DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 31. julij 2001

Letnik XXVII

RATIFIKACIJA
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike
Slovenije in Zvezno vlado Zvezne Republike Jugoslavije (BYUGS) - EPA 271 - III
POSLOVNIK
Računskega sodišča Republike Slovenije - EPA 275 - III
POROČILO
o opravljenih postopkih Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij
v času od 7.8.1996 do 30.6.2001 - EPA 270 - III

Št. 65
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Spoštovani naročnik POROČEVALCA,
Na osnovi določil Zakona o davku na dodano
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99)
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano
vrednost.

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na
dodano vrednost vam sporočamo podatke:
matična številka
davčna številka
račun
:

5022924
21881677
50100-845-50204

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno
pisno informacijo posameznim naročnikom.

Uredništvo Poročevalca

Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA

TRGOVINSKEM

IN

SODELOVANJU

MED

REPURLIKE

VLADO

GOSPODARSKEM

VLADO

SLOVENIJE

ZVEZNE

JUGOSLAVIJE

0

IN

ZVEZNO

REPURLIKE

(RVUGS)

- EPA 271 - III
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
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
EVA:
2001-1811-0019
številka: 305-23/2001-2
Ljubljana, 19.07.2001
Vlada Republike Slovenije je na 37. seji dne 19. julija 2001
določila besedilo:

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve,
- dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo,
- Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- Renata Vitez, državna sekretarka v Ministrstvu za
gospodarstvo,
- Peter A. Bekeš, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- Jelka Pfeifer, državna podsekretarka v Ministrstvu za
gospodarstvo.

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O
TRGOVINSKEM IN GOSPODARSKEM SODELOVANJU MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZVEZNO VLADO
ZVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

1. člen

2. člen

Ratificira se Sporazum o trgovinskem in gospodarskem
sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado
Zvezne republike Jugoslavije, podpisan v Beogradu 23. marca
2001.

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku
glasi:*

• Besedilo sporazuma v srbskem jeziku je na vpogled v Sektorju za
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije.
31. julij 2001
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SPORAZUM
O TRGOVINSKEM IN GOSPODARSKEM SODELOVANJU
MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
ZVEZNO VLADO ZVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

Vlada Republike Slovenije in Zvezna vlada Zvezne republike
Jugoslavije (v nadaljevanju pogodbenici) sta se
-

-

4. člen

v želji, da bi razvijali in krepili dolgoročno trgovinsko in
gospodarsko sodelovanje na podlagi enakosti in vzajemne
koristi,

Za razvoj trgovinskega in gospodarskega sodelovanja
pogodbenici spodbujata vzajemno izmenjavo informacij, zlasti o
svoji zakonodaji in gospodarskih programih, kot tudi drugih
informacij vzajemnega interesa.

v prepričanju, da je ta sporazum primeren in trden temelj za
trajen in učinkovit razvoj in razvejanost trgovinskega in
gospodarskega sodelovanja med državama,

5. člen
1. Vsa plačila za blago, s katerim se trguje med pravnimi in/ali
fizičnimi osebami (v nadaljevanju subjekti), se v obeh državah
opravljajo v prosto zamenljivi valuti.

v skladu z zakoni in predpisi, ki se uporabljajo v obeh državah,
in mednarodnimi sporazumi, katerih pogodbenici sta, ob
upoštevanju prakse in standardov svetovnega trga in določb
sporazumov, sklenjenih pod pokroviteljstvom Svetovne
trgovinske organizacije (v nadaljevanju STO),

2. Da bi lajšali in razvijali trgovinsko in gospodarsko sodelovanje,
pogodbenici ne smeta ovirati blagovne menjave med subjekti
iz držav pogodbenic na podlagi kompenzacijskih trgovinskih
poslov ali pogodb o menjavi blaga za blago in drugih pogodb
ter pri tem ravnata v skladu s svojimi pravnimi predpisi.

sporazumeli, kot sledi:
1. člen

6. člen

Pogodbenici spodbujata, podpirata in omogočata nadaljnji razvoj
trgovinskega in gospodarskega sodelovanja med državama v
skladu z določbami tega sporazuma ter zakoni in predpisi, ki se
uporabljajo v obeh državah.

Medsebojna dobava blaga temelji na pogodbah, ki jih sklenejo
subjekti obeh držav, v skladu z njunimi zakoni in predpisi in
običajno poslovno prakso glede cen, kakovosti, dobave in plačilnih
pogojev.

2. člen
7. člen

1. Vsaka pogodbenica v skladu z načeli, določenimi v GATT-94,
priznava drugi pogodbenici obravnavo po načelu države z
največjimi ugodnostmi za izdelke s poreklom z ozemlja druge
pogodbenice.

Če se izvaža blago iz države ene pogodbenice v drugo po
dampinških ali subvencioniranih cenah (in na način, ki neugodno
vpliva na domačo proizvodnjo v državi druge pogodbenice), ima
prizadeta pogodbenica pravico ukrepati v skladu s splošnimi
pravili in načeli Svetovne trgovinske organizacije.

2. Določbe prvega odstavka tega člena pa se ne uporabljajo za:
a) ugodnosti, ki jih je ena ali druga pogodbenica priznala ali
jih utegne priznati kateri koli sosednji državi, zato da bi
olajšala obmejni promet,

8. člen
1. Pogodbenici si v skladu s svojimi zakoni in predpisi
medsebojno pomagata pri organizaciji sejmov, specializiranih
razstav in predstavitvenih dejavnosti.

b) ugodnosti, ki jih je pogodbenica priznala ali jih utegne
priznati tretjim državam na podlagi sodelovanja v okviru
carinske unije in/ali prostotrgovinskega območja in/ali
sporazumov o regionalnem povezovanju, in

2. Pogodbenici soglašata, da v skladu s svojimi zakoni in predpisi,
ki jih uporabljata, oprostita carin in drugih dajatev s podobnim
učinkom uvoz:

c) ugodnosti, ki jih je ena ali druga pogodbenica priznala ali
jih utegne priznati kateri koli državi v razvoju po
Sporazumu o ustanovitvi STO in drugih sporazumih.

a) predstavitvenega gradiva, brezplačnih vzorcev s
poreklom z ozemlja druge pogodbenice in predmetov,
pridobljenih v drugi pogodbenici na tekmovanjih, razstavah
in drugih prireditvah, in

3. člen

b) blaga in opreme za sejme in specializirane razstave, ki
nista namenjena prodaji.

Pogodbenici si v mejah svoje pristojnosti prizadevata zagotoviti
stabilne razmere za razvoj trgovinskega in gospodarskega
sodelovanja med državama in se osredotočata zlasti na
sodelovanje na gospodarskem, bančnem, industrijskem,
tehničnem, znanstvenem in tehnološkem področju.
poročevalec, št. 65
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9. člen

11. člen

1. Pogodbenici soglašata, da za uresničevanje ciljev tega
sporazuma ustanovita Mešano slovensko-jugoslovansko
komisijo, ki jo sestavljajo predstavniki obeh držav.

Spori med pogodbenicama glede razlage ali izvajanja tega
sporazuma se rešujejo s posvetovanji ali pogajanji po diplomatski
poti.

2. Mešana komisija se sestaja enkrat letno ali po potrebi na
zahtevo ene ali druge pogodbenice izmenično v državi ene
ali druge pogodbenice.

12. člen
1. Pogodbenici imata pravico, da spremenita katero koli določbo
tega sporazuma.

3. Mešana komisija z namenom spodbujanja in razširitve
trgovinskega in gospodarskega sodelovanja med državama
še posebej, čeprav ne izključno:

2. Sprememba ali prenehanje sporazuma na noben način ne
ovira izpolnjevanja obveznosti, ki izhajajo iz pogodb, sklenjenih
med gospodarskimi subjekti obeh držav med njegovo
veljavnostjo.

a) proučuje načine in sredstva za spodbujanje in razvijanje
trgovinskega in gospodarskega sodelovanja med
državama;

13. člen

b) pregleduje napredek pri izvajanju dvostranskih
sporazumov, sklenjenih med državama na področjih
trgovinskega in gospodarskega sodelovanja, in priporoča
rešitve problemov, ki lahko nastanejo pri izvajanju takšnih
sporazumov;

1. Ta sporazum začne veljati na datum prejema zadnjega od
uradnih obvestil, s katerima se pogodbenici obvestita, da so
izpolnjene vse notranjepravne zahteve za začetek njegove
veljavnosti.

c) opredeljuje področja, ki prispevajo k razvoju trgovinskega
in gospodarskega sodelovanja, in daje priporočila
pristojnim organom obeh držav;

2. Ta sporazum se sklene za eno leto in se samodejno podaljšuje
za nadaljnja enoletna obdobja, razen če ga ena od pogodbenic
odpove s pisnim obvestilom drugi pogodbenici. V tem primeru
sporazum preneha veljati tri mesece po prejemu takšnega
obvestila.

d) ugotavlja probleme, ki ovirajo dvostransko trgovinsko in
gospodarsko sodelovanje, in priporoča ukrepe za njihovo
rešitev.

Sestavljeno v Beogradu dne 23. marca 2001 v dveh izvirnikih, v
slovenskem, srbskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa
besedila enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi prevlada
angleško besedilo.

4. Mešana komisija lahko sprejme poslovnik.
10. člen
Ta sporazum ne posega v druge mednarodne sporazume, ki sta
jih pogodbenici podpisali in jih izvajata.

Za Vlado
Republike Slovenije
Dimitrij Rupel l.r.

3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za gospodarstvo.

31. julij 2001

Za Zvezno vlado
Zvezne republike Jugoslavije
GiJran Svilanovič l.r.

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

Sporazum o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado
Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije
sta dne 23. marca 2001 v Beogradu podpisala dr. Dimitrij Rupel,
minister za zunanje zadeve Republike Slovenije in Goran
Svilanovlč, minister za zunanje zadeve Zvezne republike
Jugoslavije.

subvencioniranih cen pa ima prizadeta pogodbenica pravico
ukrepati skladno s pravili in načeli Svetovne trgovinske
organizacije. Določbe sporazuma zavezujejo k medsebojni pomoči
pogodbenic pri organizaciji sejmov, specializiranih razstav in
predstavitvenih dejavnosti ter oproščanje plačila uvoznih dajatev
v zvezi s tem. Predvidena je tudi ustanovitev Mešane slovenskojugoslovanske komisije, katere namen je skrb za doseganje ciljev
tega Sporazuma.

Sklenjeni sporazum spodbuja, podpira in omogoča nadaljnji razvoj
trgovinskega in gospodarskega sodelovanja med državama. V
skladu z načeli GATT-94 si pogodbenici vzajemno priznavata
obravnavo po načelu države z največjimi ugodnostmi za izdelke
s poreklom iz ozemlja druge pogodbenice (sporazum posebej
določa primere, v katerih to ne velja). Pogodbenici se zavezujeta
k prizadevanju za zagotovitev stabilnih razmer za razvoj
trgovinskega in gospodarskega sodelovanja ter sodelovanja na
industrijskem, bančnem, tehničnem, znanstvenem ter
tehnološkem področju. Glede plačil velja dogovor, da se vsa
opravljajo v prosto zamenljivi valuti, v primeru dampinških ali

Sporazum je sklenjen za eno leto in se samodejno podaljšuje za
nadaljnja enoletna obdobja.
Ratifikacija sporazuma ne narekuje izdaje novih ali spremembe
veljavnih predpisov.
Za izvajanje sporazuma ni potrebno zagotoviti dodatnih finančnih
sredstev.

■r
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REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za gospodarstvo
Področje ekonomskih odnosov s tujino

IZJAVA O SKLADNOSTI
SPORAZUMA O TRGOVINSKEM IN GOSPODARSKEM SODELOVANJU MED VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE IN
ZVEZNO VLADO ZVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z
zgoral navedenimi pravnimi viri ES (leto)

1. Naslov predloga gradiva:
Sporazum o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado
Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije

/

2. Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega
sporazuma o pridružitvi"

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi",
ki se nanašajo na predloženo gradivo:

/

/
6. Ali )e predlog akta preveden In v kateri lezlk

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče
obveznosti Izpolnjene:

Sporazum je preveden v angleški in srbski jezik.

/
7. Sodelovanle neodvisnih strokovnlakov (Phare. TAIEX.
Komisija ES. države članice es, SigMA. QECP,
Univerza,,,.)

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):

/

/

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES In upoštevanje roka a uskladitev

b) Ali Je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES

3.8.1. - Trgovina in mednarodni gospodarski odnosi

/
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

dr. Tea Petrin l.r.
MINISTRICA

/

31. julij 2001

T

7

poročevalec, št. 65

BELEŽKE

.
'•

,

>
■ ■

■ -i

. .

i■

■ ,

-

■

.

■

,

?■'.>

>■:

'

:

.

;
■

. ]•}

.■ . ,v
■

1

»fc•'

. ti! r

■
.

i.I '

i

'
1

" . «'

' ■'

■ ?

-i

...

.

. "...

1

S , r. 1,.

.

'■

; .</>

.V.-"'

r
8

31. julij 2001

Poslovnik

RAČUNSKEGA

SODIŠČA

REPUBLIKE

SLOVENIJE
- EPA 275 - III
zboru RS v soglasje Poslovnik Računskega sodišča Republike
Slovenije št. 3101-4/01-1, kot ga je na seji dne 20. julija 2001
sprejel senat računskega sodišča.

RAČUNSKO SODIŠČE
REPUBLIKE SLOVENIJE
Naš znak: 3101-4/00-2
Datum: 24. julij 2001

Lidija Blaha, l.r.
sekretarka računskega sodišča

Računsko sodišče RS pošilja na podlagi 3. člena Zakona o
računskem sodišču (Uradni list RS št. 11/2001) Državnemu

RAČUNSKO SODIŠČE
REPUBLIKE SLOVENIJE

(2) Računsko sodišče pošilja pisanja državnim organom in drugim
uporabnikom javnih sredstev tudi v elektronski obliki. Pri tem
upošteva predpise, ki urejajo elektronsko poslovanje in elektronski
podpis. Sporočila v elektronski obliki se štejejo za pisna.

Na podlagi 3. in 11. člena zakona o računskem sodišču (Uradni
list RS, št. 11/01; v nadaljevanju: ZRacS-1) je senat Računskega
sodišča Republike Slovenije na seji dne 20. julija 2001 sprejel

3. člen
(akti za izvrševanje revizijske pristojnosti)
POSLOVNIK
RAČUNSKEGA SODIŠČA REPUBLIKE
SLOVENIJE

(1) Osnovni akti, s katerimi računsko sodišče izvršuje revizijsko
pristojnost, so naslednji:
1. zahteva za predložitev podatkov;
2. sklep o izvedbi revizije;
3. sklep o ugovoru zoper sklep o izvedbi revizije;
4. sklep o ustavitvi revizijskega postopka;
5. revizijsko pooblastilo;
6. potrdilo o odvzemu listin;
7. nalog za predložitev listin in dopolnitev naloga za predložitev
listin;
8. pismo predstojniku oziroma pismo poslovodstvu;
9. osnutek revizijskega poročila;
10. predlog revizijskega poročila;
11. zaprosilo izvedencu;
12. sklep o ugovoru zoper revizijsko razkritje v predlogu
revizijskega poročila;
13. odgovor na ugovor zoper revizijsko razkritje;
14. revizijsko poročilo;
15. porevizijsko poročilo;
16. poziv za ukrepanje;

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet poslovnika)
Ta poslovnik podrobno ureja način in postopek izvrševanja
revizijske pristojnosti ter javnost dela Računskega sodišča
Republike Slovenije (v nadaljevanju: računsko sodišče).
2. člen
(pošiljanje pisanj)
(1) Vsi akti in druga pisanja računskega sodišča morajo biti
opremljena s polnim imenom in naslovom računskega sodišča,
številko, datumom, podpisom in pečatom.
31. julij 2001
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3. izraz revizijsko razkritje označuje skupek ugotovitvenih in
presojevalnih navedb o določenem delu revidirančevega
poslovanja.

17. poziv za razrešitev odgovorne osebe;
18. predlog za razrešitev nadzornega odbora lokalne skupnosti;
19. sporočilo za javnost.
(2) Akt iz 1. točke prejšnjega odstavka je akt za predrevizijsko
poizvedbo.

USMERJANJE IZVRŠEVANJA REVIZIJSKE
PRISTOJNOSTI

(3) Akte iz 2. do 14. točke drugega odstavka tega člena se izdaja
v revizijskem postopku.
(4) Akte iz zadnjih petih točk drugega odstavka tega člena se
izdaja v porevizijskem postopku.

7. člen
(program dela za izvrševanje revizijske pristojnosti)

4. člen
(izdajanje aktov za izvrševanje revizijske pristojnosti)

(1) Pred iztekom tekočega koledarskega leta predsednik določi
program dela za izvrševanje revizijske pristojnosti računskega
sodišča v naslednjem koledarskem letu. Med letom ga lahko
spremeni ali dopolni.

(1) Posamezen akt iz prvega odstavka prejšnjega člena lahko
izda;
1. senat računskega sodišča (v nadaljevanju; senat);
2. predsednik računskega sodišča (v nadaljevanju: predsednik);
3. namestnik predsednika, pristojen za nadzor nad izvajanjem
revizije (v nadaljevanju: pristojni namestnik predsednika);
4. vrhovni državni revizor, pristojen za revizijo (v nadaljevanju:
pristojni vrhovni državni revizor);
5. pooblaščenec računskega sodišča, ki izvaja revizijo.

(2) Vrhovni državni revizor poda predsedniku predloge za uvedbo
revizij na revizijskem področju, za katero je zadolžena revizijska
enota, ki jo vodi. Podati mora več predlogov, kot se jih lahko
upošteva v programu iz prejšnjega odstavka.
(3) V predlogu za uvedbo revizije se revizijo opredeli in utemelji
ter predstavi okvirni načrt zanjo. Kaj mora vsebovati predlog za
uvedbo revizije, podrobno določa navodilo, ki ga izda predsednik.

(2) Predsednik praviloma izdaja akte iz 11. točke in iz zadnjih
šestih točk prvega odstavka prejšnjega člena. Lahko pa izda tudi
vsak drug akt iz prvega odstavka prejšnjega člena, razen aktov
iz 3., 4., 12. in 13. točke prvega odstavka prejšnjega člena, ki jih
izdaja senat.

(4) Pri oblikovanju predlogov za uvedbo revizij se upošteva
obveznosti računskega sodišča iz drugega in četrtega odstavka
25. člena ZRacS-1, obveznosti računskega sodišča po zakonu,
ki ureja javne finance, kakor tudi obveznosti po drugih zakonih in
morebitne revizijske prioritete ali revizijske strategije, ki jih določi
predsednik.

(3) Za katere nadzore nad izvajanjem revizij je pristojen prvi
namestnik predsednika, za katere nadzore nad izvajanjem revizij
je pristojen drugi namestnik predsednika in za katere revizije je
pristojen posamezen vrhovni državni revizor, določi predsednik
s programom dela za izvrševanje revizijske pristojnosti
računskega sodišča ali z drugim aktom v skladu z zakonom.

(5) Če predsednik sodi, da v predlogih za uvedbo revizij niso
dovolj dobro upoštevane obveznosti, prioritete ali strategije iz
prejšnjega odstavka, lahko od vrhovnih državnih revizorjev
zahteva dodatne predloge.
(6) Predsednik lahko tudi zahteva, da vrhovni državni revizor
sestavi okvirni načrt za določeno revizijo (revizija na zahtevo
predsednika).

5. člen
(odločanje senata)

(7) Namestnika predsednika podata svoje mnenje o predlogih za
uvedbo revizij, ki so jih predložili vrhovni državni revizorji in lahko
dodata svoje predloge.

(1) Senat praviloma odloča v polni sestavi. V okrnjeni sestavi
(brez enega člana) lahko odloča samo v naslednjih primerih:
1. če je eden od članov odsoten iz razlogov, na katere ne more
vplivati (višja sila);
2. če je za enega od članov podan izločitveni razlog (obstoj
okoliščin iz tretjega odstavka 17. člena ZRacS-1).

(8) Izmed podanih predlogov za uvedbo revizij predsednik izbere
predloge, ki jih uvrsti v letni program dela za izvrševanje revizijske
pristojnosti računskega sodišča.

(2) Kadar senat odloča v polni sestavi, sprejema odločitve z
večino glasov. Kadar odloča v okrnjeni sestavi, sprejema odločitve
soglasno.

PREDREVIZIJSKA POIZVEDBA
8. člen
(zahteva za predložitev podatkov)

6. člen
(pomen nekaterih izrazov)

(1) Pristojni vrhovni državni revizor lahko izda uporabniku javnih
sredstev zahtevo za predložitev podatkov, ki jih potrebuje pri
načrtovanju revizije.

V tem poslovniku:
1. je izraz slabost v poslovanju zbirni izraz za pomanjkljivost v
notranjem kontroliranju, nepravilnost v aktu o poslovanju,
neskladnost s predpisi in nesmotrnost; slednja pa pomeni, da
gre za negospodarnost, neučinkovitost ali neuspešnost;
2. izraz popravljalni ukrep za odpravo slabosti v poslovanju
označuje ukrep, ki ga uporabnik javnih sredstev uvede zato,
da odpravi določeno slabost v svojem preteklem poslovanju
ali zato, da zmanjša tveganje za pojavljanje določene slabosti
v svojem prihodnjem poslovanju;
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(2) Zahteva za predložitev podatkov vsebuje:
1. ime in naslov uporabnika javnih sredstev;
2. navedbo podatkov, obvestil, listin ali dokumentacije, ki jo je
treba predložiti;
3. rok za predložitev podatkov;
4. opozorilo, da se odgovorna oseba kaznuje za prekršek, če
prejemnik zahteve za predložitev podatkov zahteve ne izvrši
pravočasno (prvi odstavek 38. člena ZRacS-1).
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REVIZIJSKI POSTOPEK

12. člen
(sklep o ustavitvi revizijskega postopka)

9. člen
(sklep o izvedbi revizije)

(1) Sklep senata, da je ugovor zoper sklep o izvedbi revizije
utemeljen, je hkrati sklep, da se ustavi revizijski postopek.

(1) Revizijski postopek se začne z izdajo sklepa o izvedbi revizije.
Izda ga pristojni vrhovni državni revizor na podlagi programa
dela za izvrševanje revizijske pristojnosti računskega sodišča.

(2) Senat lahko tudi med revizijskim postopkom sprejme sklep,
da se postopek ustavi, če se izkaže, da revizija ni v pristojnosti
računskega sodišča.

(2) V sklepu o izvedbi revizije se navede:
1. ime in naslov uporabnika javnih sredstev; če bo revizija
potekala pri več uporabnikih javnih sredstev, se navede imena
in naslove vseh, pri katerih bo potekala;
2. cilje revizije;
3. datum začetka izvajanja in predviden čas trajanja revizije pri
revidirancu;
4. pravni pouk o možnosti ugovora zoper sklep o izvedbi revizije.

(3) Če senat ne sprejme sklepa, da se revizijski postopek ustavi,
ima prejemnik sklepa o izvedbi revizije status revidiranca do
vročitve revizijskega poročila.

(3)
1.
2.
3.

13. člen
(revizijsko pooblastilo)
(1) Pristojni vrhovni državni revizor izda revizijska pooblastila, s
katerimi določi pooblaščence računskega sodišča, ki bodo izvajali
revizijo.

Cilji revizije so lahko:
izrek mnenja o aktu o poslovanju;
izrek mnenja o skladnosti poslovanja s predpisi;
izrek mnenja o gospodarnosti, učinkovitosti ali uspešnosti
poslovanja.

(2) Pooblaščenci računskega sodišča, ki izvajajo revizijo,
pridobivajo ustrezne in zadostne dokaze za izrek mnenja o
revidirančevem poslovanju, kar je cilj revizije.

(4) Akt o (načrtovanem ali preteklem) poslovanju je lahko akt, ki
ga predpisuje zakon ali poseben računovodski izkaz oziroma
posebno poročilo, ki ga mora uporabnik javnih sredstev sestaviti
na zahtevo računskega sodišča.
(5) Če je cilj ali eden od ciljev revizije izrek mnenja o aktu o
poslovanju, se v sklepu o izvedbi revizije navede, kateri akt o
poslovanju bo revidiran.

(3) Da bi pooblaščenci računskega sodišča, ki izvajajo revizijo,
pridobili dokaze iz prejšnjega odstavka, podajajo revidirancu
zaprosila za pregled sistema ali nekaterih podsistemov poslovanja
in računovodstva, zaprosila za pregled knjigovodskih listin in drugih
dokumentov o poslovanju, zaprosila za posamezna pojasnila in
zaprosila za dostop do drugih virov podatkov o revidirančevem
poslovanju. Zaprosila lahko podajajo ustno ali pisno.

10. člen
(ugovor zoper sklep o izvedbi revizije)

14. člen
(potrdilo o odvzemu listin)

(1) Zoper sklep o izvedbi revizije je dopusten ugovor pri računskem
sodišču. Rok za ugovor je 8 dni in začne teči naslednji dan po
vročitvi sklepa o izvedbi revizije.

Če pooblaščenec računskega sodišča, ki izvaja revizijo, meni,
da so podane okoliščine iz sedmega odstavka 27. člena
ZRacS-1 in zato revidirancu odvzame listine o poslovanju, izda
potrdilo o odvzemu listin.

(2) Ugovor zoper sklep o izvedbi revizije mora vsebovati:
1. navedbo sklepa o izvedbi revizije, zoper katerega prejemnik
sklepa vlaga ugovor;
2. razloge za ugovor.

15. člen
(nalog za predložitev listin)
(1) Če na podlagi dokazil, ki mu jih predložijo pooblaščenci
računskega sodišča, ki izvajajo revizijo, pristojni vrhovni državni
revizor presodi, da se revidiranec ne odziva na zaprosila iz tretjega
odstavka 13. člena tega poslovnika ali da se nanje ne odziva na
primeren način, se šteje, da ima revidirančevo ravnanje znake iz
osmega odstavka 27. člena ZRacS-1. V takem primeru pristojni
vrhovni državni revizor lahko izda revidirancu nalog za predložitev
listin in dopolnitve naloga za predložitev listin.

(3) Ugovor zoper sklep o izvedbi revizije zadrži izvajanje revizije.
11. člen
(sklep o ugovoru zoper sklep o izvedbi revizije)
(1) O ugovoru zoper sklep o izvedbi revizije odloči senat s sklepom
tako, da ga zavrže, zavrne ali pa sprejme kot utemeljenega.
(2) Ugovor zoper sklep o izvedbi revizije se zavrže, če ga je
vložila neupravičena oseba, če je bil vložen prepozno, če v ugovoru
ni naveden noben razlog za ugovor ali če navedeni razlogi niso
razlogi za izpodbijanje pristojnosti računskega sodišča, da izvede
revizijo.

(2) Nalog za predložitev listin in enako tudi dopolnitev naloga za
predložitev listin vsebuje:
1. ime in naslov revidiranca;
2. navedbo knjigovodskih listin in drugih dokumentov o
poslovanju, ki jih mora revidiranec predložiti računskemu
sodišču;
3. rok za izvršitev naloga;
4. opozorilo, da se odgovorna oseba kaznuje za prekršek, če
revidiranec ne predloži pravočasno računskemu sodišču
vseh dokumentov, ki so navedeni v nalogu za predložitev
listin (drugi odstavek 38. člena ZRacS-1).

(3) Sklep o ugovoru zoper sklep o izvedbi revizije mora biti vročen
vložniku ugovora in vsebuje:
1. ime in naslov vložnika ugovora;
2. navedbo izpodbijanega sklepa o izvedbi revizije;
3. izrek;
4. obrazložitev;
5. pravni pouk, da zoper sklep o zavrženju ali zavrnitvi ugovora
ni dopusten ugovor.
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(3) Če pristojni namestnik predsednika in pristojni vrhovni državni
revizor ne dosežeta soglasja o vsebini pisma predstojniku oziroma
pisma poslovodstvu, odloči o sporni vsebini pisma predsednik.

4. po zadnjem razčiščevalnem sestanku ali po pisnem sporočilu
revidiranca, da ne izpodbija nobenega razkritja v osnutku
revizijskega poročila, se vroči revidirancu predlog revizijskega
poročila;
5. revidiranec lahko vloži ugovor zoper revizijsko razkritje v
predlogu revizijskega poročila (v nadaljevanju: ugovor zoper
revizijsko razkritje);
6. ugovor zoper revizijsko razkritje lahko vloži tudi prejšnja
odgovorna oseba;
7. predsednik računskega sodišča lahko odredi, da se o
določenem delu predloga ali o celotnem predlogu revizijskega
poročila pridobi mnenje izvedenca računskega sodišča;
8. če je vložen ugovor zoper revizijsko razkritje ali če je v mnenju
izvedenca izražen dvom o strokovni pravilnosti revizijskega
razkritja, se šteje, da je revizijsko razkritje sporno; o spornem
razkritju v predlogu revizijskega poročila odloči senat.

(4) V pismu predstojniku oziroma v pismu poslovodstvu se
revidiranca pozove, da računskemu sodišču poroča o odpravljanju
razkritih slabosti v svojem poslovanju.

19. člen
(izdaja osnutka revizijskega poročila)

16. člen
(pismo predstojniku oziroma pismo poslovodstvu)
(1) Pristojni vrhovni državni revizor lahko izda pismo predstojniku
oziroma pismo poslovodstvu. V njem predstojniku oziroma
poslovodstvu revidiranca predstavi manj pomembne slabosti v
poslovanju, ki so bile razkrite z revizijo. Lahko tudi poda priporočila
za odpravo razkritih slabosti v poslovanju revidiranca.
(2) Pristojni vrhovni državni revizor izda pismo predstojniku
oziroma pismo poslovodstvu v soglasju s pristojnim namestnikom
predsednika.

(1) Osnutek revizijskega poročila izda pristojni vrhovni državni
revizor. Izda ga v soglasju s pristojnim namestnikom predsednika.

17. člen
(revizijsko poročilo)

(2) Če pristojni namestnik predsednika in pristojni vrhovni državni
revizor ne dosežeta soglasja o osnutku revizijskega poročila,
odloči o spornostih v osnutku revizijskega poročila predsednik.

(1) Revizijsko poročilo vsebuje:
1. podatke o reviziji (predmet, številka, podlaga za uvedbo);
2. podatke o revidirancu, njegovi odgovorni osebi in odgovorni
osebi v času, na katerega se nanaša revizija (v nadaljevanju:
prejšnja odgovorna oseba);
3. pomembna revizijska razkritja;
4. mnenje o poslovanju revidiranca;
5. morebitna priporočila revidirancu;
6. pravni pouk o možnosti ugovora;
7. ugotovitev, da odzivno poročilo ni potrebno oziroma, če je
potrebno, rok za predložitev odzivnega poročila, opozorilo,
kaj mora obvezno vsebovati odzivno poročilo (drugi odstavek
33. člena tega poslovnika) in opozorilo, da se odgovorna
oseba kaznuje za prekršek, če uporabnik javnih sredstev ne
predloži pravočasno računskemu sodišču odzivnega poročila,
ki ga je potrdila odgovorna oseba (tretji odstavek 38. člena
ZRacS-1).

20. člen
(namen razčiščevalnega sestanka)
(1) Na razčiščevalnih sestankih se poskuša odpraviti čim več
nesoglasij med revidirancem in revizorjem.
(2) Na zadnjem razčiščevalnem sestanku se določi vsebino
predloga revizijskega poročila.
(3) V predlog revizijskega poročila se lahko vključi morebitna
pojasnila revidiranca k posameznim revizijskim razkritjem.
21. člen
(vabilo na razčiščevalni sestanek)

(2) Če je revizija potekala pri več revidirancih, se izda eno
revizijsko poročilo, v katerem se smiselno upošteva določila
vsebine iz prejšnjega odstavka.

(1) Vabilo na razčiščevalni sestanek pošlje pristojni vrhovni
državni revizor. Pošlje ga revidirancu in pristojnemu namestniku
predsednika.

(3) Odzivno poročilo ni potrebno, če je revidiranec že med
revizijskim postopkom sprejel ustrezne popravljalne ukrepe za
odpravo razkritih slabosti v svojem poslovanju.

(2) V vabilu na razčiščevalni sestanek se navede:
1. namen sestanka z navedbo revizije, zaradi katere se
sestanek sklicuje;
2. kraj, datum in uro sestanka;
3. ime vodje razčiščevalnega sestanka;
4. pojasnilo, da revidiranec na razčiščevalnem sestanku lahko
izpodbija revizijska razkritja in daje pojasnila k revizijskim
razkritjem;
5. pojasnilo, da razčiščevalnega sestanka ne bo, če revidiranec
v roku 8 dni po vročitvi vabila in osnutka revizijskega poročila
pisno sporoči računskemu sodišču, da ne izpodbija nobenega
razkritja iz osnutka revizijskega poročila;
6. opozorilo, da revizijskih razkritij, ki ne bodo izpodbijana na
razčiščevalnem sestanku, v naslednjih fazah revizijskega
postopka ne bo mogoče uspešno izpodbijati (tretji in šesti
odstavek 28. člena ZRacS-1);
7. opozorilo, da se mora udeležiti sestanka zastopnik revidiranca
(odgovorna oseba ali pooblaščenec);
8. opozorilo, kaj bo pomenil morebitni izostanek revidirančevega
zastopnika (šesti odstavek 28. člena ZRacS-1).

(4) Vsebino revizijskega poročila podrobno določa smernica o
poročanju, ki jo izda predsednik.
18. člen
(postopek od priprave osnutka do izdaje revizijskega
poročila)
Postopek od priprave osnutka do izdaje revizijskega poročila
sestavljajo naslednja dejanja:
1. revidirancu se vroči osnutek revizijskega poročila; če je revizija
potekala pri več revidirancih, se jim osnutek revizijskega
poročila vroči po delih;
2. ob vročitvi osnutka revizijskega poročila se vroči revidirancu
tudi vabilo na razčiščevalni sestanek;
3. razčiščevalnih sestankov je lahko več; prvi je najmanj 8 dni in
zadnji največ 30 dni po vročitvi osnutka revizijskega poročila
revidirancu;
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22. člen
(vodenje in udeleževanje razčiščevalnih sestankov)

o določenih delih predloga revizijskega poročila. Navede tudi rok,
v katerem naj bi izvedenec predložil mnenje.

(1) Razčiščevalni sestanek praviloma vodi pristojni vrhovni
državni revizor. Predsednik lahko izjemoma pooblasti koga
drugega za vodenje razčiščevalnega sestanka.

(3) Zaprosilo izvedencu predloži predsednik članoma senata v
vednost.
(4) Če je v mnenju izvedenca izražen dvom o strokovni pravilnosti
kakšnega revizijskega razkritja v predlogu revizijskega poročila,
senat v roku 8 dni po prejemu izvedenčevega mnenja odloči o
morebitnem preoblikovanju ali izločitvi razkritja iz revizijskega
poročila.

(2) Razčiščevalnega sestanka se lahko po svojem preudarku
udeleži tudi pristojni namestnik predsednika ali njegov
pooblaščenec.
(3) Če se zastopnik revidiranca ni udeležil razčiščevalnega
sestanka, lahko dokazuje opravičenost izostanka. To lahko opravi
v roku 3 dni po datumu razčiščevalnega sestanka, ki se ga ni
udeležil.

(5) Če mnenje izvedenca ni predloženo računskemu sodišču v
roku 15 dni po izdaji predloga revizijskega poročila, se v nadaljnjem
postopku ne upošteva.

(4) Če vodja razčiščevalnega sestanka presodi, da je zastopnik
revidiranca dokazal opravičenost svojega izostanka, ponovno
skliče razčiščevalni sestanek.

26. člen
(ugovor zoper revizijsko razkritje)
(1) Revidiranec in prejšnja odgovorna oseba lahko vložita ugovor
zoper revizijsko razkritje. Vložita ga pri računskem sodišču v
roku 8 dni po vročitvi predloga revizijskega poročila.

(5) Če vodja razčiščevalnega sestanka ugotovi, da je zastopnik
revidiranca zamudil rok za dokazovanje opravičenosti izostanka,
ali če presodi, da ni navedel ustreznega dokaza za opravičenost
izostanka, ga o tem obvesti in opozori na posledice po šestem
odstavku 28. člena ZRacS-1.

(2) Ugovor zoper revizijsko razkritje mora vsebovati:
1. navedbo predloga revizijskega poročila, v katerem je podano
revizijsko razkritje, ki se ga izpodbija v ugovoru;
2. navedbo revizijskega razkritja, ki se ga izpodbija;
3. razloge za izpodbijanje revizijskega razkritja.

23. člen
(zapisnik o razčiščevalnem sestanku)
Na razčiščevalnem sestanku se piše zapisnik. Vsebina zapisnika
je naslednja:
1. kraj, datum, ura sestanka;
2. imena prisotnih z navedbo pooblastil in kdo od vabljenih se
sestanka ni udeležil;
3. pregled izpodbijanih revizijskih razkritij;
4. pojasnila revidiranca;
5. pregled izpodbijanih revizijskih razkritij, pri katerih revidiranec
vztraja (neodpravljiva nesoglasja z revidirancem);
6. seznam dokumentov, ki jih je revidiranec predložil na
razčiščevalnem sestanku;
7. kadar je potreben nadaljnji sestanek: datum, ura in kraj
naslednjega sestanka;
8. podpisi vodje razčiščevalnega sestanka, zastopnika
revidiranca in zapisnikarja.

(3) Če prejšnja odgovorna oseba vloži ugovor zoper revizijsko
razkritje, pristojni namestnik predsednika vroči njen ugovor
revidirancu in ga pozove, naj v roku 8 dni po prejemu ugovora
predloži računskemu sodišču odgovor na ugovor prejšnje
odgovorne osebe.
27. člen
(odločanje senata o spornem revizijskem razkritju)
(1) Senat odloči o spornem revizijskem razkritju s sklepom, ki je
lahko:
1. sporno razkritje se izloči iz revizijskega poročila;
2. sporno razkritje se obdrži v revizijskem poročilu v
nespremenjeni obliki;
3. sporno razkritje se obdrži v revizijskem poročilu v taki obliki,
kot jo določi senat.

24. člen
(izdaja predloga revizijskega poročila)

(2) Senat sprejme sklep iz 1. točke prejšnjega odstavka samo v
naslednjih primerih:
1. če je ugovor revidiranca ali ugovor prejšnje odgovorne osebe
zoper revizijsko razkritje utemeljen;
2. če se strinja z izvedenčevim mnenjem, v katerem je izražen
dvom o strokovni pravilnosti revizijskega razkritja.

(1) Predlog revizijskega poročila izda pristojni namestnik
predsednika. Izda ga v roku 15 dni po zadnjem razčiščevalnem
sestanku; če razčiščevalnega sestanka ni bilo, pa v roku 10 dni
od dneva prejema pisnega sporočila od revidiranca, da ne izpodbija
nobenega razkritja v osnutku revizijskega poročila.

28. člen
(odgovor na ugovor zoper revizijsko razkritje)

(2) Predlog revizijskega poročila se vroči revidirancu in prejšnji
odgovorni osebi. Predloži se ga tudi drugima dvema članoma
senata.

(1) Če je revidiranec ugovarjal zoper revizijska razkritja, se mu
ob vročitvi revizijskega poročila vroči tudi odgovore na ugovore
zoper revizijska razkritja. Določi jih senat. Enako velja za prejšnjo
odgovorno osebo.

25. člen
(zaprosilo izvedencu)

(2) Odgovor na ugovor zoper revizijsko razkritje vsebuje:
1. obvestilo, da je senat ugovor zavrgel, zavrnil ali ga sprejel kot
utemeljenega;
2. pojasnilo, kako je senat upošteval ugovor pri odločanju o
izpodbijanem razkritju;
3. pravni pouk, da zoper odgovor na ugovor ni pravnega
sredstva.

(1) Če predsednik odredi, da je potrebno pridobiti izvedenčevo
mnenje o predlogu revizijskega poročila, določi izvedenca
računskega sodišča, ki naj bi podal mnenje in mu pošlje zaprosilo
za mnenje.
(2) V zaprosilu izvedencu predsednik navede, ali naj izvedenec
poda mnenje o celotnem predlogu revizijskega poročila ali samo
31. julij 2001
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29. člen
(ponovno odločanje senata o spornem revizijskem
razkritju)

POREVIZIJSKI POSTOPEK
33. člen
(odzivno poročilo)

(1) Do odpravka revizijskega poročila lahko vsak član senata
pisno predlaga ponovno odločanje o revizijskem razkritju, o
katerem je senat odločal kot o spornem razkritju (revotacija).

(1) Če so bile v poslovanju uporabnika javnih sredstev razkrite
slabosti in če niso bili že med revizijskim postopkom sprejeti
ustrezni popravljalni ukrepi za odpravo razkritih slabosti, mora
uporabnik javnih sredstev predložiti računskemu sodišču odzivno
poročilo.

(2) Predlog za revotacijo zadrži odpravek revizijskega poročila in
odgovora na ugovor.
(3) Če je podan predlog za revotacijo, predsednik takoj skliče
sejo senata. Senat najprej odloči o predlogu za revotacijo in če je
sprejet, ponovno glasuje o že sprejeti odločitvi; če to ni mogoče,
se ponovno glasovanje odloži, vendar največ za 3 dni.

(2)
1.
2.
3.
4.

30. člen
(izdaja revizijskega poročila)

Odzivno poročilo vsebuje:
navedbo revizije, na katero se nanaša;
kratek opis slabosti v poslovanju, ki je bila razkrita z revizijo;
popravljalne ukrepe za odpravo razkrite slabosti v poslovanju;
podpis odgovorne osebe in pečat.

(3) Če je bilo z revizijo razkritih več slabosti v poslovanju, za
katere mora uporabnik javnih sredstev poročati, kako jih odpravlja,
morajo biti v odzivnem poročilu izkazani popravljalni ukrepi za
odpravo vsake slabosti posebej.

(1) Revizijsko poročilo izda predsednik.
(2) Pred izdajo revizijskega poročila se opravi redakcija besedila.
Redakcijo opravi komisija, ki jo imenuje predsednik.

34. člen
(preizkus verodostojnosti odzivnega poročila)

(3) Revizijskih razkritij, ki niso bila predstavljena v osnutku niti v
predlogu revizijskega poročila, ni dopustno pozneje vnesti v
revizijsko poročilo.

(1) Preizkus verodostojnosti odzivnega poročila je preizkus
resničnosti navedb o popravljalnih ukrepih za odpravo slabosti v
poslovanju uporabnika javnih sredstev, ki je predložil odzivno
poročilo.

31. člen
(odredba o popravku pomot)

(2) V roku 8 dni po prejemu odzivnega poročila pristojni vrhovni
državni revizor poda predsedniku opisno oceno verodostojnosti
odzivnega poročila. Poda jo v soglasju s pristojnim namestnikom
predsednika.

(1) Če se po odpravku revizijskega poročila ugotovi, da so v
besedilu pomote v imenih ali številkah, pisne, računske ali druge
očitne pomote, izda predsednik odredbo o popravku pomot v
revizijskem poročilu.
(2) Odredbo o popravku se vpiše na koncu izvirnika in vsem, ki
jim je bilo vročeno revizijsko poročilo, se vroči prepis odredbe.

(3) Če pristojni vrhovni državni revizor in pristojni namestnik
predsednika ne dosežeta soglasja o verodostojnosti odzivnega
poročila, podata predsedniku vsak svojo opisno oceno.

(3) Če je odredba o popravku pomot v revizijskem poročilu
neugodna za prejemnika revizijskega poročila, začne teči rok za
predložitev odzivnega poročila naslednji dan po vročitvi odredbe
o popravku pomot.

(4) Če je v soglasni oceni iz drugega odstavka tega člena ali v eni
od ocen iz prejšnjega odstavka izražen dvom o verodostojnosti
odzivnega poročila, predsednik takoj po prejemu ocene odloči, ali
naj se revidira odzivno poročilo.

32. člen
(naznanitev kaznivih dejanj ali prekrškov)

(5) Revizijo odzivnega poročila se izvede po enakem postopku
kot druge revizije. Cilj revizije je pridobitev ustreznih in zadostnih
dokazov za izrek mnenja o verodostojnosti odzivnega poročila.

(1) Če pooblaščenec, ki izvaja revizijo, pristojni vrhovni državni
revizor ali pristojni namestnik predsednika meni, da je revidiranec
storil kaznivo dejanje ali prekršek, o tem brez odlašanja obvesti
predsednika in mu predloži dokazila za navedbe v svojem
obvestilu.

(6) Če odzivno poročilo ni bilo revidirano ali če je bilo in niso bili
pridobljeni zadostni dokazi za izrek mnenja, da odzivno poročilo
ni verodostojno, se v nadaljnjem postopku šteje, da je odzivno
poročilo verodostojno.

(2) Če presodi, da dokazila iz prejšnjega odstavka utemeljujejo
sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje ali prekršek, predsednik
poda naznanilo, ovadbo ali predlog pristojnemu organu.

(7) Če so bili z .revizijo odzivnega poročila pridobljeni zadostni
dokazi za izrek mnenja, da odzivno poročilo ni verodostojno,
predsednik vloži ovadbo zoper odgovorno osebo uporabnika
javnih sredstev zaradi suma, da je s potrditvijo odzivnega poročila
storila kaznivo dejanje.

(3) Pooblaščenec, ki izvaja revizijo, pristojni vrhovni državni revizor
in pristojni namestnik predsednika morajo paziti na dejanja iz
prvega odstavka tega člena po uradni dolžnosti ves čas med
revizijskim postopkom.
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(2) Poziv za ukrepanje vsebuje:
1. ime in naslov uporabnika javnih sredstev, ki krši obveznost
dobrega poslovanja;
2. imena odgovornih oseb uporabnika javnih sredstev, ki krši
obveznost dobrega poslovanja;
3. navedbo revizije, s katero so bile razkrite slabosti v
poslovanju, zaradi katerih se šteje, da uporabnik javnih
sredstev krši obveznost dobrega poslovanja;
4. kratek opis slabosti v poslovanju, zaradi katerih se šteje, da
uporabnik javnih sredstev krši obveznost dobrega poslovanja;
5. zahtevo, da mora organ, ki mu je izdan poziv, v 30 dneh po
vročitvi poziva predložiti računskemu sodišču poročilo o
ukrepanju ali obrazložitev opustitve ukrepov;
6. opozorilo, da se odgovorna oseba kaznuje za prekršek, če
organ ne predloži pravočasno računskemu sodišču poročila
o ukrepanju niti obrazložitve opustitve ukrepov (peti odstavek
38. člena ZRacS-1).

35. člen
(kršitev obveznosti dobrega poslovanja)
(1) Kršitev obveznosti dobrega poslovanja je podana v naslednjih
primerih:
1. če v odzivnem poročilu niso izkazani zadovoljivi popravljalni
ukrepi za odpravo razkrite slabosti v poslovanju uporabnika
javnih sredstev;
2. če odzivno poročilo, ki ga je predložil uporabnik javnih
sredstev, ni verodostojno;
3. če uporabnik javnih sredstev, ki bi moral predložiti odzivno
poročilo, niti v roku 15 dni po izteku roka za predložitev
odzivnega poročila ni predložil računskemu sodišču
odzivnega poročila.
(2) Če je bilo odzivno poročilo potrebno zaradi pomembne slabosti
v poslovanju uporabnika javnih sredstev, je v primerih iz prejšnjega
odstavka podana huda kršitev obveznosti dobrega poslovanja.

(3) Pozivu za ukrepanje se priloži revizijsko, odzivno in porevizijsko
poročilo oziroma poročilo o reviziji odzivnega poročila.

36. člen
(porevizijsko poročilo)

(4) Poziv za ukrepanje se vroči revidirancu v vednost.

(1) Če je odzivno poročilo verodostojno, pristojni vrhovni državni
revizor pripravi predlog porevizijskega poročila in ga predloži
predsedniku v odobritev. Pripravi ga v roku 15 dni, ki začne teči
naslednji dan po odločitvi predsednika, da odzivno poročilo ne bo
revidirano ali naslednji dan po izdaji poročila o reviziji odzivnega
poročila.

38. člen
(obvestilo Državnemu zboru)
(1) Če uporabnik javnih sredstev hudo krši obveznost dobrega
poslovanja, predsednik o tem obvesti Državni zbor.
(2) Obvestilo Državnemu zboru vsebuje:
1. ime in naslov uporabnika javnih sredstev, ki hudo krši
obveznost dobrega poslovanja;
2. imena odgovornih oseb uporabnika javnih sredstev, ki hudo
krši obveznost dobrega poslovanja;
3. navedbo revizije, s katero so bile razkrite slabosti v
poslovanju, zaradi katerih se šteje, da uporabnik javnih
sredstev hudo krši obveznost dobrega poslovanja;
4. kratek opis slabosti v poslovanju zaradi katerih se šteje, da
uporabnik javnih sredstev hudo krši obveznost dobrega
poslovanja.

(2) Pristojni vrhovni državni revizor pripravi predlog porevizijskega
poročila v soglasju s pristojnim namestnikom predsednika.
(3) Če pristojni vrhovni državni revizor in pristojni namestnik
predsednika ne dosežeta soglasja o predlogu porevizijskega
poročila, predložita predsedniku vsak svoj predlog porevizijskega
poročila.
(4) Porevizijsko poročilo vsebuje:
1. navedbo revizije, na katero se nanaša;
2. kratek opis slabosti v poslovanju, za katero je moral uporabnik
javnih sredstev poročati računskemu sodišču, s kakšnimi
popravljalnimi ukrepi jo odpravlja;
3. ovrednotenje ali je slabost iz prejšnje točke pomembna;
4. povzetek popravljalnih ukrepov, ki so izkazani v odzivnem
poročilu;
5. mnenje ali so popravljalni ukrepi, ki so izkazani v odzivnem
poročilu, zadovoljivi;
6. sklep ali je podana kršitev oziroma huda kršitev obveznosti
dobrega poslovanja.

(3) Obvestilu Državnemu zboru se priloži odzivno in porevizijsko
poročilo oziroma poročilo o reviziji odzivnega poročila.
(4) Obvestilo Državnemu zboru se vroči revidirancu v vednost.
39. člen
(poziv za razrešitev odgovorne osebe)
(1) Če je pri uporabniku javnih sredstev podana huda kršitev
obveznosti dobrega poslovanja ali kršitev določbe osmega
oziroma devetega odstavka 27. člena ZRacS-1, izda predsednik
poziv za razrešitev odgovorne osebe uporabnika javnih sredstev.
Izda ga organu, za katerega oceni, da lahko izvede ali začne
postopek razrešitve.

(5) Če je bilo z revizijo razkritih več slabosti v poslovanju, za
katere je moral uporabnik javnih sredstev poročati, kako jih
odpravlja, se v porevizijskem poročilu poda mnenje o popravljalnih
ukrepih za odpravo vsake slabosti v poslovanju posebej.
(6) Porevizijsko poročilo, ki ga odobri predsednik, se vroči
revidirancu v vednost.

(2) Če je razlog za izdajo poziva za razrešitev odgovorne osebe
huda kršitev obveznosti dobrega poslovanja, poziv za razrešitev
odgovorne osebe vsebuje:
1. ime in naslov uporabnika javnih sredstev, ki hudo krši
obveznost dobrega poslovanja;
2. imena in položaje odgovornih oseb, ki naj bi bile razrešene;
3. navedbo revizije, s katero so bile razkrite slabosti v
poslovanju, zaradi katerih se šteje, da uporabnik javnih
sredstev hudo krši obveznost dobrega poslovanja;

37. člen
(poziv za ukrepanje)
(1) Če uporabnik javnih sredstev krši obveznost dobrega
poslovanja, lahko predsednik izda poziv za ukrepanje. Izda ga
organu, za katerega oceni, da lahko v mejah svojih pristojnosti
ukrepa zoper uporabnika javnih sredstev, ki krši obveznost
dobrega poslovanja.
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4. kratek opis slabosti v poslovanju zaradi katerih se šteje, da
uporabnik javnih sredstev hudo krši obveznost dobrega
poslovanja;
5. zahtevo, da mora organ, ki mu je izdan poziv, odločiti o pozivu
in svojo odločitev pisno sporočiti računskemu sodišču v 15
dneh po vročitvi poziva;
6. opozorilo, da se odgovorna oseba kaznuje za prekršek, če
organ ne odloči pravočasno o pozivu ali če ne sporoči
pravočasno računskemu sodišču, kako je odločil (šesti
odstavek 38. člena ZRacS-1).

(4) Na podlagi poročila iz drugega odstavka tega člena lahko
predsednik poda svetu lokalne skupnosti predlog za razrešitev
nadzornega odbora.
(5) Predlog za razrešitev nadzornega odbora lokalne skupnosti
se vroči predsedniku sveta lokalne skupnosti in v vednost
predsedniku nadzornega odbora.
41. člen
(sporočilo za javnost)

(3) Pozivu iz prejšnjega odstavka se priloži revizijsko, odzivno in
porevizijsko poročilo oziroma poročilo o reviziji odzivnega poročila.

(1) Če uporabnik javnih sredstev hudo krši obveznost dobrega
poslovanja, izda predsednik sporočilo za javnost.

(4) Če je razlog za izdajo poziva za razrešitev odgovorne osebe
kršitev določbe osmega oziroma devetega odstavka 27. člena
ZRacS-1, poziv za razrešitev odgovorne osebe vsebuje:
1. ime in naslov uporabnika javnih sredstev, pri katerem je
podana kršitev določbe osmega oziroma devetega odstavka
27. člena ZRacS-1;
2. imena in položaje odgovornih oseb, ki naj bi bile razrešene;
3. navedbo revizije, med katero je bila kršena določba osmega
oziroma devetega odstavka 27. člena ZRacS-1;
4. zahtevo, da mora organ, ki mu je izdan poziv, odločiti o pozivu
in svojo odločitev pisno sporočiti računskemu sodišču v 15
dneh po vročitvi poziva;
5. opozorilo, da se odgovorna oseba kaznuje za prekršek, če
organ ne odloči pravočasno o pozivu ali če ne sporoči
pravočasno računskemu sodišču, kako je odločil (šesti
odstavek 38. člena ZRacS-1).

(2) Sporočilo za javnost vsebuje:
1. ime in naslov uporabnika javnih sredstev, ki hudo krši
obveznost dobrega poslovanja;
2. imena odgovornih oseb uporabnika javnih sredstev, ki hudo
krši obveznost dobrega poslovanja;
3. navedbo revizije, s katero so bile razkrite slabosti v
poslovanju, zaradi katerih se šteje, da uporabnik javnih
sredstev hudo krši obveznost dobrega poslovanja;
4. kratek opis slabosti v poslovanju zaradi katerih se šteje, da
uporabnik javnih sredstev hudo krši obveznost dobrega
poslovanja;
5. opis ravnanja uporabnika javnih sredstev po končani reviziji
(odzivno poročilo);
6. ukrepanje računskega sodišča in organov, ki jim je računsko
sodišče izdalo poziv za ukrepanje ali poziv za razrešitev
odgovorne osebe.

(5) Poziv za razrešitev odgovorne osebe se vroči v vednost
osebam, ki naj bi bile razrešene.

(3) Sporočilo za javnost se objavi v medijih, ki jih določi predsednik.

40. člen
(predlog za razrešitev nadzornega odbora lokalne
skupnosti)

SVETOVANJE UPORABNIKOM JAVNIH SREDSTEV
42. člen
(mnenje o javnofinančnem vprašanju)

(1) Vrhovni državni revizor za področje revidiranja lokalne
samouprave ali pristojni namestnik predsednika lahko po lastnem
preudarku ali na zahtevo predsednika predloži predsedniku
poročilo o delovanju nadzornega odbora lokalne skupnosti.

(1) Kadar se mnenje o javnofinančnem vprašanju lahko opre na
že opravljene revizije, poda mnenje član računskega sodišča ali
vrhovni državni revizor. Če pa gre za mnenje o vprašanju, ki
presega izkušnje računskega sodišča, pridobljene z že
opravljenimi revizijami, poda mnenje senat. Mnenje senata se
obvezno upošteva pri izvajanju revizij.

(2) Poročilo o delovanju nadzornega odbora lokalne skupnosti
vsebuje:
1. ime lokalne skupnosti, na katero se poročilo nanaša;
2. obdobje delovanja nadzornega odbora, ki je upoštevano v
poročilu;
3. navedbo revizij, ki se nanašajo na obdobje iz prejšnje točke;
4. naloge, ki jih je nadzorni odbor neustrezno opravil ali jih sploh
ni opravil;
5. mnenje ali so slabosti v delovanju nadzornega odbora tolikšne,
da bi moralo računsko sodišče predlagati svetu lokalne
skupnosti razrešitev nadzornega odbora.

(2) Član računskega sodišča in vrhovni državni revizor lahko
svetuje uporabniku javnih sredstev tudi tako, da poda svoje
strokovno mnenje o določenem javnofinančnem vprašanju s
pojasnilom, da se računsko sodišče o vprašanju še ni opredelilo
in da njegovo mnenje ne zavezuje računskega sodišča.
43. člen
(način svetovanja)

(3) Če poročilo iz prejšnjega odstavka predloži predsedniku
vrhovni državni revizor za področje revidiranja lokalne
samouprave, predsednik lahko zahteva od pristojnega
namestnika, da poda svoje mnenje o poročilu. Če poročilo iz
drugega odstavka tega člena predloži predsedniku pristojni
namestnik predsednika, predsednik lahko zahteva od vrhovnega
državnega revizorja za področje revidiranja lokalne samouprave,
da poda svoje mnenje o poročilu.
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(1) Svetovanja se nq sme izraziti kot komentiranje ali ocenjevanje
izdanih revizijskih poročil.
(2) Prejšnji odstavek ne posega v pravico do izražanja mnenja v
strokovnem aii znanstvenem delu.
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JAVNOST DELA RAČUNSKEGA SODIŠČA

45. člen
(varovanje zaupnosti)

44. člen
(zagotavljanje javnosti dela računskega sodišča)

(1) Zaposleni na računskem sodišču morajo varovati kot skrivnost
program dela za izvrševanje revizijske pristojnosti računskega
sodišča, vse podatke iz osnutkov in predlogov revizijskih poročil,
druge podatke v zvezi z revizijami, ki jih določa ZRacS-1, kot tudi
osebne podatke, zbrane v postopku revidiranja.

(1) Računsko sodišče zagotavlja javnost svojega dela:
1. s poročilom o delu, ki ga predloži Državnemu zboru;
2. s tiskovnimi konferencami in drugimi načini obveščanja
medijev;
3. z objavljanjem revizijskih poročil v elektronskih publikacijah;
4. z rednimi objavami o poteku dela v elektronskih publikacijah;
5. z izdajo sporočil za javnost;
6. z objavo pomembnejših mnenj o vprašanjih iz svoje
pristojnosti.

(2) Obveznost iz prejšnjega odstavka ne preneha po prenehanju
zaposlitve na računskem sodišču.
(3) Od osebnih podatkov se v revizijskih poročilih navaja samo
imena in priimke ter položaje odgovornih oseb revidiranca.
KONČNA DOLOČBA

(2) Informacije o poteku revizijskih in porevizijskih postopkov
lahko dajejo člani računskega sodišča in osebe, pooblaščene za
stike z javnostjo.

46. člen
(uveljavitev)

(3) O reviziji, ki še ni končana, se lahko javno navaja, da je
uvrščena v program dela, da je že ali da še ni v postopku izvajanja,
če pa je že v postopku izvajanja, v kateri fazi izvajanja je in kdaj
bo predvidoma končana.

Ta poslovnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije potem,
ko da nanj soglasje Državni zbor Republike Slovenije. Veljati začne
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3101-4/01-1
Ljubljana, dne 20. julija 2001.

31. julij 2001
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Poročilo o

OPRAVLJENIH

, REPUBLIKE

POSTOPKIH

SLOVENIJE

REVIDIRANJE

7.8.1996

ZA

LASTNINSKEGA

PREOBLIKOVANJA

OD

AGENCIJE

DO

PODJETIJ

V

ČASU

30.6.2001

- EPA 270 - III
Agencija RS pošilja v prilogi poročilo o opravljenih postopkih
Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega
preoblikovanja podjetij v času od 7.8.1996 do 30.6.2001.

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA REVIDIRANJE LASTNINSKEGA
PREOBLIKOVANJA PODJETIJ
številka: 011-19/01-1/10
Datum 16.7.2001
ZADEVA: Poročilo o opravljenih postopkih Agencije RS
za revidiranje lastninskega preoblikovanja
podjetij

31. julij 2001

Alenka Kovač-Arh, l.r.
GENERALNA DIREKTORICA
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POROČILO
O OPRAVLJENIH POSTOPKIH
AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA REVIDIRANJE LASTNINSKEGA
PREOBLIKOVANJA PODJETIJ

ZA OBDOBJE OD
7.8.1996 DO 30.6.2001
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revidiranje pri zavarovalnicah zaradi ugotovitve morebitnega
zmanjšanja družbenega kapitala oziroma premoženja
zavarovalnic;

UVOD
Poročilo Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega
preoblikovanja podjetij (v nadaljevanju: agencija za revidiranje) o
opravljenih postopkih v času od 7.8.1996 do 30.6.2001 je
sestavljeno v skladu z zakonom o Agenciji Republike Slovenije
za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje
(Ur.list RS, št. 48/94, 18/95 - ustavna odločba, 58/95, 18/96, 27/
96 - ustavna odločba, 35/98 - ustavna odločba in 54/99 - ustavna
odločba: v nadaljevanju: zakon o agenciji za revidiranje), ki določa,
da mora agencija za revidiranje trimesečno poročati Državnemu
zboru Republike Slovenije o opravljenih postopkih revizije
lastninskega preoblikovanja podjetij.

pregled uporabe in razpolaganja s sredstvi in obveznostmi
do virov sredstev pravnih oseb v zvezi s postopki privatizacije
državnega premoženja;
pregled poslovnih in kapitalskih transakcij pri pravnih osebah,
ki so kapitalsko ali poslovno povezane z revidirano pravno
osebo, pred njenim lastninskim preoblikovanjem;
-

preverjanje zakonitosti in pravilnosti izvajanja predpisov, ki
urejajo finančno-materialno poslovanje pravnih oseb ter
razpolaganje z družbeno lastnino pravnih oseb, ki še niso
zaključile postopka privatizacije;

Poročilo o opravljenih postopkih agencije za revidiranje za obdobje
od 7.8.1996 do 30.6.2001 sestavljajo naslednja poglavja:

posamična dejanja ali strokovna opravila davčnega
inšpekcijskega pregleda;

I. Opravljene naioge agencije za revidiranje po vrstah postopkov
II. Zbirno poročilo o oškodovanju družbenega kapitala, ki je
ugotovljeno v postopkih revizije lastninskega preoblikovanja
podjetij za obdobje od 1.1.1990 do 31.12.1992
III. Zbirno poročilo o zmanjšanju družbenega kapitala oziroma
premoženja, ki je ugotovljeno v postopkih revizije za obdobje
od 1.1.1993 do vpisa lastninskega, preoblikovanja v sodni
register

-

Naloge agencije za revidiranje so navedene v 3. odstavku 1.a
člena in v 1. odstavku 73. člena zakona o agenciji za revidiranje,
v 5. odstavku 63. člena zakona o zaključku lastninjenja in
privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur.l.
RS, št. 30/98, 72/98 - odločba Ustavnega sodišča, 12/99, 50/99
in 12/01 - odločba Ustavnega sodišča; v nadaljevanju: ZZLPPO),
v 3. odstavku 73. člena zakona o davčni službi (Ur.l. RS št., 18/
96, 36/96, 87/97, 48/98, 26/99, 54/99, 61/00, 85/00 in 100/00; v
nadaljevanju: ZDS), v 4.členu zakona o lastninskem
preoblikovanju zavarpvalnic (Ur.l. RS, št. 13/00 in 40/01 - odločba
Ustavnega sodišča; v nadaljevanju: ZLPZ), v 5. členu uredbe o
načinu in postopku prodaje kapitalskih naložb (Ur.l. RS, št. 54/00)
in v 36. členu zakona o društvih (Ur.l. RS, št. 60/95, 89/99).

V zbirnem poročilu o oškodovanju družbenega kapitala v
postopkih revizije lastninskega preoblikovanja za obdobje
od 1.1.1990 do 31.12.1992 so zbrani rezultati revizijskih
postopkov, ki jih je opravila agencija za revidiranje, kot tudi prejšnji
revizijski organi (Služba družbenega knjigovodstva, Agencije
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje,
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet; v nadaljevanju:
revizijski organi). Do konca junija letošnjega leta je bilo zaključenih
1.106 postopkov revizije lastninskega preoblikovanja podjetij, od
tega je agencija za revidiranje dokončala 56 postopkov. V prvem
polletju letošnjega leta je končala 1 postopek.
Postopke revizije za obdobje od 1.1.1993 do vpisa lastninskega
preoblikovanja podjetij v sodni register, to je postopke, ki po
vsebini predstavljajo nadaljevanje postopkov revizije lastninskega
preoblikovanja podjetij, je agencija za revidiranje zaključila pri 157
pravnih osebah, od tega je bilo v prvem polletju letošnjega leta
zaključenih 14 postopkov. Poleg zbirnih podatkov so navedene
tudi značilne pojavne oblike zmanjšanj, ugotovljene v postopkih,
ki so bili zaključeni v prvem polletju letošnjega leta.
I.

1.

vlaganje ovadb zaradi storitve kaznivega dejanja ali
gospodarskega prestopka in vlaganje predlogov za uvedbo
postopkov o prekršku.

2.

Agencija za revidiranje je v obdobju od 7.8.1996 do 30.6.2001
prejela 339 zahtev oziroma pobud za uvedbo postopkov, od
tega 2 pobudi v zadnjem trimesečju, in sicer:
-

OPRAVLJENE NALOGE AGENCIJE ZA
REVIDIRANJE PO VRSTAH POSTOPKOV

33 za uvedbo revizije lastninskega preoblikovanja podjetij
148 za uvedbo revizije po 1.1.1993
11 za uvedbo revizije po zakonu o zaključku lastninjenja
147 za uvedbo postopka preverjanja finančno - materialnega
poslovanja

Zahteve oziroma pobude so prihajale s strani Družbenega
pravobranilca Republike Slovenije, Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, Slovenske razvojne družbe,
Ministrstva za finance, Kriminalističnih služb Uprav za notranje
zadeve, s strani denacionalizacijskih upravičencev, davčnih
uradov, sindikatov, inšpekcijskih služb, s strani institucionalnih
lastnikov, notranjih lastnikov, nekaj pobud pa je bilo anonimnih.

Vrste nalog agencije za revidiranje

Agencija za revidiranje je v poročevalskem obdobju opravljala
naslednje naloge:
revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij za obdobje
od 1.1.1990 do 31.12.1992 oziroma za določeno obdobje v
skladu s posebnimi predpisi;

3.

revidiranje že revidiranih pravnih oseb za obdobje od 1.1.1993
do vpisa lastninskega preoblikovanja v sodni register;

Dokončani postopki in postopki v teku

3.1. Revizija lastninskega preoblikovanja podietii za
obdobie od 1.1.1990 do 31.12.1992

revidiranje pri pravnih osebah, ki so že izvedle lastninsko
preoblikovanje za obdobje od 1.1.1990 dalje (postopek revizije
po zakonu o zaključku lastninjenja);

31. julij 2001

Prejete zahteve in pobude

V letošnjem letu je agencija za revidiranje uvedla 1 postopek
revizije lastninskega preoblikovanja podjetij, ki ga je tudi
dokončala.

21

poročevalec, št. 65

V skladu z Zakonom o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic
(ZLPZ), je agencija za revidiranje v letu 2000 uvedla revizijo pri 6
zavarovalnicah, ki razpolagajo z družbenim kapitalom zaradi
ugotovitve morebitnega zmanjšanja družbenega kapitala oziroma
premoženja zavarovalnic zaradi pravnih poslov in drugih pravnih
dejanj, navedenih v 48. in 48.a členu ZLPP. Konec maja letos je
Ustavno sodišče razveljavilo zakon, zato je agencija za revidiranje
postopke pri zavarovalnicah s sklepom ustavila.

V poročevalskem obdobju, od 7.8.1996 do 30.6.2001, je agencija
za revidiranje dokončala 56 postopkov revizije lastninskega
preoblikovanja, in sicer je dokončala 21 postopkov, ki jih je tudi
sama uvedla (preglednica 1.1.1.). Dokončala je tudi 14 prevzetih
postopkov, pri katerih je prejšnji revizijski organ izdal le sklep o
začetku postopka, revidiranje pa se še ni pričelo (preglednica
1.2.1.) ter 21 prevzetih postopkov, za katere je prejšnji revizijski
organ že izdal revizijsko poročilo (vsebovani v preglednici 1.3.1.,
v kateri so poleg tega tudi revidirane pravne osebe, pri katerih je
agencija za revidiranje vložila ovadbe za kazniva dejanja in
gospodarske prestopke ter predloge za uvedbo postopka o
prekršku, izdala posebna poročila o revidiranju povezanih družb
v tujini, uradne zaznamke o izvršitvi odločb).

V drugem trimesečju letošnjega leta je agencija za revidiranje
dokončala še zadnji postopek na podlagi uredbe o načinu in
postopkih prodaje kapitalskih naložb države za leto 2000. Skupaj
je Izdala 12 poročil o pregledu uporabe in razpolaganja s sredstvi
in obveznostmi do virov sredstev družb, v katerih ima država
lastniški delež, za zadnja tri leta. Poročila agencije za revidiranje
so podala informacije o finančno-premoženjskem stanju pravnih
oseb in o zakonitosti ter smotrnosti izvajanja poslov na podlagi
neposrednega vpogleda v poslovno dokumentacijo. Za pet
primerov vrednotenja podjetij je agencija za revidiranje pripravila
tudi podatke in sodelovala pri oceni vrednosti.

3.2. Revizija za obdobje od 1.1.1993 do vpisa
lastninskega preoblikovanja v sodni register
V prvem polletju letošnjega leta je agencija za revidiranje
dokončala 9 od 19 prenešenih nedokončanih postopkov iz leta
2000 in 5 od 28 letos začetih postopkov revizije za obdobje od
1.1.1993 do vpisa lastninskega preoblikovanja v sodni register.
Agencija za revidiranje je v času svojega delovanja uvedla 190
tovrstnih postopkov. Od tega je 157 postopkov tudi dokončala
(preglednica 5.1.). Poleg revizijskih poročil in dopolnilnih revizijskih
poročil je v okviru dokončanih postopkov izdala še 17 zapisnikov
o pregledu poslovnih in kapitalskih transakcij, povezanih z
revidiranimi pravnimi osebami.

II.

ZBIRNO POROČILO O OŠKODOVANJU
DRUŽBENEGA KAPITALA, KI JE UGOTOVLJENO
V POSTOPKIH REVIZIJE LASTNINSKEGA
PREOBLIKOVANJA PODJETIJ ZA OBDOBJE OD
1.1.1990 DO 31.12.1992

1.

Višina in vrsta oškodovanja družbenega kapitala

Na dan 30.6.2001 je v teku 33 postopkov (preglednica 5.2. uradna tajnost), pri čemer je bilo za 8 pravnih oseb že Izdano
revizijsko poročilo, ni pa še potekel rok za pripombe.

Revizijski organi so v obdobju od junija 1993 do konca junija 2001
izdali skupno 1.124 sklepov o uvedbi postopka in zaključili 1.106
postopkov. Od tega je bil v 77 primerih postopek zaključen z
izdajo sklepa o ustavitvi postopka, v 1.029 primerih pa je bil
postopek zaključen z izdajo revizijskega poročila.

3.3. Izvajanje drugih postopkov

Revizijski organi so ugotovili oškodovanje družbene lastnine po
48. a členu ZLPP pri 658 pravnih osebah (60 % revidiranih
pravnih oseb). Znesek ugotovljenega oškodovanja znaša
86.174 milijonov tolarjev (1.409 milijonov nemških mark na dan
1.1.1993).

V leto 2001 je agencija za revidiranje prenesla postopke:
revizije po zakonu o zaključku lastninjenja
- revizije pri zavarovalnicah in
pregleda uporabe in razpolaganja s sredstvi in obveznostmi
do virov sredstev družbe, v kateri ima država lastninski delež.

Glede na to, da je bil v letošnjem letu zaključen le 1 postopek
revizije lastninskega preoblikovanja podjetij (in še v tem primeru
ni bilo ugotovljenega oškodovanja družbene lastnine), poročilu
ne prilagamo preglednice zaključenih postopkov revizije
lastninskega preoblikovanja podjetij. Seznam revidiranih pravnih
oseb z ugotovljenimi zneski oškodovanja družbenega kapitala
oziroma premoženja podjetij je na internetnih straneh agencije za
revidiranje (http://www.sigov.si/arlpp).

V letošnje leto je agencija za revidiranje prenesla 1 postopek po
zakonu o zaključku lastninjenja, ki še ni dokončan, od
uveljavitve zakona 1.5.1998 pa je zaključila 2 postopka. Uvedbo
tovrstnega postopka lahko zahtevajo delničarji ali družbeniki,
katerih skupni delež dosega najmanj desetino vrednosti kapitala
družbe. Zaradi te omejitve je malo pobud, ki Izpolnjujejo pogoje
za uvedbo postopka.

Posamezne vrste oškodovanj in njihov obseg so razvidne iz tabele
in grafa v nadaljevanju:

poročevalec, št. 65
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Tabela 1: Obseg ugotovljenega oškodovanja družbene lastnine po točkah iz 48.a člena
ZLPP, ugotovljenega v postopkih revizije lastninskega preoblikovanja podjetij

OŠKODOVANJE DRUŽBENE LASTNINE PO 48.A ČLENU ZLPP
Zneski v
mio SIT*

Delež
v%

Skupaj znesek oškodovanja

86.174

100,0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

477
1.096
364
9.912
1.051
4.727
20.937
5.650
7.453

0,6
1,3
0,4
11,5
1,2
5,5
24,3
6,6
8,6

985
39.172
11.259

1,1
45,5
13,1

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

"Podatki so izraženi po vrednostih konec leta 1992

OŠKODOVANJE PO 48.a ČLENU ZLPP
PREGLED PO VRSTI OŠKODOVANJ

Nezakonita
obrestna meraMepravilna delitev
3,0%
dobička
11,5%
Neodplačen prenos
kapitala
8,6%

Neutemeljen odpis
terjatev
24,3%

Nedokumentirano
izplačevanje
stroškov
5,5%

Izdaja prednostnih
delnic
1,2%

Druga oškodovnaja
po 48.a členu
45,9%

31. julij 2001
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Revidiranim pravnim osebam, ki revizijskemu organu niso
predložile dokazov o prostovoljni uskladitvi na podlagi revizijskega
poročila, je revizijski organ Izdal 206 odločb v skupnem znesku
34.156 milijonov tolarjev (40 % vseh oškodovanj).

III.

ZBIRNO POROČILO O ZMANJŠANJU
DRUŽBENEGA KAPITALA OZIROMA
PREMOŽENJA, KI JE UGOTOVLJENO V
POSTOPKIH REVIZIJE ZA OBODBJE OD
1.1.1993 DO VPISA LASTNINSKEGA
PREOBLIKOVANJA V SODNI REGISTER

1.

Višina in vrsta zmanjšanja družbenega kapitala
oziroma premoženja

2. Vložene tožbe
Revidirane pravne osebe ter druge pravne in fizične osebe so na
sodiščih vložile 85 tožb na izdane odločbe. V njih izpodbijajo za
21.690 milijonov tolarjev ugotovljenih oškodovanj, kar predstavlja
64 % vseh oškodovanj po revizijskih odločbah.

Agencija za revidiranje je s postopki revizije za obdobje od 1.1.1993
do vpisa lastninskega preoblikovanja pričela v letu 1997. Do konca
junija 2001 je uvedla 190 tovrstnih postopkov, dokončala je 157
postopkov (preglednica 5.1. v prilogi).

Sodni postopek je pravnomočno končan v 69 zadevah, in
sicer je :

-

Pri 113 pravnih osebah oziroma pri 73 % pravnih oseb, pri
katerih je bila opravljena revizija za obdobje od 1.1.1993 do vpisa
lastninskega preoblikovanja v sodni register, je bilo ugotovljeno
zmanjšanje družbenega kapitala oziroma premoženja po 48.
in 48.a členu ZLPP v znesku 13.073 milijonov tolarjev.

27 zadev končanih zaradi umika tožbe tožeče pravne
osebe,
14 zadev končanih zaradi tega, ker tožeča pravna oseba
ni vložila pritožbe zoper zavrnilno prvostopno sodbo oziroma
zoper sklep o zavržbi,
8 zadev končanih, ker tožeče stranke niso vložile revizije
zoper zavrnilno drugostopno odločbo,
13 zadev končanih v postopku revizije na Vrhovnem sodišču
Republike Slovenije,
v 6 zadevah je vložena revizija na Vrhovno sodišče Republike
Slovenije,
v 1 zadevi je državni tožilec vložil zahtevek za varstvo
zakonitosti.

Poleg tega je agencija za revidiranje pri 4 pravnih osebah ugotovila,
da se tudi po 1.1.1993 nadaljuje oškodovanje družbene lastnine,
ki je bilo ugotovljeno v postopku revizije lastninskega preoblikovanja
za obdobje od 1.1.1990 do 31.12.1992, na sodišču pa še niso
zaključeni tožbenl postopki zoper revizijsko odločbo oziroma
tožbo družbenega pravobranilca. Nadaljevana oškodovanja
znašajo 3.132 milijonov tolarjev in izhajajo iz prenosov poslov
in družbenega kapitala na by pass podjetja ter posledično
nepravilne delitve dobička. Agencija za revidiranje znesek
nadaljevanih oškodovanj prikazuje posebej in ga vključi v zbirno
poročilo po pravnomočni sodni odločitvi.
t
Zmanjšanje družbenega kapitala oziroma premoženja po
posameznih vrstah pravnih poslov in pravnih dejanj iz 48.a in 48.
člena ZLPP prikazujeta tabela in graf:

V postopkih, ki so pravnomočno končani, je potrjenih za 11.700
milijonov tolarjev oškodovanj družbene lastnine (89 %). Za
pravne posle in dejanja v znesku 1.466 milijonov tolarjev (11 %)
pa je sodišče ugotovilo, da ne pomenijo oškodovanja družbene
lastnine.
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Tabela 2: Zmanjšanje družbenega kapitala oziroma premoženja iz 48.a in 48. člena ZLPP,
ugotovljeno v postopkih revizije po 1.1.1993, po stanju na dan 30.6.2001
ZMANJŠANJE DRUŽBENEGA KAPITALA OZ. PREMOŽENJA IZ 48.A IN 48. ČLENA ZLPP
Zneski v
Delež
• mio SIT
v%
6.367
48,7
Iz pravnih poslov in pravnih dejanj iz 48.a člena ZLPP (seštevek od 1
I.
do 10)
4
0,0
1. Posojila po prenizki obrestni meri
1
0,0
2. Posojilo za nakup sredstev po prenizki obrestni meri
665
5,1
3. Prenizke najemnine
0,7
98
4. Nepravilna delitev dobička
0
5. Izdaja prednostnih delnic in nepravilna delitev dobička
0,7
96
6. Nedokumentirano ali neutemeljeno izplačevanje pavšalnih stroškov
3.382
25,9
7. Neutemeljen odpis terjatev
0
8. Neodplačan prenos kapitala izven sestavljenih oblik
8
9. Najemanje posojil ali izplačila obresti na obveznice po previsoki obrestni
0,1
meri
2.113
16,2
10. Druga oškodovanja po 48.a členu
6.706
51,3
II. Iz pravnih poslov in pravnih dejanj iz 48. člena ZLPP(seštevek od 1
do 10)
1.533
11,7
1. Zmanjšanje premoženja podjetja
0
2. Nakup podjetja s krediti brez revalorizacije
2.000
15,3
3. By pass podjetja
0
4. Prodaja podjetja
3.173
24,3
5. Sklenitev škodljivih pogodb
0
6. Izdaja prednostnih delnic za družbeni kapital
0
7. Neupravičene prednosti skupin ali posameznikov
0
8. Brezplačni prenos družbenega kapitala
0
9. Neustrezna upravljalska in druga ravnanja
0
10. Nad tretjinsko oškodovanje
I+II SKUPAJ zmanjšanje kapitala oz. premoženja
III.

Iz nadaljevanih pravnih poslov in pravnih dejanj iz 48.a in 48. člena ZLPP
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ZMANJŠANJE PO 48. IN 48.a ČLENU ZLPP
PREGLED PO VRSTI ZMANJŠANJA
Neutemeljen odpis
terjatev
25,9%
Nedokumentirano
izplačevanje stroškov
0,7%

Zmanjšanje premoženja
podjetja
11,7%

Sklenitev škodljivih
pogodb
24,3 %

Prenizke najemnine
5,1 %

By pass podjetja
15,3%

Nepravilna delitev
dobička
0,7%

Med posameznimi vrstami zmanjšanja družbenega kapitala
oziroma premoženja po 48. in 48.a členu ZLPP je največ (26 %)
zmanjšanj ugotovljenih zaradi neutemeljenega odpisa terjatev in
sklenitve škodljivih pogodb (24 %), sledijo pa druga oškodovanja
po 48. a členu (16 %) in zmanjšanja zaradi prenosa poslovnih
funkcij na družbe, ki so v delni ali popolni lasti zaposlenih pri
družbeni pravni osebi (15 %).

-

-

Do zmanjšanja družbenega kapitala oziroma premoženja je pri
pravnih osebah, pri katerih je bil postopek revizije dokončan v
prvem polletju letošnjega leta, prišlo zlasti zaradi:

obrestne mere in ni v celoti upoštevala revalorizacije
brezplačnega odstopa deleža in neizkazanih obresti za
dolgoročni kredit kapitalsko povezanemu podjetju
prodaje delnic po prodajni ceni, ki je nižja od knjigovodske
vrednosti vodilnim delavcem v revidirani pravni osebi
neupravičenega zmanjšanja vrednosti opreme in umetniških
slik
preveč izkazanih obveznosti iz naslova prisilne poravnave

Ad 11.1. - zmanjšanja premoženja revidirane pravne osebe zaradi
- izplačila neupravičenih stroškov izvedbe in organizacije
potovanj v tujino (turistična potovanja)
- dokupov zavarovalne dobe za posamezne delavce, ne da
bi le-ti šli v pokoj
neevidentiranega zemljišča v otvoritveni bilanci po stanju na
dan 1.1.1993
plačil storitev, ki ne temeljijo na dejansko nastalem poslovnem
dogodku
neutemeljenih izplačil deviznih denarnih sredstev iz blagajne
vodji poslovne enote v tujini

Ad I.2. - posojila za nakup sredstev po prenizki obrestni meri
zaradi
brezobrestnega financiranja fizične osebe
Ad I.7. - neutemeljenih odpisov terjatev zaradi
- odpisa terjatev, vzpostavljenih v postopku revizije
lastninskega preoblikovanja, brez dokazil, da so neizterljive,
pred vpisom izvedenega lastninskega preoblikovanja v sodni
register
neupravičene obremenitve stroškov za odpisane terjatve do
delavcev
odpisov terjatev iz naslova najemnine, iz poslovanja za tuj
račun in do kupcev, ki niso utemeljeni z ustreznimi dejstvi in
dokazili

A II. 6. - sklenitev škodljivih pogodb za
prodajo nepremičnin, terjatev in osebnih avtomobilov
- prodajo zemljišča pod ocenjeno vrednostjo
- dajanje garancij za najete kredite poslovnemu partnerju.

Ad 1.10. - drugih oškodovanj po 48.a. členu ZLPP zaradi
prenizko ovrednotenih dolgoročnih finančnih naložb in
neupravičeno oblikovanega popravka vrednosti naložbe
združevanja sredstev po obrestni meri, ki ni vključevala realne

poročevalec, št. 65

Nezakonita obre.mera
0,1%
Druga oškodovanja po
48.a členu
16,2%

Pripravila:
Janja Šuman, svetovalka, l.r.
Alenka KOVAČ ARH, l.r.
GENERALNA DIREKTORICA
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Preglednica 1.3.1

PRILOGA ŠT. 1

V preglednici so navedene pravne osebe, pri katerih je prejšnji
revizijski organ izdal revizijsko poročilo, agencija za revidiranje
pa je postopek nadaljevala in dokončala tako, da ne pomeni več
uradne tajnosti (agencija za revidiranje je izdala dopolnilno
revizijsko poročilo, odločbo, uradni zaznamek o opravljenih
uskladitvah oziroma vložila ovadbo).

POJASNILA K PREGLEDNICAM
Vsi zneski v preglednicah so v tolarjih.

V poročilo o delu za obdobje od 7.8.1996 do 31.12.1996 je agencija
za revidiranje vključila tudi preglednico 1.3.2. - uradna tajnost. V
tej preglednici so bile navedene pravne osebe, pri katerih je prejšnji
revizijski organ izdal revizijsko poročilo, postopek pa je nadaljevala
agencija za revidiranje, ki postopka še ni zaključila. Ker so bili vsi
taki postopki do 31.3.1997 zaključeni, se preglednica 1.3.2. v
poročilih agencije za revidiranje več ne pojavlja. Pravne osebe iz
preglednice 1.3.2. so navedene v preglednici 1.3.1., saj postopki
ne pomenijo več uradne tajnosti agencije za revidiranje.

Preglednica 1.1.1
V preglednici so navedene pravne osebe, pri katerih je revizijski
postopek uvedla agencija za revidiranje in opravila revidiranje do
take faze, da ne pomeni več uradne tajnosti (izdano dopolnilno
revizijsko poročilo, odločba oziroma sklep o ustavitvi postopka).
Preglednica 1.2.1
V preglednici so navedene pravne osebe, pri katerih je revizijski
postopek s sklepom uvedel prejšnji revizijski organ, agencija za
revidiranje pa je opravila revidiranje do take faze, da ne pomeni
več uradne tajnosti (izdano dopolnilno revizijsko poročilo, odločba
oziroma sklep o ustavitvi postopka).

31. julij 2001

Preglednica 5.1
V preglednici so navedene pravne osebe, pri katerih je agencija
za revidiranje uvedla postopek revizije za obdobje od 1.1.1993
dalje in ga opravila do take faze, da ne pomeni več uradne tajnosti.
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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,
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856
Cena izvoda Poročevalca je 630 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, tel. (01) 47-89-787 - Tisk
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije,
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost
(Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99).

