjem
štipendij za podiplomski študij in raziskovalno delo na državnih
univerzah.

Pogodbenici bosta spoštovali obvezno zaščito intelektualne
lastnine in zagotovili sredstva in postopke za ustrezno
spoštovanje zakonov o intelektualni lastnini na podlagi svojih
notranjih zakonodaj in mednarodnih tovrstnih konvencij, h katerim
sta pristopili pogodbenici.

5. člen

14. člen

Pogodbenici bosta podpirali poučevanje jezika, književnosti in
kulture nasploh v vsaki od obeh držav.

Pogodbenici bosta ustanovili Mešano komisijo za sodelovanje v
izobraževanju in kulturi, ki jo bosta vodila predstavnika ministrstev
za zunanje zadeve obeh pogodbenic in bo ocenjevala in usklajevala
sodelovanje, ki ga predvideva ta sporazum.

4. člen

6. člen
Pogodbenici bosta proučili možnost za medsebojno priznavanje
spričeval, visokošolskih diplom in akademskih naslovov v
študijske namene.

Komisijo bodo sestavljali predstavniki obeh držav, redno pa se bo
sestajala izmenično v Republiki Sloveniji in v Združenih mehiških
državah. Pogodbenici se bosta o datumu sestankov dogovorili po
diplomatski poti.

7. člen

Komisija bo sklepala periodične programe sodelovanja in določila
pogoje financiranja.

Pogodbenici bosta pospeševali širjenje svojih umetniških prireditev
z izmenjavo umetniških skupin in s sodelovanjem na mednarodnih
kulturnih prireditvah in umetniških festivalih likovne in odrske
umetnosti, kiparstva in glasbe.

Ocenjevala in določala bo prednostna področja za izvajanje
posameznih projektov sodelovanja v izobraževanju, umetnosti,
kulturi, športu in mladinskih izmenjavah.
Komisija bo tudi spremljala in ocenjevala periodične programe
sodelovanja.

8. člen
Pogodbenici bosta razvijali stike med svojimi arhivi, knjižnicami in
muzeji in podpirali izmenjavo izkušenj pri poznavanju in zaščiti
kulturne dediščine.

15. člen
Pogodbenici lahko, kadar koli se jima zdi to potrebno, prosita za
sofinanciranje in udeležbo pri izvajanju programov in projektov
na podlagi tega sporazuma tudi druge vire, kot so mednarodne
organizacije ali tretje države.

9. člen
Pogodbenici bosta podpirali izvajanje dejavnosti za širjenje svoje
literarne ustvarjalnosti z izmenjavo književnikov in udeležbo na
knjižnih sejmih in srečanjih. Prav tako bosta podpirali izvajanje
skupnih prevajalskih in založniških projektov.

16. člen
V skladu z notranjimi predpisi bo vsaka pogodbenica udeležencu
uradnih skupnih projektov omogočila vse potrebne olajšave pri
vstopu, bivanju in izstopu iz države. Za vsakega udeleženca
bodo veljali migracijski, sanitarni in nacionalno varnostni predpisi
države gostiteljice in se brez predhodnega dovoljenja pristojnih

10. člen
Pogodbenici bosta podpirali sodelovanje med svojimi pristojnimi
ustanovami za radio, televizijo in kinematografijo.
poročevalec, št. 14
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organov ne bo smel ukvarjati z nobeno drugo dejavnostjo, ki ni
povezana z njegovim projektom.

za uveljavitev sprememb sporazuma.
Odpoved tega sporazuma ne vpliva na dokončanje programov in
projektov, ki so bili sprejeti v času veljavnosti tega sporazuma.

17. člen

Z začetkom veljavnosti tega sporazuma med Republiko Slovenijo
in Združenimi mehiškimi državami preneha veljati Sporazum o
kulturni izmenjavi med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo
in Združenimi mehiškimi državami, podpisan v Ciudad de Mexico
26. marca 1960.

Pogodbenici bosta v skladu z notranjimi predpisi zagotovili vse
potrebne administrativne in davčne olajšave za vnos in iznos
opreme ter gradiva za izvajanje projektov.
18. člen

Sestavljeno v New Yorku dne 23. septembra tisoč devetsto
šestindevetdeset v dveh izvirnikih v slovenskem in španskem
jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.

Ta sporazum začne veljati z dnem, ko si pogodbenici po
diplomatski poti sporočita, da so izpolnjeni vsi notranji pogoji za
njegovo uveljavitev. Ta sporazum velja pet let in se samodejno
obnavlja za nadaljnja enaka obdobja, razen če ga katera od
pogodbenic šest mesecev pred iztekom vsakega petletnega
obdobja pisno ne odpove po diplomatski poti.

ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE

Ta sporazum se lahko spremeni s pisno privolitvijo obeh
pogodbenic. Spremembe začnejo veljati, ko si obe pogodbenici
po diplomatski poti sporočita, da so izpolnjeni vsi notranji pogoji

ZA VLADO
ZDRUŽENIH MEHIŠKIH DRŽAV

Davorin Kračun l.r.
Minister za zunanje zadeve

Angel Gurria l.r.
Minister za zunanje zadeve

3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za zunanje zadeve,
Ministrstvo za šolstvo in šport ter Ministrstvo za kulturo.

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

OBRAZLOŽITEV

Sporazum o sodelovanju v izobraževanju in kulturi med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Združenih mehiških držav sta
podpisala dr. Davorin Kračun, minister za zunanje zadeve
Republike Slovenije, in g. Angel Gurria, minister za zunanje
zadeve Združenih mehiških držav, v New Yorku 23. septembra
1996.

izmenjavo izkušenj v telesni vzgoji, športu in rekreaciji. Sporazum
ureja tudi vprašanja zaščite intelektualne lastnine ter
preprečevanje nezakonitega uvoza, izvoza in prenosa del kulturne
dediščine pogodbenic. Pogodbenici bosta ustanovili Mešano
komisijo, ki bo ocenjevala in usklajevala sodelovanje po tem
sporazumu.

Sporazum ureja sodelovanje v izobraževanju in kulturi med
pogodbenicama in tako omogoča razvijanje sodelovanja med
ustanovami, pristojnimi za izobraževanje, umetnost, kulturo in
šport, za izvajanje dejavnosti, ki bodo prispevale k poglobitvi
medsebojnega poznavanja obeh držav. S sporazumom so
ustvarjeni pogoji za vzpostavitev in razvoj enakopravnih in
obojestransko koristnih odnosov na raznih področjih kot so
nacionalni šolski sistem, vzpostavitev sodelovanja med
visokošolskimi, kulturnimi in raziskovalnimi ustanovami,
dodeljevanje štipendij za podiplomski študij in raziskovalno delo,
obojestranska podpora poučevanju jezika, književnosti in kulture
nasploh, širjenje umetniških prireditev z izmenjavo umetniških
skupin in s sodelovanjem na mednarodnih kulturnih prireditvah in
festivalih, razvijanje stikov med arhivi, knjižnicami, muzeji, zaščita
kulturne dediščine, sodelovanje med pristojnimi ustanovami za
radio, televizijo in kinematografijo. Pogodbenici bosta spodbujali

Sporazum bo začel veljati z dnem, ko si bosta pogodbenici po
diplomatski poti sporočili, da so izpolnjeni vsi notranji pogoji za
njegovo uveljavitev. Veljal bo pet let in se bo samodejno obnavljal
za nadaljnja enaka obdobja, razen, če ga katera od pogodbenic
ne bo odpovedala.

12. marec 1999

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Ratifikacija sporazuma ne bo narekovala izdaje novih ali
spremembe veljavnih predpisov.
V zvezi z izvajanjem sporazuma bo potrebno zagotoviti finančna
sredstva za pokritje stroškov delovanja Mešane komisije, ki se
bo sestajala izmenično v Republiki Sloveniji in v Združenih mehiških
državah. Sredstva zagotavljajo sodelujoča ministrstva.
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ki ga pošilja na podlagi 72. člena Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 401-00/93-3 (P)
Ljubljana, 2. marca 1999
Vlada Republike Slovenije se je na 98. seji dne 25. februarja
1999 seznanila s:
- POROČILOM O DELU SLUŽBE ZA PRORAČUNSKO
INŠPEKCIJO MINISTRSTVA ZA FINANCE V OBDOBJU
JANUAR - JUNIJ 1998,

Borut Šuklje, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
PRILOGA: 1

Republika Slovenija
Ministrstvo za finance
Služba za proračunsko inšpekcijo

nujno. Posebna stopnja zaupnosti podatkov ni bila zahtevana.
I. NADZOR PRI RORAĆUNSKIH PORABNIKIH
1.

POROČILO
O DELU PRORAČUNSKE INŠPEKCIJE
MINISTRSTVA ZA FINANCE ZA
OBDOBJE JANUAR - JUNIJ 1998

Proračunska inšpekcija je obravnavala porabo in upravljanje s
proračunskimi sredstvi za obdobje od 1.1.1997 do 30.3.1998,
izjemoma tudi za leto 1996, pri naslednjih porabnikih:
-

Na temelju 72. čl. Zakona O izvrševanju proračuna RS poročamo
Vladi RS o opravljenih nadzorih in ugotovitvah ter izrečenih ukrepih
iz opravljenih nadzorov pri porabnikih sredstev proračuna RS za
obdobje januar - junij 1998.
V poročilu so navedene ugotovitve, izrečeni ukrepi (po določilu
94. čl. Zakona o upravi), priporočila in predlogi (po določilu II.
odstavka 68. čl. ZlPra), ki izhajajajo iz zapisnikov proračunskih
inšpektorjev. Običajno tudi ne navajamo okolja (pravni in finančni
razlogi) v katerih se je izvajalo nadziranje, razen, če je to posebej
12. marec 1999
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Državnem svetu RS,
Upravi za kulturno dediščino pri Ministrstvu za kulturo,
Upravi za zračno plovbo pri Ministrstvu za promet in zveze,
Direkciji RS za c^ste pri Ministrstvu za promet in zveze,
Ministrstvu za promet in zveze,
Okrožnem sodišču Maribor,
Okrožnem sodišču Kranj,
Uradu Vlade RS za invalide,
Uradu Vlade RS za žensko politiko,
Uradu Vlade RS za priseljevanje in begunce,
Upravi RS za telekomunikacije pri Ministrstvu za promet in
zveze,
poročevalec, št. 14

-

Uradu Vlae RS za verske skupnosti,
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Centru Vlade RS za informatiko,
Ministrstvu za pravosodje in
Servisu skupnih služb Vlade RS.

DS je priporočilo inšpekcije, da uredi to področje porabe, sprejel
in ugotavlja se, da so merila in kriteriji že novelirani. Izplačila za
materialne stroške v višini 1.195.000 SIT mora porabnik preknjižiti
v breme druge p.p. in zagotoviti ter poenotiti računovodska načela
glede kategoriziranja stroškov razreda 4.
Iz pojasnil in pripomb na inšpekcijski zapisnik številka 401 -3/9735/2-VM, ki jih je DS poslal dne 13.1.1998 ni bilo osnove za
spremembo ugotovitev inšpekcije.

2.
Na podlagi 98. čl. Zakona o upravi oz. na zahtevo drugih
organizacij, organov in oseb v postopku je Služba proračunske
inšpekcije izvršila postopek nadzora še pri

II/2
Poraba sredstev proračuna RS pri Upravi za kulturno dediščino
Ministrstva za kulturo (v nadaljevanju URSKD) je bila nadzirana
na proračunskih postavkah kot sledi:

- Ministrstvu za zdravstvo - projekt UNDP.

-7107 - Muzejska dejavnost,
- 6162 - Odškodnine lastnikom kulturnih spomenikov,
- 3360 - Materialni stroški, .
- 7108 - Programi arhivov,
- 1974 - Nujni posegi - intervencije,
- 1976 - Lesena plastika in restavratorstvo,
- 6381 - Kulturna krajina,
- 8594 - Spomeniki.

II. UGOTOVITVE. IZREČENI UKREPI IN PRIPOROČILA
PRORAČUNSKIM PORABNIKOM
11/1
V Državnem svetu RS (v nadaljevanju DS) je bil opravljen nadzor
nad porabo proračunskih sredstev na proračunskih postavkah
(v nadaljevanju p.p.) po naslednjih namenih:

URSKD izvaja sofinanciranje muzejske dejavnosti po načrtu
sofinanciranj kulturnih programov, ki so predmet javnega
razpisovanja. Po usmeritvi Ministrstva za kulturo so sredstva
namenjena za kulturno dejavnost muzejev in odkup predmetov.
Razpisni postopek je bil skladen z načrtom porabe in na osnovi
vnaprej znanih kriterijev za pridobitev sofinancerskih sredstev iz
p.p. 7107.

- investicije - p.p. 6197,
- drugi odhodki - p.p. 8139 ,
- materialni stroški - p.p. 8134.
Poraba sredstev po zgoraj naštetih p.p. se je nadzirala za obdobje
od 1.1.1996 do 30.9.1997. Porabnik ima organizirano računovodstvo službo skupaj z Državnim zborom.
Skupne ugotovitve, ki se nanašajo na proračunske postavke in
jih je inšpekcija pregledala, so naslednje:

URSKD je primerno zavezala koristnike k spoštovanju predpisov
pri porabi proračunskih sredstev pri nadaljnih postopkih oddaje
del izvajalcem, kot to urejajo določila 40. in 91. čl. ZlPra in Odredbe
za javna naročila.

DS se pri porabi proračunskih sredstev ne ravna v celoti po
določilih navodil o izvrševanju proračuna (Ur.l. 13/96 - podzakonski
predpis MF).

URSKD je izvajanje realizacije programov sklenil stalno nadzirati
preko poročil koristnikov sredstev, ki so jih dolžni pošiljati URSKD
najkasneje v 30 dneh po zaključku dela.

Kršitve Zakona o izvrševanju proračuna (ZlPra) se nanašajo na
6., 7. in 15. čl. in se kažejo v preveliki porabi glede na planirana oz.
odobrena sredstva.

Inšpekcija je iz poročil prejemnikov sredstev in iz neposredne
materialne dokumentacije ugotovila, da je bil del sredstev porabljen
pri muzejih tudi za nakup opreme (računalniške, pisarniške, ipd.,)
ki ne ustreza osnovnemu namenu sredstev iz p.p. 7107. Inšpekcija
je priporočila URSKD drugačen način kontrole namena porabe in
določila, da se ta pogoj obvezno navaja v razpisnih projektih za
naslednja obdobja.

ZlPro določa, da se sredstva proračuna smejo uporabljati v skladu
z letnim načrtom in da se uporabljajo samo za namene, ki so
določeni s proračunom in šele takrat, ko so izpolnjeni vsi z
zakonom ali drugim aktom izpolnjeni pogoji za uporabo teh
sredstev.

Odškodnine lastnikom kulturnih spomenikov iz p.p. 6162 ie URSKD
v obrazložitvi proračuna opredelila kot odškodnino nekdanjim
lastnikom. Porabnik sredstev je za povračilo odškodnin izvedel
razpis, kot je to v praksi pri ostalih investicijskih postavkah,
sklenjeno je bilo več kot 20 pogodb v letu 1996, v višini preko 35
mio SIT. Inšpekcija je po preizkusu namena porabe ugotovila, da
vsa izplačana sredstva niso bila porabljena skladno z vsebino
proračunske postavke. Tako so vse pogodbe o sofinanciranju za
odkup gradiva, avtorskih del, nagrad in stroškov razstav,
sklenjene v nasprotju z namenom sredstev v proračunski
postavki. Po mnenju inšpekcije pomeni takšno prikrivanje realnih
potreb proračunskega obračunavanja in kršitev 6. č. ZlPra. Za
del nenamenske porabe sredstev je bil vložen zahtevek za vračilo
sredstev v proračun in je bil tudi izveden.

DS je porabo sredstev za investicije v letu 1996 prekoračil za več
kot 559.000 SIT in je neoptimalno (vnaprej) planiral likvidna
sredstva iz proračuna, s čemer je kršil 15. čl. ZlPra.
Pri drugih odhodkih za delo iz p.p. 8139 v letu 1996 je bila poraba
neskladna z določili navodil o izvrševanju proračuna, tako je
inšpekcija ugotovila, da je bila poraba sredstev za potne stroške,
dnevnice in nočnine v letu 1996 prevelika, glede na zahtevano
dokumentacijo v višini 1.845.514 SIT. Inšpekcija je pri porabi
sredstev iz omenjene p.p. zahtevala, da se stvari uredijo z
notranjim pravilnikom kot tudi drugi nameni'porabe sredstev iz
tega vira. Med te namene sodijo izplačila nadomestil dela
izgubljenega zaslužka ter povračila stroškov za nepoklicno
opravljanje funkcije v DS. Izplačila se vršijo na podlagi 62. čl
Zakona o DS vendar po začasnih kriterijih, ki jih je DS sprejel že
v letu 1993. Odhodki se prikazujejo in izplačujejo le na osnovi
ocen in ne na konkretnih obračunih. Izvedeni kriterji temeljijo tudi
na poslovniku DS (Ur.l. 5/93), ki ni več v veljavi.

poročevalec, št. 14

Na porabljena sredstva za materialne stroške in za programe
arhivov v pregledu ni bilo pomembnejših pomanjkljivosti.
Proračunska sredstva za nuine posege - intervencije so
namenjena za preprečevanje in nastajanje večjih škod na objektih
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kulturne dediščine. Večji del teh sredstev od skupne vsote (v letu
1996) 97,8 mio SIT je bil namensko izkoriščen.

na ta način vedno znova ugotavljati primernost izvajalcev.
Inšpekcija je ugotovila tudi pomanjkljivo oz. nepravilno
obračunavanje nekaterih skupnih stroškov z Upravo za
telekomunikacije, ki posluje v isti stavbi. Vendar kršitev ni
ekonomsko pomembna in ni imla slabih posledic za skupno
porabo sredstev v okviru Ministrstva za promet in zveze.

Manjši del cca 11 % teh interventnih sredstev pa je URSKD
porabila za druge namene, podobne drugim proračunskim
postavkam, s čemer je kršila določila ZlPra. Inšpekcija je zadolžila
porabnika, da pri pripravi razpisov izvede pogoje in merila za
konkretnejšo navedbo, katere naložbe so intervente in katere
niso. Slednje mora porabnik oddajati z javnim razpisovanjem.

Nabava opreme in merilnih naprav iz p.p. 5604 za vodenje
zračnega prometa je bila pomanjkljiva pri dveh nabavah in sicer
pri javnem razpisu z dne 12.7.1996 za merilno opremo, ko je bil
kršen 29. in 21. čl. Odrebe in pri javnem razpisu z dne 7.3.1997,
ki ga sploh ne bi bilo potrebno izvesti.

Sredstva za reševanje srednjeveškega stenskega slikarstva ter
za obnovo lesenih oltarskih plastik iz o.d. 1976 so bila porabljena
v skladu z namenom in vsebino postavke, razen v primerih dveh
pogodb (štev. 07/01 -CE/96-1976/112 in 07/01-LJ/96-1976/033),
s katerima se je sofinanciralo investicijsko vzdrževanje objektov
in ne, kot je predvideno, restavratorsla dela.
Proračunska sredstva za sofinanciranje kulturne krajine iz p.p.
6381 in iz p.p. 8594 - za spomenike so bila črpana in razporejena
v skladu s pravili proračunskega obračunavanja.

Inšpekcija je že v predhodnem poročilu poročala o porabi sredstev
iz p.p. 6257 - radar dolgega dosega s potrebno infrastrukturo in je
glede na ugotovitve zahtevala ukrepanje. Sklep Vlade RS z dne
22.5.1997 je začasno ustavil pripravo del na objektu. Neoptimalno
je tudi načrtovanje porabe sredstev za tehnično varovanje radarja
v višini 8,2 mio SIT v letu 1997 za neobstoječi objekt.

Inšpekcija predlaga na osnovi opisanih kršitev in pomanjkljivosti,
da je za prerazporejanje sredstev za projekte, ki niso bili potrjeni
v proračunu, potrebno izvesti v ZlPru predpisane postopke, ne
glede na to, ali gre za odločitve na expertni ravni ali na ravni
upravljanja s finančnimi sredstvi. Inšpekcija je URSKD priporočila
več operativnega (fizičnega in vrednostnega) nadzora nad porabo
sredstev pri izvajalcih.

Izvajanje posodobitve in adaptacije terminala kontrole letenia v
Mariboru iz p.p. 6261 se je realiziralo v skladu z načrtom naložb,
vendar je inšpekcija ugotovila, da je bil zaradi slabo pripravljenih
meril in pogojev razpisa, javni razpis za projekt neuspešen, Tako
je naročilo bilo oddano šele na osnovi drugega razpisa. Opisana
pomanjkljivost povzroča dodatne stroške in potencialne
podražitve.

Proračunski porabnik je v zakonitem roku ugovarjal nekaterim
ugotovitvam, vendar je v ugovoru bolj pojasnjeval razloge, zaradi
katerih je prišlo do kršitev.

Inšpekcija ugotavlja, da so se pojavile podobne napake in
nedorečenosti tudi kot so navedene v predhodnem primeru, pri
javnemu naročanju za posodobitev in ureditev kontrolnega stolpa
na Brniku. Zato je inšpekcija predlagala proračunskemu porabniku
spremembo načina priprav na javno naročanje. Inšpekcija pri
pregledu drugih proračunskih postavk, ki so pogojevale
razpisovanje javnih naročil ni ugotovila kršitev predpisov o javnih
naročilih.

II/3
Nadzor porabe in upravljanje s sredstvi proračuna RS v Upravi
za zračno plovbo pri Ministrstvu za promet in zveze se je izvedel
na proračunskih postavkah, ki predstavljajo glavnino porabe in,
ki zavezujejo proračunskega porabnika k obsežnemu upravljanju
s premoženjem. Iz teh razlogov je bil izveden nadzor na naslednjih
postavkah:
-

S kontrolo premoženja za leto 1996 je inšpekcija ugotovila, da
URSZP ni izvedla pravilnega inventiranja premične opreme s
stanjem 31.12.96 kot to predvideva navodilo Ministrstva za finance in Zakon o računovodstvu, čl. 35 in, da je dejansko stanje
opreme na lokacijah v Mariboru, Portorožu in Brniku drugačno od
knjižnega. "Višek" opreme več kot 430 kosov različne opreme
(PC, avtomobili, telefoni, orodja, ipd.) ni bil usklajen in popravljen
s knjižnjim stanjem, kot določajo navodila MF. S tem dejanjem je
odgovorna oseba (direktor organa) kršila 35. čl. Zakona o
računovodstvu, ko je opustila dolžno dejanje in dopustila
potencialno možnost zmanjšane vrednosti državnega premoženja.
Inšpekcija je podala predlog sodniku za prekrške v skladu z 69.
čl.ZIPra.

3421 - materialni stroški uprave,
3815 - materialni stroški vodenje zračnega prometa,
5604 - oprema in merilne naprave za vodnje zračnega prometa,
6257 - objekt za radar dolgega dosega s potrebno infrastrukturo,
6780 - tehnično varovanje radarja dolgega dosega,
6261 - posodobitev in adaptacija terminala kontrole letenja
Maribor,
6262 - posodobitev in ureditev kontrolnega stolpa na Brniku,
6266 - razvoj in nakup programske opreme za ANS,
6270 - diesel elektronska postaja s sistemom za nepretrgano
napajanje,
6779t - tehnično varovanje naprav in objektov kontrole letenja.
t

Obsežen pregled vplačil pristojbin in taks za katere je odgovorna
URSZP in temelji na 13. in 25. čl. uredbe o računih in razporejanju
javnofinančnih prihodkih (Ur.l. 81/94) je pokazal, da URSZP ne
izvaja v celoti teh določil, da dopušča previsoke odprte terjatve (v
letu 96 za več kot 186 mio SIT) do dolžnikov in, da nima
organiziranih mehanizmov kontrole vplačil.

V nadziranje je bila vpeljana tudi naključna in delna kontrola vplačil
pristojbin in taks kot izvirnega prihodka proračuna RS. Pri kontroli
materialnih stroškov uprave in vodenia zračnega prometa, ki so
v letu 1997 znašali preko 375 mio SIT ni bilo ugotovljenih večjih
kršitev. URSZP je kršila predpise s področja javnega naročanja
pri pisarniškem materialu ter storitvah za vzdrževanje in letalsko
usmerjanje. Kršitve se nanašajo na nepravočasno sklepanje
pogodb z izbranim izvajalcem in na neobjavljen razpis javnega
naročila za pisarniški material v letu 1996.

Inšpekcija je z neposrednim predlogom o rešitvi teh terjatev
opozorila Ministrstvo za promet in zveze in Ministrstvo za finance.
II/4
V Ministrstvu zg promet In zveze se je v obdobju, za katerega
poročamo, izvajal širši nadzor. Kot je mogoče ugotoviti se je v tem
kontekstu, opravil nadzor tudi v Upravi RS za zračno plovbo in
Direkciji RS za ceste. V ožjem Ministrstvu za promet in zveze (v

Inšpekcija je priporočila URSZP da mora zaradi specifičnih pogojev
izvajalcev za izvajanje storitev občasno prevevati tržne cene in
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znesku 25 mio SIT.

nadaljevanju M PZ) je bil nadzor usmerjen na proračun in naložbe
Slovenskim železnicam (SŽ). Zato je bila predmet nadzora skupina
p.p. kot sledijo:

Nekaj manjših pomanjkljivosti postopkov javnega razpisovanja
pri delih, kot so raziskave za sanacijo predora Karavanke,
inženiring storitve pri projektu železnica Murska Sobota - Hodoš
- državna meja, dodatno preverjanje projektnih rešitev investicijskih
projektov slovensko-madžarske železniške povezave Murska
Sobota - Hodoš - državna meja od Murske Sobote do Pucuncev,
nadziranje sanacije nasipa Zidani most - Šentilj iz p.p. 2932 projekti, je inšpekcija ugotovila tudi pri tej proračunski postavki.

- sprotno vzdrževanje signalno varnostnih in telekomukacijskih
naprav - p.p. 1673,
- sprotno vzdrževanje ali vzdrževanje vozne mreže in
elektroenergetski objekti - p.p. 1674,
- sprotno vzdrževanje prog - p.p. 1675,
- upravni stroški - p.p. 4209,
- splošni stroški - p.o. 4210 in,
- zavarovalne premije - p.p. 4211.

Iz opisanih dejstev in zatečenih težav proračunskega porabnika,
ko je bil v času pregleda v občutljivi fazi reorganizacije, je inšpekcija
na temelju 2. odstavka 69. čl. ŽlPra predlagala vrsto predlogov in
sprejela zagotovila MPZ, da se bodo kršitve in pomanjkljivosti
odpravile takoj.

Skupna vrednost vlaganj v te namene za leto 1996 je bila v višini
6,6 miljard SIT.
Zaradi velikega obsega in strukturno zahtevne porabe je
inšpekcija osredotočila svoje nadziranje na pregled posamičnih
pogodb, ki jih sklepa MPZ in družba SŽ za vsako leto posebej. Iz
programa naložb in poslovnega načrta, katerima daje soglasje
MPZ in nadzorni svet SŽ, je akt iz katerega je inšpekcija ugotavljala
strukturo porabe in posamičen namen. Iz pogodbenega odnosa
je razvidna kontrolna vloga s tem, da si MPZ kot naročnik
zagotavlja in pridružuje pravico izvajanja kontrole nad celotnim
sistemom vzdrževanj, ki pa jo ne izvaja v zadostni meri. Nakazila
se opravljajo brez kvalitetnih predhodnih kontrol porabe, kar
predstavlja kršitev 20. čl. Pravilnika o postopkih za izplačila iz
proračuna (Ur.l. 19/96), ki nalaga, da odredbodajalec med drugim
odgovarja tudi za upravičenost in namembnost porabe.

II/5
Inšpekcijski nadzor je bil opravljen v Direkciji RS za ceste (v
nadaljevanju DRSC) predvsem z namenom, da se v MPZ, ki je
resorno odgovorno za vse vrste prometa, tudi v DRSC predvsem
z vidika namenov in zakonitosti porabe, opravi širši pregled porabe
proračunskih sredstev za leto 1996 in 1997.
Podrobneje so opisana stanja in ugotovitve v inšpekcijsikem
zapisniku številka 401-3/97-18.
Preizkus namembnosti in pravilnosti porabe finančnih sredstev
je bil opravljen za področje storitev na sedmih proračunskih
postavkah, investicijske porabe na šestnih proračunskih
postavkah in investicijskega vzdrževanja in nujna ukrepanja na
petih proračunskih postavkah.

Inšpekcija je predlagala, proračunski porabnik pa sprejel, predlog
za uvedbo tovrstnega nadzora že pred izplačili iz proračuna.
Materialne osnove bodo podane v nanovo sprejetem pravilniku o
zajemanju in obračunu stroškov v SŽ.

Med pomembne odhodke DRSC iz p.p. 1119 inženiringi in ostale
storitve spadajo stroški za izvajanje strokovnih in tehničnih opravil
za izvedbo programa gradnje in vzdrževanja državnih cest. Z
nadzori, če bi bili učinkovitejši, bi bila investitorju omogočena večja
kontrola nad izvajalci in racionalnejše načrtovanje proračunske
porabe. Vendar je DRSC ni uspela v celoti izkoristiti. Inženiring
storitve so bile po postopku Odredbe o postopkih za izvajanje
javnih razpisov (Ur.l. 49-50/94) v nadaljevanju odredba JN) oddane
trem izvajalcem za dobo petih let, to je do 31.12.1999. Obseg dela
izražen v strokovnih urah je bil po mnenju inšpektorjev premalo
definiran, zato je DRSC zahteval od izvajalcev tudi letne pogodbe.
Vrednosti pogodb so odstopale od ponudbenih za več kot 26 %.
Z DDC-jem je pogodba bila podpisana več kot tri mesece kasneje
kot to določa odredba JN, kar pomeni kršitev. Zaradi slabo
pripravljenih meril in pogojev razpisa in nekaterih objektivnih
razlogov je DRSC moral skleniti še 9 aneksov k osnovni pogodbi.

Inšpekcija je MPZ opozorila tudi na pojave "avtomatičnega"
nakazovanja proračunskih sredstev po principu 1/12 brez
predhodne kontrole, najbrž z namenom sanirati likvidnost SŽ,
Vse to kaže na napake, ki nimajo opravičila v predpisih
proračunskega obračunavanja.
Financiranje strokovnih nalog iz d.d. 5498 ie bilo v skladu s predpisi.
Stroški za prenovo postajnega poslopja Ljubljana iz p.o. 6415 so
bili obravnavani in likvidirani v skladu s sklepom o potrditvi
investicije MPZ kot naložbe iz nacionalnega programa slovenske
železniške infrastrukture. Obseg sredstev v višini 112 mio SIT v
letu 1996 je bil pravilno črpan in dela so bila oddana v skladu s
predpisom (odredbo) o javnem razpisovanju naročil.
Poraba sredstev v letu 1996 iz p.o. 6411 za sanacijo predorov
Lipoglav, Semič, in Žirovnica se ni odvijala kot je bilo predvidena
z načrtom investicij. Od načrtovane porabe 100 mio SIT je bilo
porabljenih sredstev za predore 74,6 mio, 25,3 mio SIT pa je bilo
prerazporejenih na p.p. 2926 - oprema sekcij za vzdrževanje
infrastrukture. Pri nadzoru je bilo ugotovljeno, da se je spremenil
- razširil tudi fizični načrt naložb in ni več ustrezal načrtu (priloga
k proračunu RS za leto 1996), ki je predvideval samo sanacijo
predora Lipoglav. Kasneje je bil izveden še predor Semič, Počehova
in Žirovnica ter razširjen na predor Radovljica. Omenjene
spremembe kažejo na nerealno načrtovanje in določanje namenov
že ob proračunskem načrtovanju tekočega leta. Sprememba
načrta brez ustreznega postopka pomeni kršitev 6. čl. ZlPra.

Pri drugem izvajalcu so bili sklenjeni 4 aneksi in pri tretjem izvajalcu
4 aneksi. Opisani primeri dokazujejo in potrjujejo, da je naročnik
slabo postavil merila za obračunavanje storitev in, da je notranja
kontrola riezadostna, da bi tekoče spremljala gradbene situacije
ažurneje.
Skupna ugotovitev pri oddaji inženiring storitev je, ob že omenjenih,
da se niso ustrezno medseboj ločile naloge odgovornih oseb, ki
so bile pristojne za inženiring, nadzor, izbiro izvajalcev ipd. Med
proračunskim obdobjem so se črpala sredstva drugih postavk
(iz p.p. 1154 za p.p. 1119) kot je bilo dovoljeno in naročnik ni v
celoti razpolagal z izvirno dokumentacijo, zaradi česar se ga
postavilo v neenakopraven položaj do izvajalca.

Ob temeljitem pregledu pogodb z izvajalci del na omenjenih
predorih je ugotovljeno, da je naročnik nepotrebno skrajšal plačilne
roke iz 60 na 45 dni (Navodilo M F, 13/96), kar je v nasprotju s
predpisom in istočasno, izhajajoč iz gradbenih dnevnikov,
izvajalcem odobril izplačila za dela, ki še niso bila opravljena, s
čemer je kršil 3. tč. navodil in tako avansiral pogodbeno stranko v
poročevalec, št. 14
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Na sektorju vzdrževanja in ukrepanja na magistralnih in regionalnih
cestah (M + R), ki se financirajo iz p.p. 1153. 1139. 1141. 1142.
1154. 2778 in 7274 je bila poraba v skladu z določili Odredbe JN.
Navedena dela opravljajo javne gospodarske družbe (v okviru
CP) po Zakonu o cestah in na podlagi 4. čl. tega zakona.

Materialni stroški DRSC iz p.p. 3415. ki so se povečali s
prerazporeditvami iz drugih postavk v letu 96 od načrtovanih
55,3 mio na 78,4 mio kažejo na enako pomanjkljivost kot pri
nekaterih drugih p.p. - to sta predvsem slabo načrtovanje in
neustrezni prenosi sredstev iz drugih namenov.

Inšpekcija je za potrditev te ugotovitve izvedla neposreden
preizkus pravilnosti porabe v CP Celje, CP Maribor in v CP Kranj
in ugotovila, da je poraba namenskih sredstev, ki so jih prejeli po
razdelitvi iz DRSC-eja pravilna. Financiranje in sofinanciranje
investicij v cestno omrežje M + R pomena je izvajala DRSC v
glavnem po sprejetih načrtih. Inšpekcija je kontrolirala izvajanje
predpisov pri oddaji javnih naročil in pravilnost porabe glede na
določila ZlPra na naslednjih naložbah:

DRSC ni ustrezno oddala javnih naročil za pisarniški material v
letu 1996, saj so nabave pri posamičnih dobaviteljih pisarniškega
materiala, kot to določajo predpisi, presegle dovoljene vrednosti.
Nedosledno izvajanje predpisa o javnem naročanju je bilo
ugotovljeno tudi v primeru sklenitve izvajalske pogodbe štev. 58/
SN-96 za potrebe strokovnega izobraževanja in po pogodbi štev.
174490, plačilo varovanja premoženja, ker sta se sklenili
neposredno brez razpisa.

- MC Domžale - Črnuče - p.p. 2784, kjer so postopki javnega
naročanja bili v skladu s predpisi,
- obvoznica Novo mesto - p.p. 6475 - poraba in razpisovanje je
ustrezalo predpisom,
- sanacija mostu čez Dravo na Ptuju - p.p. 7237 je bila izvedena
v okviru načrtovanega in financirana v skladu s predpisi,
- most čez Dravinjo v Majšperku - p.p. 6462, naložbena vrednost
se je povečala glede na pogodbeno, vendar v skladu s
predpisanimi postopki,
- most v Idriji - p.p. 6569, je financiran na podlagi dvoletne pogodbe,
predvidena proračunska vsota ni bila presežena, ostali del
naložb, ki je bil vezan na navedeni objekt se je financiral v
skladu s predpisi iz p.p. 6802,
- obvoznica Šentjur in objekti - p.p. 2732 je sofinacerski projekt z
občino Šentjur in sega njen začetek v leto 1992. Pogodba s
strani Republiške uprave za ceste (RUC) kot pravnim
predhodnikom DRSC-ja je bila podpisana kot sofinanciranje,
kar je z vidika današnje vloge investitorja nepravilno. Do konca
leta 1996 je za objekt bilo sklenjenih 9 aneksov v višini 539,9
mio SIT.

Ob pregledu premoženja je inšpekcija ugotovila, da je imel DRSC
v uporabi 8 osebnih vozil različnega razreda, katerih lastniki so
izvajalci del, namenjeni so delavcem DRSC, ki nadzorujejo
vzdrževanje in varstvo cest. Po ugotovitvah inšpekcije je uporaba
vozil nepravilno evidentirana, kar ni v skladu z določili ZlPra. Potni
nalogi za 6 vozil, izdani na konkretne osebe zaposlene v DRSCju so neomejeni (tudi v zasebne namene) in tako namen ne
odgovarja pravilom javnosti porabe proračunskih sredstev.
V tem smislu je inšpekcija zatevala ureditev teh vprašanj z internim
aktom in z ustrezno pogodbo o uporabi med naročnikom in
izvajalcem.
Proračunski porabnik je v svojih pripombah na ugotovitve
inšpekcije pojasnjeval vzroke in okoliščine zaradi katerih je kršil
proračunske predpise in napravil napake in nepravilnosti, vendar
jih je inšpekcija le delno upoštevala, ostale pa je zavrnila kot
neutemljene.
DRSC je ob zaključku inšpiciranja že sprejela nekatere konkretne
ukrepe za spremembo poslovanja in izrazila veliko pripravljenost,
da takoj uredi poslovanje, kot to določajo predpisi s področja
proračunske porabe.

Iz sporazuma sklenjenim med občino Šentjur in MPZ (oznaka
RUC štev.5916/93) je sledila obveznost prekategorizacije ceste
M-10 in s tem povezano vprašanje premoženjske oz. investicijske
vrednosti objekta. Ta še v času pregleda ni bila izvedena. Iz tega
sledi, da je potrebno urediti status investitorjev in jo šele na tej
osnovi ponovno revidirati. Inšpekcija je zahtevala, da DRSC
manjkajoče kontrole izvede skladno s citiranim sporazumom. Na
temelju pregledane finančne dokumencije inšpekcija ni ugotovila
nepravilnosti.

II/6
V Okrožnem sodišču v Mariboru In Kranju je inšpekcija
opravila nadzor nad porabo sredstev proračuna RS za materialne
stroške iz p.p. 3401 in 3399 in v tej zvezi opravila pregled največjih
javnih naročil obeh proračunskih porabnikov.

Poraba sredstev za kasneie ugotovljene obveznosti iz preteklih
let - p.p. 1114. ki se je bistveno povečala od planirane, kaže na to,
da je bilo planiranih 74,0 mio, porabljenih pa 114,5 mio SIT.

Ugotavljala se je pravilnost vplačil in izplačil iz posameznih računov,
ki so odprti za posamezne vrste funkcionalnih stroškov in
proračunskih prihodkov (taks ipd.):

Po namenu proračunske postavke je možno koristiti ta sredstva
le za pokrivanje obveznosti, ki jih ni bilo mogoče dovolj natančno
definirati v času izvajanja, vendar s pogojem, da so bila porabljena
za enak namen. Navedenemu pogoju ni ustrezala poraba sredstev
pri rekontrukciji ceste Šentjakob - Domžale v višini 16 mio.
Dodatna dela, ki so bila dogovorjena z aneksom štev. 4, kot
nadaljevanje del iz večletne pogodbe, so se financirala iz
proračunske postavke p.p. 1114, kar je v nasprotju z določili 6. čl.
ZlPra.

-

računi izločenih sredstev,
prehodni sodni pologi,
redni sodni pologi,
prehodni račun denarnih kazni za kazniva dejanja in
gospodarske prestopke,
- sodne takse pravnih in civilnih oseb.

Nenamensko koriščenje sredstev iz p.p. 1114 je porabnik izvedel
tudi v primeru pogodbe štev. 16764/95 in njenimi aneksi, za pripravo
investicijsko tehnične dokumentacije za preslikavo na mikrofilm
in tako kršil določilo 6. čl. ZlPra in osnovni namen iz proračunske
postavke.

Poslovanje s sredstvi iz posebnih računov okrožnih sodišč (v
nadaljevanju OS) urejujejo določila (348., 350 in 372. čl.) sodnega
reda in Odredba o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja
javnofinančnih prihodkov (Ur.l. 81/94). V delu finančnega
poslovanja, ki se nanaša na zgoraj omenjene posebne račune
OS v Mariboru in Kranju, inšpekcija ni ugotovila nepravilnosti in
kršitev. Potrebno je poudariti, da OS pravočasno prenakazujeta
sredstva v proračun. Pri izvajanju pravilnosti določanja namena
materialnih stroškov sodišč, pa je inšpekcija ugotovila naslednje:

Poraba sredstev za večje sanacije objektov na M + R cestah iz
p.p. 6274 je bila realizirana v skladu z načrti prioritet in
proračunskimi predpisi.

12. marec 1999

47

poročevalec, št. 14

- Pri Okrožnem sodišču v Mariboru so bila npr. sredstva iz p.p.
3410 v letu 1996 v okvirih predvidene porabe, razporejanje
sredstev po namenih kot ga je predvidel letni načrt in določili
internega pravilnika skladno s predpisi. OS v Mariboru ni v celoti
in pravilno izpeljalo javno razpisovanje za naročila pisarniškega
materiala in potrošnega blaga. Pomanjkljivosti in kršitve odredbe
so zgolj formalne narave in se nanašajo na pravilnost zapisnika o
odpiranju ponudb, definiranju vrednosti naročila oz. vrednosti za
posamezne dele naročila. S kršitvami, ki jih je naročnik pojasnil v
času pregleda ni povzročil materialne škode in na postopek
razpisovanja ni bila vložena nobena pritožba.

II/8
V Uradu za žensko politiko Vlade RS je inšpekcija izvedla
nadzor nad porabo proračunskih sredstev za materialne stroške
- p.p. 7681 in sofinanciranje UNDP projekta - d.d. 8755. Urad za
žensko politiko (v nadaljevanju Urad) je za plačilo materialnih
stroškov v predhodnem postopku javnega naročanja tiskarskih
in fotokopirnih storitev kršil določila 38. čl. ,40. in 92. čl. (ZlPra), s
tem, ko ni sklenil pogodbe z izvajalcem v pisni obliki, ker je javno
naročilo preseglo vrednost, ki je določena z ZlProm za javno
razpisovanje naročil. V drugih primerih porabe sredstev ni bilo
ugotovljenih kršitev in napak.

Okrožnemu sodišču v Mariboru je inšpekcija posredovala nekaj
predlogov za izboljšanje poslovanja za porabo obrazcev in delitvijo
skupnih stroškov z ostalimi koristniki poslovne stavbe.

Okoliščine, ki so pogojevale "minus" na materialnih stroških (p.p.
7681) je vzrok v odprtju nove p.p. 8755 za projekt UNDP. Ta
zaradi začasnosti proračuna v letu 1997 ni pričela funkcionirati in
je formalno povzročila "nenamensko" porabo sredstev. Po
pojasnitvi urada glede sprejetih finančnih obveznosti do
mednarodne organizacije UNDP je inšpekcija ugotovila, da gre le
za časovno neskladje porabe sredstev med obema postavkama
in ne za nenamenskost porabe. Po drugih namenih porabe
inšpekcija ni imela pripomb.

- Pri Okrožnem sodišču v Kranju so pri porabi sredstev za
materialne stroške iz p.o. 3399, bile ugotovljene kršitve pri nabavi
pisarniškega materiala, opravljanju storitev varovanja in
fotokopiranju. Pomanjkljivosti in kršitve se nanašajo predvsem na
določila odredbe (Ur.l. 28/93,19/94), ki določajo razpisne postopke
in na določila 40. čl. ZlPra, ki določa obvezno pisno sklepanje
pogodb med naročnikom in dobaviteljem. Kršitev se nanaša tudi
na 23. čl. odredbe, ki določa podpisovanje članov komisije za
odpiranje ponudb.

II/9

V OS v Kranju je bilo kontrolirano tudi blagajniško poslovanje kjer
je inšpekcija ugotavila, da je ažurno in pregledno ter v skladu z
42. čl. internega pravilnika in določili zakona o računovodstvu.
Proračunski porabnik je vzroke za ugotovljene kršitve iz javnih
naročil pojasnil v času inšpiciranja in ker so bili dovolj utemeljeni ni
bil podan predlog za sankcioniranje.

Nadziranje porabe sredstev proračuna je inšpekcija izvedla tudi
v Uradu za prlsellevanle In begunce pri Vladi RS ter svoje
ugotovitve in ukrepanja zapisala v zapisniku številka 401-2/98-6/
VM. Nadzor je bil izveden po načrtu, ki je predvidel inšpiciranje v
smeri pravilnosti materialnega poslovanja pri oskrbi beguncev,
pri poravnavanju materialnih stroškov in ugotavljanju namenskosti
načrtovane porabe.

II/7

Zato je inšpiciranje zajelo naslednje proračunske postavke:

V Uradu za invalide Vlade RS je inšpekcija opravila nadzor
porabe proračunskih sredstev za leto 96 in 97 iz naslednjih
proračunskih postavk (p.p.):
-

- oskrba beguncev iz p.p. 1294,
- pomoč pri obnovi BiH iz p.p. 7351 in
- materialni stroški iz p.p. 7675.

plače - p.p. 4737,
drugi prejemki - osebni odhodki - p.p. 4747,
materialni stroški - p.p. 4767 in
nagrade, usposabljanja, življenja in dela invalidov - p.p.7266.

V nadziranje je bila vključena kontrola inventiranja osnovnih
sredstev in vrednotenje naložb v investicijsko vzdrževanje
objektov.

Inšpekcija ni ugotovila kršitev pri razporejanju sredstev za plače
in druae prejemke.
Opozorila je porabnika, da mora uskladiti sistemizacijo delovnih
mest z vsebino in statusom izdanih odločb. Izrečena priporočila
Uradu, da sistemsko uredi merila za delovno uspešnost, bodo
pogojevana z ureditvijo tega področja v celotni državni upravi.

Oskrbo beguncev financira Urad za priseljevanje in begunce (v
nadaljevanju: urad) iz p.p. 1294 iz zato namenskih sredstev.
Oskrba predstavlja vse stroške, ki se nanašajo na oskrbni dan
(enota stroška) oz. na zbirni center (ZC). Pregled po ZC je bil
opravljen v Celju, v ^.jubljani Vič in Ljubljana, Šmartinska ul. Skupna
poraba sredstev v letu 97 iz proračunske postavke je bila manjša
od odobrene in je znašala 1.333 miljarde SIT, Preostala sredstva
so se skladno s predpisi prerazporedila drugim porabnikom.
Zmanjšanje porabe sredstev je le posledica nižjega števila ZC,
od 25 ZC v začetku 1996 na 12 ZC ob koncu 1997.

Poraba sredstev iz p.p. 7266 - nagrade usposabljanja življenja in
dela invalidov je bila pravilna. Inšpekcija je priporočila, da se
spremenita tako sporazum in pravilnik o delu sklada za
nagrajevanje inovacij na področju usposabljanja, življenja in dela
invalidov iz leta 1991. S tem bi se natančneje dogovorili kriteriji in
merila za dodelitev sredstev.

Inšpekcija ugotavlja, da ni bilo ugotovljenih večjih kršitev ZlPra pri
porabi teh sredstev, bile pa so storjene napake pri črpanju in
odrejanju sredstev iz p.p.. Te se nanašajo na neenotno priznavanje
stroškov po ZC in na način izplačevanja. Urad je dolžan o tem
pripraviti ustrezna merila. Izvajanje predplačil za najemnine, ki so
sicer običajne, urad ni prilagodil določilu 8. čl. ZlPra.

Inšpekcija ni imela pripomb na črpanje sredstev za materialne
stroške iz p.p. 4767 in je le priporočila usklajen načrt porabe
sredstev iz te p.p. skupaj s svetom Vlade RS za invalide.
Ob priliki nadziranja je bila izražena programska pripomba, (ki bi
imela tudi finančne posledice), da Urad v skladu s 3 čl. sklepa o
ustanovitvi^ izdela model in spremlja vsa sredstva na področju
varstva invalidov, predvsem z namenom večje preglednosti in
učinkovitosti vseh namenskih sredstev, ki jih RS namenja temu
področju.
poročevalec, št. 14

Pri zagotavljanju pomoči pri obnovi BiH iz p.p. 7351 se ugotavlja,
da porabnik ni uspel izvesti javnega razpisa, za razdelitev
namenskih sredstev, kar je povzročilo pozno sprejemanje
proračuna za I. 1997. Sredstva so se po sklepu Vlade in določila
iz 19. čl. ZlPra prerazporedila drugim porabnikom.
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Inšpekcija je uradu predlagala, da za uskladitev vrednosti osnovnih
sredstev, glede na investicijske vložke (adaptacije, vzdrževanje,
ipd.), stanje premoženja korigira po določilih zakona o
računovodstvu. Uskladitev premoženjskih stanj izvede MF Sektor javnega računovodstva na predlog urada. Poraba
materialnih stroškov iz p.p. 7675 ie bila manjša od odobrene za
6,3 mio SIT in je bila skladna s predpisi.

je povečala od predvidene za skoraj 7 %.

Uradu je predlagala inšpekcija novo rešitev za porabo donatorskih
sredstev, katerih črpanje je omenjeno z Navodilom o donacijah
(8.čl.) in posebej določa postopek črpanja sredstev za
investicijske namene. Izrečena je bila tudi pripomba v zvezi s
pomanjkljivim vodenjem donatorske dokumentacije.

Poraba sredstev (v letu 1996-20,0 MIO SIT, v letu '997-15,7 MIO
SIT) se je pogojevala in izvajala s postopki javnega razpisovanja
po določilih 35. člena ZiP-ra.

11/10
Ministrstvo za zdravstvo je predlagalo, da se na mednarodnem
projektu United Nations Development Programme (UNDP v
nadaljevanju), v katerem sodeluje tudi Ministrstvo za zdravstvo
(v nadaljevanju MZ) s sofinanciranjem v projektu Proorami boja
proti aidsu (iz p.p. 81631 kontrolira pravilnost in namembnost
porabe. Inšpekcija je na temelju določil zakona o upravi, predlog
sprejela, in izvedla nadzor nad porabo proračunskih sredstev in
ne tudi doniranih sredstev. Ministrstvo za zdravstvo je skladno s
predpisi, ki urejujejo tuje donacije sprejelo obveznost
sofinanciranja projekta v višini 3.165.245 SIT v letu 1996 in
12.842.270 SIT v letu 1997. V ugotovitvah, ki jih je v zapisniku
štev. 401-2/98-9-4mh konstatirala inšpekcija je ugotovljeno, da je
poraba sredstev v poslovnih knjigah MZ evidentirana, vendar
kontrole porabljenih sredstev pri podizvajalcih ni bilo. Inšpekcija
je opozorila MZ, da je potrebno in možno revizijo skupnih sredstev,
kot to zahteva UNDP, zahtevati le pri Računskem sodišču RS.
Ne glede na opisano omejitev, je mogoče iz prejete dokumentacije
(Navodila MZ za vodenje evidence o porabljenih sredstvih
projekta) ugotoviti da MZ ni izvajalo potrebne kontrole porabe pri
končnih koristnikih in, da projekt časovno ni potekal po načrtu kot
je določeno v pogodbi. Zaradi nepopolne dokumentacije
podizvajalcev in že omejenega pooblastila za revizijo projekta bo
inšpekcija, skupaj z Računskim sodiščem, z nadzorom
nadaljevala, ko bo vročena vsa potrebna dokumentacija.

URST je pri nabavi računalniške opreme (po pogodbi z dne
14.10.1996) izdala nalog za plačilo 1. faze del, torej predčasno in
v nasprotju s pogodbo (60 dnevni rok) in s tem kršila 9. točko
Navodil o izvrševanju proračuna (Ur.l.št. 13/96). URST ni inšpekciji
ustrezno utemeljila svojega ravnanja.
Inšpekcija je zahtevala, da se sistem planiranja nabav opreme
dopolni tako, da bi zadostila vsebini 7. člena ZiP-ra, ki določa, da
morajo porabniki v svojem letnem načrtu izkazati celotno vrednost
nabav.
Koriščenje sredstev za izgradnjo, vzdrževanje in obratovanje
Infrastrukture RTV Slovenije v letu 1997 iz p.p. 7276 je URST
izvajala na podlagi pogodbe z RTV Slovenija, OE oddajniki in
zveze. V pogodbi je poudarjena bistvena naloga URST, to je, da
zadrži pravico nadzora nad prejemnikom sredstev, da razpisne
komisije za nabavo opreme in storitev vodi član, ki ga določi
Uprava.
Glede na vsebino omenjene pogodbe med RTV in URST, je RTV
Slovenija z razpisom (Ur.l. št. 22/97) v oddaji javnega naročila v
vrednosti 61, 7 MIO SIT ravnala v nasprotju s predpisi, ki določajo
porabo proračunskih sredstev. Javno razpisovanje je RTV
namreč izvedla še pred sklenitvijo pogodbe o porabi sredstev z
URST-ejem.
V pojasnitvi je URST priznala, da je o tem bil z RTV Slovenija
sklenjen pred tem ustni dogovor. Iz dokumentov je ugotovljeno,
da je URST z dne 09.12.1997 (dopis št. 911/3-97-91) opozorila
RTV Slovenija o tem, da je bilo javno razpisovanje (Ur.l. št. 67/97)
za dobavo profesionalne radiofuzne opreme neskladno z
zakonom o javnih naročilih (ZJN - Ur.l. št. 24/97).
Dejstvo je, da niso v omenjenm aktu med URST in RTV postavljena
določila, ki bi sankcionirala neizpolnjevanje medsebojnega
dogovora.

11/11
Uprava za telekomunikacije v MPZ je bila inšpicirana za obdobje
od 01.01.1996 - 31.12.1997. V postopku so bile obravnavane
naslednje proračunske postavke (p.p.), ki predstavljajo tudi glavne
ekonomske namene porabe; investicije, investicijsko vzdrževanje
in materialni stroški:

Inšpekcija zahteva od URST da akt dopolni.
V nadzoru je bilo vključenih nekaj naključnih kontrol inventiranega
stanja opreme, ki je bila predmet nabave iz proračunske postavke
in ugotovitve so pozitivne. Na podlagi realnih popisov in primerjav
s knjižnim stanjem je direktor URST izdal sklep, da MF-SJR takoj
ustrezno uskladi knjižno stanje opreme z dejanskim.

- računalniška oprema za projektiranje, nadzor in evidenco TK
naprav iz p.p. 1603
- izgradnja, vzdrževanje in obratovanje omrežja (infrastrukture)
RTV Slovenije iz p.p. 7276
- vzdrževanje in obratovanje omrežja za lokalne in nekomercialne
programe iz p.p. 7277
- najem satelitskega kanala za slovenski program iz p.p. 7804.

Poraba sredstev za vzdrževanje in obratovanje omrežja za
lokalne nekomercialne programe v letu 1996 in 1997 iz p.p.
7277 je bila kontrolirana z vidika njenega namena in ugotavlja se,
da so pripombe inšpekcije enake kot pri p.p. 7276.

Nadziranje porabe tako zahtevne investicijske opreme, kot jo je
planirala Uprava za telekomunikacije (URST) v letu 1996, 1997,
je visoko strokoven problem, zato je inšpekcija izvedla zgolj
kontrolo s finančnega vidika in z vidika pravilnosti postopkov
črpanja sredstev iz proračuna in ustreznega evidentiranja
državnega premoženja Investicijska poraba sredstev iz p.p.
1603 je v letih 1996 -1997 zelo varirala glede na sprejet proračun,
tako je bila realizirana v letu 1996 samo 62 %, v letu 1997 pa se
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Iz razkritih vzrokov o problemih nabave investicijske opreme je
inšpekcija ugotovila, da URST nima izdelane dolgoročne strategije
delovanja in opremljanja služb, da v letnih planih nabav ni uradnih
specifikacij potrebne opreme in da manjkajo konkretna navodila
za nabavne službe.

Ne glede na zapisane predhodne ugotovitve je bila poraba
(načrtovana v letu 1997-29,7 MIO SIT, dosežena 9,0 MIO SIT)
preveč prepuščena končnemu koristniku sredstev. Plan porabe
tudi ni obravnaval Svet za radiodifuzijo, kar kaže na pomanjkljivost
z vidika dolgoročnosti programa vzdrževanja lokalne mreže.
V tej zvezi inšpekcija zahteva dopolnitev medsebojne poaodbe z
RTV v točki 22.
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V letu 1997 se je nadaljevalo tudi financiranje Izgradnje cerkve
in župnijskega doma v Kočevski Reki iz p.p. 4730 kot jo je
predvidela sklenjena pogodba med Vlado RS in Župnijskim uradom
dne 26.08.1993 in druge kasneje sklenjene pogodbe o
sofinanciranju (18.11.93, 6.7. in 9.9.94, 8.5.96 in 10.12.97). Te
kažejo na dokaj nedefinirane medsebojne obveznosti obeh
pogodbenih strank in na posamezne pomanjkljivosti in napake pri
črpanju sredstev iz proračuna, zlasti v prvih letih črpanja. V
inšpekcijskem zapisniku so navedene, v poročilu pa jih omenjamo,
ker bodo po našem mnenju povzročile zaplete pri obračunu
projekta, ko se bo le-ta gradbeno in finančno zaključil.

Iz pregleda materialne dokumentacije porabe je mogoče ugotoviti,
da je pretežni del sredstev iz p.p. 7277 bil namenjen nakupu
opreme in ne stroškom vzdrževanja in obratovanja, kot je to
predvideno v namenu p.p. Posledično mora URST spremenit*
ekonomski namen porabe. Dosedanja poraba kaže, zaradi gornje
ugotovitve, na kršitev 6. člena ZiP-ra, ki določa uporabo sredstev
le za s proračunam definirane namene.
Pri preizkusu namenskosti materialnih stroškov in njene pravilnosti
odrejanja po FEP-ih iz p.p. 3422 je ugotovljeno, da URST v
pregledanih fakturah ni kršil predpisov in ni bilo ugotovljenih napak.
Inšpekcija je ugotovila veliko pripravljenost za sodelovanje
proračunskega porabnika za čimprejšnjo odpravo nejasnosti in
pomanjkljivosti pri porabi in upravljanju s sredstvi.

Prejemnik sredstev ni pravočasno in v celoti poročal o porabi
sredstev, kot ga k temu zavezuje pogodba (uporabnik sredstev
je dolžan Uradu US predložiti dokazila o vplačilu izstavljenih
računov...). Pripomba se nanaša na poročilo z dne 20.6.94 in
manjkajočo dokumentacijo v znesku 4,8 MIO SIT.
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Iz dokumentacije je razvidno, da nakazila v 1993 in 1994 letu, ki
so bila izvedena do 24.3.94 v višini 30,0 MIO je Urad izplačeval v
nasprotju z določilom v pogodbi, ki navaja, da bo Urad financiral
projekt sukcesivno, glede na dokončane gradbene faze objekta.
Do omenjenega datuma še ni bilo izvedenih nobenih gradbenih
del.
*

V Uradu za verske skupnosti vlade RS se je nadzirala poraba
sredstev za:
- materialne stroške Urada (UVS),
- prispevke duhovnikom,
- pomoči verskim skupnostim.

Iz dokumentacije UVS (dne 29.1.97) je mogoče ponovno ugotoviti,
da prejemnik sredstev Župnijski urad Fara ni dostavil
dokumentacije do tega datuma za več kot 21,1 MIO SIT. Kasneje
do vključno 18.3.97 pa so bila'manjkajoča potrdila na zahtevo
UVS le dostavljena.

Cilji nadzora so bili postavljeni z načrtom inšpeciranja tako, da se
je ugotavljala namenskost sredstev, kriteriji delitve sredstev in
pravilnosti črpanja sredstev iz državnega proračuna. V
obravnavanem postopku je bilo proračunsko obdobje 01.01.31.12.1997 oziroma z njim povezani izdatki v prejšnjih letih. V
postopku je bilo pregledanih več kot 97 % vseh odhodkov ali za
207,3 MIO SIT.

V izdatkih za leto 1997 so bile poravnane fakture za vodo in
ogrevanje v znesku 492.660,00 SIT, ki po ugotovitvi inšpekcije
niso predmet projekta.
Ne glede na že sklenjeno pogodbo (23.8.93) za izdelavo tehnične
dokumentacije in projektnega nadzora v višini 75.500 DEM in
aneksa (23.6.94) v znesku 15.000 DEM ( 7.290.149,00 SIT) je
bila dodatno še sklenjena pogodba (30.3.95) o avtorskem delu
za projekt za izvedbo in nadzor v znesku 998.000,00 SIT, kar
kaže na neracionalno in nenamensko porabo.

Proračunska sredstva za pomoč verskim skupnostim iz p.p.
6209 se dodeljujejo v skladu z 20. členom Zakona o pravnem
položaju verskih skupnosti v RS (ZPPVS).
Na temelju določil ZiP-ra in drugih predpisov je UVS določil kriterije
za dodelitev pomoči.

Inšpekcija je podala predlog UVC, da se za ta znesek ne opravi
plačilo, oziroma da se izvede ustrezno kontrolo porabe s strani
inženiring organizacije, ki gradnjo nadzira in se o tem poroča
inšpekciji.

Tako je v letu 1997 prejelo od 30 prijavljenih verskih skupnosti, 12
finančno pomoč v znesku 2,0 MIO SIT. Nekatere verske skupnosti
obravnavane v postopku niso posredovale poročil o porabi
sredstev, kar jim nalaga ZPPVS. Inšpekcija ni ugotovila drugih
pomanjkljivosti ali napak pri porabi sredstev.

Glede na opisane kršitve UVS ne bi smel naprej odrejati sredstev,
če niso bile pred tem s pogodbo izvršene in dogovorjene
obveznosti prejemnika.

S sprejetjem proračuna za leto 1997 je bila pdobrena tudi poraba
proračunskih sredstev za prispevke delodajalca za
pokojninsko In invalidsko zavarovanje duhovnikov Iz p.p.
4702, v višini 195,0 MIO SIT. Ugotavlja se v inšpekcijskem
zapisniku št. 401-2/98-1572-VM, da poraba teh namenskih
sredstev temelji na 20. členu ZPPVS, na sklepu Vlade RS, 40204/93-2/1-5 (predhodnem sklepu IS RS 19.3/91) in drugih navodilih
UVS. Osnove - merila za določitev višine prispevkov, razvrščanje
zavarovancev in druge elemente določa pristojno ministrstvo
(MDSSD) v sodelovanju z ZPIZ-om in elementi so podani v 231.
členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Izplačila iz proračuna so bila skladna z omenjenimi pravnimi
osnovami, prispevki so bili namenjeni in izplačani sedmim verskim
skupnostim za 1221 duhovnikov in redovnikov.
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V MKGP (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)
je nadziranje bilo opravljeno za proračunsko obdobje od 1.1.1997
do 31.12.1997 na velikem številu proračunskih postavk. Izvedli
so se preiskusi ugotavljanja meril in kriterijev za dotacije in
subvencije, za Zavode in druge tržne subjekte, ki sodelujejo pri
porabi sredstev državnega proračuna. Ugotavljala se je tudi
smotrnost nepovezav med proračunskimi postavkami za enake
oziroma iste namene.

Inšpekcija ugotavlja in predlaga na temelju 68. člena ZiP-ra, da
morajo pristojni organi dopolniti pomanjkljivo zakonodajo (vlogo in
obveznost delodajalca). Predlaga se Ministrstvu za delo, družino
in socialne zadeve da v zvezi z ugotovitvami uvede ustrezne
postopke.

poročevalec, št. 14

V nadaljevanju inšpiciranja tega ministrstva se bodo pregledi
poslovanja nadaljevali pri organih v sestavi (Veterinarska uprava
in Uprava za pospeševanje kmetijstva), tako bo šele v naslednjem
poročilu Službe za proračunsko inšpekcijo možno dati širše
ugotovitve o povezanosti in namenskosti sredstev proračuna
kot celote in tudi za posamezne ekonomske namene.
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V tem poročilu je obravanavanih 13 proračunskih postavk in se
nanašajo na ožje ministrstvo.

inšpekcija predlaga, da se nujno opravi revizija postopkov in
pooblastil in da se prouči, katere naloge mora prevzeti MKGP in
katere mora naročnik oddati preko javnega razpisa.

MKGP je pri črpanju sredstev za materialne stroške iz
proračunske postavke 3344 kršilo nekatera določila iz področja
javnega naročanja in postopke pri črpanju sredstev iz proračuna.
Poraba sredstev v letu 1997 je bila na ravni 99,9% od načrtovane
in je znašala 161,5 mio SIT.Kršitve iz javnega naročanja
pisarniškega in drugega potrošnega materiala in storitev se
nanašajo :

Iz področja subvencioniranja, iz p.p. 1454, za sadne sadike in
regresiranje cen pri nakupu le-teh, inšpekcija pri pregledu ni
ugotovila kršitev Odredbe o načinu subvencij (Ul. 5/98, v
nadaljevanju uredba SD). Glede na praktične izkušnje izvajanja
določil citirane odredbe je potrebno specifiko v kmetijstvu
obravnavati drugače in predlagati spremembe določil odredbe.

- na razpis za izbiro dobavitelja v vrednosti 9 mio SIT, pri čemer
je bil kršen 11. člen Odredbe b javnem razpisovanju (v
nadaljevanju Uredba JN) s tem, ko ni bilo pripravljene razpisne
dokumentacije;
- na izbor ponudnikov, pri katerih niso bili spoštovani enakopravno
vsio ponudniki po pogojih razpisa in s tem kršen 6. člen Odredbe
JN in 4. člen Navodila o izvajanju proračuna. Posledično je s tem
kršen 12 člen Odredbe, ki določa, da dela, ki niso bila oddana v
skladu z določili oziroma razpisnimi pogoji, se štejejo, da niso
bila oddana na javnem razpisu. Glede na to, da se je dobava
materiala vršila po pogodbi iz leta 1997, je na zahtevo inšpektorja
bil pripravljen projekt razpisa za leto 1998;
- na oddajo javnega naročila nabave cvetja in tiskarskih uslug
nad zneskom, ki ga določa zakon (1 mio SIT), brez javnega
razpisovanja in zaradi nesklenitve pisne pogodbe z dobavitelji.

Financiranje prestrukturiranja zadrug iz p.p. 7708 je v višini
porabljenih sredstev 202,6 mio SIT MKGP izvajalo v nasprotju z
merili in pogoji, ki jih je postavilo z javnim razpisom (v Ul.10.10.97
- št. 63). Pripombe inšpekcije so usmerjene na nejasnost meril z
razpisnimi pogoji, na nepopolnost vlog zahtevkov (nobeden od
vlagateljev ni v celoti predložil zahtevane dokumentacije), in na
čas izvršitve vlaganj. Iz materialne in razpisne dokumentacije je
inšpekcija ugotovila, da so med odobrenimi sredstvi tudi takšni
koristniki, ki so priloženo dokumentacijo potvorili, ki so izvajanje
naložb dokazovali samo s ponudbami oziroma predračuni.
Pripombe so tudi na odobreno avansiranje za dobave v letu 1998
in na nekatera izplačila izvedena brez soglasja M F.

Financiranje strokovnih nalog v rastlinski proizvodnji iz
proračunske postavke 1429. ki je namenjeno izvajanju nalog iz
področja selekcije in introdukcije ter preizkušanju novih sort
kmetijskih rastlin. Z vidika proračunskega analiziranja pomeni
plačilo storitev zavodom in ustanovam, ki izvajajo naloge po
letnem programu in pogodbi z MKGP-ejem. Poraba sredstev v
višini 176 mio SIT je bila skladna z načrtom.

Pri porabi sredstev za pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč
in gospodarskih škod iz p.p. 2555 je inšpekcija porabnika
opozorila, da ni v celoti spoštoval lastnih razpisnih pogojev in da
so le-ti bili v razpisu neprecizni. Drugih pripomb na porabo ni bilo.

O nepravilnostih je inšpekcija obvestila MKGP in MF že v času
inšpiciranja in zahtevala ponovne preglede ponudb in
sankcioniranje skrbnikov p.p.

Izplačilom p.p. 6767 - Javnemu zavodu Kobilarna Lipica niso
sledila ustrezna tekoča poročila, ki jih je Lipica po pogodbi z
MKGP dolžna pošiljati. To je pomenilo kršitev 4. člena medsebojne
pogodbe.

Inšpekcija je zahtevala, da MKGP dinamiko plačil iz te p.p. uskladi
z dejanskimi stanji in ne po principu 1/12 letne proračunske porabe.
Posebnih pomankljivosti ni bilo ugotovljenih.

Porabniku sredstev se predlaga, da uredi nadzor nad porabo pri
koristniku, z vsemi drugimi sofinancerji, to je z MK in MOP-om.

Na porabo sredstev v višini 2,58 mlrd SIT iz p.p. 1841, za plačila
opravljanja nalog javne gozdarske službe, inšpekcija nima
posebnih pripomb.

S subvencioniranimi sredstvi je MKGP finančno podprlo ukrepe
za pospeševanje kmetijstva v občinah iz p.p. 2449 v letu 1997 v
višini 399,9 mio SIT.

Za izvajanje strokovnih nalog v živinski proizvodnji iz p.p. 1456, je
MKGP porabilo več kot 443,5 mio SIT in pri temu proračunskemu
odhodku ni bilo kršitev. Inšpekcija je priporočila, da se poročila
koristnikov, temeljiteje analizirajo in da jih je potrebno za potrebe
finančnega nadzora ustrezno sistematizirati.

Iz obrazložitve proračunske postavke je razvidno, da so
upravičenci kmetje in kmetijska podjetja (U.l. 63/97), predlagatelji
zahtevkov pa občine. Med ostalimi pogoji v razpisu je tudi paritetni
delež sofinanciranja MKGP pogojen z deležem občine. Inšpekcija
je ugotovila, da je ta pogoj v nekaterih primerih kršen; tako je
ponekod MKGP sfinanciral celoten projekt. Pomanjkljivost, na
katero so opozorili inšpektorji, je tudi v pogodbah med občino in
koristniki (prejemniki) sredstev, kjer ni opredeljen namen in vrsta
dokazil o investiranju. Strokovni službi, ki je opravila pregled vlog
in vsebinsko ustreznost, pa ni bilo danih operativnih navodil.
Ugotovljenih je bilo še nekaj drugih pomanjkljivosti, ki kažejo na
nedorečenost delitve sredstev iz te p.p..

Sofinanciranje poskusnih centrov za sadjarstvo in vinogradništvo
iz p.p. 1430 se je izvajalo na podlagi pogodb v višini 154,6 mio SIT,
z izvajalci, ki večletno in usmerjeno sodelujejo z MKGP.
Pri pregledu materialnih evidenc izvajalca je inšpekcija ugotovila,
da je MKGP v nasprotju z določili "Navodila za zaključek
proračunskega leta 1997" (MF - 8/12-97-401-67/97) odobrilo
izplačilo iz p.p.

Inšpekcija ugotavlja, da mora zaradi opisanih kršitev MKGP izvesti
lastno notranjo kontrolo pri prejemnikih sredstev, kot je to
predvideno v medsebojni pogodbi v členu 4, s katero se
upravičenec zavezuje, da bo vrnil vsa nenamensko porabljena
sredstva, ki jih je prejel po razpisnih pogojih z zakonitimi obrestmi.
Takšen ukrep je inšpekcija izrekla kot nujen in ga bo preverjala v
teku leta 1998. Konkretne kontrole naj se izvedejo najprej v
občinah, ki jih je inšpekcija kot vzorčne primere obravnavala v
zapisniku. Inšpekcija je kontrolirala tudi izvajanje izrečenih ukrepov
po zapisniku iz leta 1997 št. 401-3/97-29/2-MM in ugotovila, da je
upravljalec odpravil pomankljivosti po citiranem zapisniku.

Oprema, ki je bila plačana iz te p.p., bi morala biti tudi dobavljena
do 31.12.1997, vendar ni bila. Iz pojasnila koristnika in MKGP je
mogoče vzroke za zakasnitev iskati v prepozno oddanem
naročilu.
Za opravljanje strokovnih opravil je MKGP sklenil pogodbeno
razmerje s Poslovnim združenem prehrane (PZP) iz sredstev na
p.p. 1489 - in na ta način poveril del pomembnih nalog v zvezi s
pripravami in izvajanjem proračuna MKGP izvajalcu, ki ni bil izbran
z javnim razpisovanjem. Zaradi poslovne in tradicionalne
prepletenosti nalog med obema partnerjema (MKGP - PZP)
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- 39-5/MH in dopolnilnim zapisnikom Št. 401-3/97-39-9/MH
ugotovila na primeru pridobitve in odtujitve poslovanih prostorov
v Beethovnovi 12 nekatera dejstva, ki jih v tem poročilu le
navajamo kot nedokončna, ker postopki v zvezi s pritoževanjem
strank še trajajo.

11/14
- v Centru vlade RS za informatiko je z inšpiciranjem bilo
pregledano večje število poslovnih operacij iz naslednjih p.p.:
- materialni stroški - p.p. 3427;
- informatizacija državnih organov - p.p. 5254;
- vzdrževanje informacijskega sistema državnih organov - p.p.
6457;
- informacijski sistem v upravnih enotah (UE) iz p.p. 6724 in
- vzdrževanje informacijskega sistema v UE - p.p. 6512.

V inšpciranem primeru je bila obravnavana menjava poslovanih
prostorov na Beethovnovi 12 s prostori na Dunajski 47. SSS je
kot stranka v postopku na podlagi 7. člena Zakona o Vladi in
sklepov Vlade Republike Slovenije z dne 20.07., 09.11. in
28.12.1995 realiziral zamenjavo že omenjenih poslovnih prostorov
in to v paketu s še drugimi zamenjavami. V postopek inšpiciranja
so bili zaradi domnevnih nepravilnosti vključeni tudi Ministrstvo
za finance (v nadaljevanju MF), kot bivši koristnik prostorov in
Vlada Republike Slovenije kot lastnik premoženja.

Proračunski porabnik je finančno poslovanje na vseh
proračunskih postavkah moral prilagajati potrebam porabnikov
(državni organi, UE), zato je veliko odstopanj od načrtovanih
odhodkov. Po mnenju inšpekcije je omenjena okoliščina objektivna,
predvsem za obe postavki vzdrževanja informacijskih sistemov,
ni pa s tem v celoti možno opravičevati nastanek "novih" naložb
v informatizacijo.

Na postopke inšpiciranja (izdaja odločb) se je pritožila Vlada
Republike Slovenije, na vsebino domnevnih kršitev pa SSS. Z
vsebino zapisnikov so bili seznanjeni tudi generalni državni tožilec
Republike Slovenije, ki mu je bila posredovana prijava suma
kaznivega dejanja, Ministrstvo za pravosodje, Državno
pravobranilstvo Republike Slovenije in Okrajno sodišče v Ljubljani
- Zemljiška knjiga. Na temelju zapisniških ugotovitev je na I. stopnji
inšpekcija izdala ureditvene odločbe Državnemu pravobranilstvu
Republike Slovenije in Okrajnemu sodišču v Ljubljani - Zemljiški
knjigi. Obe odločbi (št. 401-3/97-39-19/MH in 401-3/97-39-18/
MH) izdani z dne 04.03.1998 sta bili po nadzorstveni pravici zaradi
postopkovnih napak razveljavljeni, z odločbo Vlade RS spoznani
za nični.

Zato je posredovana zahteva po natančnejšem načrtovanju
uporabnikov uslug CVI nujnost. Poraba je bila kontrolirana za
obdobje od 30.6.96 - 31.12.97.
Kot že omenjeno, so pojasnitve, ki jih je CVI posredoval v času
inšpiciranja in v odprtem roku za pripombe na zapisnik, inšpekcija
v večini primerov upoštevala.
Pri izplačilih iz p.p. 3427 - materialni stroški, je bila ugotovljena
kršitev s tem, ko je projektno nalogo po načrtu predvidljive
državnozborske volitve 96, tretiral kot materialne stroške, kar ni
v skladu z obrazložitvijo proračuna. CVI je nekatere stroške (zakup
vodov, inst.mobilnih telef.) razvrščal v druge namene porabe, kot
je vzdrževanje. Nerealno prikazovanje namenov porabe iz zgoraj
omenjenih primerov kaže na neodgovorno likvidiranje finančnih
dokumentov. Za proračunski namen, kot so volitve, pa inšpekcija
predlaga otvoritev nove p.p..

Ne glede na opisana stanja stvari in morebitno pritoževanje drugih
strank v postopku, lahko lahko potrdimo, da je bila menjava
premoženja (poslovnih prostorov) kljub Zakonu o začasni
prepovedi privatizacije pravnih oseb in premoženja v lasti
Republike Slovenije - U.l. 20/95, dovoljena, seveda pod določenimi
izjemami, ki jih je določil Zakon o spremembi Zakona o začasni....
v Ur.l. št. 30/95. Med izjemami je tudi obravnavano nepremično
premoženje, ki se je lahko odtujilo zaradi odtujitve sredstev
potrebnih za delovanje urabnikov proračuna v letu 1995.

Dinamika naročanja storitev in vlaoani v informatizacijo državnih
oroanov iz p.p. 5254 v večini primerov ni usklajena z zagotovljenimi
sredstvi na p.p., tako da prihaja zaradi zahtev porabnikov do
prekoračitev porabe, neevidentiranih predobremenitev in tudi do
sodnih izvržb . Pogodba 0606/94 in aneks št.6 potrjujeta, da so
stroški v višini 16,8 mio SIT zaradi zamudnih obresti in sodnih
stroškov povzročili dodatno porabo proračunskih sredstev. Na
stroške izvajanja in vzdrževanja informacijskih sistemov v
državnih organih, je inšpekcija opozorila CVI, da mora obnoviti
nekatere večletne pogodbe o vzdrževanju in jih prilagoditi
trenutnim cenovnim razmerjem.

V času ko izdajamo poročilo še niso pravnomočni vsi postopki
zato bo inšpekcija o dokončni ureditvi teh premoženjskih stanj
poročala po njihovi zaključitvi .

11/16 Ministrstvo za pravosodje (v nadaljevanju MP)
je bilo nadzirano v zvezi z najpomembnejšimi finančno-materialnimi
postavkami za obdobje od 01.01.1996 do 30.09.1997. V zapisniku
št. 401-3/97-31/MH so ugotovljene nekatere značilnosti poslovanja
tega ministrstva in predlaganih je več sprememb za ureditev
finančnega poslovanja v tem ministrstvu.

Poraba sredstev iz p.p. 6724 in 6512 je bila skladna namenom iz
načrtov.
Na zahtevo drugih udeležencev v javnem razpisovanju s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti dobaviteljev za dobavo
softvveara in hardweara (po javnem razpisu z dne 17.10.1997,
U.l. 64/97) je v inšpekcijskem postopku ugotovljeno, da je CVI
ravnal po pravilih, ki jih določa Zakon o javnih naročilih (24/97) in
zaradi tega upravičeno zavrnil zahteve ponudnikov, ki so jih vložili
(po 66 členu ZJN) na revizijsko komisijo Republike Slovenije.

Pri poravnavanju materialnih stroškov iz p.p. 3334. ni pripomb.
Več in zahtevnejših sprememb je potrebno opraviti v MP na
evidentiranju premoženja, na prekategorizaciji stroškov tekočega
in investicijskega vzdrževanja in na optimiranju nekaterih sodnih
stroškov.
Tako se je večina stroškov za investicijsko vzdrževanje iz p.p.
2987 plačevalo na osnovi zatečenih stanj in ne na osnovi veljavnih
določil Uredbe o nomenklaturi sredstev za amortizacijo (U.l. SFRJ
- 96/91). Omenjeni problemi nepravilnega kategoriziranja izdatkov
se pojavljajo kot posledica nerešenih lastninskih stanj na večini
poslovnih prostorov pravosodnih organov (sodišč). Ti niso v lasti
Republike Slovenije temveč občin, kar posledično pomeni, da so
nekateri investicijski izdatki vloženi na tujih osnovnih sredstvih
kot tudi nenamenski. Zakon o sodiščih (U.l. 19/94) je v 128 členu
določil da morajo prostori, ki so ob dnevu uveljavitve tega zakona

11/15 Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije (v
nadaljevanju SSS)
Inšpekcija je izvajala tudi kontrolo premoženjskega stanja
nepremičnin (prodaje, zamenjave, nakupi) v Servisu skupnih služb
Republike Slovenije (SSS) (pred letom 1995 organizacijska enota
znotraj Ministrstva za pravosodje) in je z zapisnikom Št. 401-3/97
poročevalec, št. 14
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v uporabi Temeljnih sodišč, postati last Republike Slovenije. V
uporabo, po tem zakonu prevzamejo te poslovne prostore
Okrožna in Okrajna sodišča. Iz teh formalnih ugotovitev je mogoče
oporekati pravilnost vlaganj in črpanje sredstev iz omenjene
proračunske postavke.

računalniške opreme (HW, SW), ki jo je dalo v upravljanje
Vrhovnemu sodišču - Centru za informatiko, kupilo tudi ustrezno
programsko opremo, ki jo pa sodišča - uporabniki še ne morejo
uporabljati. Vzrok za takšno neracionalno nabavo je v
neustreznem in nepravočasnem usposobljanju uporabnikov.

Inšpekcija je naložila ukrep, s katerim se Ministrstvu za pravosodje
nalaga, da prednostno uredi dejansko nepremičninsko stanje
stvari s predpisi. Iz dopisa IVI P z dne 01. in 30 06.1998 je ugotovljeno,
da je pričelo z urejanjem zadev..

Za preiskus posameznih odhodkov pri delu sodišč (pregledi so
bili opravljeni v sedmih okrajnih in okrožnih sodiščih) je inšpekcija
ugotovila, da so odhodki skladni z proračunskimi nameni. Ob tem
pa je predlagala za posamezna sodišča nekatere izboljšave glede
materialnega poslovanja. Predlogi se nanašajo na poslovanje pri
vračanju pošiljk, na plačila izvedencem, na poslovanje s Pošto
Slovenije, na izterjavo zapadlih obveznosti, na javno razpisovanje
skupnih nabav in drugo.

Stroški za posodobitev poslovanja pravosodnih organov iz p.p.
5240 (računalniška oprema, avtomobili, pisarniška oprema in
drugo) so se plačevali v skladu z namenom proračuna. Inšpekcija
je pripominjala načinu inventiranja kupljenega premoženja, ki je
po njenem mnenju neustrezno in nepravilno ter v nasprotju z
Zakonom o računovodstvu.

Na porabo sredstev proračuna iz p.p. 5281 - odškodnine za
neopravičeno obsojenim in iz p.p. 6500 najemnine poslovnih
prostorov in selitveni stroški, pripomb inšpekcija ni izrekla.

Tako ni v inventurnih popisih ustreznih evidenc za cca 100 osebnih
avtomobilov, 2000 računalnikov z monitorji in za cca. 50
računalniških mrež.

III. Zaključek

Vsa oprema, ki jo omenjamo in še nekatera druga je v uporabi v
pravosodnih organih zato je naloženo Ministrstvu za pravosodje
, da izda nalog za vpis vsega nepopisanega premoženja
Ministrstvu za finance - Sektorju za računovodstvu, da ga vknjiži
v poslovne knjige koristnikov. Inšpekcija je nadalje ugotovila, da
se tudi medletno evidentirajo stanja sredstev in ne le v tekočem
letu za preteklo leto, kar posledično povzroča nepopolne popise,
neobračunano amortizacijo in popise brez inventarnih številk.

Iz poročila je mogoče ugotoviti, daje največ nepravilnosti in kršitev
bilo ugotovljenih iz področja evidentiranja državnega premoženja.
V ta namen so porabnikom bili izrečeni ustrezni ukrepi in sankcije.
V času začasnosti proračuna za leto 1997, ki je povzročila pri
porabnikih največ nedokumentiranega koriščenja sredstev, lahko
iščemo vzrok za že opisane kršitve in pomanjkljivosti. Poraba
sredstev za subvencije in dotacije z ustreznimi novimi pogoji po
odredbi ... (U.l. 5/98) je postala preglednejša in proračunsko
normalna. Inšpekcija je priporočila vsem porabnikom
proračunskih sredstev, ki imajo v strukturi porabe velik delež
dotacij in subvencij, da poostrijo preglede nad poročili o izvajanju
programov.

Iz obravnavanih problemov nepravilnega, nenamenskega
upravljanja s finančnimi in materialnimi sredstvi je inšpekcija tudi
ugotovila naslednje;
- niso izdelane delitvene bilance premoženja z vsemi izločenimi
organizacijskimi enotami, ki so bile v njegovi sestavi pred letom
1993, še posebej s SSS
- da je Ministrstvo za finance - Sektor za javno računovodstvo za
porabnika M P napačno knjižilo posamezne poslovne dogodke
- da MP v letu 1996 ni v celoti upoštevalo 20 oziroma 30 dnevnega
plačilnega roka oziroma da je te roke v posameznih primerih
dobaviteljem neupravičeno skrajševal- da je z nakupom

12. marec 1999

Inšpekcija je v obravnavanem obdobju velik del svojih kapacitet
usmerjala tudi v posredovanje predlogov in nasvetov za pravilno
in zakonito črpanje sredstev proračuna Republike Slovenije.
Poročilo pripravil
Ivan Potočnik, l.r.
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Poročilo o
IZVAJANJU

SANACIJSKEGA

PROGRAMA

SLOVENSKIH

ZA

OROORJE

ORDORJU

00

00

1.

LETA

-

1998

-

2000,

V

9.1998

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot
njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovala:

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 428-01/98-2 (P)
Ljubljana, dne 2/3-1999
Vlada Republike Slovenije je na 98. seji dne 25/2-1999
obravnavala:

- Metod Dragonja, minister za gospodarske dejavnosti,
- dr. Boris Šuštar, državni sekretar v Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti.

- POROČILO O IZVAJANJU SANACIJSKEGA PROGRAMA
SLOVENSKIH ŽELEZARN ZA OBDOBJE OD LETA 1998 2000, V OBDOBJU OD 1. - 9. 1998,

Borut Šuklje, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

ki ga pošilja na podlagi 20. člena Zakona o privatizaciji
Slovenskih železarn d.d. (Uradni list RS, št. 13/98).

Priloge:
- poročilo
- mnenje
- sklepi

Hkrati pošilja tudi mnenje in sklepe, ki jih je Vlada Republike
Slovenije sprejela ob obravnavi navedenega poročila.
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URESNIČEVANJE SANACIJSKEGA PROGRAMA
SISTEMA SŽ
ZA OBDOBJE 1998-2000
V OBDOBJU I.-IX.1998 IN PREDVIDEVANJA V PLANU
1999
(kratka ocena)

Ljubljana, 25.1.1999

Priloge:
• Plansko pismo
• Izvlečki iz načrta poslovanja
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:a leto 1999
I.

UVOD

Sanacijski program Slovenskih železarn je sprejel Nadzorni svet SŽ in potrdila Vlada
RS na svoji seji dne 5.3.1998.
Temeljni elementi sanacijskega programa so bili:
•

prehod iz statičnih sanacij na dinamično, kar v samem izvajanju sanacije pomeni
usposabljanje posameznih družb za uspešno tekoče poslovanje in njihova
odprodaja strateškim kupcem ali partnerjem

•

usmerjanje dodatne državne pomoči v Slovenske železarne z namenom krepitve
finančnega položaja in zniževanja stroškov financiranja

•

izdelava in izvajanje ukrepov racionalizacij na vseh področjih v vseh družbah

•

zagotavljanje finančnih virov za najnujnejše investicijske projekte.

Sanacijski program je poudaijeno vključeval proizvodne družbe ter delno storitvene
družbe programskega jedra - poslovno aktivne družbe. Neaktivne družbe, ki imajo
velik vpliv na konsolidirane računovodske izkaze, niso bile vključene v sanacijski
program.
Predpostavke sanacijskega programa so bile:
•

država bo takoj po sprejetju sanacijskega programa omogočila operativnost
finančne pomoči

•

cena električne energije bo na nivoju evropske železarske konkurence ( na nivoju
0,05 DEM/K\Vh)
*

•

država bo v času sanacije plačevala obresti iz t.i. železarskih obveznic

•

na trgu ne bo prišlo do bistvenih strukturnih in konjunkturnih sprememb.

Obdobje polovice leta je prekratko, da bi lahko ocenjevali, ali bo sanacija uspešna ali
ne. Hkrati pa je neprimerno konec meseca januaija posredovati oceno poslovanja za
leto 1998, ko bodo dejanski nerevidirani rezultati znani že čez 14 dni.
V letu 1998 so bili brez dvoma narejeni v sistemu Slovenskih železarn pozitivni
premiki v smeri izboljšanja strukture proizvodnega programa - proizvedli smo več
zahtevnejših izdelkov, ki dosegajo na trgu višjo ceno. Prav tako smo dokončali procese
čiščenja bilanc aktivnih družb. Prva faza je bila realizirana v letu 1997, ko smo
vključili v revidiranje in konsolidacijo tudi vse neaktivne družbe in nesporno prikazali
dubioze, ki so v njih nastale.
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V letu 1998 pa smo s pomočjo revizorjev ponovno preverili bilance aktivnih družb in
ob upoštevanju načela resničnosti ter previdnosti oblikovali popravke za določene
postavke v aktivi in to predvsem za:
-

zaloge gotovih proizvodov (novo vrednotenje v družbi Acroni)
zaloge rezervnih delov
osnovna sredstva - oblikovanje popravkov vrednosti za neuporabljana osnovna
sredstva
sporne in dvomljive terjatve.

Na rezultate v prihodnje pa bo imela vpliv odprodaja deležev kapitala družb, kjer se
praviloma srečujemo s problemom prevrednotenih osnovnih sredstev in s tem
premoženja v primerjavi z njihovo tržno vrednostjo.

Že predloženo Poročilo o izvajanju sanacijskega programa Slovenskih železarn v
obdobju I.-IX. 1998 in plan za leto 1999 kažejo, da je sanacijski program možno
realizirati.
V tej oceni bomo poskušali gornjo trditev tudi dokazati, seveda ob upoštevanju vseh
omejitev, ki so navedene.

poročevalec, št. 14
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II.

POSLOVANJE V OBDOBJU I.-DC. 1998 IN PLAN 1999 V
LUČI IZVAJANJA SANACIJSKEGA PROGRAMA

Že v uvodnem delu smo izpostavili, da se je sanacijski program osredotočil na
programsko jedro Slovenskih železarn, ki ga tvorijo proizvodne družbe. Poslovni
rezultati in dinamika poslovanja teh družb namreč dajejo poslovni utrip celotnemu
sistemu Slovenskih železarn. Na drugem nivoju spremljamo storitvene družbe in kot
celoto aktivne družbe, kvartalno pa tudi neaktivne družbe. Za to kratko oceno bomo
analizirali rezultate proizvodnih družb in posebej prikazali poslovne rezultate treh
metalurških družb.
V spodnji preglednici prikazujemo primerjalno izkaze uspeha za proizvodne družbe,
in sicer: iz sanacijskega programa za leti 1998 (sorazmerni del 9/12) in 1999 z
doseženimi v obdobju I.-IX. v letu 1998 in planiranimi za leto 1999.

1. IZKAZ USPEHA

Izkaz uspeha za PROIZVODNE DRUŽBE
v mio SIT

1. Kosmati donos (KD)
2. Odhodki
3. Dobiček poslovanja
Delež v kosmatem donosu
4. Dobiček (izguba) rednega dela
Delež v kosmatem donosu
5. Čisti dobiček
Delež v kosmatem donosu

sanacija
ocena
sanacija
9/t21998 I.-K.1998
1999
46.967
44.911
65.823
48.045
46.308
65.300
-1.077
-1.396
522
-2%
-3%
1%
-2.515
-3.307
-1.238
-5%
-7%
-2%
-2.009
-1.182
-856
-4%
-3%
-1%

Proizvodnja tekočega jekla (t)
Stroški energije (v % kosmat.donosa)
Stroški materiala (v % kosmat.donosa)
Stroški dela (v % kosmat.donosa)
Amortizacija (v % kosmat.donosa)
Odhodki financiranja (v % kos.don.)
Povprečno število zaposlenih

309.673
12
54
19
6
3
5.323

331.880
13
51
20
6
5
5.373

430.552
12
53
17
6
3
5.154

plan
1999
61.425
60.486
939
2%
-475
-1%
-161
0%
453.502
12
48
20
6
2
5.284

Opombe:
Sanacijski plan proizvodnih družb vključuje ludi druibo Fiprom, za katero je bil aprila 1998 uveden
stečajni postopek.
" Načrt za leto 1998je prilagojen dejanskemu poslovanju v letu 1998, saj ne zajema podatkov :a družbo
Fiprom. dodan pa je tudi sorazmerni plan poslovanja drvib SUZ in Elektrode.
"'V sanacijskem programu ni bila vključena druiba Oprema Ravne, zato je v tej tabeli zaradi
primerljivosti izločena iz planskih podatkov za leto 1999
*
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Prihodki iz poslovanja bodo v letu 1998 zaostajali za predvidenimi v sanacijskem
programu, razlogov pa je več:
•

sanacijski program je bil pripravljen na podlagi tržnih razmer v letih 1996 in 1997,
ko je bila konjunktura relativno visoka in s tem tudi cene. V letu 1998 so cene
pričele upadati, najprej na vhodu in kasneje tudi na izhodu. Tako imamo ob večji
količinski proizvodnji in prodaji manjši prihodek, na drugi strani pa je bil prav na
materialnih stroških dosežen ugoden premik deleža materiala v kosmatem donosu
iz v sanacijskem programu predvidenih 54% na doseženih 50%. ki bi bil še večji,
če ne bi imeli v trenutku znižanja cen surovin visokih varnostnih zalog starega
železa.

•

v Acroniju je uvedba proti dumpinškega postopka, zaradi prodaje neijavne hladno
valjane debele pločevine, povzročila znižanje njene prodaje, vplivala pa tudi na
večjo previdnost pri ostalih naročilih, ker je še danes zaključek postopka negotov.
Na rezultate družbe Acroni pa bodo konec leta dodatno negativno vplivale tudi
prevrednotene zaloge, kar se je ob zmanjšanju zalog gotovih proizvodov odrazilo
tudi v večji izgubi.

•

Jeklo Štore je po dokaj ugodnih celoletnih rezultatih prizadela v zadnjih mesecih
leta poplava. Zaradi sanacije jeklarne le-ta ni obratovala več kot mesec dni, nastali
pa so tudi znatni stroški odpravljanja posledic poplav v višini približno 4 mio
DEM.

•

STO Ravne je bil vseskozi v pogajanjih za naročila za ameriški trg na glavnem
proizvodnem programu ( stroji). Pogodbe so bile podpisane šele konec leta 1998
in v začetku meseca januaija. Namenski program družbe pa je zastal zaradi
problemov z realizacijo pogodbe z MORS.

Tako je izguba iz poslovanja v obdobju I.-IX.1998 sicer za 31% večja od predvidene
v sanacijskem programu. Celotna izguba je nižja od planirane v sanacijskem
programu za 41% ( na kar bi lahko tudi dajali poudarek), vendar pa moramo odkrito
povedati, da je le-ta predvsem rezultat prenosa bilance PE Štore iz Metala Ravne na
neaktivno družbo KOPO Trade Ljubljana.
Poslovni rezultati leta 1998 ne bodo v celoti takšni kot smo jih predvideli v
sanacijskem programu za to leto. Razlogov je več, poudarili bomo samo
najpomembnejše:
•

zamik pri zagotavljanju državne pomoči ( koriščenje sredstev dokapitalizacije je
bilo možno šele v oktobru 1998) in s tem povezan kronični primanjkljaj trajnih
obratnih sredstev.

•

spremembe tržnih pogojev, usihanje konjunkture na naših glavnih trgih

•

neob vlado vanje stroškov storitev in stroškov dela tudi zaradi vzdrževanja
socialnega miru

poročevalec, št. 14
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•

nedosledna politika zalog

•

nedoseganje v sanacijskem programu predvidene cene električnew energije

•

še vedno previsok delež stroškov financiranja

Pri analizi doseženega pa ne moremo tudi mimo dejstva, da je bilo potrebno po
kadrovskih menjavah v vodstvu Slovenskih železarn, d.d. in največjih družbah
Slovenskih železarn, način vodenja konsolidirati, to obdobje je trajalo do meseca
septembra.
V jesenskem obdobju smo v vodstvu Slovenskih železarn veliko časa posvetili
načrtovanju poslovanja v letu 1999. Predvsem smo oblikovali instrumente, ki
omogočajo koristiti sinergijo na področju kadrov, motiviranja, financ in skupne
nabave. Zavedamo se, da je za uspešno realizacijo sanacijskega programa ključno
poslovanje v letu 1999.
Planske aktivnosti za leto 1999 so se pričele že jeseni 1998, in sicer s sprejetjem
planskega pisma (Priloga 1) tako na seji Uprave SŽ d.d. kot tudi Nadzornega sveta SŽ
d.d..
Plan za leto 1999 je pripravila Uprava skupaj z vodstvi družb z opredelitvijo, da je
plan, še bolj pa njegovo izvajanje ključnega pomena za uspešno sanacijo.
Temeljni cilji plana za leto 1999 so:
•

realno povečanje čistih prihodkov iz prodaje za 8,7 % za proizvodne družbe

•

dobiček iz poslovanja znaša najmanj 2% kosmatega donosa

•

celotna izguba ne sme presegati 1 % kosmatega donosa

•

znižanje stroškov upravno-prodajne režije za 3%

•

znižanje stroškov vzdrževanja za 5%

•

rast skupnih stroškov poslovanja mora biti nižja od stopnje rasti prihodkov ( za
dve odstotni točki)

•

znižanje finančnih stroškov za najmanj 2 odstotni točki

•

zmanjšanje števila zaposlenih za 2%

•

povečanje obrata vseh oblik obratnih sredstev za 10%

Vzporedno z izvajanjem plana pa bo potekala tudi odprodaja deležev kapitala v
družbah. Trenutno smo v zaključni fazi odprodaje deleža v Jeklu Štore, d.o.o., imamo
že konkretne ponudbe za ITRO Štore, d.o.o. in Valje Štore, d.o.o„ objavljena pa sta
prodajna memoranduma za družbi Tovil Ljubljana, d.o.o. in Armature Muta, d.o.o..
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V nadaljevanju prikazujemo, v podrobnejšo ilustracijo povedanega, rezultate vseh treh
metalurških družb:

ACRONI JESENICE
v mio SIT

1 Proizvodnja tekočega jekla (t)
2 Količinska prodaja (t)
3 Vrednost prodaje
4 Dobiček (izguba) iz poslovanja
5 Dobiček (izguba) rednega dela
6 Celotni dobiček
7 Povprečno število zaposlenih

sanacija
1999
247.950
198.200
28.901
267
-551
-144
1.518

plan
1999
261.352
200.220
22.993
0
-549
-336
1.468

sanacija
1999
95.000
70.000
13.825
112
-405
-428
1.113

plan
1999
100.000
69.540
13.644
456
8
8
1.145

sanacija
1999
87.602
77.000
6.448
-151
-271
-271
479

plan
1999
92.150
80.000
6.340
54
-46
-46
474

METAL RAVNE
v mio SIT

1 Proizvodnja tekočega jekla (t)
2 Količinska prodaja (t)
3 Vrednost prodaje
4 Dobiček (izguba) iz poslovanja
5 Dobiček (izguba) rednega dela
6 Celotni dobiček
7 Povprečno število zaposlenih

JEKLO ŠTORE
v mio SIT

1 Proizvodnja tekočega jekla (t)
2 Količinska prodaja (t)
3 Vrednost prodaje
4 Dobiček (izguba) iz poslovanja
5 Dobiček (izguba) rednega dela
6 Celotni dobiček
7 Povprečno število zaposlenih
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III.

ZAKLJUČEK

Uprava Slovenskih železarn d.d. ocenjuje, da bodo rezultati leta 1998 glede na vse
okoliščine zadovoljivi in da plan za leto 1999, ob prepogoju izpolnjevanja njegovih
predpostavk, zagotavlja doseganje sanacijskih ciljev.
V primeru, da bodo Slovenske železarne morale pokrivati obresti iz obveznic že v letu
1999, to ne pomeni le dodatne izgube v višini 2 mia SIT, temveč tudi nesolventnost
družb Slovenskih železarn, ki se bo tudi odrazila na povečanju vhodnih cen in tako
dodatno povečala stroške surovin in s tem rudi izgubo.
V planih za leto 1999 pa ravno tako niso planirane izgube (ali dobički) iz naslova
prodaje kapitalskih deležev, kajti razlika med knjigovodsko in prodajno vrednostjo je
težko ocenljiva. Izguba (dobiček) se bo odrazila na matični družbi in v konsolidiranih
računovodskih izkazih.
Vsi, ki presojajo rezultate v družbah Slovenskih železarn, morajo upoštevati, da je bil v
zadnjih letih izveden radikalen proces prestrukturiranja sistema. Iz družb Slovenskih
železarn, ki so proizvajale masovna cenena jekla, smo oblikovali tri mini jeklarne. ki
imajo profiliran proizvodni program in se osredotočajo v tržne niše, kjer dosegajo
pomembne tržne deleže.
Ob upoštevanju dosedanjega dela, rezultatov leta 1998 in plana za leto 1999 smo
mnenja, da ni potrebno po obdobju polovice leta izvajanja sanacije spreminjati
ali dopolnjevati sanacijskega programa.
Vsi, ki smo se v sanacijskem programu zavezali za izpolnitev zastavljenega,
moramo izvesti svoje naloge.
Najtežji del je nedvomno na družbah Slovenskih železarn, kjer bo potrebno ob
socialnem partnerstvu s sindikati še bolj zaostriti nadaljnje oblikovanje ukrepov
racionalizacije poslovanja, predvsem pa njihovo izvajanje.

Uprava SŽ d.d.
Predsednik Uprave

Namestnik predsednika Uprave
in član Uprave za ekonomiko in finance

dr. Vasilij Prešem

Član Uprave za proizvodnjo in marketing
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Slovenske železarne d.d., Ljubljana

PLANSKO PISMO

ZA LETO 1999

)

Ljubljana, 5. oktober 1998
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IZKAZNICA DRUŽBE SŽ d.d.

Dražba Slovenske železarne, d.d. je bila vpisana v sodni register pod št.reg.vložka
1/03550/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št.sklepa SRG 94/16109 dne 22.2. 1995.
Osnovni kapital delniške družbe znaša 42.806.000 TSIT in je razdeljen na 428.060
navadnih delnic z nominalno vrednostjo 100 TSIT za eno delnico, lastniki pa so naslednji:
Vlada Republike Slovenije (428.000 delnic), Merkur Kranj (10 delnic), Rotomatika
Sp.ldrija (10 delnic) Kovinotehna Celje (10 delnic), Kovintrade Celje (30 delnic).
Osnovni kapital naj bi se v skladu s sklepom skušČine SŽ d.d. povečal z vstopom novih
delničarjev (ELES; Unior Zreče), vendar vpis v sodni register Še ni bil izvršen.
Slovenske železarne poslujejo kot delniška družba v večinski lasti RS (99,9%). Odvisne
družbe v sestavi delniške družbe so bile na dan 30.6.1998 organizacijsko razdeljene na:
• tri družbe s področja metalurgije,
• osem družb s področja predelave, od tega dve v neposredni reproverigi,
• tri družbe energetike,
• pet družb zunanjetrgovinske mreže in dve predstavništvi,
• deset storitvenih družb,
• dvanajst neaktivnih dražb
• ena družba, v kateri ima koncem manjšinjski delež
Na dan 1.1.1998 je bilo v sistemu SŽ 7.058 zaposlenih.

Člani uprave Slovenskih železarn:

predsednik uprave SŽ d.d.:
Matic Tasič, dr.

namestnik predsednika SŽ i
Borut Meh, dipl.oec.

Član uprave SŽ d.d.:
Vasilij Prešern, prof.dr.

V Ljubljani, 5.10.1998
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1

SISTEM SLOVENSKIH ŽELEZARN - ključni cilji za leto 1999

•

realno povečanje čistih prihodkov iz prodaje za 7%,

•

dobiček iz poslovanja 1% kosmatega donosa,

•

celotna izguba ne presega 2% kosmatega donosa,

•

pozitiven denarni tok,

•

zniževanje stroškov:
1. stroškov upravno prodajne režije za 3%,
2. stroškov vzdrževanja za 5%,
3. rast skupnih stroškov poslovanja po nižji stopnji od rasti prihodkov,

•

povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za 22% (povprečna dodana
vrednost na zaposlenega v letu 1997 22J98 DEM, ocena za leto 1998
26.488 DEM, napoved za leto 1999 32.295 DEM),

• povečanje obrata sredstev za 10%,
•

znižanje finančnih stroškov za 10%,

•

skupna finančna politika - likvidnostna usposobitev ključnih družb,

•

investicije v višini amortizacije, zmanjšane za odplačila dolgoročnih
kreditov in povečane za dezinvesticije,

•

ustvarjeni Čisti dobiček družb ostaja v družbah nerazporejen,

•

zmanjšanje števila zaposlenih v družbah do 31.12.1999 za 2% glede na
stanje 1.1.1999,

•

iskanje trajnih rešitev za problematiko invalidov,

•

politika plač v skladu s kolektivno pogodbo.

12. marec 1999

67

poročevalec, št. 14

Slovenske železarne d. d. Ljubljana - Plansko pismo 1999

2

UVOD

Sanacijski program Slovenskih železarn, katerega sestavni del so tudi sanacijski
programi posameznih družb, je Vlada Republike Slovenije obravnavala v marcu 1998.
S sprejetjem Zakona o privatizaciji Slovenskih železarn so bili dani pogoji za sanacijo
in pri%ratizacijo koncema Slovenskih železarn in posameznih družb v okviru koncema
Slovenskih železarn.
V proćesu prestrukturiranja Slovenskih železarn so se izoblikovala programska jedra
in definirali nosilni proizvodni programi; programsko jedro koncema predstavlja
proizvodnja, prodaja in predelava lastnega jekla. Strukturnim spremembam v
preteklih letih izvajanja sanacije ni sledila tudi finančna reorganizacija družb. S
sprejetjem ukrepov za sanacijo sistema Slovenskih železarn v letih 1997 in 1998 je
država kot lastnik zagotovila najnujnejšo osnovo za finančno sanacijo. Od uspešnega
notranjega prestrukturiranja pa je odvisno, ali bo mogoče zastavljene sanacijske cilje
tudi uresničiti.
Osnovo za preživetje, sanacijo in uspešno poslovanje družb sistema Slovenskih
železarn predstavlja konkurečnost na domačem trgu in v izvozu. Pogoji za
zagotovitev konkurečnosti pa so v nenehnem zniževanju stroškov, dvigovanju
produktivnosti in hitrejšemu obračanju sredstev. Racionalizacija v vseh segmentih
poslovanja je bila vgrajena v sanacijske programe družb Slovenskih železarn, ki so
hkrati pomenili tudi letne načrte poslovanja za obdobje 1998 do 2000. Priprava načrta
poslovanja za leto 1999 pomeni torej nadaljevanje izvajanja zastavljenih sanacijskih
ciljev ob upoštevanju makroekonomskih pogojev poslovanja.
Zaradi pričakovanega upadanje konjunkture na glavnih trgih bo rast vrednosti prodaje
odvisna predvsem od uspešnega trženja jeklarskih izdelkov. Ker bo manjše
povpraševanje povzročilo povečanje pritiska na prodajne cene, bodo pozitivni
rezultati dosegljivi ob uspješni racionalizaciji poslovanja in znižanju stroškov.
Uspešna sanacija družb je zato odvisna od skupnih naporov vseh zaposlenih v
družbah Slovenskih železarn, poslovodstvo posameznih družb pa je odgovorno, da
bodo zastavljeni sanacijski cilji za leto 1999 tudi doseženi.
Leto 1999 bo prelomno za večino družb koncema Slovenskih železarn. Predvideno
krčenje sistema s prodajo delujočih družb in ukinitvijo oziroma pripojitvijo neaktivnih
družb bo v veliki meri spremenilo podobo današnjega sistema Slovenskih železarn.
Do konca leta 1999 naj bi v skladu s načrtom privatizacije odprodali nekatere družbe,
ki ne sodijo v programsko jedro sistema, v kolikor bomo našli ustrezne kupce oziroma
strateške partneije. Načrt poslovanja za leto 1999 se bo zato pripravil alternativno, v
odvisnosti od poteka procesa privatizacije. Zato je plansko pismo s smernicami in
obvezo za pripravo plana namenjeno vsem družbam koncema Slovenskih železarn.
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3

POSLOVANJE V LETU 1998

Primerjava rezultatov poslovanja prvih osmih mesecev leta 1998 z doseženimi v
letu 1997 odraža pozitivne trende v poslovanju večine družb. Spremembe so
predvsem v izboljšanju strukture prodaje v korist izvoza in nižjih odhodkih iz
poslovanja, zaradi česar se je znižal delež izgube iz poslovanja v kosmatem
donosu (I.-VIII1997 11%, 1.-VIII.1998 3%).
Rezultati poslovanja proizvodnih družb v obdobju I.-VIII.1998 so bili slabši od
planiranih. Dosežena vrednost prodaje je bila v tem obdobju za 5% nižja od
načrtovane. Na domačem trgu je bilo prodanega za 10% več blaga in storitev,
medtem ko je prodaja v izvozu zaostala za 12% za planirano. Zbirno so bili
odhodki iz poslovanja večji od kosmatega donosa, zaradi Česar so proizvodne
družbe poslovale z izgubo iz poslovanja v višini 3% kosmatega donosa.
Po ocenah družb bodo tudi rezultati poslovanja do konca leta v povprečju
zaostali za planiranimi, vendar pa trendi v posameznih družbah in po panogah
niso istosmerni.
Gibanje vrednosti prodaje v obdobju 1995-1998 - v mio DEM
Proizvodne družbe SŽ

3.1

Metalurške družbe

Zaradi kritične situacije na trgu in notranje neprilagojenosti tržnim razmeram
družba Acroni Jesenice predvideva, da do konca leta ne bo mogla izpolniti
načrta prodaje, posledica tega pa je nepokrivanje fiksnih stroškov m večja izguba
od planirane za najmanj 500 mio SIT. Zaradi uvedbe antidumpinškega postopka
in morebitnih odzivov na to na trgu bi se lahko do konca leta 1998 rezultat še
poslabšal.
Družba Metal Ravne ie pripravila načrt za leto 1998 pod predpostavko, da se v
poslovanju ne bodo več pojavljali vplivi nerešene problematike PE Štore. Za PE
Ravne naj bi do konca leta presegli načn prodaje in zmanjšali stroške poslovanja
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ter tako poslovali z dobičkom iz poslovanja in dosegli celotno izgubo v višini
40% planirane oziroma 2% ocenjenega kosmatega donosa. Zaradi vpliva
stroškov, ki nastajajo na PE Štore zaradi neizvedenega prenosa, pa bo celotna
izguba družbe Metal Ravne večja; znašala naj bi približno četrtino čiste izgube
leta 1997. S prenosom sredstev in virov sredstev PE Štore konec meseca avgusta
dodatnih stroškov iz tega naslova do konca leta ne bo.
Tudi družba Jeklo Štore je izkoriščala ugodna tržna gibanja in povečala
količinske in vrednostne parametre, vendar pa poslovanje družbe ni bilo
stroškovno obremenjeno v celoti zaradi neizvedenega prenosa osnovnih sredstev
in posledično premajhnega kapitala. Čista izguba naj bi glede na pričakovana
tržna gibanja do konca leta dosegla 65% načrtovane. Družbo bomo predvidoma
do konca leta 1998 prodali.

3.2

Strojegradnja in predelava

Družba Stroji in tehnološka oprema Ravne (STO) si je za leto 1998 zastavila
zelo ambiciozen načrt, ki ga ne bo uspela izpolniti. Zaradi premajhnih naročil in
neobvladovanja stroškov bo družba leto 1998 po oceni zaključila z izgubo v
višini 400 mio SIT. Planirana izguba iz poslovanja bo sicer nižja od dosežene v
letu 1997, ko je znašala 19% kosmatega donosa, tudi zaradi organizacijskih
sprememb (izločitev obrata, ustanovitev nove družbe Oprema Ravne). Od
planiranih stroškov najbolj odstopajo predvsem stroški materiala in storitev.
Med družbami predelave bo najbolje poslovala družba Noži Ravne, predvidoma
bodo dosegli načrtovani dobiček. V družbi Armature Muta bo izguba nižja od
načrtovane. Slabša tržna situacija v drugi polovici leta bo vplivala tudi na
proizvodnjo vijakov; kljub temu bo družba Tovil Ljubljana dosegla pozitiven
rezultat. Podobno napovedujejo tudi v družbi TIO Pnevmatika Lesce, Čeprav bo
ta cilj z ozirom na tekoče rezultate težko dosegljiv.
Družbi SUZ Jesenice in Elektrode Jesenice, ki sta s proizvodno dejavnostjo
pričeli v letu 1998, bosta do konca leta poslovali z dobičkom. Njuni rezultati so
neprimerljivi z rezultati ostalih družb, saj v družbi Elektrode Jesenice ni rešeno
vprašanje osnovnih sredstev v uporabi (last družbe Fiprom Jesenice v stečaju),
družba SUZ pa je registrirana kot invalidsko podjetje.

3.3

Storitvene družbe

Storitvene družbe so v obdobju I.-VIIL 1998 v povprečju poslovale slabše, kot so
načrtovale. Rezultati družb energetike, ki predstavljajo infrastrukturo sistema
Slovenskih železarn, so zaradi ugodnih cenovnih gibanj in večjih nabavljenih
količin izjemno dobri. Slabše poslovne rezultate pa sta dosegli družbi Meting
Jesenice in Stanovanjsko podjetje Ravne, ki izgubo dosegata predvsem zaradi
načina revalorizacije sredstev in virov sredstev. V rezultate družb v tem obdobju
je vključen tudi KOPO Ljubljana, ki pa v letu 1998 praktično ni imel več
nobenih poslov. Zaradi nakopičenih izgub iz preteklih let je trajni kapital družbe
negativen in s tem so izpolnjeni* pogoji za stečaj; predlog je potrdila tudi
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skupščina družbe. Pri ostalih družbah od načrtovanih rezultatov poslovanja v tem
obdobju ni bilo večjih odstopanj.
Družbe zunanjetrgovinske mreže v letu 1998 niso opravile svojega poslanstva.
Delež prodaje preko zunanjetrgovinskih družb se je znižal, prav tako pa niso
prispevale h krepitvi finančnega položaja družb Slovenskih železarn.

3.4

Neaktivne družbe

Neaktivne družbe so v letu 1997 prispevale precejšen delež k celotni izgubi
koncema Slovenskih železarn. V obdobju I.-VI. 1998 je znašala izguba
neaktivnih družb skoraj 1 mlrd SIT, nastala pa je predvsem kot posledica
neusklajenosti knjiženja prenosa premoženja družbe Ingstor Štore na družbo
Energetika Štore. Tudi v letu 1998 bodo nekatere neaktivne družbe še izkazovale
izgubo zaradi nerealno vrednotenega premoženja, predvsem zemljišč. V okviru
koncema teče koordinacija za razreševanje problematike neaktivnih družb, tako,
da seje v letošnjem letu njihovo število že zmanjšalo za 5 družb in sicer zaradi
pripojitve drugim aktivnim družbam (Siko Jesenice, Rentax Jesenice, Varing
Jesenice, Hrast Jesenice in Steeltrans Jesenice). V letu 1999 naj bi se
razreševanje te problematike nadaljevalo.

4

4.1

MAKROEKONOMSKO OKOLJE V LETU 1998 IN NAPOVEDI
ZA LETO 1999
Razmere na trgu

V letu 1998 je tržne razmere na evropskih in svetovnih trgih zaznamovala
gospodarska kriza v Aziji predvsem v Hong Kongu, Tajski, Maleziji, Južni
Koreji, Japonski in Indoneziji, popolni zlom finančnega sistema v Rusiji ter
grozeča resna opozorila iz Južne Amerike (Brazilija, Argentina, Mehika) o
bližajočih se finančnih in gospodarskih pretresih, čeprav gibanja borznih
indeksov tega še ne kažejo.
Sledeč trende razvoja svetovnega gospodarstva in še posebej industrijskih panog,
ki so in bodo tudi v bodočnosti pomemben porabnik jekla, je rast proizvodnje in
porabe jekla močno odvisna od stopnje gospodarske rasti v posameznih državah
in regijah. V zadnjih nekaj letih v svetu beležimo pozitivno gospodarsko rast.
Za leto 1998 ekonomisti napovedujejo 4,3% rast svetovnega gospodarstva. V
državah Evpropske unije naj bi bila v letu 1998 stopnja gospodarske rasti v višini
2,7% (v letu 1996 je na primer le-ta znašala 1,7%) in v ZDA 2,5%.
Negativen trend pa je zaznati v Aziji, kjer je bila stopnja gospodarske rasti v letu
1995 9,1%, v letu 1997 5,6% za leto 1998 pa napovedujejo da bo okoli 3%.
Na jeklarske tržne razmere pa poleg omenjenega močno vpliva tudi povečevanje
izgradnje novih kapacitet za proizvodnjo jekla, predvsem v zadnjih dveh letih
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Za Slovenske železarne, ki svojo proizvodnjo specializirajo na proizvodnjo in
predelavo visokokvalitetnih jekel tako ploščatega kot dolgega programa so
najboj pomembna tržna nihanja pri nerjavnih, visokolegiranih in specialnih
jeklih.
Evropske tržne razmere so se v letu 1998 izrazito spremenile predvsem za
ploščati neijavni program. Zlom azijskega gospodarstva ima za posledico
omejevanje uvoza jekla na te trge in občutno povečanje izvoza presežkov jekla iz
teh trgov predvsem na evropski in ameriški trg. Evropski proizvajalci se poleg
omejevanja izvoza na azijske trge soočajo tudi z zmanjšanjem izvoza na trge
ZDA zaradi uvedb anti-dumpinških postopkov s ciljem zaščite ameriške domače
jeklarske industrije. Ruska kriza je še dodatno prispevala k zmanjšanju izvoza,
predvsem nemških jeklarjev, saj so izpadli veliki že začeti projekti na vzhodu.
V letu 1998 so se na evropskih trgih kljub 2-3% porastu porabe jekla zaradi
zmanjšanja izvoza in povečanja proizvodnje, ki presega potrebe evropskih
porabnikov jekla, pojavili veliki presežki ploščatega neijavnega jekla. Posledica
tega je padec prodajnih cen nerjavnega ploščatega jekla v prvem polletju v
povprečju za 10% v primerjavi z enakim obdobjem leta 1997 ter
poslabšanje pogojev prodaje, ki se odraža v zahtevah po krajših dobavnih
rokih, podaljšanju plačilnih rokov in zavlačevanju v odpoklicih blaga.

Gibanje cen nerjavnih jekel v letih 1997 in 1998
(USD't)
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Dokaj ugodne tržne razmere pa še vedno veljajo za program elektropločevin in
program visokokvalitetnega paličastega jekla, predvsem orodnih jekel, Čeprav se
tudi tu že kažejo znaki pešanja povpraševanja in stagnacije v porabi.
Proizvajalci jekla so v letu 1998 zaradi tržnih presežkov strateških surovin za
proizvodnjo jekla predvsem niklja, kroma, starega železa in legiranega odpadka
beležili zelo ugodne tržne razmere na strani proizvodnih inputov Na primer
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cena niklja je v mesecu avgustu 1998, ko je padla pod 4.000 S/t, po enajstih letih
doživela rekorden padec.
Gibanje cen starega železa v letih 1997 in 1998
v USD,'t fob Rotterdam

—

—HMS ]

HMS I & 2

Gibanje cen niklja in legiranega odpadka v letih J995 - 1998
(Vir: Metal Bulletin)

Glede na takšne tržne razmere so tržne ocene strokovnjakov glede trendov
gibanja porabe in cen jeklarskih izdelkov v letu 1999 zelo različne.
Nekateri strokovnjaki predvidevajo, da ne bo prišlo do bistvenih sprememb glede
prodajnih cen. Napovedujejo, da bodo cene neijavnih jekel na tako nizkem
nivoju vsaj Še do konca leta 1999, vendar tega ne more nihče zagotovo
napovedati, saj se lahko tržna situacija zaradi močnega vpliva t.i. "global
plaveijev", ki kreirajo jeklarsko tržno politiko, hitro spremeni.
Poraba jekla je močno odvisna od rasti družbenega bruto produkta v posamezni
državi, vendar pa se primeri med seboj razlikujejo od države do države delno tudi
zaradi lokacije in stanja sektoijev-porabnikov. Področja, kjer je največja poraba
jekla so zahodna Evropa (predelovalna industrija-še posebej kmetijska,
prehrambena, kemična, proizvodnja gospodinjskih aparatov, elektroindustrija,...),
severna Amerika (transport-Še posebej avtomobilska industrija vključno s
proizvodnjo tzpušnih sistemov,...). Japonska in Azija (gradbeništvo,
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avtomobilska industrija,...). V letu 1997 so omenjena področja porabila okoli
90% v svetu proizvedenih količin jekla. Tudi v prihodnje bodo ta področja ostala
najpomembnejši porabniki jekla.
Pritiski na znižanje cen in cenovna nihanja bodo še naprej vplivali na prodajne
cene jekel, ki so tesno vezane na stopnjo izkoriščenosti svetovnih proizvodnih
kapacitet-te pa danes občutno presegajo tržne potrebe in na gibanje stanja zalog
pri proizvajalcih, trgovcih ter porabnikih. Ob predpostavki, da bo ohranjen
pozitiven trend svetovne gospodarske rasti, da bodo cene strateških surovin za
proizvodnjo jekla (staro železo, legiran odpadek, nikelj, krom,...) ostale še naprej
na tako nizkem nivoju in da se bodo svetovne zaloge jekla ohranjale v nekih
normalnih okvirih, se za leto 1999 predvideva povprečna rast porabe jekla
med 3-4% letno.
Indikatorji konjunkturnih gibanj ra leto 1999:
Realna rast v %:

BDP

Industrijska
Bruto
Uvoz blaga in
proizvodnja
investicije
storitev
Slovenija
2,7
|
2,7
6.5
6,5
2,7
n.p.
EU -skupaj
4,9
6.6
- Nemčija
2,8
3,4
4,4
5,7
3,0
|
3.0
- Italija
6,2
10,2
- Francija
3.1
1
3,2
4,2
4,1
- Avstrija
3.0
|
4.5
4,8
5,6
Vir: Ekonomsko ogledalo 7/98 in Pomladansko poročilo 1998, Zavod za makroekonomske
raziskave
Za Slovenske železarne so najpomembnejša tržna gibanja na trgih Evropske
unije, kjer realiziramo okoli 78 % celotnega izvoza. Države kot Nemčija, Italija,
Avstrija in Francija bodo tudi v letu 1999 naši najpomembnejši trgi V
prihodnjem letu bodo naše prodajne aktivnosti predvsem usmeijene v iskanje
novih trgov izven Evropske unije, v iskanje strateških partneijev, boljše
poznavanje potreb kupcev in končnih porabnikov, predvsem pa v sledenje
razvoju konkurence.
Ne glede na to ali bodo cene starega železa, neijavnega odpadka, niklja, kroma in
ostalih strateških surovin ostale na nizkem nivoju ali pa se bo njihova cena v
prihodnje dvigovala, pa bodo stroški proizvodnih inputov odvisni tudi od naše
pogajalske spretnosti in skrbi za optimiranje nabavnih kanalov.

4.2

Tečajna politika

Ob dejstvu, da so družbe Slovenskih železarn aktivni izvozniki, bi ob ugodnejši
tečajni politiki na prodajni strani lahko dosegle boljše rezultate poslovanja. Tečaj
nemške marke je bil v pomladnih mesecih leta 1998 celo pod nivojem iz
decembra 1997, šele avgusta je dosegel vrednost iz decembra 1997. Ocenjujemo,
da je bil zaradi negativnega vpliva tečajne politike precenjenega tolaija v osmih
mesecih leta 1998 rezultat proizvodnih družb Slovenskih železarn slabši za
približno 500 mio SIT.
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Kumulativne stopnje rasti tečaja DEM in domače inflacije
v obdobju 1.-VJI1.1998

Glede na izkušnje preteklih let bo tudi v letu 1999 tečajna politika konzervativna,
zato kljub pritiskom gospodarstva ni pričakovati velikih sprememb tečaja.
Izhodišče za pripravo načrtov za leto 1999 bo tečaj za DEM in veljavna
medvalutna razmeija na dan 30.9.1998 po srednjem tečaju Banke Slovenije. Za
leto 1999 predpostavljamo, da bo gibanje (rast) tečajev sledilo gibanju domače
inflacije.

4.3

Cena energentov

Med elementi zunanjega okolja, ki imajo največji vpliv na pogoje poslovanja
Slovenskih železarn, je cena energentov. Stroški energije na letnem nivoju
pomenijo 14% v strukturi ustvarjenega kosmatega donosa. Največji delež
med energenti imajo stroški električne energije.
V skladu z dolgoročno strategijo gibanja cen električne energije naj bi se cena
električne energije v letu 1999 realno povečala za 7%. To izhodišče je bilo
upoštevano tudi pri pripravi sanacijskega načrta. V kolikor v začetku oktobra ne
bo prišlo do dogovora o nižji ceni električne energije, se upoštevajo sledeče cene:
Električna
energija
1999

Jesenice
Pf/kWh
9,40

Leto 1999
Delež cene za obločne peči
Delež cene za ostali odjem

Štore
Pf/kWh
8,50
Jesenice
0,669
1,305

Ravne
Pf/kWh
9,00
Store
0.657
1.266

Ravne
0,674
1,287

Cena zemeljskega plina se v letu 1999 predvidoma ne bo povečala. Ker pa je
odprava oziroma znižanje ekološke takse v naslednjem letu vprašljivo,
predlagamo naslednjo ceno za zemeljski plin:
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Zemeljski
plin
1999

4.4

Jesenice
Pf/Sm3
27,70

Štore
Pf7Sm3
29,80

Ravne
Pf/Sm3
28,60

Obrestna mera

Zniževanje obrestnih mer za bančna posojila seje nadaljevalo tudi v letu 1998, k
Čemer je največ prispevalo zmanjševanje temeljne obrestne mere in zmanjšanje
pasivnih obrestnih mer zaradi medbančnih dogovorov. Pričakovane realne
obrestne mere za nove zadolžitve v letu 1999 naj bi se gibale za krakoročno
zadolževanje okrog 5%, za dolgoročno zadolževanje pa okrog 6%. Obrestne
mere za kredite s poroštvo države pa se bodo predvidoma gibale med 3% in 4%.

4.5

Predpisi in uprava

Davek na dodano vrednost je v veljavi v državah članicah Evropske unije, v letu
1999 pa naj bi ga uvedli tudi v Sloveniji. Trenutno je v pripravi predlog zakona,
davek na dodano vrednost se bo predvidoma pričel obračunavati s 1. julijem
1999. Vpliv davka na dodano vrednost na poslovanje družb Slovenskih železarn
bo odvisen od makroekonomskih pogojev. Po ocenah davek na dodano vrednost
ne bo imel neto efekta na rezultate poslovanja, zaradi kreditne metode obračuna
pa bo vplival potreben obseg obratnih sredstev.

4.6

Kadrovska gibanja

i

Na področju kadrovske politike se že nekaj let nazaj srečujemo s strukturno
deficitarnostjo kadra, višanjem starostne strukture zaposlenih in večanjem deleža
invalidov. To je predvsem posledica odpuščanja delavcev po »mehki varianti« in
sistemsko neurejeni zakonodaji, ki ščiti posamezne kategorije delavcev.
Proizvodnim podjetjem v sistemu slovenskih železarn je nenaklonjen tudi šolski
sistem, ki zaradi mentalitete mladih in njihovega nezanimanja, ukinja posamezne
programe izobraževanja.
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5

CILJI ZA LETO 1999

Uresničevanje sanacije je pogojeno z uresničevanjem ciljev, ki smo si jih
zastavili v sanacijskem programu po posameznih segmentih poslovanja. Cilje bo
kvantificirala vsaka družba v svojem načrtu, pri čemer bo upoštevala generalne
usmeritve poslovne potitike v letu 1999.

S. J

Proizvodnja in tehnologija

Obvladovanje proizvodnje in tehnologije je tisto področje, kjer je z
racionalizacijo mogoče dosegati največje prihranke na področju zniževanja
stroškov. Zato bo potrebno:
• preiti od tehnološkega na marketinško razmišljanje tudi v proizvodnji,
• prilagoditi proizvodne kapacitete in izdelke kakovostnim zahtevam trga in
zmanjšati stroške reklamacij, dodelav in predelav,
• veliko pozornost bo potrebno posvetiti stroškom vzdrževanja, saj jih bo v letu
1999 potrebno zmanjšati za 5% v primeijavi z doseženimi v letu 1998. Zato
bomo, kjer je možno, uvedli princip avtonomnega vzdrževanja.
• povečati učinkovitost gospodarjenja z obratnimi sredstvi; pri Čemer je glavna
naloga znižanje zalog materiala in medfaznih zalog,
• povečati izplen in izkoriščenost kapacitet ter znižati potroške; to je povezano z
tekočim odvijanjem proizvodnega procesa, zmanjšanjem nepredvidenih
zastojev, koordinacijo med posameznimi proizvodnimi obrati in odpravljanju
napak zaradi malomarnosti. Nepravilnosti v proizvodnji je potrebno
evidentirati in tudi ovrednotiti.
• zmanjšati specifične porabe energentov na enoto proizvoda,
• zmanjšati zaostanke v proizvodnji,
• posodabljati tehnologijo na temelju lastnih virov v okviru prostega dela
amortizacije ali preko povezave s strateškimi partnerji.

5.2

Trženje in nabava

Načrtovani cilj realne rasti prihodkov iz prodaje v povprečju za 7% v letu 1999 je
mogoče doseči, vendar bo morala biti področju trženja namenjena velika
pozornost in vloženo veliko truda. Za družbe Slovenskih železarn, ki na največjih
trgih niso pomemben partner, bo glavna naloga povečevanje tržnih deležev in
iskanje strateških partneijev, kot so veliki trgovci in končni porabniki, zato bo
potrebno:
• intenzivno raziskovati trge z namenom širitve in napovedovanja sprememb,
• z agresivnim tržnim pristopom pridobiti nove kupce in nove posle ob
povečevanju deleža fiksnih pogodb,
• odkrivati nove tržne niše,
• optimizirati prodajno mrežo, s poudarkom na razvoju lastne,
• izključiti posrednike iz prodajnih poti.
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• oblikovati lastne blagovne znamke.
Glede na to, da ima družba Acroni svoje proizvodne kapacitete na programu
hladno valjanih pločevin že izkoriščene in da so na posameznih prodajnih
programih tržni deleži na trgih ES že dosegli nivo, ki je postal zelo moteč za
konkurenco kot na primer na programu neijavnih debelih pločevin 6-8% in na
programu hladno valjanih elektropločevin 5-6% tržni delež, bo potrebno v letu
1999 tržne aktivnosti preusmeriti v intenzivnejše trženje toplo valjanih pločevin,
kjer so tako proizvodne kapacitete kot tržne možnosti še neizkoriščene. S
prodomejšo strategijo trženja bo potrebno ponovno pridobiti kupce, ki smo jih
zaradi neizpolnjevanja dobavnih rokov v zadnjih dveh letih izgubili, kar še
posebej velja za trge ZDA.
Družba Metal je v zadnjem letu napravila velik premik v strukturi prodajnega
asortimana v korist povečanja deleža orodnih in specialnih jekel. Tudi v letu
1999 bodo ta jekla predstavljala težišče prodajnih aktivnosti, njihov delež naj bi
se v prodajni strukturi Še nadalje povečeval. Se posebej pa bo dan poudarek na
povečanju deleža prodaje ploščatega dolgega programa. Z agresivnejšim
trženjem na trgih izven tradicionalnih trgov EU (Turčija, Poljska, Češka, Ex
YU,...) bo v letu 1999 v primerjavi z letom 1998 možno vrednostno prodajo
povečati v povprečju za 3%.
Optimalna nabavna funkcija bo v družbah zniževala cene na inputu in tako
prispevala svoj delež k ustvarjanju dodane vrednosti. Zagotovitev finančnih
sredstev za nabavo strateških surovin in materialov je eden od pogojev za
doseganje nižjih nabavnih cen. Še naprej se bo izvajal projekt koordiniranih
nakupov strateških surovin s ciljem doseganja čim višjih diskontov za količine,
ugodnih cen in ugodnih plačilnih pogojev. Še posebna pozornost bo posvečena
zniževanju stroškov zunanjih storitev ter eksternim naroČilom.

5.3
•

•

•

•
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Kadri
v letu 1999 bomo ob ustreznih organizacijskih spremembah in izboljšanju
organizacije dela v podjetjih izvedli notranje prerazporeditve in delavce z
izobraževanjem usposobili za opravljanje več del (multi skiling). Na novo
bomo zaposlovali le deficitarne in strokovne kadre,
predvidevamo zmanjšanje števila zaposlenih za 2% (125). Program
odpuščanja delavcev bomo izvajali v skladu z obstoječo zakonodajo in z
aktivno politiko zaposlovanja (vključevanje v sklade dela in iskanje ustrezne
zaposlitve), pri čemer pričakujemo pomoč države.
na področju nagrajevanja bomo ostali na nivoju oktobrskih plač ter ob
upoštevanju obstoječe panožne kolektivne pogodbe. V teh okvirih bomo v
posameznih podjetjih izdelali stimulativnejši sistem nagrajevanja.
v sistemu Slovenskih železarn imamo še vedno zaposlenih 834 invalidov
(13%), od katerih jih je 290 na čakanju, zato bomo nadaljevali z aktivnostmi
iz leta 1998 v smeri iskanja trajnih rešitev (skladi dela, razvijanje programov
primernih za delo invalidov, prezaposlitve v invalidska podjetja, ponovna
ocena delovne zmožnosti). Izvajanje teh aktivnosti je za posamezna podjetja
preobremenjujoče, zato tudi na tem področju pričakujemo pomoč države
79
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5.4

še naprej bomo spodbujali izobraževanje zaposlenih, zlasti na strokovnem
področju in v smeri izboljšanja kulture podjetja.
Finančno poslovanje

Cilji finančnega poslovanja za leto 1999 so predvsem:
• znižanje cene kapitala, pri čemer naj bi bil efekt v znižanju finančnih stroškov
za 10%,
• doseči večjo angažiranost bank v sistemu Slovenskih železarn, predvsem pri
financiranju tekočega poslovanja in zagotavljanju likvidnosti družb. Vodstvo
Slovenskih železarn se bo zavzemalo, da bo kooperativnost bank na tem
področju eden od kriterijev pri izbiri kreditodajalcev kreditov z državnimi
poroštvi,
• izvajanje skupne finančne politike; pripravljena bo enotna finančna politika za
družbe sistema Slovenskih železarn, ki bo sestavni del plana za leto 1999.
• dodeljevanje sredstev dokapitalizacije v skladu s sprejetimi kriteriji in
uspešnostjo izvajanja sanacijskega programa.
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6

6.1

PRIPRAVA NAČRTOV DRUŽB

Roki za pripravo planskih dokumentov

1.faza (proizvodnja, prodaja, investicije, kadri, nabava, projekti) do 16.11.1998,
2.faza (izkaz uspeha in bilanca stanja) do 30.11.1997,
3.faza (oblikovani planski dokumenti v skladu z minimalno vsebino) do
7.12.1998
4.faza (usklajevanje in oblikovanje planskega dokumenta sistema SŽ kontrol in g SŽ d.d.) do 15.12.1998
5.faza (Čistopisi) do 10.1.1999
6.faza (potrditev planov na skupščinah družb) do 30.1.1999

6.2

Oblika planskih dokumentov

Minimalne sestavine planskega dokumenta:
1.
2.
3.
4.

Uvod
Povzetek (strategija, cilji, kritične točke, rezultati)
Analiza stanja panoge in družbe, pričakovana gibanja v letu 1999
Načrt po posameznih segmentih poslovanja:
• proizvodnja jekla (proizvodnja metalurških proizvodov po obratih
predelave jekla) v tonah, pregled planiranih izplenov, specifičnih porab,
(samo za metalurške družbe)
• prodaja (ton, SIT in DEM), izvoz po trgih (ton, DEM), specifikacija že
sprejetih naročil oziroma sklenjenih dolgoročnih pogodb (000 SIT),
struktura asortimana,
• nabava strateških surovin in materialov(uvoz, Slovenija, količinsko in
vrednostno), poraba električne energije in plina,
• investicije (pregled investicij, viri financiranja),
• število zaposlenih (plan gibanja zaposlenih po mesecih), presežki
• izkaz uspeha (izdelan po kvartalih) in bilanca stanja (1.1.1999 in
31.12.1999). izkaz finančnih tokov
5. Projekti z navedenimi terminskimi roki, nosilci kot tudi kvantificiranimi
učinki,
6. Analiza občutljivosti na spremembo posameznih parametrov (tečaj DEM,
stroški dela,....), ki bo omogočila lažjo analizo odstopanj,
7. Ukrepi za doseganje planiranih rezultatov.
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7

ZAKLJUČEK

Zavedamo se, da so cilji, zastavljeni v tem planskem pismu zahtevni,
morda za koga nerealni. V resnici pa ne pomenijo nič drugega, kot
izpolnjevanje sanacijskega programa, ki smo ga pripravili v družbah
in sistemu Slovenskih železarn kot podlago za sprejem Zakona o
privatizaciji. Lastnik je verjel v realnost plana, hkrati pa izrazil
zaupanje

poslovodnim

ekipam

s

sprejetjem

odločitve

o

dokapitalizaciji. Ravno zaradi tega je naša odgovornost za uspešno
izvajanje sanacijskega programa toliko večja.

V zadnjih

letih

so bili

realizirani veliki

premiki

pri

čiščenju

programov v vseh družbah sistema. Žal smo nekoliko zanemarili
poslovno

organiziranost,

predvsem

pa

izgradnjo

odnosov

med

povezanimi družbami. Zaradi tega bo pomembna naloga uprave
koncema Slovenskih železarn, da se matična družba preoblikuje v
strateško finančni holding in s tem omogoči izkoriščanje sinergije, ki v
sistemu brez dvoma obstaja. Ključna naloga bo tudi normaliziranje
finančnega položaja posameznih družb, ki pa ga ne bo mogoče
vzpostaviti brez sodelovanja lastnika.

V Slovenskih železarnah so tudi zaposleni

potencial in vrednota.

Storili bomo vse, da še bolj motiviramo sodelavce za uspešno delo, ne
toliko z materialnimi oblikami stimulacij, ki so zaradi slabih poslovnih
rezultatov

omejene,

kot

z

nematerialnimi

stimulacijami

in

vzpodbudami.
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8

PRILOGA

•

Konsolidirani izkaz uspeha in konsolidirani izkaz stanja sistema Slovenskih
železarn; realizacija 1997, ocena 1998 in napoved za leto 1999;
Metodološka pojasnila: Ocena konsolidiranih izkazov za leto 1998 in napoved za
leto 1999 sta pripravljeni v stalnih cenah na dan 30.9.1998 in ne upoštevala
revalorizacije sredstev in virov sredstev ter vpliva revalorizacijskih učinkov na
rezultate poslovanja.

•
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KONSOLIDIRANI IZKAZ USPEHA ZA SISTEM SLOVENSKIH ZELEZARN
m sit

OPIS
___
1. Cisti prihodki od prodaje
- Slovenija
- izvoz
2. Sprememba vrednosti zalog (+-)
3. Usredstvena lastna proizv.in stor.
4. Drugi prihodki iz poslovanja

REVIDIRANO
1,X1LW—
ZNESEK
%

OCENA
1998
ZNESEK

%
96
32
64
3
0
1

NAPOVED
1999
ZNESEK
107,32
61.602.301 101
19.788.405
32
41.813.896
69
(822.504) 0)
30.000
0
100.000
0

55.788.896
20.089.203
35.699.693
14.444
0
125.585

100
36
64
0
0
0

57.398.250
19.212.044
38 186.206
1.606.527
83.547
496.750

L KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJ,
T Stroški blaga.mat.in storitev
- Nabavita vrednost prod.blaga
- Stroški materiala
- Stroški energije
- Stroški storitev
6. Stroški dela
7. Amortizacija
8. Drugi odhodki poslovanja
9. SkUpaJ ObHobKl M EOSLOVANV

55.928.925
41.302.092
1 259.085
26.200.174
8.506.345
5.336.488
14.429.345
4.666.782
2.901.644
63.299.863

100
W
2
47
15
10
24
8
5
111

59.585.074 100
42.750.754 1T
811.924
1
27.426.034 46
8.873.301 15
5.639.495
9
13.391.390 22
4.286.336
7
992.071
2
6l.4iO.551 103

60.909.797
43.334.945
800.000
28.201.533
8.796.809
5.536.604
12.271.907
4.300.000
500.000
60.466.fc52

100
71
1
46
14
9
20
7
1
99

H.
10.
11.
12.
13.

(7370.938) (13)
9.772
0~
(99.838) (0)
1.359.476
2
5.526.437
10
3.184.361
6

(1.835.477) (3)
0
(T
1.894.513
3
1.225.853
2
9.393.426 16
2.681.558
5

502.945
0
0
1.225.853
3.362.561
3.362.561

0
0
2
6
6

10. DOBIČEK (IZGUBA) REDNEGA PO (11.627.965) (21)
14. Izredni prihodki
4.725.273
8
15 Izredni odhodki
7.785.529
14

(8.108.537)- (14)
L23T577
2~
283.398
0

(1.633.762)
100.660
300.000

(3)

IV. CELOTNI DOBIČEK (IZGUBA)
16. Davki iz dobička
17. Drugi davki

(14.688.221) (26)
ilT

(7.153.658) (12)

(1.233.762)

(2)

V- CISTI DOBIČEK (IZGUBA)

(14.689.501) (26)

(7.1S3.658) (12)

(1.233.762)

(2)

(2.704.156) (5)
(10.022.719) (18)
14 612.389 26
22.198

2.450.859
4
(2.867.322) (5)
15.227.793 26
26.488
1,19

4.802.945
3.066.238
18.397.355
32.295
1.22

DOBIČEK (IZGUBA) IZ POSLOVAft
Prihodki od deležev iz dobička
'
Revalorizacijski izid (+-)
Prihodki financiranja
Odhodki financiranja
- od tega obresti

ANALITIČNI PODATKI
CASH FLOW 1,(11+7)
CASH FLOW U.(V+7-ll)
Dodana vrednost
Dodana vrednost /zaposlenega
Stopnja rasti
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KONSOLIDIRANA BILANCA SREDSTEV ZA SISTEM SLOVENSKIH ZELEZARN

v 000 SIT
ZA
ST

OPIS

1. STALNA SREDSTVA
1.1. Nematerialne naložbe
1.2. Materialne naložbe

r£v1MRaNĆ>
31.12.1997
Znesek
STR.

OCĆMa
3 U 2.1998
Znesek TTK.

NaPOved
31.12.1999
»—STR"

69
1
68

70.337.225
Š89.290
69.447.935

69
T
68

4
0

4.539.588
4.275.214
264.374

4
4
0

27
12
5
7
11
T
7
0
3

26.872.482
12.474.466
5613.510
6.860.956
11.198.016
3.829.056
6.886.749
482.211
3.200.000

26
12
6
7
11
4"
7
0
3

74.932.367
121.283
74.811.084

70
0
70

71.684.030
936.095
70.747.935

2. DOLGOROČNA GIBLJIVA SREDSTA 3.371.351
2 1. DR finančne naložbe
2.683.356
2.2. DR terjatve iz poslovanja
687.995
.
3. KRATKOROČNA GIBLJIVA SREDS' 28.748.619
3.1. Zaloge
12 014,060
014.060
a) R-3
j.397.483
6616.577
b) R-6
3.2. Kratkor.teijatve iz posl.
11.498.007
a) domači kupci
4.510.599
b) tuji kupci
6.587.822
c) ostalo
399.586
3.3. Kratkor.finančne naložbe
5.236.552

3
2
1

4.539.588
4.275.214
264.374
. •' i * «.'i
27.741.151
12.886.901
5.203.441
7.683.460
11.425.663
4.125.341
6.987.822
312.500
3.428.587

4. DENARNA SREDSTVA
5. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

27
Ti
11
5
6
11
4
6
0
5

321.423
5.215

248.259
0

248.259
0

6. AKTIVA SKUPAJ (1 DO 5)

107.378.975 100

104.213.028 100

101.997.554 100

7. TRAJNI KAPITAL
7.1. Osnovni kapital
7.2 Revalor. popravek k.
7.3. Rezerve
7.4. Preneseni dobitek (izguba)
7.5. Ner.dobiček (izguba) posl.leta

29.876.862
45.3^9.101
13.714.357
315.342
(14.842.437)
(14.689.501)

33.134.405 32
54.973.893 13
1.288.027
1
0
0
(15.973.857) (15)
(7.153.658) (7)

39.624.643 39
62.697.893 6T
1.288.027
1
0
0
(23.127.515) (23)
(1.233.762) (1)

8. DOLGOROČNE REZERVACIJE

28
42
13
0
(14)
(14)

445.189

991.823

1

55.536

0

9. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
9.1. DR obveznosti iz financiranja
a) domači krediti
b) tuji krediti
9.2. DR obveznosti iz poslovanja

31.550.186 29
30.338.218 "IT
24.994.029 23
5.344.189
5
1.211.968
1

33.347.965 32
3i.i5i.782 31
26.125.714 ~ir
6
6.007.068
1.215.183
1

10. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
10.1. dobavitelji
10.2. KR krediti
10.3 ostale KR obveznosti

44.917.687
18.674.348
18.857.094
7.386.245

42
H
18
7

35.870.089
14.392.878
16.920.313
4.556.898

34
14
16
4

30.415.416
14.630.546
13.008.720
2.776.149

30
14
13
3

589.051

1

868.746

1

200.000

0

11. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
12. PASIVA SKUPAJ (7 DO 11)

107.378.975 100

ANALIZA
Neto dolg
- kratkoročni (10-3.2-3.3-4)
- dolgoročni (9-2)
TOBS (7+8-9-1-2)

56.040.540
27.861.705
28 178.835
(16431 481)
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104.213.028 100

31.701.960 31
SO.632.59^ ~w
26.125.714 26
4
4.506.885
1.069.361
1

101.997.554 100

52
49.575.957 48
42.931.513 42
56" 20.76^.586 1U~ 15.769.140 IT
28.808.377 28
26
27.162.372 27
(15) (8 749 425) (8)
(3 494.675) (3)
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Slovenske železarne d. d. Ljubljana - Plansko pismo 1999
PRIMERJAVA KAZALCEV SLOVENSKIH ŽELEZARN Z GOSPODARSTVOM
SLOVENIJE 7A LETO 1997
v 000 SIT
KAZALNIKI
KAZI
KAZ2
KAZ3
KAZ4
KAZ 5
KAZ 6
KAZ 7
KAZ 8
KAZ 9
KAZ 10
KAZ 11
KAZ 12
KAZ 13
KAZ 14
KAZ 15
KAZ 16
KAZ 17
KAZ 18
KAZ 19
KAZ 20
KAZ 21
KAZ 22
KAZ 23
KAZ 24

Finančna neodvisnost (sredstva / kapital)
Kratkoročni koef. - koef. tekoče likvidnosti
(kratkoročna sredstva / kratkoročne obvez.)
Razmerje med krat. terjat, in obvez, poslovanja
(kratkor. terjat, iz posl. / krat. obv. iz posi.)
Pokritost zalog s čistimi obratnimi sredstvi
(čista obratna sredstva / zaloge)
Finančne naložbe in sredstva
(dolg in krat. finančne naložbe / sredstva)
Delež opredmetenih osnovnih sredstev
(opr. osn. sredstva / sredstva)
Delež zalog v sredstvih (zaloge / sredstva)
Koef. zadolženosti
(dolg in krat. obv. / obv. do virov sred.)
Delež neto dolga
(neto dole / obveznosti do virov sredstev)
Celotna gospodarnost (prihodki / odhodki)
Prihodki in odhodki od financiranja
(prih. od fin. / odh. od fin.)
Donosnost prodaje
(čisti dobiček / čisti prihodki iz prodaje)
Donosnost kapitala (neto dobiček / kapital)
Donosnost sredstev (neto dobiček / sred.)
Prihodki na zaposlenega - 000 SIT
(čisti prihodki iz prodaje / povp. Št. zap.)
Stroški dela na zaposlenega - 000 SIT
(str. dela / povp. število zaposlenih)
Plače na zaposlenega - 000 SIT
(plače / povp. število zaposlenih)
Čisti dobiček na zaposlenega - 000 SIT
(čisti dobiček I povpr. število zaposlenih)
Čista izguba na zaposlenega - 000 SIT
(čista izguba / povp število zaposlenih)
Dodana vrednost na zaposlenega - DEM
(dodana vred. / povp Število zaposl.)
Delež prodaje na tujih trgih
(čisti prih. iz prodaje na tuj. trgih / prihodki)
Delež cash flowa v prihodkih
(amort. in dob zmanjšana za izgubo / prih.)
Delež amortizacije (amortizacija / odhodki)
Delež stroškov dela (stroški dela / odhodki)

Slovenske železarne
Gosp. družbe skupaj
L-XIL1997 (Konsolid. bilanca)
L-XEL1997
3,594
1,937
0,648'
1,090
0,441

0,794

-1,448

0,294

0,074

0,154

0,697

0,545

0,112
0,712

0,092
0,440

0,522

0,094

0,808
0,230

1,001
0,698

0,000

0,030

-0,492
-0,137
8.663

-0,001
-0.00]
14 153

2.019

2.178

1.413

1.547

0

385

-2.056

393

22.198

35.592

0,577

0,238

-0,162

0,050

0,061
0.188

0.051
0.154

* Prihodki, ki ne zajemajo poveČanjB in zmanjšanja vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje.
Podatek smo uporabili pri izračunih kazalnikov
" Kazalniki za dodano vrednost so izračunani po metodologiji Slovenskih železarn.
*** Podatki za gospodarske družbe so pripravljeni na osnovi podatkov zaključnih računov.
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POROČILO O IZVAJANJU SANACIJSKEGA PROGRAMA
SLOVENSKIH ŽELEZARN ZA OBDOBJE OD LETA 1998 - 2000, V
OBDOBJU OD 1. - 9.1998
Mnenje Vlade Republike Slovenije

Priloženo poročilo o izvajanju sanacijskega programa Slovenskih železarn za obdobje od leta
1998 - 2000, v obdobju od 1 - 9.1998 je pripravljeno in predloženo v obravnavo Vladi
Republike Slovenije v skladu z določbo 20. člena zakona o privatizaciji Slovenskih železarn
(Uradni list RS št. 13/98), po katerem je Vlada Republike Slovenije dolžna najmanj
šestmesečno poročati Državnemu zboru Republike Slovenije o poteku sanacije in privatizacije
Slovenskih železarn.
Predloženo poročilo je pripravila Uprava Slovenskih železarn, potrdil pa ga je Nadzorni svet
Slovenskih železarn na svoji seji dne 1.12.1998.
Obravnavano poročilo je prvo poročilo po sprejetem sanacijskem programu, ki je bil potijen s
strani Vlade Republike Slovenije dne 5.3.1998.
Iz priloženega poročila o poslovanju proizvodnih družb je razvidno, da je prodaja v devetih
mesecih leta 1998 realiziran 105,5% na lansko prodajo in 94,5% na plan za leto 1998. Izguba
znaša 2.487 mio SIT, planska predvidevanja so 1.599 mio sit, lanska izguba v tem obdobju pa
je bila 4.8008. Zaskrbljujoče je dejstvo, da znašajo zaloge 12.504 mio SIT in so za 10% večje
kot 1.1.1998 in, da je še vedno izguba iz tekočega poslovanja proizvodnih družb. Ocena
konsolidiranih rezultatov poslovanja Slovenskih železarn kažejo 6.988 mio SIT izgube, lani za
celo leto 14.689 mio SIT Zaposlenih je 6.339 delavcev, kar je za 11% manj kot lani v istem
obdobju, je pa to slabo ker je večino znižanja šlo na račun stečaja Fiproma Jesenice in Verige
Lesce. Finančna pomoč države se je v glavnem realizirala, kar ima za posledico boljšo
likvidnostno situacijo v koncernu.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je proučilo poročilo o izvajanju sanacijskega programa
Slovenskih železarn za obdobje 1998-2000, v obdobju 1. - 9.1998 in ugotavlja, da cilji
programa za leto 1998 ne bodo v celoti realizirani. Spodbudno pa je, da so rezultati poslovanja
bistveno boljši kot v preteklem letu. Trendi, ki jih iz ocene konsolidiranega izkaza uspeha lahko
razberemo so v celoti gledano, pozitivni. Večji je ustvarjen kosmati donos (8%) stroški
poslovanja so se znižali v vseh postavkah; rezultat je izguba iz poslovanja v višini 3%
ustvaijenega kosmatega donosa, kar je slabo četrtino ustvarjene izgube v poslovnem delu v
enakem lanskem obdobju. Temu primerno je bila višja tudi dodana vrednost, ki je preračunana
na letni nivo za 26% višja od dosežene v letu 1997, prav tako se je povečala vrednost prodaje
na zaposlenega 20%.
Upoštevaje navedeno, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti ugotavlja, da je v obravnavanem
obdobju v poslovanju sistema Slovenskih železarn prišlo do pozitivnih trendov, ki imajo svoje
osnove v sprejetih notranjih ukrepih izboljšanja rezultatov poslovanja, vendar le-ti še niso dali
zadovoljivih učinkov, kot tudi ne sprejeti finančni ukrepi države, ki se bodo odrazili šele
koncem leta 1998.
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Ob analizi odstopanj rezultatov poslovanja proizvodnih družb od sanacijskih ciljev ob
upoštevanju učinkov finančne pomoči, ki jih je bil poslovni sistem Slovenskih železarn deležen
v skladu s sprejetimi ukrepi, je razvidno, da od planiranih rezultatov najbolj odstopajo rezultati
poslovanja družbe ACRONI Jesenice. Razen tega ima na odstopanje rezultatov poslovanja
proizvodnih družb posebej negativen vpliv stroškov, ki so zaradi prenosa premoženja in
obveznosti nastalih v PE Štore. Vpliv na odstopanje od rezultatov so vsekakor imeli tudi
zunanji dejavniki (vpliv tečaja, cena električne energije, stroškov dela, poslabšanje razmer na
trgu, uvedba antidumpinškega postopka), vendar je prav analiza rezultatov poslovanja v
ACRONI Jesenice pokazala na slabosti, ki so odvisne predvsem od notranjih faktorjev, zunanji
pa so seveda še dodatno poslabšali rezultate poslovanja. Tako ACRONI Jesenice ni dosegel
načrtovanega obsega prodaje, hkrati se je poslabšala tudi struktura prodajnih programov.
Učinkov, ki naj bi jih dali projekti racionalizacije poslovanja ni bilo. Vse to je vplivalo na nizko
dodano vrednost na zaposlenega, ki je nižja od planirane. Vse to se je odrazilo na slabih
poslovnih rezultatih, saj je ocena, da naj bi se čista izguba do konca leta 1998 povečala na 1,8
mlrd SIT, kar je za 817 mio SIT slabše od načrta. Ob vseh slabostih v poslovanju tudi
finančnem ni dejavna marketinška funkcija.
Drugače kažejo rezultati poslovanja v METAL Ravne, saj so le-ti boljši od planiranih od
doseženih v enakem obdobju preteklega leta. K doseženim rezultatom so zlasti ugodno vplivale
razmere na trgu in aktivno delo na projektih za znižanje stroškov. Temu primerna je tudi čista
izguba za polovico manjša od planirane in dosega le tretjino izgube enakega obdobja v letu
1997.
Podobno je Jeklo Štore uspel realizirati zastavljene cilje v sanacijskem programu, k čemer je
največ prispevala ugodna situacija na trgu, precej pa tudi znižanje stroškov materiala in
boljšega izplena, kar je posledica projektov za izboljšanje in racionalizacijo poslovanja. Družba
je v fazi prodaje.
Družba Stroji in tehnološka oprema Ravne je v letu 1998 začela s svojimi reorganizacijskimi
spremembami, ki jih je zastavila v sanacijskem programu, vendar realizacija le-teh se še ni
pričela. Družba se je v obravnavanem obdobju soočala z nezmožnostjo pridobivanja
zadostnega obsega naročil. Notranji ukrepi, ki so bili usmerjeni v racionalizacijo proizvodnje in
znižanja stroškov niso dali rezultatov, kar ima tudi vpliv na odstopanje od sanacijskega
programa.
Družba reproverige Noži Ravne je sanacijske cilje in načrte uspešno dosegla,
polovico večji čisti dobiček od planiranega.

saj beleži za

Poslovanje ostalih proizvodnih družb (Armature Muta, TIO Pnevmatika Lesce, TOVIL
Ljubljana) razen Valji Štore kaže dosego zastavljenih sanacijskih ciljev, ki se nanašajo na
načrtovano prodajo in dodano vrednost na zaposlenega in racionalizacijo stroškov.
V celoti gledano, lahko ugotovimo, da se tudi ob sprejetih finančnih ukrepih za sanacijo
Slovenskih železarn zaradi tekočega negativnega poslovanja še vedno izkazuje primanjkljaj
trajnih obratnih sredstev, kije na dan 31.12.1998 ocenjen na 139 mio SIT (po kapitalizaciji do
ELES-a, dodatnih kreditov s poroštvom, dokapitalizaciji, prevzemih poroštev in socialnim
programom).
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Finančni ukrepi oziroma namen porabe sredstev oziroma poroštvenega potenciala so bili
razporejeni v tiste družbe in na način, kot je to predvidel zakon o privatizaciji Slovenskih
železarn oziroma sanacijski program.
Ocena vplivov učinkov finančnih ukrepov za obdobje do konca leta 1998 na stroške
financiranja bodo imeli pozitiven vpliv in sicer cca 91 mio SIT mesečno. Seveda zaradi
realizacije nekaterih ukrepov šele v mesecu oktobru in novembru 1998 (predvsem kreditov in
dokapitalizacija) vsi finančni učinki še niso imeli vpliva na rezultat poslovanja v obdobju od 1.
- 9.1998, ampak se bodo odrazili v zadnjih treh mesecih leta 1998. Ocena neposrednih učinkov
vseh ukrepov finančne pomoči na stroške financiranja v obdobju 1. - 9.1998 znašajo 2.043 mio
SIT.
Glede privatizacije Slovenskih železarn, predvsem v delu, ki se nanaša na odprodajo
posameznih družb, ki jih je predvidel program privatizacije Slovenskih železarn. Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti ugotavlja, da le-ta poteka prepočasi in jo bo potrebno pospešiti, prav
tako bo potrebno pospešiti proces ukinjanja nedelujočih družb.
Za uresničevanje sanacijskega programa sistema Slovenskih železarn za obdobje 1998-2000 bo
izjemno pomembno poslovanje Slovenskih železarn v letu 1999. V ta namen je uprava
Slovenskih železarn pripravila gradivo, ki podaja oceno predvidevanj poslovanja v letu 1999, ki
gaje na svoji seji potrdil tudi Nadzorni svet SŽ d.d. 2.2.1999, gradivo vsebuje tudi primerjalne
izkaze ukrepa za proizvodne družbe in sicer iz sanacijskega programa za leto 1998 (sorazmerni
del 9/12) in 1999 z doseženimi v obdobju I-IX v letu 1998 in planiranimi za leto 1999. Posebej
so podani razlogi, ki so v letu 1998 vplivali na odstopanje sanacijskega programa.
Po oceni Ministrstva za gospodarske dejavnosti je leto 1999 odločilno za uspešno izvedbo
zastavljenega sanacijskega programa Uprava Slovenskih železarn d.d. zagotavlja, da kljub
odmikom od sanacijskega programa v letu 1998 ni potrebno izvesti rebalansa sanacijskega
programa.
Za realizacijo te naloge so zastavljeni tudi cilji poslovanja v letu 1999, ki jih vsebuje plansko
pismo za leto 1999, ki ga je potrdil tudi Nadzorni svet in bo podlaga za sprejem plana
poslovanja za leto 1999.
Za dosego zastavljenih planskih ciljev bodo nemudoma sprejeti tudi nadaljnji ukrepi in
aktivnosti, s posebnim poudarkom na zmanjšanju izgub in predvsem dosego pozitivnega
tekočega poslovanja, za prilagoditev tržni situaciji, kar velja zlasti za ustrezne ukrepe na
marketinšem področju.
Poleg navedenega je v začetku leta 1999, upoštevaje nujne posege v programsko strukturo
posebno družbe ACRONT in Metal Ravne, ki bodo zahtevali velika investicijska sredstva,
potrebno takoj pripraviti strateško oceno glede lastniške strukture teh družb s ciljem
zagotovitve stabilnosti poslovanja in razvojne perspektive.

12. marec 1999

89

poročevalec, št. 14

v/
VLA:-

r. v:.ovEN!jz

Številka: 428-01/98-2 (P)
Ljubljana, 2. marca 1999

Vlada Republike Slovenije je na 98. seji dne 25. februarja 1999 pod točko 3A
obravnavala poročilo o izvajanju sanacijskega programa Slovenskih železarn d.d. v
obdobju I.-IX.1998, z oceno uresničevanja le-tega v letu 1999 in sprejela naslednji
SKLEPE:
Vlada Republike Slovenije je sprejela poročilo o izvajanju sanacijskega programa
Slovenskih železarn d.d. v obdobju L-DC1998 in mnenje o navedenem poročilu v
predloženem besedilu (gradivo Ministrstva za gospodarske dejavnosti, št 450-1/99
z dne 1/2-1999).
Vlada Republike Slovenije je naložila Nadzornemu svetu Slovenskih železarn d.d.
in Upravi Slovenskih železarn d.d., da sprejmeta vse potrebne ukrepe za realizacijo
zastavljenih ciljev sanacijskega programa Slovenskih železarn d.d. za obdobje 1998 2000 v letu 1999. Poudarek le-teh naj bo na ukrepih s ciljem:
znižanja izgube in dosego pozitivnih rezultatov iz tekočega poslovanja;
nadaljnjega zmanjševanja stroškov poslovanja,
okrepitvi marketinške funkcije;
priprave ocene za vstop strateških partnerjev v obe nosilni metalurški družbi
(ACRONT Jesenice, Metal Ravne) s ciljem stabilizacije poslovanja in
razvojne perspektive.
Vlada Republike Slovenije na podlagi 20. člena Zakona o privatiazciji Slovenskih
železarn d.d. (Uradni list RS, št 13/98) pošlje Državnemu zboru Republike
Slovenije poročilo o izvajanju sanacijskega programa Slovenskih železarn v obdobju
1. - 9.19998 z mnenjem in sklepi Vlade Republike Slovenije.

Borut Šuklje
GENERALNI SEKRETAR

SKLEP PREJMETA:
- Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
- Državni zbor Republike Slovenije
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Popravek predloga zakona o

RATIFIKACIJI

TRGOVINI

IN

SPORAZUMA

MED

REPUBLIKO

REPUBLIKO

0

PROSTI

SLOVENIJO

HRVAŠKO

■ EPA 703 - II ■

z dne 4/2-1999 na podlagi predloga Odbora Državnega zbora
Republike Slovenije za mednarodne odnose, popravljen 4. in
5. člen zakona in prosi, da se s predloženim gradivom
nadomesti 376. stran v gradivu.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 330-03/97-4 (T)
Ljubljana, 4/3-1999
ZADEVA: Zakon o ratifikaciji sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško nadomestitev gradiva

Borut Šuklje, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

Vlada Republike Slovenije pošilja k dopisu št. 330-03/97-4 (T)

3.člen

4.člen

Vlada Republike Slovenije lahko predpiše način izvajanja
sporazuma ter postopek in pogoje razdeljevanja kvot za kmetijske
in živilske izdelke, določene v sporazumu.

Za izvajanje sporazuma skrbita Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj ter Ministrstvo za finance.
5.člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OPOMBA UREDNIŠTVA:
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o prosti
trgovini med Republiko Slovenl|o In Republiko
Hrvaško (BHRPT) - EPA 703 - II je bil objavljen v
Poročevalcu št. 8, dne 15. februarja 1999.
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NAROČILNICA
Ime in priimek: .
Naslov:
Telefon:

Poštna številka:

Podjetje:
Davčna številka:
NAROČAM

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

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

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, telefon (061) 12-61-222-Tisk SET Vevče,
Vevška 52, Ljubljana-Polje - Cena izvoda 320 tolarjev - Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece - Žro račun: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana,
50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 1761-215 ali 12-61-222 (215). Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN 1318-0169.

