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Na podlagi drugega odstavka 24.b člena zakona o volilni
kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 In 17/97) In prvega
odstavka 114. člena poslovnika Državnega zbora (Uradni
list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95, 28/96 In 26/97) objavljamo
dokončno poročilo Računskega sodišča o reviziji
financiranja volilne kampanje za volitve predsednika
republike za kandidata Janeza Podobnika, dr. med.

REPUBLIKA SLOVENIJA
RAČUNSKO SODIŠČE

(UL RS, št. 20/95), v prilogi pošiljam poročilo o reviziji
financiranja volilne kampanje za volitve predsednika republike
za kandidata Janeza Podobnika, dr. med. Gre za poročilo
prvostopenjskega senata, ki je s sklepom št. 1217-1/98-10 z
dne 25.5.1998 postalo dokončno.

Številka: 1217-1/98-11
Datum: 26.5.1998

dr. Vojko A. Antončič, l.r.
predsednik

Zadeva: poročilo o reviziji financiranja volilne kampanje
za volitve predsednika republike za kandidata
Janeza Podobnika, dr. med.
Priloge:
- Poročilo št. 1217-1/98-9
- Sklep št. 1217-1/98-10

Na podlagi 27. člena Zakona o računskem sodišču (UL RS, št.
48/94) in v skladu z 29. členom Poslovnika Računskega sodišča
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REPUBLIKA SLOVENIJA
RAČUNSKO SODIŠČE

Obrazložitev:
Poročilo o reviziji financiranja volilne kampanje za volitve
predsednika republike za kandidata Janeza Podobnika, dr. med.,
številka 1217-1/98-9 z dne 20.4.1998 je bilo vročeno nadzorovani
osebi dne 22.4.1998.

številka: 1217-1/98-10
Datum: 25.5.1998

Ker nadzorovana oseba v roku 30 dni od vročitve poročila ni
podala ugovora, je poročilo z dnem 23.5.1998 postalo dokončno.
Na podlagi 26. člena Poslovnika Računskega sodišča Republike
Slovenije (UL RS, št. 20/95) izdajam naslednji

član Računskega sodišča
dr. Janez Gabrijelčič, l.r.

SKLEP
Poslano:
- Slovenska ljudska stranka
Zarnikova 3, Ljubljana
- arhivu

Poročilo o reviziji financiranja volilne kampanje za volitve
predsednika republike za kandidata Janeza Podobnika, dr. med.,
številka 1217-1/98-9 z dne 20.4.1998 je postalo dokončno dne
23.5.1998.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
RAČUNSKO SODIŠČE

Na podlagi 24. člena Zakona o Računskem sodišču ( Ur. 1. RS št. 48/94), 23. člena Poslovnika
Računskega sodišča (Ur. 1. RS št. 20/95) in 24.a člena Zakona o volilni kampanji (Ur. 1. RS št.
62/94 in 17/97) prvostopenjski senat (v nadaljevanju senat I.) v sestavi:

Ana Praprotnik, predsednica, pooblaščena revizorka,
dr. Janez Gabrijelčič, poročevalec,
Zdenka Vidovič, članica, pooblaščena revizorka

izdaja

POROČILO

o reviziji
FINANCIRANJA VOLILNE KAMPANJE
ZA VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE
ZA KANDIDATA JANEZA PODOBNIKA, DR. MED.

Številka: 1217-1/98-9

Ljubljana, 20. 4. 1998
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1 UVOD

2 UGOTOVITVE

1.1 Splošno

2.1. Formalna pravilnost predloženih poročil

Revizija financiranja volilne kampanje za volitve predsednika
republike je bila opravljena pri organizatorki volilne kampanje
Slovenski ljudski stranki, na podlagi Sklepa Računskega sodišča
št. 1217-1/98-1 z dne 16.1.1998. Slovenska ljudska stranka (v
nadaljevanju SLS) je bila organizatorka volilne kampanje za volitve
predsednika republike, za kandidata Janeza Podobnika, dr. med.

Preverjalo se je, ali vmesno in zaključno poročilo navajata vse
podatke določene z obrazcem št. 1 in št. 2 iz Odredbe o obrazcih
poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo
(Ur.l. RS št. 39/97). Ugotovljeno je bilo, da podatki iz vmesnega
poročila niso navedeni v obliki kot je bila predpisana z obrazcem
št. 1, podatki iz zaključnega poročila pa so navedeni v obliki kot je
bila predpisana z obrazcema št. 2.

Revizijo so opravile revizorke Nataša Pečenko, Orijana Osolnik
in Mateja Lušin Zobec v času od 15.1.1998 do 12.2.1998 na
sedežu Računskega sodišča in na sedežu SLS, Zarnikova 3,
Ljubljana.

Preverjalo se je tudi, ali je organizator volilne kampanje v primeru,
da je prenesel na posebni žiro račun sredstva s katerega od
svojih drugih računov, predložil tudi poročilo o poslovanju prek
računov, s katerih so bila sredstva prenesena in sicer poročilo za
obdobje šestih mesecev pred dnevom glasovanja (2. odstavek
19. člena ZVolK). Za poročilo iz 2. odstavka 19. člena ZVolK oblika
ni bila predpisana. SLS kot organizatorka volilne kampanje je kot
poročilo o poslovanju prek računa, s katerega so bila sredstva
prenesena na posebni žiro račun, predložila Finančno poročilo o
poslovanju organizatorja volilne kampanje zadnjih šest mesecev
pred dnevom glasovanja. Ugotovljeno je bilo, da je v poročilu
naveden le znesek prenesenih sredstev iz centralnega strankinega
računa na poseben žiro račun, ni pa razvidno ostalo šestmesečno
poslovanje preko računa, s katerega so bila prenesena sredstva.

O reviziji je dr. Janez Gabrijelčič, član Računskega sodišča izdal
predhodno poročilo št. 1217-1/98-5 dne 23.2.1998.
Na predhodno poročilo je SLS dne 11.3.1998 poslala pripombe.
V skladu z Zakonom o Računskem sodišču in Poslovnikom
Računskega sodišča je bil s sklepom št. 1217-1/98-7 z dne
18.3.1998 imenovan senat I., ki je obravnaval pripombe na
predhodno poročilo. Ugotovitve, ki jih SLS ni izpodbijala, je senat
I. privzet kot veljavne.
Senat I. ugotavlja, da je večina pripomb pojasnjevalne narave in
ne vplivajo na ugotovitve. Pripombe pojasnjevalne narave so
navedene v tekstu na katerega se vsebinsko nanašajo.

SLS v pripombah navaja, da po Zakonu o volilni kampanji niso bili
posebej predpisani obrazci za poročilo o 6-mesečnem poslovanju
prek žiro računa, iz katerega so bila prenesena sredstva na
posebeni volilni žiro račun, zato so smiselno uporabili obrazec
standardnega poročila, prepričani, da se tudi na tem računu za
obdobje 6 mesecev ugotavljajo enake postavke kot na volilnem
računu.

1.2 Cilji revizije
Z osnovnim namenom revizije, ki je bil ugotoviti pravilnost izkazanih
podatkov organizatorja volilne kampanje, so bili postavljeni
naslednji cilji:
• preveriti formalno pravilnost predloženih poročil in izvajanje
določil 18. člena Zakona o volilni kampanji (Ur. I. RS št. 62/94 in
17/97) (v nadaljevanju ZVolK) v zvezi z odprtjem in zaprtjem
posebnega žiro računa
• preizkusiti podatke o zbranih in porabljenih sredstvih volilne
kampanje
• preizkusiti ali je organizator volilne kampanje pridobil in uporabil
sredstva za volilno kampanjo v skladu z ZVolK in Zakonom o
političnih strankah (Ur. I. RS št. 62/94)

Senat I. je pripombo zavrnil z obrazložitvijo, da sicer oblika poročila
res ni predpisana, da pa je vsebina določena v 19. členu ZVolK, ki
navaja, da mora organizator volilne kampanje predložiti poročilo
o poslovanju prek računov, s katerih so bila sredstva prenesena
na posebni račun, in sicer za obdobje šestih mesecev pred dnevom
glasovanja.
Preverilo se je, ali je organizator volilne kampanje za volitve
predsednika republike predložil poročilo Računskemu sodišču v
predpisanem roku, t.j. najpozneje v tridesetih dneh po dnevu
glasovanja, kot določa 19. člen ZVolK. Zadnji dan za oddajo poročila
je bil 23.12.1997. Ugotovljeno je bilo, da je SLS kot organizatorka
volilne kampanje predložila zaključno poročilo Računskemu
sodišču dne 23.12.1997, kar pomeni, da je bilo zaključno poročilo
predloženo v predpisanem roku.

ter ugotoviti, ali je organizator volilne kampanje upravičen do
delnega povračila stroškov in če je, izračunati višino le-tega.
1.3 Podatki o organiziranju volilne kampanje

Preverilo se je, ali je organizator volilne kampanje pravočasno
odprl poseben račun. Na podlagi podatkov Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet (v nadaljevanju APP) je Računsko
sodišče ugotovilo, da je bil dne 14.10.1997 odprt žiro račun št.
50101-678-800339 z imenom "Slovenska ljudska stranka za
volitve predsednika republike". Računsko sodišče ugotavlja, da
je SLS kot organizatorka volilne kampanje odprla poseben žiro
račun 5 dni prepozno. S tem ni bil izpolnjen pogoj iz 18. člena
ZVolK, ki določa odprtje posebnega računa najkasneje 45 dni
pred dnevom glasovanja.

V skladu z 2. členom ZVolK je za zakonitost izvajanja volilne
kampanje odgovorna SLS kot organizatorka volilne kampanje
predsedniškega kandidata Janeza Podobnika, dr. med. Za
zakonitost materialno-finančnega poslovanja stranke je odgovorna
članica izvršilnega odbora Boža Grešovnik.
1.4. Pravna podlaga delovanja
Pravno podlago delovanja organizatorja volilne kampanje
predstavljata:

SLS v pripombah navaja, da je bila vloga za odprtje posebnega
žiro računa za volilno kampanjo pravočasno dostavljena APP. To
naj bi dokazoval k pripombam priloženi dopis. APP je po navedbah
SLS posebni žiro račun odprla 5 dni pozneje in na to SLS ni imela
vpliva.

•ZVolK
• Zakon o političnih strankah.
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Senat I. je pripombo zavrnil z obrazložitvijo, da je iz priloženega
dopisa razviden le datum vloge, ne pa tudi datum oddaje vloge
APP. Iz naknadnega preverjanja je bilo ugotovljeno, da je bila
vloga za odprtje posebnega žiro računa prejeta v vložišče APP
dne 13.10.1997, to je 4 dni po predpisanem roku za odprtje
posebnega žiro računa.

v treh mesecih po dnevu glasovanja, to je najpozneje dne
23.2.1998

Računsko sodišče do izdaje predhodnega poročila ni moglo
preveriti, ali je organizator volilne kampanje zaprl žiro račun v
predpisanem roku, ker je morala biti revizija zaključena pred
rokom, ki ga določa ZVolK za zaprtje žiro računa.

Računsko sodišče je preizkusilo točnost podatkov iz vmesnega
in zaključnega poročila o volilni kampanji (18. a in 19. člen ZVolK).
V ta namen je bilo predlagano naslednje:

2.2 Preizkušanje podatkov o zbranih in porabljenih
sredstev

• kumulativni podatki APP o prometu na posebnem žiro računu
• izpiski posebnega žiro računa
• prejeti računi v zvezi z volilno kampanjo.

Senat I. je ugotovil, da je SLS zaprla poseben žiro račun dne
25.2.1998, to je 2 dni prepozno. S tem ni bil izpolnjen pogoj iz 18.
člena ZVolK, ki določa zaprtje posebnega žiro računa najpozneje

Tabela št. 1: Vmesno poročilo o volilni kampanji organizatorke volilne kampanje SLS
Z. Št;Postavka
1. A Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo

4.000.000,00 SIT

l.B
2.

Skupna višina porabljenih sredstev za volilno kampanjo

2.753.205,40 SIT

Prispevki organizatorju volilne kampanje

Takšnih prispev. ni bilo

3.

Posojila

Posojila niso bila najeta

Ugotovljeno je bilo, da so podatki navedeni v vmesnem poročilu
SLS točni.

Tabela št. 2: Zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorke volilne kampanje SLS
i
2
3
4
5
6

7

1
S. >.i..s . >
x aoS Postavka
Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo
Skupna višina porabljenih sredstev za volilno kampanjo
Skupna višina prejetih prispevkov, ki presegajo trikratno
povprečno mesečno plačo na delavca v RS za to leto
Skupna višina odobrenih posojil, ki presegajo trikratno
povprečno mesečno plačo na delavca v RS za to leto
Naziv in naslov posojilodajalca iz 4. točke tega poročila
Skupni znesek odloženih plačil, če višina plačila presega
znesek iz 1. točke poročila, čas odloga pa je daljši kot 30
dni
Naziv in naslov pravne ali fizične osebe, ki je odlog iz 5.
točke odobrila

, i"''

;< ,

" "

52.857.041,72 SIT
52.830.132,10 SIT
1.446.890,00 SIT
0,00 SIT

0,00 SIT
.
V

Ugotovljeno je bilo, da so podatki navedeni pod z. št. 1 iz tabele št.
2 točni. Ker pa je prihajalo do poslovnih dogodkov na posebnem
žiro računu tudi po datumu 23. 12. 1997, ko so bili organizatorji
volilne kampanje dolžni predložiti zaključno poročilo, se je preverilo
tudi poslovne dogodke in spremembe na posebnem žiro računu

10. julij 1998

od dne 23. 12. 1997 do 31. 1. 1998. Ugotovljeno je bilo, da se
skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo izkazana v
zaključnem poročilu poveča za 18.705.20 SIT (vračilo sredstev,
pozitivne obresti).
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Ugotovljeno je bilo, da podatki pod z. št. 2 iz tabele št. 2 niso točni.
17. a člen ZVolK predpisuje, da v primeru, če izvajalec storitve
odobri organizatorju volilne kampanje popust, se kot strošek,
volilne kampanje upošteva znesek, ki ga izvajalec storitev
zaračunava za isto ali podobno storitev drugim naročnikom.
Organizatorka volilne kampanje v dveh primerih ni izkazala
odobren popust kot strošek volilne kampanje. Zaradi navedenega
so stroški volilne kampanje prenizko izkazani za 107.000 SIT.

kampanje. SLS kot organizatorka volilne kampanje ima veliko
število teritorialnih organizacijskih enot stranke. V navodilih
stranke, ki med drugim vsebujejo tudi interna pravila financiranja
volilne kampanje, je navedeno, da se financiranje volilne
kampanje vodi s posebnega (volilnega) žiro računa stranke. V
nekaterih primerih so organizacijske enote stranke same
naročale blago ali storitve za potrebe volilne kampanje, vendar
so se računi poravnali s posebnega žiro računa. Poleg tega je
vodstvo stranke Računskemu sodišču podalo pisno izjavo, da
teritorialne organizacijske enote stranke niso same plačevale
računov za potrebe volilne kampanje;
• pregledano poslovanje organizatorke volilne kampanje prek
računa, s katerega so se prenesla sredstva na posebni žiro
račun in sicer za obdobje šestih mesecev pred dnevom
glasovanja, t.j. obdobje od 23. 5.1997 do 22. 11.1997.

SLS v pripombah navaja, da je v popravljenem poročilu, ki ga je
kot prilogo pripombam posredovala Računskemu sodišču dne
11. 3. 1998, zajela tudi odobrene popuste v višini 107.000 SIT kot
strošek volilne kampanje.
Poleg navedenega je bila odkrita tudi naslednja nepravilnost. SLS
je za pomoč pri predstavitvah predsedniškega kandidata sklenila
avtorsko pogodbo s fizično osebo v višini neto honorarja 38.070
SIT in iz tega naslova obračunala in odvedla dajatve. Za tovrstno
delo bi morala biti sklenjena pogodba o delu in skladno temu
obračunane in plačane dajatve.

Na podlagi navedenih omejitev revizije ni bil ugotovljen noben
primer računa v zvezi z volilno kampanjo, ki ne bi bil evidentiran
in plačan iz posebnega žiro računa SLS.

SLS je dne 11.3.1998 Računsko sodišče obvestila, da je odpravila
ugotovljeno nepravilnost. Avtorsko pogodbo je spremenila v
pogodbo o delu in plačala ustrezne dajatve.

2.3 Preizkus ali je organizator volilne kampanje
pridobil in uporabil sredstva za volilno kampanjo v
skladu z zakonom

Preverili so se tudi poslovni dogodki in spremembe na posebnem
žiro računu od dne 23.12.1997 do 31.1.1998. Ugotovljeno je bilo,
da se skupna višina porabljenih sredstev za volilno kampanjo
izkazana v zaključnem poročilu poveča za 20.642,69 SIT (plačilo
provizije APP).

17. člen ZVolK predpisuje, da se za financiranje volilne kampanje
uporabljajo določila zakona, ki ureja financiranje strank (Zakon o
političnih strankah, Ur. I.RS št. 62/94), če ta zakon ne določa
drugače. Zakon o političnih strankah določa v zvezi s
pridobivanjem sredstev v 21., 22. in 25. členu naslednje:

Ugotovljeno je bilo, da podatki pod z. št. 3 iz tabele št. 2 niso točni.
Skupna višina prejetih prispevkov, ki presegajo trikratno povprečno
mesečno plačo na delavca v RS za to leto je izkazana prenizko
za 578.756 SIT, prispevek podjetja Eta d.o.o.

• prepovedano je pridobivanje sredstev iz prispevkov tujih
zasebnikov, fizičnih in pravnih oseb, iz prihodkov od premoženja
stranke v tujini, iz volil in daril iz tujine oz. vsakršno drugo
pridobivanje sredstev za stranko iz tujine.
• prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov ne smejo v
skupnem znesku presegati desetkratne povprečne mesečne
plače na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega
urada RS za to leto
•državni organ, javni zavodi, javna podjetja, organi lokalnih
skupnosti, humanitarne organizacije, verske skupnosti kot tudi
gospodarske družbe, v katere je vložen javni kapital v višini
najmanj 50 %, ne smejo financirati strank.

SLS v pripombah navaja, da je v popravljenem poročilu, ki ga je
kot prilogo pripombam posredovala Računskemu sodišču dne
11.3. 1998, v skupno višino prejetih prispevkov, ki presegajo
trikratno povprečno mesečno plačo, zajela tudi prispevek podjetja
Eta d.o.o. v višini 578.756 SIT.
Ugotovljeno je bilo, da so podatki pod z. št. 4, 5, 6 in 7 iz tabele št.
2 točni.

Preizkušala se je zakonitost pridobljenih sredstev na posebnem
žiro računu. Pri preverjanju višine prejemkov na posebnem žiro
računu iz naslova prispevkov pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov je bilo ugotovljeno, da nakazilo oz. prispevek pravne
osebe (Lek, d.d.) v višini 1.446.890 SITza 16.660 SIT presega
desetkratno povprečno mesečno plačo na delavca v RS, kar
predstavlja kršitev 22. člena Zakona o političnih strankah.
Računsko sodišče v teku revizije ni razpolagalo s podatkom
Statističnega urada RS o višini povprečne mesečne plače na
delavca v RS za leto 1997, zato je za izračun zneska desetkratne
povprečne mesečne plače na delavca v RS uporabilo podatek
Statističnega urada RS o povprečni mesečni plači na delavca v
RS za obdobje januar 1997-november 1997.

Preizkušala se je tudi točnost podatkov iz poročila o poslovanju
prek računa, s katerega so bila sredstva prenesena na posebni
račun, in sicer za obdobje šestih mesecev pred dnevom
glasovanja. SLS je v poročilu navedla le znesek prenesenih
sredstev iz žiro računa centrale stranke št. 50101-679-63914 na
poseben žiro račun v višini 41.550.000 SIT, ugotovljeno je bilo, da
je ta podatek točen, da pa je poročilo nepopolno, ker ne zajema
celotnega šestmesečnega poslovanja preko navedenega računa.
V teku revizije je SLS predložila podatke o prihodkih in odhodkih
centrale SLS ter izpis poslovnih dogodkov prek žiro računa
centrale stranke za obdobje od 23. 5. 1997 do 30. 11. 1997.
Izkazujejo prihodke v višini 71.354.852 SIT in odhodke v višini
34.575.010 SIT.

SLS je dne 11.3.1998 Računsko sodišče obvestila, da je znesek
v višini 16.660 SIT nakazala v humanitarne namene.

Za preveritev zakonske zahteve, da se vsi stroški volilne
kampanje poravnajo izključno s posebnega žiro računa (18. člen
ZVolK), je bilo:

Preizkušala se je tudi zakonitost pridobljenih sredstev na žiro
računu, s katerega so bila sredstva prenesena na posebni žiro
račun in sicer za obdobje šestih mesecev pred dnevom glasovanja.
V ta namen so bile pregledane knjigovodske evidence, izvirna
dokumentacija o poslovanju SLS preko tega računa ter izpiski
APP. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

• primerjano ali so vsi prejeti računi s strani medijev za volilno
kampanjo zajeti in skladni s poročilom organizatorke volilne
kampanje;
• proučeno delovanje in organizacija SLS kot organizatorke volilne
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organizatorju volilne kampanje naslednje:

3. MNENJE

• stroški volilne kampanje so stroški, ki so potrebni za izvedbo
volilne kampanje za posameznega kandidata in so naslednji:
• stroški tiskanja in razobešanja plakatov
• stroški objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih
glasilih
• stroški organizacije in izvedba predvolilnih shodov
• stroški tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega
materila, ki se pošilja neposredno volilcem (17.a člena ZVolK).

Na podlagi preveritev zakonitosti, popolnosti in točnosti podatkov
senat I. izreka o financiranju volilne kampanje za predsednika
republike, za kandidata Janeza Podobnika, dr. med. mnenje s
pridržkom.
Obrazložitev:
• Organizatorka volilne kampanje je odprla poseben žiro račun 5
dni prepozno in s tem ni ravnala v skladu 18. členom ZVolK.
• Organizatorka volilne kampanje je prejela prispevek pravne
osebe v višini 1.446.890 SIT, kar za 16.660 SIT presega
desetkratno povprečno mesečno plačo na delavca v RS za
leto 1997 in s tem ni ravnala v skladu z 22. členom Zakona o
političnih strankah.
• Organizatorka volilne kampanje v dveh primerih ni izkazala
odobren popust kot strošek volilne kampanje. Tako ni upoštevala
17. a člen ZVolK, zaradi česar so stroški volilne kampanje
prenizko izkazani za 107.000 SIT.
• Organizatorka volilne kampanje je za pomoč pri predstavitvi
sklenila avtorsko pogodbo s fizično osebo, čeprav bi za tovrstno
delo morala skleniti pogodbo o delu in skladno temu tudi
obračunati in plačati dajatve.
• Organizatorka volilne kampanje je v zaključnem poročilu navedla
netočen podatek o skupni višini prejetih prispevkov, ki presegajo
trikratno povprečno mesečno plačo na delavca v RS za to leto
in sicer za 578.756 SIT prenizek znesek. Omenjeni znesek je
sicer upoštevan v skupni višini zbranih sredstev za volilno
kampanjo.
• Organizatorka volilne kampanje je predložila nepopolno poročilo
o šestmesečnem poslovanju prek računa, s katerega so bila
sredstva prenesena na posebni žiro račun.

Ugotovljeno je bilo, da so med stroški volilne kampanje SLS tudi
stroški javnomnenjskih raziskav, ki niso našteti v 17.a členu ZVolK,
a imajo namen vplivati na odločanje volilcev pri glasovanju.
Med stroški volilne kampanje SLS so zajeti tudi stroški oglasov, v
katerih se predsedniški kandidat zahvaljuje za izkazano zaupanje
volilcev. Glede na to, da gre za zahvalo po že izvedeni volilni
kampanji, ti stroški niso mogli imeti namena vplivati na odločanje
volilcev pri glasovanju v teh volitvah, čeprav so vsebinsko
povezani z volilno kampanjo.
Ugotavljalo se je, ali skupni znesek porabljenih sredstev za volilno
kampanjo ne presega zneska določenega v 20. členu ZVolK. Po
podatkih Republiške volilne komisije je bila dovoljenja višina
skupnega zneska porabljenih sredstev za volilno kampanjo
62.071.600 SIT. SLS kot organizatorka volilne kampanje ni presegla
dovoljenega zneska.
2.4 Izračun višine delnega povračila stroškov volilne
kampanje, do katerega je po zakonu upravičen
organizator volilne kampanje
ZVolK v 22. členu določa, da so do delne povrnitve stroškov
volilne kampanje upravičeni organizatorji volilne kampanje oz.
kandidati za predsednika republike, za katere je glasovalo najmanj
10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.
Organizatorjem volilne kampanje oz. kandidatom za predsednika
republike se povrnejo stroški v višini 20 tolarjev za vsak dobljeni
glas.

Pravni pouk: Zoper to poročilo je po tretji točki 24. člena Zakona
o Računskem sodišču možen ugovor v roku 30 dni od dneva
vročitve na Računsko sodišče Republike Slovenije, Prežihova 4,
Ljubljana.

Republiška volilna komisija je v poročilu o izidu volitev predsednika
republike (Ur. I. RS št. 76/97) objavila izid glasovanja in izid volitev
iz katerega je razvidno, da je Janez Podobnik, dr. med., dobil
191.645 glasov, kar predstavlja 18.39 % od skupnega števila
volilnih upravičencev, ki so glasovali.

Ana Praprotnik, l.r.
Predsednica senata I.
Vročiti:
1. Slovenska ljudska stranka
Zamikova 3, Ljubljana
2. arhiv tu

SLS kot organizatorka volilne kampanje je upravičena do delne
povrnitve stroškov volilne kampanje in sicer v višini 3.832.900
SIT (20 SIT x 191.645 glasov).
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Predlog zakona o

UPRAVNIH

TAKSAH

(ZUT)

3 - EPA 1473 - tretja obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 67. seji dne 2/7-1998 določila
besedilo:

Slovenije k predlogu zakona o upravnih taksah - tretja
obravnava.

- PREDLOGA ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH,

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 9. seje
Državnega zbora Republike Slovenije, drugega odstavka 194.
člena in 195. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije, s predlogom, da ga obravnavate na 10. seji
Državnega zbora Republike Slovenije.

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance,
- Marija FELEŽ, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance.

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike

3. člen

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Določbe tega zakona se ne uporabljajo za plačevanje taks oziroma
pristojbin, če je njihovo plačevanje drugače urejeno z mednarodno
pogodbo, ki jo je Slovenija uveljavila v skladu z zakonom.

"l.člen
Ta zakon ureja plačevanje upravnih taks (v nadaljnjem besedilu:
takse) za spise in dejanja v upravnih stvareh ter za drugfc
predmete in dejanja (v nadaljnjem besedilu: spisi in dejanja) pri
upravnih organih.

V primeru iz prejšnjega odstavka morajo biti mednarodne tarife
taks oziroma pristojbin objavljene v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Takse se plačujejo samo za tiste spise In dejanja, ki jih določa
taksna tarifa tega zakona.

Če mednarodne pogodbe pooblaščajo države članice, da same
določijo višino taks za spise In dejanja, določene na podlagi take
mednarodne pogodbe, pa ti spisi In dejanja niso določeni v taksni
tarifi tega zakona, lahko višino teh taks določi Vlada Republike
Slovenije.

2. člen
2 upravnimi organi (v nadaljnjem besedilu: organi) iz prejšnjega
člena so mišljeni:

4. člen

1. organi državne uprave In organi samoupravnih lokalnih
skupnosti ter

Taksni zavezanec je tisti, ki s svojo vlogo sproži postopek oziroma
na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali Izdajo spisi, predvideni
v taksni tarifi.

2. podjetja In druge organizacije ter posamezniki, kadar na podlagi
javnih pooblastil odločajo o upravnih stvareh.

10. julij 1998

Če je za isto takso več taksnih zavezancev, je njihova obveznost
nerazdelna.
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obtoka, zamenjavo in uničenje upravnih kolkov, način uporabe
upravnih kolkov ter znesek iz 1. točke drugega odstavka
prejšnjega člena predpiše minister, pristojen za finance v soglasju
z ministrom, pristojnim za upravo.

II. PLAČEVANJE TAKSE
5. člen
Če ni v taksni tarifi drugače določeno, nastane taksna obveznost:

10. člen

1. za vloge - takrat, ko se vložijo pri pristojnem organu; če so
dane na zapisnik pa takrat, ko se zapisnik sestavi;

Takso je treba plačati takrat, ko nastane taksna obveznost, če ni
za posamezne primere s tem zakonom drugače določeno.

2. za odločbe, dovoljenja, sklepe, soglasja in druge spise - takrat,
ko se vloži zahteva, naj se izdajo;

11. člen
Pri odmeri takse se vzame kot osnova za izračun takse vrednost
točke na dan nastanka taksne obveznosti, razen če ta zakon
določa drugače.

3. za upravna dejanja - takrat, ko se vloži vloga, naj se opravijo.
6. člen

Pri izračunu takse, katero je potrebno plačati na podlagi opomina,
se uporabi vrednost točke, ki velja v času izdaje opomina, pri
prisilni izterjavi takse pa vrednost točke na dan, ko davčni organ
izda taksnemu zavezancu sklep o prisilni izterjavi neplačane
takse.
Ko organ odloča o povrnitvi stroškov postopka, upošteva pri
odmeri višine teh stroškov iz naslova plačila takse, vrednost
točke na dan izdaje odločbe oziroma posebnega sklepa.

Takse se praviloma določajo v točkah.
Taksna tarifa lahko določi, da se v posameznih primerih taksa
določi v odstotku od vrednosti predmeta.
V točkah se določa tudi vrednost predmeta, kadar je ta osnova
za odmero takse, če ni s tem zakonom drugače določeno.
Vrednost točke po tem zakonu znaša 20 tolarjev.

12. člen

Taksna tarifa lahko določi, da se konzularne takse, ki se plačujejo
v tujini, določijo v ECU-jih. Tako določene takse se preračunajo v
valuto države, v kateri se takse plačujejo po uradnem tečaju, ki
velja v tej državi na dan nastanka taksne obveznosti.

Če je v taksni tarifi predpisano, da se taksa plača od vrednosti
predmeta, je osnova za odmero takse vrednost, ki je navedena v
vlogi ali listini; če vrednost v vlogi ali listini ni navedena ali pa je
navedena nepravilno, določi vrednost organ, za delo katerega se
plača taksa.

7. člen

13. člen

Vlada Republike Slovenije uskladi vrednost točke iz prejšnjega
člena in tolarske zneske iz taksne tarife z gibanjem stroškov za
delo organov v sorazmerju z rastjo cen življenjskih potrebščin na
območju Republike Slovenije.

Če se na zahtevo taksnega zavezanca izda spis, za katerega je
treba plačati takso, v dveh ali več izvodih, se za drugi in vsak
nadaljnji izvod plača taksa kot za prepis.
■ V;;3
Taksa po prejšnjem odstavku ne sme biti večja od takse za prvi
izvod.

8. člen
Takse se plačujejo v taksnih vrednotnicah (upravnih kolkih) ali
gotovini.

Za izvod spisa, ki se v postopku, uvedenem na zahtevo taksnega
zavezanca, sestavi za potrebe samih organov, se ne plača takse.

V gotovini se plačujejo takse:

14. člen

1. če mora taksni zavezanec plačati takso nad zneskom,
določenim s predpisom iz 9. člena tega zakona,
2. če je v taksni tarifi določeno, da je treba plačati takso v gotovini,
ne glede na znesek ali
3. če plačuje takso taksni zavezanec v tujini.

V odločbi ali spisu, za katerega je bila plačana taksa, je treba
navesti, da je taksa plačana, v kakšnem znesku in po kateri
tarifni številki.
Plačilo takse za spise, izdane po vlogah iz tretjega odstavka 8.
člena tega zakona, potrdi pisno na samem spisu organ, po katerem
se vročajo spisi in ki je takso pobral.

Takse, ki se plačujejo v gotovini, se plačujejo v tolarjih, razen v
primeru, ko taksni zavezanec iz tujine ali v tujini zahteva spis ali
dejanje, za katerega se plača taksa. V tem primeru se taksa
plača po ustrezni tarifni številki v tuji valuti pri diplomatskem ali
konzularnem predstavništvu v tujini, po katerem se taksnemu
zavezancu vročajo spisi.

Organ mora priložiti spisu, ki ga izda na zahtevo taksnega
zavezanca iz tujine, dva izvoda spremnega dopisa, v katerem je
naveden znesek takse, ki jo mora taksni zavezanec plačati pri
diplomatskem ali konzularnem predstavništvu.

Takse, ki jih plačujejo taksni zavezanci iz tujine, v primeru, da
vložijo vlogo po pošti pri pristojnem organu, pa v državi, kjer
odpošljejo vlogo ni diplomatskega ali konzularnega predstavništva
Republike Slovenije, se plačujejo po ustrezni tarifni številki v valuti
države, kjer je bila vloga odposlana po pošti. Tako plačane takse
se prerečunajo v tolarje po uradnem tečaju, ki v Sloveniji velja za
to valuto na dan nastanka taksne obveznosti.

15. člen
Na spisih, ki se izdajajo brez takse, mora biti navedeno, v kakšen
namen se izdajajo in po kateri določbi tega zakona so oproščeni
plačila takse.
Spisi iz prejšnjega odstavka se smejo uporabiti v druge namene
šele, če je zanje plačana za ta namen predpisana taksa.

9. člen
Tiskanje upravnih kolkov, dajanje v obtok, distribucijo, umik iz
poročevalec, št. 44
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Taksa se prisilno izterja po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo
davkov.

16. člen
Nekolkovane ali premalo kolkovane vloge in drugi spisi ne smejo
biti sprejeti neposredno od taksnega zavezanca.

Neplačane takse se prisilno ne izterjajo, če znesek neplačane
takse v posamezni zadevi ne presega zneska, ki je z davčnimi
predpisi določen kot znesek, za katerega se ne opravi prisilna
izterjava.

če je nekolkovana ali premalo kolkovana vloga ali kakšen drug
spis poslan po pošti, pošlje organ, ki je pristojen za odločanje o
zahtevi, taksnemu zavezancu opomin, naj v petnajstih dneh od
prejema opomina plača redno takso in takso za opomin.

20. člen
Pravica izterjati takso zastara v dveh letih po preteku leta, v
katerem bi morala biti plačana.

Pristojni organ vzame v postopek tudi nekolkovane ali premalo
kolkovane vloge iz prejšnjega odstavka, vendar odločbe oz.
drugega akta ni mogoče vročiti taksnemu zavezancu, preden ne
plača takse po opominu.

Zastaranje pravice zahtevati plačilo takse oziroma takso prisilno
izterjati ustavi vsako uradno dejanje pristojnega organa, katerega
namen je plačilo oziroma izterjava takse in je dano v vednost
taksnemu zavezancu.

Ne glede na prejšnji odstavek pristojni organ vroči taksnemu
zavezancu odločbo, s katero ji nalaga določeno obveznost ter
odločbo o pritožbi.

Zastaranje nastopi v vsakem primeru, ko potečejo štiri leta od
dneva, ko je nastala obveznost za plačilo takse.

17. člen
Kdor je plačal takso, ki je ni bil dolžan plačati, ali je plačal takso v
višjem znesku, kot je predpisan, ali je plačal takso za spis ali
dejanje, ki ga organ iz kakršnihkoli vzrokov ni izdal ali opravil, ali
za pritožbo, ki ji je organ ugodil, ima pravico do povrnitve vse
oziroma preveč plačane takse.

III. TAKSNE OPROSTITVE
21. člen
Tuji državljani imajo pod pogojem vzajemnosti, po predpisih o
taksah enake pravice, kot jih imajo slovenski državljani.

Kdor je plačal takso za dejanje ali spis, ki ga organ iz kakršnihkolih
vzrokov ni opravil ali izdal, ne more zahtevati vračilo takse za
vlogo, s katero je zahteval, naj se dejanje opravi ali spis izda.

22. člen

Ne glede na prvi odstavek tega člena, taksni zavezanec, ki je
plačal takso za spis ali dejanje, ki ga organ ni izdal ali opravil, ker
je bil postopek ustavljen na zahtevo taksnega zavezanca, potem
ko je bil izveden že celotni ugotovitveni postopek, ne more
zahtevati vračila takse za ta spis ali dejanje.

Za spise in dejanja v postopkih, ki se uvedejo po uradni dolžnosti,
se v postopku na prvi stopnji ne plača takse.
23. člen
Takse ne plačujejo:

Postopek za povrnitev se začne na podlagi pisne zahteve taksnega
zavezanca, če pa preveč plačana taksa presega 200 točk pa po
uradni dolžnosti.

1. država in državni organi,
2. samoupravne lokalne skupnosti in njihovi organi,
3. tuja diplomatska in konzularna predstavništva v diplomatskih
in konzularnih zadevah, če velja vzajemnost,
4. taksni zavezanci - posamezniki v slabih premoženjskih
razmerah - razen taks po tar. št. 11,12, 14 in 19 taksne tarife
ter tarifnih številk iz X. in XI. poglavja taksne tarife tega zakona.

O povrnitvi takse odloča organ, ki je odločil o zadevi na prvi
stopnji.
Taksa se povrne iz državnega proračuna oziroma proračuna
občine.

24. člen
18. člen

Plačevanja taks so v določenih zadevah oproščeni:
1. organizacije, skupnosti in posamezniki - pri izvrševanju javnih
pooblastil;
2. dobrodelne in humanitarne organizacije - za spise in dejanja v
zvezi z izvajanjem njihovih registriranih dobrodelnih dejavnosti;
3. društva in ustanove, ustanovljeni v skladu z veljavno
zakonodajo - za spise in dejanja v zvezi z izvajanjem njihovih
registriranih dobrodelnih dejavnosti oziroma dejavnosti, ki jih
opravljajo v javnem interesu;
4. invalidske organizacije in druge organizacije, ustanovljene za
varstvo oseb s telesnimi in duševnimi hibami in motnjami • za
spise in dejanja v zvezi z njihovo dejavnostjo, razen v zadevah,
ki so v zvezi z gospodarsko dejavnostjo;
5. invalidi, za katere je določeno v zdravniškem spričevalu, da
smejo voziti le prirejeno vozilo - v postopku za pripustitev k
vozniškemu izpitu, za vozniško dovoljenje in za izdajo ter
podaljšanje veljavnosti vozniškega in prometnega dovoljenja;
6. brezposelne osebe - v postopku uveljavljanja pravic iz naslova
obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti;
7. učenci osnovnih šol, vajenci in dijaki v srednjem izobraževanju
ter študentje - za spise in dejanja v zvezi s šolanjem;

Taksni zavezanec lahko zahteva vrnitev takse z zahtevkom, ki
ga vloži najpozneje v 60 dneh od dneva, ko je bila taksa pomotoma
plačana oziroma od dneva, ko je izvedel, da dejanje ni bilo
opravljeno ali spis izdan oziroma od dneva, ko je bila izdana
odločba s katero se je ugodilo pritožbi.
Vrnitve takse ni več mogoče zahtevati po preteku dveh let od
dneva, ko je bila plačana.
19. člen
Če je treba takso prisilno izterjati, organ, ki vodi postopek, o tem
pisno obvesti davčni organ, ki je krajevno pristojen za taksnega
zavezanca.
Po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka davčni organ izda
odločbo, s katero naloži taksnemu zavezancu naj v 15 dneh od
prejema odločbe plača dolžno takso. Če taksni zavezanec v tem
roku takse ne plača, se taksa prisilno izterja.
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5. spisi in dejanja v postopku za popravo napak v odločbah,
drugih listinah in uradnih evidencah;
6. spisi in dejanja v volilnih postopkih;
7. spisi in dejanja v postopku za vpis v državljansko knjigo;
8. prijave in vpisi v matične knjige;
9. vse vrste prijav (napovedi) in njihovih prilog za odmero
davkov ter spisi in dejanja za uveljavitev z davčnimi predpisi
uvedenih oprostitev in olajšav;
10. spisi in dejanja v postopku arondacije in komasacije zemjišč;
11. spisi in dejanja za uveljavitev pravic iz obveznega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zdravstvenega
varstva;
12. spisi in dejanja za uveljavitev socialnovarstvenih pravic;
13. spisi in dejanja v zvezi z uveljavljanjem pravic do družinskih
prejemkov;
14. spisi in dejanja v postopku za uveljavitev pravic, ki so z
zakonom priznane invalidom, vojnim veteranom in žrtvam
vojnega nasilja;
15. spisi in dejanja v zvezi z urejanjem delovnega razmerja;
16. spisi in dejanja v zvezi z izdajanjem, izpolnjevanjem in
podaljševanjem pomorskih knjižic;
17. spisi in dejanja v zvezi z ureditvijo državljanskih dolžnosti in
pravic pri obrambi države oziroma varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami;
18. prijave in odjave stalnega in začasnega prebivališča;
19. izdaja dovoljenja za vstop (turistična prepustnica);
20. spisi in dejanja v zvezi z razlastitvijo premoženja in
denacionalizacijskimi postopki;
21. izvirne diplome, spričevala ter druge listine o uspešno
končanem izobraževanju, razen njihovih dvojnikov in
prepisov;
22. spisi in dejanja v zvezi z varstvom kulturnih spomenikov in
nacionalnih znamenitosti;
23. vloge naslovljene na varuha človekovih pravic in druge
institucije za prošnje in pritožbe;
24. vloge, s katerimi se zahteva posredovanje državnega tožilca;
25. spisi in dejanja v postopku za pokop ali prekop umrlih ali
prenos posmrtnih ostankov;
26. spisi in dejanja, s katerimi se urejajo razmerja med štipendistom
in tistim, ki daje štipendijo;
27. spisi in dejanja v zvezi s pristopom k strokovnemu izpitu pred
državnimi organi.

8. osebe, ki podarijo svoje premoženje državi ali samoupravni
lokalni skupnosti ali se odpovejo lastninski pravici na zemljišču
ali stavbi v korist države ali samoupravne lokalne skupnosti
ali pa brezplačno odstopijo državi ali samoupravni lokalni
skupnosti kakšno drugo stvarno pravico na nepremičninah v postopku v zvezi s prenosom lastnine in drugih stvarnih
pravic;
9. tujci, za spise in dejanja, določena v mednarodnih sporazumih,
ki veljajo v Republiki Sloveniji;
10. tujci, v postopkih za priznanje statusa begunca, začasnega
prebivanja iz humanitarnih razlogov in začasnega zatočišča.
Pristojni organ po uradni dolžnosti zagotavlja izvajanje določb
tega člena. V dvomu nosi dokazno breme taksne oprostitve taksni
zavezanec.
25. člen
Za taksne zavezance v slabih premoženjskih razmerah iz 4.
točke 23. člena tega zakona se štejejo;
- prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja,
- prejemniki denarnega dodatka po predpisih socialnega varstva
ter
- prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, ki urejajo
varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb.
Status upravičenca iz prejšnjega odstavka dokazujejo taksni
zavezanci s pravnomočno odločbo.
Za taksne zavezance v slabih premoženjskih razmerah se štejejo
tudi osebe, ki niso prejemniki denarne pomoči, dodatka ali
nadomestila iz prvega odstavka tega člena, izpolnjujejo pa vse
predpisane kriterije. Taksni zavezanec mora v postopku, v katerem
zahteva taksno oprostitev dokazati, da izpolnjuje zahtevane
kriterije.
26. člen
Za dobrodelno ali humanitarno organizacijo iz 2. točke 24. člena
tega zakona se šteje neprofitna organizacija, ki je v skladu z
veljavno zakonodajo ustanovljena za namene reševanja socialnih
stisk in težav prebivalcev ter pomoč prizadetim ob naravnih in
drugih nesrečah ali v vojni.
27. člen

IV. POSEBNE DOLOČBE

Kadar se začne postopek na zahtevo več oseb, od katerih so
nekatere oproščene plačila takse, plača v takem postopku takso
tisti, ki plačila takse ni oproščen.

29. člen
Prihodki od taks, plačanih v gotovini, doseženi pri organih državne
uprave so prihodek državnega proračuna.

Ne glede na prejšnji odstavek, plača oseba, ki ni upravičena do
taksne oprostitve, v primerih, ko se taksa odmerja po vrednosti
predmeta, takso samo od njej pripadajočega dela vrednosti
predmeta.

Prihodki od taks, plačanih v gotovini, doseženi pri organih občin
so prihodek proračunov občin.
Prihodki od taks, plačanih v kolkih, se vplačujejo na ustrezne
vplačilne račune odprte za vplačevanje javnofinančnih prihodkov,
razporejajo pa se v delitvenem razmerju 70 % v dobro državnega
proračuna in 30 % v dobro občinskih proračunov, če ni z zakonom
o izvrševanju državnega proračuna določeno drugače.

28. člen
Taks so oproščeni naslednji spisi in dejanja:
1. predlogi, prijave, obvestila in druge vloge, vložene zaradi
zagotavljanja javne koristi;
2. prošnje za pomilostitev in odločbe o takih prošnjah ter prošnje
za pogojni odpust s prestajanja zaporne kazni in odločbe o
takih prošnjah;
3. spisi in dejanja v postopku za pridobitev dokaza o slabih
premoženjskih razmerah, kot podlaga za priznanje taksne
oprostitve;
4. spisi in dejanja v postopku za vračilo nepravilno ali preveč
plačanih davščin in drugih obveznih dajatev;
poročevalec, št. 44

Prihodki iz prejšnjega odstavka, ki pripadajo občinam, se
razporedijo na posamezne občine glede na delež proračuna
posamezne občine v proračunih vseh občin v Republiki Sloveniji,
in sicer na podlagi podatkov za predpreteklo leto.
Razmerja iz prejšnjega odstavka ugotavlja ministrstvo, pristojno
za finance.
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Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati uredba o
pristojbinah Urada RS za intelektualno lastnino za pridobitev in
varstvo pravic industrijske lastnine (Uradni list RS, št. 14/95) ter
uredba o pristojbinah Urada RS za intelektualno lastnino za
registracijo topografije polprevodniških vezij (Uradni list RS, št.
37/95).

30. člen
Nadzor nad izvajanjem tega zakona izvaja ministrstvo, pristojno
za finance in druga ministrstva, vsako v mejah svojega delovnega
področja.

35. člen

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
- 52. člen in druga alinea 54. člena zakona o zdravstvenem varstvu
rastlin (Uradni list RS, št. 82/94),
- 61. člen in četrta alinea 108. člena zakona o veterinarstvu (Uradni
list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96),
- 22. člen zakona o meroslovju, v delu, ki se nanaša na pristojbine
(Uradni list RS, št. 1/95);
- 26. člen zakona o standardizaciji, v delu, ki se nanaša na
pristojbine (Uradni list RS, št. 1/95);
- 264. člen zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86 do
29/90 in Uradni list RS, št. 58/93), razen v delu, ki se nanaša na
priletne takse.

31. člen
Za spise in dejanja za katere je nastala taksna obveznost do
uveljavitve tega zakona, se plača taksa po dosedanjih predpisih
in po dosedanji tarifi.
če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za spis ali
dejanje, ki bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, se ne plača
taksa po tem zakonu, preveč plačana taksa pa se ne vrne.
če po uveljavitvi tega zakona organ druge stopnje razveljavi
odločbo, ki jo je organ prve stopnje izdal, preden je začel veljati ta
zakon, se za odločbo sodišča prve stopnje taksa ne doplača,
preveč plačana taksa pa se ne vrne.

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
- uredba o pristojbinah za obvezne zdravstvene preglede rastlin
v prometu čez državno mejo (uvoz izvoz, prevoz v tranzitu) in
v notranjem prometu (Uradni list RS, št. 28/94),
- uredba o pristojbinah na področju veterinarstva (Uradni list RS,
Št. 6/95, popr. 10/95, 14/95 in 44/95),
- 1. in 3. člen uredbe o pristojbinah in cenah za storitve v postopku
homologacije vozil (Uradni list RS, št. 41/96),
- uredba o pristojbinah in stroških za pridobitev in vzdrževanje
akreditacije (Uradni list RS, št. 45/95), v delu, ki se nanaša na
pristojbine,
- drugi odstavek 1. člena uredbe o stroških in pristojbinah za
preizkuse in odobritve tipov meril ter overovitve etalonov in
meril (Uradni list RS, št. 38/96),
- odlok o višini pristojbin za kritje stroškov ugotavljanja
zdravstvene neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe, ki
se uvozijo in o načinu njihovega plačila (Uradni list RS, št. 29/
92),
- odredba o višini stroškov za ugotavljanje sposobnih čolnov za
plovbo ter njihovo izmeritev in o višini stroškov za opravljanje
izpitov za voditelja čolnov ter preizkusov znanja za upravljanje
s čolnom (Uradni list RS, št. 5/92)
- odredba o pristojbini za pregled zrakoplova (Uradni list RS, št.
54/97),
- odredba o pristojbini za preverjanje strokovne usposobljenosti
zrakoplovnoga osebja (Uradni list RS, št. 60/93).

32. člen
Upravni kolki, ki so bili natisnjeni pred uveljavitvijo tega zakona se
lahko uporabljajo tudi za plačevanje taks po tem zakonu.
33. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o upravnih
taksah (Uradni list SRS, št. 7/72, 23/77, 11/79, 23/82, 18/85, 33/
85(popr.), 24/88, 1/90, Uradni list RS, št. 33/90 (popr.), 20/91 in
12/92) ter zakon o plačevanju določenih upravnih taks (Uradni
list RS, št. 34/91-1 in 13/93).
Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati zakon o
zveznih upravnih taksah (Uradni list SFRJ, št. 11/79) in zakon o
tarifi zveznih upravnih taks (Uradni list SFRJ, št. 77/87 in 63/89).
2 dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati odredba o določitvi
zneskov konzularnih taks, ki jih v tujini pobirajo diplomatska in
konzularna predstavništva Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 47/94).
34. člen
V četrtem odstavku 39. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni
list RS, št. 13/92, 27/93, 34/97 (Odločba US) in 75/97) se črtata
besedi "pristojbin in".

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
- vsi občinski odloki o upravnih taksah.

2 dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati drugi odstavek
10. člena zakona o varstvu topografije polprevodniških vezij
(Uradni list RS, št. 21/95).
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36. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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IV. OVERITVE, PREPISI, KOPIJE IN PREVODI

TAKSNA TARIFA

Tarifna številka 7
I. V L O G E

Za overitev načrta se plača od celega ali začetega kvadratnega
metra:
1. za overitev prvega izvoda
50 točk
2. za overitev vsakega nadaljnjega izvoda
15 točk
3. za overitev kopije
15 točk

Tarifna številka 1
Za prošnje, zahteve, predloge, prijave, priglasitve in
druge vloge, če ni v tej tarifi predpisana kakšna druga
taksa
50 točk

Tarifna številka 8

Opomba:
(1)Taksa se ne plača za poznejše vloge, s katerimi zahteva
taksni zavezanec le hitrejši postopek o že vloženi zahtevi.

Za overitev podpisa
Tarifna številka 9

Tarifna številka 2
Za pritožbo zoper odločbo ali sklep, izdan v upravni
stvari

Za prepise oziroma fotokopije uradnih aktov ali listin pri državnem
organu:

200 točk

1. če jih prepišejo zainteresirane osebe od polpole
izvirnika
2. če jih predpiše oziroma fotokopira organ,
od polpole izvirnika
3. če prepiše oziroma fotokopira organ akte
ali listine v tujem jeziku, od polpole izvirnika

II. ODLOČBE
Tarifna številka 3
Za vse odločbe, za katere ni predpisana posebna
taksa

200 točk

Tarifna številka 4
Za potrdila, ki jih izdajajo organi na podlagi uradnih
evidenc, če ni s to tarifo ali zakonom drugače določeno 10 točk

Za potrdilo o katastrskih podatkih parcele

30 točk

Za kopijo katastrskega načrta za vsak list formata
A4 in izpis iz posestnega in lastninskega lista

60 točk

30 točk
60 točk

V. TAKSE S PODROČJA NOTRANJIH IN SPLOŠNIH
UPRAVNIH ZADEV
Tarifna številka 11
Za odločbe o prošnji tujca za sprejem v državljanstvo
Republike Slovenije (10., 12., 13. in 14. člen zakona o
državljanstvu Republike Slovenije - Uradni list RS,
št. 1/91-1) ali za prenehanje državljanstva Republike
Sloveniije (18. in 22. člen zakona o državljanstvu
Republike Slovenije) ali za odločbo o ugotovitvi,
da je državljanu Republike Slovenije prenehalo
državljanstvo zaradi odreka (25. člen zakona
o državljanstvu Republike Slovenije)
2.000 točk

Opomba:
(1 )Za prvi izpisek iz rojstne ali poročne matične knjige ali matične
knjige umrlih se ne plača taksa.

Za izdajo zagotovila, da bo vložnik zahtevka sprejet v
državljanstvo (11. člen zakona o državljanstvu Republike
Slovenije)
100 točk

Tarifna številka 5

Opombe:
(1) Če gre za sočasen sprejem članov iste družine v državljanstvo
Republike Slovenije, za sočasen odpust ali sočasno
ugotovitev odreka državljanstva za člane iste družine, se
plača za vse družinske člane ena sama taksa.
(2) Ena sama taksa se plača tudi za izdajo zagotovila iz 11. člena
zakona o državljanstvu Republike Slovenije, če se le-to izda
sočasno večim članom iste družine.
(3) Takse za odločbo o sprejemu v državljanstvo Republike
Slovenije ne plača oseba, ki uživa status begunca.

20 točk

Tarifna številka 6
Za potrdila in spričevala, s katerimi se dokazuje poreklo
ali vrednost ali količina ali kakovost ali zdravstvena
neoporečnost blaga, razen potrdil o poreklu blaga,
ki jih potrjujejo carinski organi
30 točk
poročevalec, št. 44

30 točk

Za prevode iz enega jezika v drugega:
1. če besedilo izvirnika ne presega 100 besed
2. če obsega besedilo izvirnika več kot 100 besed
od vsake cele ali začete polpole prevoda

50 točk

20 točk

Tarifna številka 10

III. POTRDILA

Za potrdila, izdana na podlagi posebnega
ugotovitvenega postopka, če ni s to tarifo
ali zakonom drugače določeno

5 točk

Opomba:
(1) Polpola po tej tarifi je list papirja formata A-4 ali manjši.

Opombi:
(1 )Če se izda ena odločba na zahtevo več oseb, se plača taksa
po tej številki tolikokrat, kolikor je oseb, katerim se odločba
vroči;
(2)Za odločbo o pritožbah se ne plača taksa.

Za dvojnik diplome, spričevala ter druge listine
o uspešno končanem izobraževanju

15 točk
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c) za vizum za neomejeno število potovanj
č) za odhodni vizum
d) za poslovni oziroma delovni vizum
e) za dovoljenje za začasno prebivanje
f) za dovoljenje za stalno prebivanje

Tarifna številka 12
1. za izdajo potnega lista za državljane Republike Slovenije:
a) za izdajo potnega lista z veljavnostjo do 5 let
100 točk
b) za izdajo potnega lista z veljavnostjo do 10 let 200 točk
c) za izdajo skupinskega potnega lista za vsako
osebo
40 točk
d) za izdajo novega potnega lista v primeru prve
pogrešitve (izguba, odtujitev) ali uničenja potnega
lista iz točk a in b, se plača dvakratna vrednost takse;
e) za izdajo novega potnega lista v primeru vsake
naslednje pogrešitve (izgube, odtujitve) ali uničenja
potnega lista iz točk a in b se plača štirikratna vrednost
takse.

Opombe:
(1) Za vizum na potni list, v katerega so vpisani družinski člani,
se plača ena taksa.
(2) Za vizum na potni listini za begunce se ne plača taksa, kadar
se nosilec potnega lista izseljuje iz Republike Slovenije.
(3) Za odhodni vizuma na potni list za tujca se ne plača taksa po
tej tarifni številki, če se nosilec potnega lista izseljuje iz
Republike Slovenije.
(4) Odločbe iz 2. točke te tarifne številke zajemajo tudi sklepe in
odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.

2. a. za izdajo osebne izkaznice za državljane
100 točk
Republike Slovenije
b. za izdajo nove osebne izkaznice v primeru prve
pogrešitve, izgube, odtujitve ali uničenja osebne
izkaznice iz točke a. se plača dvakratna vrednost
takse;
c. za izdajo nove osebne izkaznice v primeru vsake
naslednje pogrešitve, izgube, odtujitve ali uničenja
osebne izkaznice iz točke a. se plača štirikratna
vrednost takse.

Tarifna številka 14
V zvezi z izdajo dovoljenja za gibanje in muditev na mejnem
prehodu:
1. v zvezi z izdajo začasnega dovoljenja za gibanje in muditev
na mejnem prehodu:
- za vlogo
5 točk
- za dovoljenje
15 točk

3. za odločbe o prošnji tujca za:
a) izdajo oziroma podaljšanje potnega lista za tujca 300 točk
b) izdajo ali podaljšanje potnega lista za begunca 200 točk
c) izdajo novega potnega lista v primeru prve
pogrešitve (izguba, odtujitev) ali uničenje potnega lista
iz točke a in b se plača dvakratna vrednost takse
d) za izdajo novega potnega lista v primeru vsake
naslednje pogrešitve (izgube, odtujitve) ali uničenja
potnega lista iz točk a in b se plača štirikratna vrednost
takse.
e) za izdajo osebne izkaznice za tujca
100 točk
Opombe:
(1) Za sočasno izdajo potnega lista, v katerega se sočasno vpišejo
tudi otroci, se plača za vse osebe samo ena taksa.
(2) Za naknadni vpis otrok v potni list se plača taksa iz 1. a)
točke te tarifne številke, ne glede na to, koliko otrok se
naenkrat vpiše v potni list.
(3) Organ, ki izda potni list tujcu ali beguncu, lahko zavezanca
oprosti plačila takse, če je ne more plačati.
(4) Odločbe iz 3. točke te tarifne številke zajemajo tudi sklepe in
odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.
(5) Če taksni zavezanec za takso iz točke 1e. oziroma 2c. te
tarifne številke dokaže, da je z listino ravnal z dolžno
skrbnostjo in je dejanje prijavil kot kaznivo dejanje pristojnim
organom, plača samo takso iz točke 1a., 1b. oziroma 2a. te
tarifne številke.

2 v zvezi z izdajo stalnega dovoljenja za gibanje in muditev na
mejnem prehodu:
- za vlogo
5 točk
- za dovoljenje
75 točk
Tarifna številka 15
1. Za izdajo odločbe o vpisu društva v register
društev
2. Za izdajo odločbe o vpisu tujega društva v
register tujih društev
3. Za izdajo odločbe o vpisu spremembe
temeljnega akta v register društev
4. za izdajo odločbe o vpisu spremembe
temeljnega akta v register tujih društev
5. Za izdajo odločbe o vpisu spremembe imena,
sedeža ali zakonitega zastopnika društva

300 točk
300 točk
200 točk
200 točk
50 točk

Tarifna številka 16
Posamezniki:
- za dovoljenje za nabavo orožja
- za orožni list:
1. za samokres in revolver
2. za drugo orožje
- za dovoljenje za posest orožja

Tarifna številka 13
1. Za izdajo vizuma na potni list in za dovoljenja za državljane
Republike Slovenije:
a) za vizum za neomejeno število potovanj
100 točk
b) za klavzulo "poslovno v..."
60 točk

600 točk
600 točk
450 točk
188 točk

Pravne osebe:
- za dovoljenje za nabavo orožja
- za dovoljenje za posest:
1. za samokres in revolver
2. za drugo orožje
3. za potrditev pooblastila za nošenje orožja

2. Za odločbe o prošnji tujca za izdajo vizuma in dovoljenja:
- na mejnem prehodu:
a) za prihodno-odhodni vizum
360 točk
b) za odhodni vizum
320 točk
c) za tranzitni vizum
300 točk
- pri pristojnem organu:
a) za vizum za eno potovanje
120 točk
b) za vizum za več potovanj
320 točk
10. julij 1998

360 točk
60 točk
600 točk
400 točk
1000 točk

1200 točk
1200 ločk
900 točk
1200 točk

Opombe:
(1) Taksa po tej tarifni številki se plača za vsako posamezno
orožje.
(2) Za dvojnik orožnega lista se plača za vsako posamezno
orožje polovična taksa iz te tarifne številke.
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(3) Za zamenjavo poškodovanega ali izrabljenega orožnega lista
oziroma dovoljenja se ne plača taksa po tej tarifni številki,
temveč po tarifni številki 3 te taksne tarife.
(4) Za menjalne in vložne cevi ter za dele orožja se plača taksa
po tarifni številki 1 oziroma 3.
(5) Taksa iz te tarifne številke se ne plača za orožje/ki ga imajo
strelske organizacije, vključene v Strelsko zvezo Slovenije,
lovske organizacije, vključene v Lovsko zvezo Slovenije,
razen podjetij, ki se ukvarjajo z lovom kot pridobitno
dejavnostjo, ribiške organizacije, vključene v Ribiško zvezo
Slovenije, razen podjetij, ki se ukvarjajo z ribolovom kot
pridobitno dejavnostjo ter organizacije rezervnih častnikov.

Za odločbo o spremembi osebnega imena, izdano
na zahtevo taksnega zavezanca

400 točk

Opomba:
(1) Če gre za spremembo osebnega imena zaradi spremembe
družinskega razmerja ali zaradi uskladitve osebnega imena
med posameznimi evidencami in osebnimi dokumenti ali
odločbami, se ne plača taksa po tej tarifni številki, temveč po
tarifni številki 3 te taksne tarife.
Tarifna številka 22

Tarifna številka 17
Uradno dejanje sklepanja zakonske zveze
Za izdajo dovoljenja:
1. za gradnjo ali postavitev objektov in naprav na
območju mejnega prehoda
300 točk
2. za vnos, posest in nošenje orožja in streliva
v času (začasnega) bivanja v Republiki Sloveniji,: 300 točk

Tarifna številka 23

Tarifna številka 18
Za izdajo dovoljenja za promet z eksplozivnimi
snovmi in dovoljenja za uporabo novo proizvedene
ali uvožene eksplozivne snovi

400 točk

500 točk

Za izdajo delovnih dovoljenj tujcem, za:
1. osebna delovna dovoljenja:
a) za nedoločen čas
b) za določen čas

2.000 točk
1.000 točk

2. delovna dovoljenja na vlogo delodajalca za
sklenitev delovnega razmerja ali za sklenitev
pogodbe o delu

1.000 točk

Tarifna številka 19

Tarifna številka 24

1. Za izdajo dovoljenja na izvoz, uvoz eksplozivnih
snovi ali orožja
250 točk
2. Za izdajo dovoljenja za tranzit eksplozivnih
snovi ali orožja
1000 točk

V postopku odobritve kontingenta delovnih dovoljenj za delo v
tujini na podlagi vloge delodajalca:
1. za vlogo
100 točk
2. za odobritev kontingenta delovnih dovoljenj za izvedbo
delovršne pogodbe:
a) do vključno 5 delojemalcev
1.000 točk
b) do vključno 15 delojemalcev
3.000 točk
c) do vključno 50 delojemalcev
5.000 točk
d) nad 50 delojemalcev
7.500 točk
3. za naknadno dodatno odobritev kontingenta delovnih dovoljenj
za izvedbo iste delovršne pogodbe oziroma podaljšanje
izvajanja pogodbe:
a) do vključno 5 delojemalcev
500 točk
b) do vključno 15 delojemalcev
1.500 točk
c) do vključno 50 delojemalcev
2.500 točk
d) nad 50 delojemalcev
3.750 točk

Tarifna številka 20
1. Za pripustitev k vozniškemu izpitu in za izdajo
vozniškega dovoljenja

300 točk

Za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

250 točk

Za dvojnik vozniškega dovoljenja

800 točk

2. za izdajo prometnega in začasnega prometnega
dovoljenja za vozilo na motorni pogon in priklopno
vozilo
300 točk

Tarifna številka 25
za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja
za vozilo na motorni pogon In priklopno vozilo

250 točk

za dvojnik prometnega dovoljenja

800 točk

Za vsako spremembo, ki vpliva na spremembo
podatkov o vozilu v prometnem dovoljenju

V postopku za dodelitev koncesije za posredovanje zaposlitve
oziroma posredovanje dela za:
1. vlogo za podelitev koncesije za posredovanje
zaposlitve ali posredovanje dela
1.000 točk
2. koncesijsko pogodbo, s katero se podeli koncesija za posredovanje zaposlitve:
a) za določen čas, za vsako leto veljavnosti
pogodbe
1.000 točk
b) za nedoločen čas
7.000 točk
3. koncesijsko pogodbo, s katero se podeli koncesija za
posredovanje dela:
a) za določen čas, za vsako leto veljavnosti
pogodbe
1.000 točk
b) za nedoločen čas
5.000 točk

250 točk

Opomba:
(1) Za zamenjavo poškodovanega ali izrabljenega vozniškega
dovoljenja ali prometnega dovoljenja se ne plača taksa po tej
tarifni številki, temveč po tarifni številki 3 te taksne tarife.
(2) Za izdajo oziroma podaljšanje veljavnosti prometnega
dovoljenja se ne plača taksa, če listino izda oziroma podaljša
njeno veljavnost organizacija, pooblaščena za tehnične
preglede motornih in priklopnih vozil.

poročevalec, št. 44
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Opomba:
(1) Plačila takse po tej tarifni številki so oproščene študentske
organizacije, ustanovljene v skladu z zakonom o skupnosti
študentov (Uradni list RS, št. 38/94).

Opomba:
(1) Taksa po tej tarifni številki se ne plača za ladje in čolne, ki se
uporabljajo v javne namene in za vse ladje in čolne, ki so
namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb.

Tarifna številka 26

Tarifna številka 30

Za akt, s katerim organ ugotovi, da posameznik
izpolnjuje vse pogoje za opravljanje dejavnosti
Za overitev in za vpis v vpisnik priglasitvenega lista,
s katerim posameznik pridobi status samostojnega
podjetnika posameznika

1. Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis plovnega in plavajočega
objekta na notranjih vodah:

300 točk

a za vpis v vpisnik ladij notranje plovbe
b. za vpis v vpisnik plavajočih objektov na notranjih
vodah, ki se vpisujejo v vpisnik pri Upravi
Republike Slovenije za pomorstvo
c. za vpis v vpisnik drugih plavajočih objektov na
notranjih vodah
d. za vpis v vpisnik čolnov na notranjih vodah

150 točk

Za akte, ki jih izdajajo pristojni organi posameznikom,
ki niso samostojni podjetniki posamezniki in z njimi
pridobijo pravico opravljati dejavnost
150 točk
Tarifna številka 27
Za izdajo dovoljenja za uporabo besede "Slovenija"
ali njenih izpeljank oziroma kratic v firmi
10.000 točk
Za izdajo dovoljenja za uporabo besed, ki označujejo
5.000 točk
državo ali lokalno skupnost v firmi
Tarifna številka 28
Za soglasje Vlade Republike Slovenije za odprtje
proste carinske cone ter za dovoljenje za začetek
dela proste carinske cone
10.000 točk
Opomba:
(1) Za soglasje oziroma dovoljenje, s katerim se spremeni, dopolni
ali nadomesti prej izdano soglasje ali dovoljenje se plača taksa
v znesku 50 % takse, določene v tej tarifni številki.

600 točk
120 točk
60 točk
60 točk

2. Za izdajo vpisnega lista za ladjo notranje plovbe
in vpisnega lista za plavajoči objekt na notranjih
vodah iz točke 1 b

200 točk

3. Za vpis spremembe ali izbris ladje notranje
plovbe in plavajočega objekta iz točke 1 b. v
oziroma iz vpisnika ter za izvleček iz vpisnika
ladij notranje plovbe in plavajočih objektov iz
točke 1b.

100 točk

4. Za izdajo vpisnega lista za plavajoči objekt na
notranjih vodah iz točke 1c.

100 točk

5. Za odločbo o določitvi imena ladij notranje plovbe

130 točk

6. Za vpis spremembe ali izbris plavajočega objekta
iz točke 1c. v oziroma iz vpisnika ter za izpis iz
vpisnika plavajočih objektov iz točke 1c.

50 točk

7. Za izdajo vpisnega lista za čoln na notranjih vodah 100 točk
Za vpis spremembe ali izbris čolna na notranjih
vodah v oziroma iz vpisnika ter za izpis iz vpisnika
čolnov na notranjih vodah
50 točk

VI. TAKSE S PODROČJA PROMETA IN ZVEZ
Tarifna številka 29

Opomba:
(1) Taksa po tej tarifni številki se ne plača za ladje in čolne, ki se
uporabljajo v javne namene in za vse ladje in čolne, ki so
namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb.

1

- Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis plovnega objekta na
morju:

a. za vpis v vpisnik morskih ladij
b. za vpis v vpisnik plavajočih objektov na morju
c. za vpis v vpisnik morskih čolnov

600 točk
120 točk
60 točk

Tarifna številka 31

2. Za izdajo vpisnega lista za morsko ladjo in vpisnega
lista za plavajoči objekt na morju
200 točk

Za izmeritev čolna
I. Čoln brez krova:

3. Za vpis spremembe ali izbris morske ladje in
plavajočega objekta na morju v oziroma iz vpisnika
ter za izvleček iz vpisnika morskih ladij in plavajočih
objektov na morju
100 točk

1. do 5m dolžine
2. do 6m dolžine
3. nad 6m dolžine

4. Za izdajo vpisnega lista za morski čoln

100 točk

II. Čoln s kabino in delnim krovom ali kabino in celim krovom ali
celim krovom brez kabine:

5. odločba o določitvi imena morskih ladij

130 točk

6. Za vpis spremembe ali izbris morskega čolna v
oziroma iz vpisnika ter za izvleček iz vpisnika
morskih čolnov

10. julij 1998

1.
2.
3.
4.
5.

50 točk
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do 5m dolžine
do 7m dolžine
do 9m dolžine
do 12m dolžine
nad 12m dolžine

90 točk
110 točk
130 točk

110
130
175
260
330

točk
točk
točk
točk
točk
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(b) popravni izpit
150 točk
10. pomorski strojnik 1. razreda
(a) opravljanje strokovnega izpita
1.000 točk
(b) popravni izpit
175 točk
11. pomorski radiotelefonist z omejenim pooblastilom
(a) opravljanje strokovnega izpita
160 točk
(b) popravni izpit
80 točk
12. pomorski radiotelefonist s splošnim pooblastilom
(a) opravljanje strokovnega izpita
320 točk
(b) popravni izpit
100 točk

Za ugotavljanje sposobnosti čolna za plovbo:
L Čoln na vesla, jadrnica in čoln z nevgrajenim motorjem:
1. za javni prevoz oseb
(a) do 8 potnikov
130 točk
(b) nad 8 potnikov
200 točk
2. za ribolov
(a) do 5m dolžine
90 točk
(b) do 7m dolžine
200 točk
(c) nad 7 m dolžine
260 točk
3. za osebne namene
(a) športna jadrnica, gumijasti gliser in drugi čolni
90 točk
(b) gliser (razen gumijastega), dvotrupni in tritrupni
čoln
130 točk
II. Čoln z vgrajenim motorjem
1. za javni prevoz oseb
(a) do 10 potnikov
(b) do 20 potnikov
(c) do 50 potnikov
(d) nad 50 potnikov
2. za ribolov
(a) do 5m dolžine
(b) do 7m dolžine
(c) do 9m dolžine
(d) nad 9 m dolžine
3. za javni prevoz stvari
(a) do 2t nosilnosti
(b) do 3t nosilnosti
(c) nad 3t nosilnosti
4. za osebne namene
(a) športna jadrnica in drugi čoln
(b) dvotrupni in tritrupni gliser

260
390
435
650

II. Za pridobitev posebnih pooblastil članov posadke morskih
ladij:
1. požarna varnost
250 točk
2. pranje tankov s surovo nafto
350 točk
3 iskanje, reševanje in obstanek na morju
350 točk
4. ravnanje z radarjem za opazovanje
350 točk
5. prevoz kapljivo tekočih zemeljskih plinov
350 točk
6. ravnanje z napravami za intertni plin
350 točk
7. ravnanje s sredstvi za gašenje
350 točk
8 ravnanje z napravami za avtomatsko vrisovanje 450 točk
9. varnost tankerjev
450 točk

točk
točk
točk
točk

III. Za opravljanje izpita za voditelja čolna in za preizkus znanja
za upravljanje čolna:
1. voditelj čolna
(a) opravljanje izpita
110 točk
(b) popravni izpit
60 točk
2. Preizkus znanja za opravljanje čolna
60 točk

90 točk
260 točk
540 točk
650 točk
195 točk
325 točk
650 točk

Tarifna številka 34

130 točk
175 točk

Za izdajo pooblastila za naziv čiana posadke morskih
ladij v trgovski mornarici in za posebno pooblastilo
za člana posadke morske ladje ali za zamenjavo teh
pooblastil
100 točk

Taritna številka 33
2. Za izdajo potrdila o usposobljenosti za voditelja čolna
in potrdila o opravljenem preizkusu znanja za
upravljanje s čolnom ali za zamenjavo teh potrdil
25 točk

Za pridobitev naziva člana posadke morskih ladij v trgovski
mornarici:
mornar motorist
(a) opravljanje strokovnega izpita
(b) popravni izpit
krmar
(a) opravljanje strokovnega izpita
(b) popravni izpit
ladjevodja
(a) opravljanje strokovnega izpita
(b) popravni izpit
poročnik trgovske mornarice
(a) opravljanje strokovnega izpita
(b) popravni izpit
kapitan dolge plovbe
(a) opravljanje strokovnega izpita
(b) popravni izpit
ladijski mazač
(a) opravljanje strokovnega izpita
(b) popravni izpit
ladijski motorist
(a) opravljanje strokovnega izpita
(b) popravni izpit
ladijski strojevodja
(a) opravljanje strokovnega izpita
(b) popravni izpit
pomorski strojnik
(a) opravljanje strokovnega izpita
poročevalec, št. 44
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225 točk
80 točk

Za izdajo dovoljenj in soglasij v zvezi z ukrepi za varstvo javnih
cest in prometa na njih:

250 točk
90 točk

1. dovoljenja za delno zaporo javne ceste zaradi izvajanja del na
njej in za delno zaporo ceste samoupravne lokalne skupnosti
zaradi prireditve na njej ter soglasja za napeljevanje podzemnih
in nadzemnih vodov in naprav na območju ceste samouprave
lokalne skupnosti in njenega varovalnega pasu, za gradnjo
avtobusnega postajališča zunaj vozišča javne ceste in za
priključek na javno cesto ter za mnenje o ustrezni ureditvi
priključka in parkirišča za poslovne objekte ob javni cesti zunaj
naselja
20 točk

475 točk
100 točk
1.200 točk
175 točk
1.300 točk
200 točk

2. dovoljenja za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču
ceste samoupravne lokalne skupnosti, za izredni prevoz, za
popolno zaporo javne ceste zaradi izvajanja del na njej, za
popolno zaporo ceste samoupravne lokalne skupnosti zaradi
prireditve na njej, za delno zaporo državne ceste zaradi
prireditve na njej, za postavitev turistične in druge obvestilne
signalizacije ob javni cesti ter soglasja za dela na zemljiščih in
objektih vzdolž javne ceste, ki bi lahko vplivala na stanje javne
ceste in varnost prometa na njej, za graditev žičniških naprav
nad cesto samoupravne lokalne skupnosti, za odpiranje
kamnolomov, peskokopov in glinokopov ob cesti samoupravne

357 točk
95 točk
400 točk
100 točk
425 točk
115 točk
850 točk
20
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obdobij
2. za vloge v evidenco mednarodnih prevoznikov
stvari, posebne vloge in prošnje za pridobitev
CEMT dovolilnic
3. za odločbe o priglasitvi v evidenco mednarodnih
prevoznikov stvari

lokalne skupnosti, za obveščanje in oglaševanje ob cestah
samoupravne lokalne skupnosti ter za spremembo objektov
in naprav za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali za
spremembo teh dejavnosti ob javni cesti
200 točk
3. dovoljenja za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču
državne ceste, za prekopavanja, podkopavanja in druga dela
na javni cesti, za popolno zaporo državne ceste zaradi prireditve
na njej ter soglasja za gradnjo in rekonstrukcijo gradbenih
objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav
v varovalnem pasu javne ceste, za napeljevanje podzemnih
in nadzemnih vodov in naprav na območju državne ceste in
njenega varovalnega pasu, za graditev žičniških naprav nad
državno cesto, za odpiranje kamnolomov, peskokopov in
glinokopov ob državni cesti, za dela ob javni cesti, ki vplivajo
na vodostaj ali višino podzemnih voda in zato ogrožajo
stabilnost cestnega telesa in za obveščanje in oglaševanje v
varovalnem pasu državnih cest zunaj naselja in ob državnih
cestah v naselju
400 točk

50 točk
250 točk

Tarifna številka 39
Za pregled zrakoplova:
I. za zrakoplove za redni (posebni) javni prevoz v zračnem
prometu, razen taksi prevoza za vzletno maso:
1. do 2.750 kg
(a) osnovni/izredni pregled
1.200 točk
(b) redni pregled
650 točk
2. nad 2.750 do 5.700 kg
(a) osnovni /izredni pregled
1.650 točk
(b) redni
1.000 točk
3. nad 5.700 do 27.000 kg
(a) osnovni /izredni pregled
2.450 točk
(b) redni
1.300 točk
4. nad 27.000 do 72.000 kg
(a) osnovni /izredni pregled
3.300 točk
(b) redni
2.000 točk
5. nad 72.000 kg
(a) osnovni /izredni pregled
4.500 točk
(b) redni
2.300 točk

Tarifna številka 36
Na področju prevozov oseb v rednem linijskem prometu:
1- za izdajo dovoljenja za opravljanje prevoza oseb v
mednarodnem linijskem cestnem prometu za:
(a) original dovoljenja za bilateralne linije
1.000 točk
(b) original dovoljenja za tranzitne linije
2.000 točk
(c) izdaja vsakega nadaljnjega primerka
dovoljenja za bilateralne linije
100 točk
2- potrditev voznega reda
80 točk
3. potrditev cenika
80 točk
4- potrditev itinerarja
80 točk
5. dovoljenje za začasno prekinitev prevoza na liniji 500 točk
6. dovoljenje za trajno ustavitev na liniji
500 točk
7
- dovoljenje za opravljanje prevoza oseb
v notranjem medkrajevnem in primestnem prometu 60 točk
8. dovoljenje za spremembo prevoza na liniji v
notranjem medkrajevnem in primestnem prometu 30 točk

II. za zrakoplove za druge dejavnosti (taksi prevoz, za opravljanje
storitev v kmetijstvu, gozdarstvu in zdravstvu , panoramsko
letenje ipd.) za vzletno maso:
1. do 2.750 kg:
(a) osnovni /izredni pregled
1.000 točk
(b) redni
550 točk
2. nad 2.750 do 5.700 kg:
(a) osnovni /izredni pregled
1.500 točk
(b) redni
950 točk
3. nad 5.700 do 27.000 kg:
(a) osnovni /izredni pregled
2.500 točk
(b) redni
1.300 točk
4. nad 27.000:
(a) osnovni /izredni pregled
3.300 točk
(b) redni
2.000 točk

Opombi:
(1) Tuja fizična ali pravna oseba je pod pogojem vzajemnosti
oproščena plačila takse.
(2) Za izdajo vsakega nadaljnjega primerka dovoljenja za
tranzitne linije iz točke 1 b. te tarifne številke se plača taksa po
tarifni številki 9 te taksne tarife.

. za motorne zrakoplove za splošno uporabo (športna dejavnost
in usposabljanje zrakoplovnega osebja), razen jadralnih letal
za vzletno maso:
1. do 2.750 kg:
750 točk
(a) osnovni /izredni pregled
400 točk
(b) redni
2. nad 2.750 do 5.700 kg:
(a) osnovni /izredni pregled
1.100 točk
750 točk
(b) redni
3. nad 5.700:
1.500 točk
(a) osnovni /izredni pregled
900 točk
(b) redni

Tarifna številka 37
Na področju prevozov oseb v prostem cestnem prometu, za:
1. dovoljenje za opravljanje prevoza oseb v mednarodnem
prostem cestnem prometu:
(a) za vstop praznega avtobusa
100 točk
(b) za izmenične vožnje
100 točk
(c) za ostale vrste prostih prevozov
100 točk
2. izdajo izjemnih dovoljenj tujim fizičnim ali pravnim
osebam na mejnih prehodih

20 točk

IV. za zrakoplove posebne kategorije (amatersko izdelani
zrakoplovi, eksperimentalni in ultralahke letalne naprave, zmaji,
ipd.):
(a) osnovni / izredni pregled
500 točk
(b) redni
300 točk

300 točk

Opomba:
(1) Tuja fizična ali pravna oseba je pod pogojem vzajemnosti
oproščena plačila takse iz 1. točke te tarifne številke.

V.za jadralna letala, motorna jadralna letala, zračne ladje in balone:
(a) osnovni /izredni pregled
350 točk
(b) redni
250 točk

Tarifna številka 38
1. za vloge za delitev nerazporejenih dovolilnic za mednarodni
prevoz stvari in vloge za avans dovolilnic iz naslednjih
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VI. za helikopterje za vzletno maso:
1. do 2.750 kg
(a) osnovni/ izredni pregled
(b) redni
2. nad 2.750 kg
(a) osnovni/ izredni pregled
(b) redni

1.250 točk
625 točk
1.650 točk
1.000 točk

Tarifna številka 40

4. za padalca:
(a) za dovoljenje
(b) za pooblastilo
(c) za priznanje dovoljenja
(d) za priznanje pooblastila
(e) izredno preverjanje

800 točk
600 točk
525 točk
140 točk
870 točk
1.100 točk
950 točk
630 točk
210 točk
1.080 točk

6. za prometnega pilota letala in helikopterja:
(a) za dovoljenje
(b) za pooblastilo
(c) za priznanje dovoljenja
(d) za priznanje pooblastila
(e) izredno preverjanje

1.200 točk
1.000 točk
665 točk
245 točk
1.140 točk

poročevalec, št. 44

300 točk
200 točk
100 točk
100 točk

2. Za dovoljenje za radijsko difuzno postajo:
a. do 0,5 kW
b. več kot 0,5 do 5 kW
c. več kot 5 do 10 kW
d. več kot 10 do 50 kW
e. več kot 50 kW

100
130
140
210
390

5. za dovoljenje za vključevanje v javno
telekomunikacijsko omrežje

250 točk

točk
točk
točk
točk
točk

6. za izdajo potrdila o skladnosti telekomunikacijskih
projektov s predpisi o telekomunikacijah
za javno telekomunikacijsko opremo
150 točk
7. za potrdila v zvezi z vlogo za izdajo dovoljenj za
vključevanje v javno telekomunikacijsko omrežje

100 točk

Opomba:
(1) Za začasno dovoljenje in za podaljšanje roka za začetek
uporabe se plača polovica takse iz ustrezne točke te tarifne
številke.
VII. GRADBENE TAKSE
Tarifna številka 42
Za lokacijsko dovoljenje

7. za navigatorja letalca, verifikatorja letalca, člana kabinskega
osebja letala, letalskega tehnika tehnične priprave, letalsko
prometno osebje in drugo strokovno osebje:
(a) za dovoljenje
800 točk
(b) za pooblastilo
750 točk
(c) za priznanje dovoljenja
525 točk
(d) za priznanje pooblastila
140 točk
(e) izredno preverjanje
870 točk
za inženirja letalca:
(a) za dovoljenje
(b) za pooblastilo
(c) za priznanje dovoljenja
(d) za priznanje pooblastila

850 točk
775 točk
525 točk
140 točk
900 točk

1. Za posamezno radijsko dovoljenje
a. za bazno radijsko postajo
b. za fiksno, mobilno-satelitsko, ladijsko in
letalsko radijsko postajo
c. za mobilno in ročno radijsko postajo
d. za radioamatersko radijsko postajo in radijsko
postajo, ki jo uporabljajo občani znotraj 27 Mhz
(CB postaje)

točk
točk
točk
točk
točk

5. za poklicnega pilota letala in helikopterja:
(a) za dovoljenje
(b) za pooblastilo
(c) za priznanje dovoljenja
(d) za priznanje pooblastila
(e) izredno preverjanje

za letalskega inženirja tehnične priprave:
(a) za dovoljenje
(b) za pooblastilo
(c) za priznanje dovoljenja
(d) za priznanje pooblastila
(e) izredno preverjanje

Tarifna številka 41

2. za pilota jadralnega letala, pilota ultralahke letalne naprave in
letalskega mehanika - tehnika:
(a) za dovoljenje
850 točk
(b) za pooblastilo
775 točk
(c) za priznanje dovoljenja
560 točk
(d) za priznanje pooblastila
157 točk
(e) izredno preverjanje
900 točk
900
850
595
175
900

930 točk

Opomba:
(1) Za opravljanje popravnega izpita in izpita za obnovitev
dovoljenja se plača taksa v znesku 50 % takse, določene v
tej tarifni številki.

Za preverjanje strokovne usposobljenosti zrakoplovnega osebja:
1. za pilota prostoletečega balona in pilota zmaja :
(a) za dovoljenje
800 točk
(b) za pooblastilo
750 točk
(c) za priznanje dovoljenja
525 točk
(d) za priznanje pooblastila
140 točk
(e) izredno preverjanje
840 točk

3. za športnega pilota letala in helikopterja:
(a) za dovoljenje
(b) za pooblastilo
(c) za priznanje dovoljenja
(d) za priznanje pooblastila
(e) izredno preverjanje

(e) izredno preverjanje

400 točk

Opomba:
(1) Za podaljšanje veljavnosti lokacijskega dovoljenja se plača
taksa v višini 50% takse, določene v tej tarifni številki.
Tarifna številka 43
Za odločbo o dovolitvi priglašenih del

900 točk
775 točk
560 točk
157 točk

100 točk

Tarifna številka 44
Za akt, s katerim se dovoljuje gradnja hidrotehničnih naprav za
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izkoriščanje vodnih sil za naprave za vodovode ter za drugačne
vodne zajeme:

pregledane, da se dovoli njihova uporaba, od delovne
ure

a. z zmogljivostjo do 1000 litrov v sekundi
75 točk
b. z zmogljivostjo nad 1000 do 3000 litrov v sekundi 375 točk
c. z zmogljivostjo nad 3000 litrov v sekundi
1.875 točk

Opomba:
(1) Taksa po tej tarifni številki se zaračuna za vsako celo ali
začeto delovno uro vsakega delavca, ki sodeluje pri
tehničnem pregledu.

Opomba:
(1) Taksa po tej tarifni številki se ne plačuje za dovoljenja, za
katera se plačuje taksa po tarifni številki 46 te taksne tarife.

88 točk

VIII. CARINSKE TAKSE
Tarifna številka 50

Tarifna številka 45
Za dovoljenja za postavitev radijske postaje

Za vložitev carinske deklaracije

50 točk

300 točk

Opombe:
(1) Taksa po drugem odstavku te tarifne številke ne sme presegati
3.000 točk.
(2) Taksa po drugem odstavku te tarifne številke se ne nanaša
na objekte, za katere je za pregled v zvezi z dovoljenjem, da
smejo začeti z obratovanjem, predpisana posebna taksa v
tarifni številki 49 te taksne tarife.

Opombe:
(1) Taksa iz te tarifne številke se plača v gotovini.
(2) Taksa iz te tarifne številke se plača za vložitev vsake carinske
deklaracije, tudi nepopolne.
(3) Taksa iz te tarifne številke se plača tudi, če je zaradi odobritve
spremembe podatkov v že sprejeti carinski deklaraciji,
carinski organ zahteval, da se namesto popravkov v deklaraciji
vloži nova carinska deklaracija.
(4) Taksa iz te tarifne številke se plača tudi za vložitev naknadne
dopolnilne carinske deklaracije.
(5) Taksa iz te tarifne številke se plača tudi za vložitev carinske
deklaracije s pomočjo opreme za elektronsko izmenjavo
podatkov.
(6) Taksa iz te tarifne številke se ne plača:
1. za tranzitno carinsko deklaracijo, s katero se blago v
tranzitnem postopku prepelje preko carinskega območja
Slovenije
2. za listine, ki so predpisane z mednarodnim ali meddržavnim
sporazumom, ki ga je uveljavila Republika Slovenija in se
uporabljajo namesto carinske deklaracije, predpisane z
nacionalnimi predpisi (npr. TIR karnet, ATA karnet ipd.)
3. za ustno carinsko deklaracijo ali deklariranje blaga na podlagi
konkludentnih dejanj;
4. za deklaracije C1 in C2/CP3 v poštnem prometu;
5. za carinsko deklaracijo za sprostitev v prosti promet blaga,
ki je v skladu z mednarodnimi oziroma meddržavnimi
sporazumi oproščeno plačila carine.
(7) Taksa iz te tarifne številke se plača v rokih in na način, ki je
določen za plačevanje uvoznih oziroma izvoznih dajatev. Pri
odmeri takse se upošteva vrednost točke na dan vložitve
carinske deklaracije.
(8) Če je taksa edina dajatev, ki jo je treba v zvezi z vloženo
carinsko deklaracijo plačati, lahko carinski organ taksnemu
zavezancu dovoli, da vse taksne obveznosti, ki nastanejo v
določenem obodbju, ki ne more biti daljše od 30 dni, plača na
enkrat. V tem primeru se pri odmeri celotne taksne obveznosti
upošteva vrednost točke na dan nastanka prve taksne
obveznosti. V tem primeru se taksa plača v gotovini na enak
način, kot je predpisan za uvozne dajatve.
(9) Če Carinska uprava Republike Slovenije dovoli taksnemu
zavezancu vlaganje carinskih deklaracij s pomočjo opreme
za elektronsko izmenjavo podatkov, v dovoljenju odloči tudi o
načinu obračunavanja in plačevanja upravnih taks iz te tarifne
številke, pri čemer lahko določi, da se vse taksne obveznosti,
ki nastanejo v določenem obdobju, ki ne more biti daljše od 30
dni, plačajo na enkrat. V tem primeru se pri odmeri celotne
taksne obveznosti upošteva vrednost točke na dan nastanka
prve taksne obveznosti.

Tarifna številka 49

Tarifna številka 51

Opombi:
(1) Za zamenjavo oziroma podaljšanje veljavnosti dovoljenja se
plača polovica takse iz te tarifne številke.
(2) Radioamaterji, ki so člani Zveze radioamaterjev Slovenije, ne
plačajo te takse.
Tarifna številka 46
Za dovoljenje za gradnjo:
1. če znaša vrednost objekta do 3 milijonov tolarjev 600 točk
2. če znaša vrednost objekta 3 milijone tolarjev
1.500 točk
in za vrednost nad 3 milijone tolarjev do
10 milijonov tolarjev
0,01%
3. če znaša vrednost objekta 10 milijonov tolarjev 3.000 točk
in za vrednost nad 10 milijonov tolarjev do
100 milijonov tolarjev
0,01%
4. če znaša vrednost objekta 100 milijonov tolarjev 8.000 točk
in za vrednost nad 100 milijonov tolarjev
0.01 %
Tarifna številka 47
Za ogled lokacije, kjer se namerava postaviti objekt ali
400 točk
naprava
Tarifna številka 48
Za pregled celih stavb ali posameznih prostorov, da se dovoli
njihova uporaba:
100 točk
300 točk

1. do 10 prostorov
2. nad 10 prostorov

Za pregled drugih gradbenih objektov (novih, obnovljenih in
adaptiranih), da se dovoli njihova uporaba, se plača 0,05 % od
obračunske vrednosti objekta.

Za tehnični pregled strojnih, električnih, elektrostrojnih, plinskih,
toplovodnih in drugih naprav, ki morajo biti po veljavnih predpisih
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Za izdajo dovoljenja v obliki uradnega zaznamka na
carinski deklaraciji
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Opomba:
(1) Za dovoljenje, s katerim se prej izdano dovoljenje spremeni,
dopolni ali nadomesti se plača taksa v višini 50 % takse,
določene v tej tarifni številki.

da se dolg obračuna na podlagi ustne carinske
deklaracije ter za potrdilo o istovetnosti pri izvozu
blaga, ki je namenjeno ponovnemu uvozu
50 točk
4. za izdajo potrdila o neoporečnosti vozil in zabojnikov
za prevoz blaga po sporazumu TIR
300 točk

Tarifna številka 52

Opombe:
(1) Taksa iz te tarifne številke se plača v gotovini, razen takse za
potrdilo o istovetnosti pri izvozu blaga in takse iz 4. točke te
tarifne številke, ki se plača v taksnih vrednotnicah.
(2) Za potrdilo s katerim se spremeni, dopolni ali nadomesti
prvotno izdano potrdilo se plača taksa v višini 50 % takse,
določene v tej tarifni številki.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se taksa iz 2. točke te tarifne
številke ne plača, če gre za potrditev podaljšanja veljavnosti
prej izdanega potrdila in se ni spremenil nobeden od podatkov,
na podlagi katerih je bilo prvotno potrdilo izdano.

Za dovoljenja, ki jih izdajajo carinski organi oziroma Carinska
uprava:
1. za odprtje carinskega skladišča
10.000 točk
2. za katerikoli carinski postopek z ekonomskim
učinkom (splošno dovoljenje), tudi za odobritev
predelave blaga v carinskem skladišču po postopku
predelave pod carinskim nadzorom ali postopku
uvoza za proizvodnjo za izvoz
5.500 točk
3. za poenostavitev formalnosti v tranzitnem postopku,
za poenostavljeni postopek deklariranja ali postopek
deklariranja na podlagi knjigovodskih vpisov ter za
katero od poenostavitev v zvezi z dokazovanjem
porekla blaga
5.500 točk
4. za uporabo elektronske izmenjave podatkov
5.500 točk
5. za uporabo enakovrednega blaga v postopku
uvoza za proizvodnjo za izvoz; za uporabo sistema
zamenjave v postopku začasnega izvoza na
oplemenitenje ter za odobritev postopka začasnega
izvoza na oplemenitenje osebi, ki ni organizator
proizvodnih operacij
2.750 točk
6. za izvajanje običajnih postopkov in ravnanj v
carinskem skladišču, za hrambo domačega blaga
v carinskem skladišču, za premeščanje blaga
iz enega carinskega skladišča v drugo ter za
začasno odstranitev blaga iz carinskega skladišča 550 točk
7. za prenos pravic in obveznosti, ki izvirajo iz
odobrene carinsko dovoljene rabe ali uporabe,
iz ene na drugo osebo
550 točk

Tarifna številka 54
Za odobritev izbrane oblike vodenja evidenc o blagu
v prosti carinski coni
5.500 točk
Opomba:
(1) Za odobritev kakršne koli spremembe ali dopolnitve izbrane
oblike vodenja evidenc se plača taksa v višni 50 % takse
določene v tej tarifni številki.
(2) Taksa iz te tarifne številke se plača samo, če se odloča o
odobritvi izbrane oblike vodenja evidenc o blagu na podlagi
posebnega zahtevka; če je odobritev evidenc sestavni del
dovoljenja za začetek dela proste carinske cone, se plača
taksa po tarifni številki 28.
Tarifna številka 55

Opombe:
(1) Taksa iz točke 1 te tarifne številke se plača tudi za dovoljenje
za odprtje začasne shrambe, za odprtje proste carinske
prodajalne in za odprtje specializiranega skladišča.
(2) Za dovoljenje, s katerim se prej izdano dovoljenje spremeni,
dopolni ali nadomesti se plača taksa v višini 50 % takse,
določene v tej tarifni številki.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se taksa iz te tarifne številke
ne plača, če gre za potrditev podaljšanja veljavnosti prej
izdanega dovoljenja in se ni spremenil nobeden od podatkov,
na podlagi katerih je bilo prvotno dovoljenje izdano.
(4) Za odločbe, s katerimi se prej izdano dovoljenje razveljavi, če
je takšna odločba izdana na zahtevo taksnega zavezanca
se plača taksa v višni 50 % takse, določene v tej tarifni številki.
(5) Taksa iz 4. točke te tarifne številke se plača za dovoljenje, s
katerim se dovoli vlaganje carinske deklaracije z uporabo
opreme za elektronsko izmenjavo podatkov kot tudi za
dovoljenje, s katerim se dovoli elektronsko izmenjavanje
posameznih podatkov, povezanih z vodenjem carinskih
postopkov.

Za sprejem in vrnitev splošnega instrumenta
zavarovanja za zavarovanje carinskih dolgov

Opomba:
(1) Taksa za vrnitev splošnega instrumenta zavarovanja iz te
tarifne številke se plača samo, če je vrnitev ali delno vrnitev
instrumenta taksni zavezanec zahteval pred potekom
veljavnosti instrumenta zavarovanja.
IX. TAKSE NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
RASTLIN IN VETERINARSTVA, NA PODROČJU
UGOTAVLJANJA ZDRAVSTVENE NEOPOREČNOSTI ŽIVIL
IN PREDMETOV SPLOŠNE RABE TER NA PODROČJU
PROMETA S KEMIKALIJAMI
Tarifna številka 56
1. Za ugotovitev zdravstvene neoporečnosti živil in
predmetov splošne rabe, ki se opravi ob uvozu
blaga
25 točk
2. Za zdravstveni pregled živil ali predmetov splošne
rabe, ki se opravi izven rednega delovnega časa
republiškega zdravstvenega inšpektorja ali ponoči 50 točk

Tarifna številka 53
Za potrdila, ki jih izdajajo carinski organi oziroma Carinska uprava:

Opomba:
(1) Če uvoznik ne pripravi pravočasno živil ali predmetov splošne
rabe za zdravstveni pregled, zdravstveni inšpektor pa pride
na njegov poziv na mesto pregleda ob določenem času, mora
uvoznik za izgubo časa republiškega zdravstvenega
inšpektorja plačati takso v vrednosti 15 točk za vsako začeto
uro čakanja.

1. za potrdilo o izjemnih gospodarskih pogojih za
odobritev postopka uvoza zaradi izvoza ter za
potrdilo o poreklu blaga EUR.1
160 točk
2. za potrdilo o uvrstitvi blaga v nomenklaturo
carinske tarife
550 točk
3. za potrdilo o obračunu carinskega dolga v primeru,
poročevalec, št. 44

300 točk
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7. kunce in zajce in druge male živali
8. pse in mačke
9. čebelje panje:
(a) do 10 panjev
(b) za vsak nadaljnji panj pa še
10. čebele matice:
(a) do 10 komadov
(b) za vsako nadaljnjo matico
11. ribe, rake školjke, želve, polže, žabe
(za kilogram)
12. veliko divjad
13. srednjo divjad
14. malodivljad
15. kožuharje
16. sobne ptice in druge eksotične ptice

Tarifna številka 57
Za obvezni zdravstveni pregled pošiljk rastlin v notranjem prometu,
pri izvozu, uvozu in ponovnem izvozu ter pri prevozu preko
Republike Slovenije, se plača:
1. za vagonske, kamionske in kontejnerske pošiljke
75 točk
(a) do 10 ton
5 točk
(b) za vsako nadaljnjo začeto tono
(c) za semenski material:
150 točk
(ca) do 10 ton
10 točk
(cb) za vsako nadaljnjo začeto tono
2. za ladijske pošiljke:
20 točk
(a) za pošiljke do 20 ton
1 točka
(b) za vsako nadaljno začeto tono
(c) za semenski material:
40 točk
(ca) do 20 ton
2 točki
(cb) za vsako nadaljnjo začeto tono
3. za poštne pošiljke
15 točk
(a) nesadilnega materiala
30 točk
(b) sadilnega materiala
4. za potniške pošiljke:
15 točk
(a) do 100 kg
1 točka
(b) za vsakih nadaljnih začetih 10 kg
(c) semenskega materiala:
30 točk
(ca) do 100 kg
2 točki
(cb) za vsakih nadaljnjih začetih 10 kg
5. za letalske pošiljke:
15 točk
(a) do 10 kg
1 točka
(b) za vsakih nadaljnjih začetkih 10 kg
(c) semenskega materiala:
30 točk
(ca) do 10 kg
2 točki
(cb) za vsakih nadaljnjih začetih 10 kg
6. za pošiljke vseh vrst sadik in trsov:
75 točk
(a) do 10.000 komadov
5 točk
(b) za vsakih nadaljnjih začetih 1000 komadov
7. za pošiljke lesa
(a) do 10 kubičnih oziroma prostorninskih metrov 75 točk
(b) za vsak nadaljnji začeti kubični ali prostorninski
1 točka
meter

0,4 točke
20 točk
10 točk
1 točka
10 točk
1 točka
0,03 točke
12 točk
4 točke
0,4 točke
0,4 točke
0,4 točke

Opomba:
(1) Taksa iz 1. do 8. ter 12. do 16. točke te tarifne številke se
plača za vsako žival.
(2) Če taksni zavezanec zahteva vpis spremembe kategorije
živali v zdravstveno spričevalo, se taksa določi kot razlika
med višjo in nižjo kategorijo živali iz te tarifne številke.
Tarifna številka 59
Za izdajo potrdila o registraciji in vakcinaciji psa

70 točk

Opomba:
(1) Taksa iz te tarifne številke se plača tudi za podaljšanje
veljavnosti potrdila o registraciji in vakcinaciji psa.
(2) Taksa se ne plačuje za pse v azilih.
Tarifna številka 60
Za obvezni veterinarsko sanitarni pregled pri nakladanju pošiljk
živali, ki se odpravijo s prevoznimi sredstvi zunaj območja upravne
enote in za kopitarje in parkljarje, ki se ženejo zunaj tega območja,
se plača taksa:

Opombe:
(1) Za prazno embalažo rastlinskega izvora, ki se vrača v
Republiko Slovenijo, uporabljena pa je bila za odpremo
rastlinskih pošiljk ter za pošiljke rastlin slovenskega izvora,
ki se vračajo v Republiko Slovenijo, se plača taksa v višini 50
% takse, določene v tej tarifni številki.
(2) Če naročnik ne pripravi pravočasno blaga za obvezni
zdravstveni pregled, inšpektor pa pride na njegov poziv na
mesto pregleda ob določenem času, mora naročnik pregleda
za izgubo časa inšpektorja plačati takso 125 točk za vsako
začeto uro čakanja.
(3) Če so v zbirni pošiljki več kot tri različne vrste rastlinskega
blaga, se taksa iz te tarifne številke poveča za 50 %.
(4) Če se pregled opravi izven delovnega časa inšpektorjev, ob
nedeljah ali državnih praznikih ali ponoči, se takse iz te tarifne
številke povečajo za 100 %.

1. za pošiljko živali
55
in od vsakega komada živali še:
(a) govedo, konja, mezgo ali mulo
8
(b)žrebe, osla, tele do 200 kg, veliko divjad
5
(c)žrebe, osla, tele do 100 kg ter srednjo divjad
in noja
4
(d) prašiče nad 50 kg
3
(e)prašiče do 50 kg, ovce in koze
2
(f) jagnjeta, kozliče
1
(g) psa in mačko
20
(h) kunca in malo ter pernato divjad
0,25
(i) perutnino
0,03
(j) enodnevne piščance
0,0015
(k)čebele matice:
20
(I) za kilogram posamezne vrste živali (ribe, raki,
školjke
0,25
(m) čebelji panj
3

točk
točk
točk
točke
točke
točki
točka
točk
točke
točke
točke
točk
točke
točke

Tarifna številka 58
Opomba:
(1) Na zahtevo taksnega zavezanca se lahko dovoli, da se vse
takse, katerih obveznost za plačilo je nastala v določenem
mesecu, plačajo do 15. dne v mesecu, ki sledi mesecu v
katerem so nastale taksne obveznosti.

Za izdajo zdravstvenega spričevala za živali v skladu s predpisi
o veterinarstvu, za:
1. goveda, konje, mezge in mule
35 točk
2. žrebeta, osle, teleta (do 200 kg)
12 točk
3. prašiče do 50 kg, ovce in koze
4 točke
4. prašiče
8 točk
5. perutnino (kokoši, purane, race in drugo domačo
perutnino noje ter golobe)
1 točka
6. enodnevne piščance
0,004 točke
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Tarifna številka 61
Za obvezen veterinarsko-sanitarni pregled pri nakladanju živil,
25
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surovin in odpadkov, ki se odpravijo s prevoznimi sredstvi zunaj
območja upravne enote:
1. za pošiljko kot celoto
55 točk
2. in od vsakega kilograma:
(a)mesa
0,03 točke
(b) mesnih izdelkov
0,05 točke
(c)mleka
0,01 točke
(d) mlečnih izdelkov
0,03 točke
(e)jajc
0,005 točke
(f) jajčnih izdelkov
0,03 točke
(g)rib
0,05 točke
(h) ribjih izdelkov
0,05 točke
(i) masti
0,025 točke
(j) drugih izdelkov
0,025 točke
3. ter od komada:
(a) medveda
(b)jelenjadi, prašičev
(c)srnjadi
(d) druge divjadi

(2)
(3)

(4)

(5)

55 točk
28 točk
18 točk
1,5 točke

(6)

Opomba:
(1) Za obvezen veterinarsko-sanitarni nadzor v objektih za
proizvodnjo, za klanje živali, predelavo, obdelavo, dodelavo
ali skladiščenje živil živalskega izvora, v katerih mora biti
zagotovljen stalni veterinarsko sanitarni nadzor, se ne plača
taksa po tej tarifni številki, ampak taksa po tarifni številki 62 te
taksne tarife.

Tarifna številka 64
Za pošiljke kmetijskih proizvodov za katere se zahteva
veterinarski certifikat:
1. za vagon, tovornjak ali kontejner
82 točk
2. za ladjo in letalo
137 točk

(2) Na zahtevo taksnega zavezanca se lahko dovoli, da se vse
takse, katerih obveznost za plačilo je nastala v določenem
mesecu, plačajo do 15. dne v mesecu, ki sledi mesecu v
katerem so nastale taksne obveznosti.

Opomba:
(1) Pri izvozu se taksa zaračunava na mestu nakladanja, pri
uvozu in tranzitu pa na mejnem prehodu.

Tarifna številka 62
Za obvezen veterinarsko-sanitarni nadzor v proizvodnji v objektih
za klanje živali, predelavo, obdelavo, dodelavo ali skladiščenje
živil živalskega izvora, v katerih mora biti zagotovljen stalni
veterinarsko sanitarni nadzor:
za vsako uro v okviru rednega delovnega časa

Tarifna številka 65
Za veterinarsko - sanitarne preiskave v zvezi z dovoljenjem za
promet z mlekom in mlečnimi izdelki se plača taksa v višini 0.01
točke od litra mleka.

65 točk

Opomba:
(1) Na zahtevo taksnega zavezanca se lahko dovoli, da se vse
takse, katerih obveznost za plačilo je nastala v določenem
mesecu, plačajo do 15. dne v mesecu, ki sledi mesecu v
katerem so nastale taksne obveznosti.

Tarifna številka 66
Za izvajanje dejavnosti neškodljivega odstranjevanja živalskih
trupel, za obdukcijo in izvajanje veterinarsko - higienske službe,
za:
1. pošiljanje živali v tranzitu preko meje in ob uvozu
v državo, od pošiljke
100 točk
2. vsakega registriranega psa
37,5 točk
3. govedo, konja, mezgo, mulo
9 točk
4. žrebe, osla, tele do 200 kg
3,5 točke
5. prašiča, ovco, kozo
2,5 točke
6. jagnje, kozlička
1 točka
7. kunca
0,2 točke
8. perutnino
0,02 točke
9. enodnevne piščance
0,001 točke

Tarifna številka 63
Za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede na cestnih,
železniških in letaliških mejnih prehodih pri uvozu, izvozu in tranzitu
pošiljk živali, živil, surovin in odpadkov živalskega izvora, krme,
živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov ter drugih predmetov,
s katerimi se lahko prenese kužna bolezen:
1. za pošiljke do 5 ton
75 točk
2. za pošiljke do 10 ton
125 točk
3. za pošiljke do 20 ton
250 točk
4. za pošiljke nad 20 ton
350 točk
5. za ladijske pošiljke:
(a) do 20 ton
250 točk
(b) za vsakih nadaljnjih začetih 10 ton
50 točk

Opomba:
(1) Za takse pod točko 1. se plača taksa na mejnem prehodu.
(2) Za takse pod točko 2. se plača taksa ob cepljenju psov proti
steklini.
(3) Za točke od 4 do 9 se plača taksa ob izdaji zdravstvenega
spričevala.

Opombe:
(1) Taksa iz te tarifne številke se plača tudi za veterinarsko-
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sanitarni pregled pri nakladanju, prekladanju, razkladanju
živali, živil, surovin, krme in odpadkov živalskega izvora,
semena za umetno osemenjevanje, oplojenih jajčnih celic za
oplojevanje živali in zarodkov, ki se na prevoznih sredstvih
izvažajo ali uvažajo.
Pri izvozu se taksa zaračunava na mestu nakladanja, pri
uvozu in tranzitu pa na mejnem prehodu.
Če pošiljka, ki se v tranzitu prevaža preko ozemlja Republike
Slovenije ni bila pregledana na vstopnem carinskem mejnem
prehodu in se izjemoma pregleda na izstopnem carinskem
menjem prehodu, se plača taksa iz te tarifne številke povišana
za 100 %.
Za preglede pošiljk v tranzitu, ki se prekladajo na slovenskih
javnih letališčih, lukah in mejnih prehodih, se plača taksa iz te
tarifne številke, povišana za 50 %: Taksa se plača na mestu
prekladanja.
Za preglede pošiljk na mejnih prehodih, ki se opravijo ponoči
(izven časa dnevne svetlobe) se plača taksa iz te tarifne
številke, povišana za 50 %.
Če naročnik ne pripravi pravočasno blaga za pregled,
inšpektor pa pride na njegov poziv na mesto pregleda ob
določenem času, mora naročnik pregleda za izgubo časa
inšpektorja plačati takso 130 točk za vsako začeto uro
čakanja.
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Tarifna številka 67
Za obvezne veterinarsko - sanitarne preglede iz tega zakona
opravljene izven delovnega časa se plača taksa določena v tem
zakonu, povečana za 50%.
Tarifna številka 68
Za storitve v zvezi s prijavo oziroma registracijo kemikalij:

6.

1. vpis nove snovi v register:
18.500 točk
2. izdajo potrdila za kemikalijo, ki se prvič daje v
promet v Republiki Sloveniji:
5.000 točk
3. oceno nevarnosti za fitofarmacevtska sredstva (snovi in
pripravka), ki se prvič dajejo v promet v Republiki Sloveniji:
11.500 točk
za skupine nevarnosti od f-o:
4.000 točk
- za druga fitofarmacevtska sredstva:
4. ponovno oceno nevarnosti fitofarmacevtskega
9.000 točk
sredstva:
5. ocena nevarnosti za razširitev ali dopolnitev
3.500 točk
odločbe za fitofarmacevtsko sredstvo:
11.000 točk
6. novo registracijo biocida:
7.000 točk
7. obnovo registracije biocida:
3.500 točk
8. razširitev ali dopolnitev registracije biocida:
3.500 točk
9. spremembo odločbe o registraciji biocida:

7.

8.
9.

Tarifna številka 69

Opombi:
(1) Prijavitelju patenta, ki skupaj s prijavo ali najkasneje v treh
mesecih od dneva prijave dostavi Uradu Republike Slovenije
za intelektualno lastnino prevod naziva izuma in izvlečka v
angleškem jeziku, se pri plačilu prijavne takse prizna olajšava
v znesku 100 točk.
(2) Taksni zavezanec mora takso za vzdrževanje veljavnosti
patenta iz točke 5. te tarifne številke plačati v roku, ki ni daljši
od enega leta pred datumom zapadlosti.

Za izdajo raznih odločb za:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

uvoz kemikalije do 100kg/letno:
uvoz kemikalije od 100-1.000 kg/letno:
uvoz kemikalije od 1.000-10.000 kg/letno:
uvoz kemikalije od 10.000-100.000 kg/letno:
uvoz kemikalije nad 10.000 kg/ letno:
izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev za
proizvodnjo z nevarnimi kemikalijami:
izdaja odločbe o izpolnjevanju pogojev za
promet z nevarnimi kemikalijami:
spremembo ali dopolnitev odločbe o
izpolnjevanju pogojev za proizvodnjo:
spremembo ali dopolnitev odločbe o
izpolnjevanju pogojev za promet:
izdajo izjemne odločbe za uvoz kemikalije:

28 točk
83 točk
248 točk
743 točk
2.178 točk
5.000 točk
2.500 točk

Tarifna številka 71

2.500 točk

V zvezi z modelom oziroma vzorcem:
1. prijavna taksa:
150 točk
(a) za en predmet ali sliko
(b) za vsak dodatni predmet ali sliko pri
večpredmetni prijavi
100 točk
2. Objava podatkov iz prijave o modelu oziroma vzorcu:
(a) z eno fotografijo oziroma grafičnim prikazom
(skico) en predmet ali slika
75 točk
(b) za vsako dodatno fotografijo oziroma grafični
prikaz (skico)
50 točk
(c) za vsak dodatni predmet ali sliko pri večpredmetni prijavi:
(ca) z eno fotografijo oziroma grafičnim prikazom
50 točk
(skico)
(cb) za vsako dodatno fotografijo oziroma
50 točk
grafični prikaz (skico)
100 točk
3. Izdaja listine
4. Vzdrževanje veljavnosti:
300 točk
(a) za prvih pet let (en predmet ali slika)
(b) za prvih pet let za vsak dodatni predmet
200 točk
ali sliko
450 točk
(c) za nadaljnih pet let (en predmet ali slika)
(d) za nadaljnjih pet let za vsak dodatni predmet
300 točk
ali sliko
5. Sprememba prijave modela oziroma vzorca v
300 točk
patentno prijavo
250 točk
6. Ugovor zoper izdajo odločbe
7. Haaški sporazum o mednarodnem depozitu

1.500 točk
1.500 točk

X. TAKSE NA PODROČJU PRAVIC INDUSTRIJSKE
LASTNINE
Tarifna številka 70
V zvezi s patentom:
1. prijavna taksa vključno z veljavnostjo za prvi dve leti:
(a) za prijavo, ki ima do vključno 30 strani
350 točk
(b) dodatna taksa za vsako nadaljno stran
5 točk
2. Objava v uradnem glasilu
60 točk
3. Izdaja patentne listine
50 točk
4. Tiskanje patentnega spisa za vsako stran
15 točk
5. Vzdrževanje veljavnosti patenta:
(a) 3. leto
225 točk
(b) 4. leto
300 točk
(c) 5. leto
375 točk
(d) 6. leto
450 točk
(e) 7. leto
525 točk
(f) 8. leto
600 točk
(g) 9. leto
600 točk
(h)10. leto
600 točk
10. julij 1998

(i) 11. leto
1.200 točk
(j) 12. leto
1.500 točk
(k) 13. leto
1.800 točk
(1)14. leto
2.100 točk
(m) 15. leto
2.400 točk
(n) 16. leto
3.000 točk
(o) 17. leto
3.900 točk
(p) 18. leto
5.100 točk
(r) 19. leto
6.600 točk
(s) 20. leto
8.400 točk
Dodatni zahtevki:
(a) vložitev zahteve, da postane dopolnilna prijava
temeljna
225 točk
(b) predhodna objava prijave
375 točk
(c) vložitev zahteve za spremembo patentne
prijave v prijavo modela oziroma vzorca
100 točk
(d) izdaja ugotovitvene odločbe
600 točk
v zvezi s pogodbo o sodelovanju na področju patentov (PCT)
(a) prijavna taksa, vključno z veljavnostjo za prvi
dve leti za prijavo, ki ima do vključno 30 strani
350 točk
(b) dodatna taksa za vsako nadaljno stran
5 točk
Sporazum o razširitvi Evropskih patentov na Slovenijo
(a) objava prevoda
60 točk
(b) tiskanje patentnih zahtevkov za vsako stran
15 točk
zamudna taksa na takso za vzdrževanje veljavnosti
patenta, ki je plačana v naknadnem roku
50 %
celotne takse, ki ni bila
plačana v rednem roku
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2. za popravni strokovni izpit
3. za vpis v register zastopnikov
4. za obnavljanje vpisa v register zastopnikov

industrijskih vzorcev in modelov:
(a) ugovor zoper registracijo
250 točk
8. zamudna taksa za takso za vzdrževanje
veljavnosti modela ali vzorca, ki je plačana v
naknadnem roku
50 %
celotne takse, ki ni bila
plačana v rednem roku

500 točk
10.000 točk
2.500 točk

Tarifna številka 76
Na področju varstva topografije polprevodniških vezij
1. za vpis spremembe v register topografije
polprevodniških vezij
2. za vpis prenosa pravice ali vpis licence v register
3. za izdajo potrdila o veljavnosti iz registra
4. za izpis iz registra o pravici

Opomba:
(1) Taksni zavezanec mora takso za vzdrževanje veljavnosti
pravice iz točke 4. te tarifne številke plačati v roku, ki ni daljši
od enega leta pred datumom zapadlosti.

se plača:
150 točk
300 točk
100 točk
50 točk

Tarifna številka 72
V zvezi z znamko:
1. prijavna taksa:
(a) do vključno treh razredov
750 točk
(b) za vsak naslednji razred
150 točk
(c) za kolektivno znamko do vključno treh
. razredov
2.250 točk
(d) za vsak naslednji razred
450 točk
2. Izdaja listine
100 točk
3. Vzdrževanje oziroma podaljšanje veljavnosti za 10 let:
(a) za tri razrede
1.500 točk
(b) za vsak naslednji razred
500 točk
4. Dodatne zahteve:
(a) ugovor zoper izdajo odločbe
250 točk
(b) zahteva za razveljavitev
600 točk
(c) zahteva za vzpostavitev ugasle znamke
900 točk
5. Madridski sporazum o mednarodni registraciji znamk
(a) zahteva za mednarodno registracijo
250 točk
(b) ugovor zoper registracijo
250 točk
6. zamudna taksa za takso za vzdrževanje veljavnosti
znamke, ki je plačana v naknadnem roku
50 %
celotne takse, ki ni bila
plačana v rednem roku

XI. TAKSE NA PODROČJU STANDARDIZACIJE,
MEROSLOVJA IN PLEMENITIH KOVIN
Tarifna številka 77
V postopku za pridobitev in vzdrževanje akreditacije po predpisih
o standardizaciji se plača:
1. prijavna taksa
2.400 točk
2. taksa za izdajo akreditacijske listine
4.800 točk
Opombi:
(1) Taksa iz te tarifne številke se plača v gotovini.
(2) Za razširitev akreditacijske listine se plača taksa v višini 50
% takse iz 2. točke te tarifne številke.
Tarifna številka 78
Za izdajo listine o homologaciji tipa vozila:
1. za osebna in lahka tovoma vozila, kategorije
M1 in N1
2. za avtobuse, tovornjake in vlačilce, kategorije
M2, M3, N2 in N3
3. za priklopnike nad 3.500 kg, kategorije 03 in 04
4. za priklopnike do 3.500 kg, kategorije 01 in 02
5. za motocikle in mopede, kategorije
L1, L2, L3 in L4
6. za motorne tricikle, kategorije L5

Opomba:
(1) Taksni zavezanec mora takso za vzdrževanje veljavnosti
pravice iz točke 3a. te tarifne številke plačati v roku, ki ni daljši
od enega leta pred datumom zapadlosti.
Tarifna številka 73

7.500 točk
4.000 točk
3.000 točk
2.500 točk
3.000 točk

Opomba:
(1) Za razširitev listine o homologaciji tipa vozila se plača taksa v
višini 50 % takse po tej tarfini številki.
(2) Za drugo oziroma tretjo stopnjo homologacije pri večstopenjski
homologaciji se plača taksa v višini 50 % takse po tej tarifni
številki.
(3) Taksa iz te tarifne številke se plača v gotovini.

V zvezi z varstvom topografije polprevodniških vezij:
1. taksa za registracijo topografije polprevodniških
vezij

5.000 točk

2.500 točk

Opomba:
(1) Taksa vključuje tudi prijavo, vzdrževanje, objavo in izdajo
listine o topografiji.

Tarifna številka 79
Tarifna številka 74

V postopku homologacije lastnosti vozil, njihovih delov in opreme:
1. za izdajo odločbe o homologaciji
4.000 točk
2. za izdajo odločbe o razširitvi homologacije
2.000 točk

Za vpis v register ter izdajo potrdil, in izpisov:
1.
2.
3.
4.
5.

vpis spremembe
vpis prenosa pravice ali vpis licence
potrdilo o prednostni pravici
potrdilo o veljavnosti iz registrov pravic
izpis iz registrov o pravici

300 točk
300 točk
100 točk
100 točk
50 točk

Opomba:
(1) Taksa iz te tarifne številke se plača v gotovini.
Tarifna številka 80

Tarifna številka 75
Za spise in dejanja v zvezi z zastopanjem:
1. za opravljanje strokovnega izpita
poročevalec, št. 44

V postopku preskusa in odobritve tipa merila:
1. za izdajo certifikata o odobritvi tipa merila
5.000 točk
2. za priznavanje odobritve tipa merila in pripadajočih
listin, izdanih v tujini
12.500 točk

500 točk
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Tarifna številka 85

Opomba:
(1) Taksa iz te tarifne številke se piača v gotovini.

Za vročanje pisnih prošenj taksnih zavezancev organom
Republike Slovenije ali za vročanje odločb organov Republike
Slovenije taksnim zavezancem ter za vročanje odločb tujih
oblastvenih organov zainteresiranim osebam:

Tarifna številka 81
V postopku registracije znaka proizvajalca predmetov iz
plemenitih kovin:
1 • za odločbo o znaku proizvajalca
400 točk
Opomba:
(1) Taksa iz te tarifne številke se plača v gotovini.

1. za vročanje v evropskih državah

ECU 5

2. za vročanje v izvenevropskih državah

ECU 8

Opombe:
(1) Če poskrbi diplomatsko ali konzularno predstavništvo
Republike Slovenije v tujini za vročitev po letalski ali hitri pošti,
plača taksni zavezanec tudi poštnino za dostavo in odgovor.
(2) Vabila tujih organov se vračajo brez takse.

XII. TAKSE NA PODROČJU VARSTVA PRI DELU
Tarifna številka 82
V postopku za pridobitev koncesije za opravljanje
nalog po predpisih o varnosti pri delu, za:
1. prijavno takso
2. ocenjevalni obisk izpolnjevanja predpisanih
pogojev, za vsakega ocenjevalca in za vsak
dan ocenjevanja
3. za odločbo o dani koncesiji

strokovnih

Tarifna številka 86

2.000 točk

Za potne liste, ki jih izdajajo diplomatska ali konzularna
predstavništva Republike Slovenije v tujini:

2.000 točk
6.000 točk

1. Izdaja slovenskega potnega lista
2. Izdaja potnega lista za otroka
3. izdaja potnega lista za vrnitev

Tarifna številka 83
V postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje
nalog po predpisih o varnosti pri delu, za:
1. prijavno takso
2. ocenjevalni obisk izpolnjevanja predpisanih
pogojev, za vsakega ocenjevalca in za vsak
dan ocenjevanja
3. za odločbo o dani koncesiji

Opombe:
(1) Organ, ki izda potni list za vrnitev, sme prosilca glede na
njegovo premoženjsko stanje in druge okoliščine oprostiti
plačila takse.
(2) Prošnja za potni list ali za drugo izdajo potnega lista je takse
prosta.
(3) Za izdajo novega potnega lista v primeru prve pogrešitve
(izguba, odtujitev) ali uničenja potnega lista iz 1. ali 2. točke te
tarifne številke se plača dvakratna vrednost takse. Za vsako
nadaljnjo pogrešitev (izguba, odtujitev) ali uničenje potnega
lista iz 1. ali 2. točke te tarifne številke se plača štirikratna
vrednost takse.
(4) Za naknadni vpis družinskih članov v potni list se plača taksa
po 1. točki te tarifne številke, ne glede na to, koliko družinskih
članov se naenkrat vpiše v potni list.

strokovnih
1.000 točk
1.000 točk
3.000 točk

XIII. KONZULARNE TAKSE
Tarifna številka 84
1. Za prošnje in druge vloge pri diplomatskih ali
konzularnih predstavništvih Republike Slovenije
v tujini

ECU 65
ECU 32
ECU 27

ECU 8
Tarifna številka 87

2. Za vsako naslednjo vlogo v isti zadevi,
če ni potrebna nova samostojna odločba

ECU 5

Za potnega lista, ki jih izdajajo diplomatska ali konzularna
predstavništva Republike Slovenije v tujini tujim osebam:
1. Za izdajo ali podaljšanje veljavnosti potnega lista
za begunce
2. Za izdajo ali podaljšanje veljavnosti potnega lista
za tujce

Opombe:
(1) Taksa po tej tarifni številki se plača tudi za zahteve, dane
ustno na zapisnik ali kako drugače prejete v predstavništvu.
(2) Taksa po 1. točki te tarifne številke se plača tudi za vsako
upravno dejanje pri diplomatskem ali konzularnem predstavništvu, opravljeno na zahtevo taksnega zavezanca, če za to
dejanje ni predpisana posebna taksa.
(3) Za vlogo, s katero se taksni zavezanec iz tujine obrača
naravnost na upravni organ, se plača taksa po tarifni številki
1 te taksne tarife.
(4) Za vlogo, s katero se taksni zavezanec, ki ima stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji obrača na diplomatsko ali
konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini preko
ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, ali neposredno
po pošti, se plača taksa po tej tarifni številki, preračunana v
slovenske tolarje.

ECU 27
ECU 27

Opomba:
(1) Diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije
v tujini sme prosilca glede na njegovo premoženjsko stanje in
druge okoliščine oprostiti plačila takse po tej tarifni številki.
Tarifna številka 88
Za overitev podpisa na prošnji za odpust ali sprejem
v državljanstvo Republike Slovenije
ECU 270
Opomba:
(1) Taksa po tej tarifni številki se plača za overitev vsakega
podpisa na listini.
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Za vsako stran prevoda iz tujega jezika v slovenski
jezik ali obratno, ki ga opravi in overi diplomatsko
ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije

Tarifna številka 89
Za vizume, ki jih izdajajo diplomatska ali konzularna predstavništva
Republike Slovenije v tujini,:
1. za vizum v potni list za eno potovanje zaradi bivanja
v Republiki Sloveniji ali za en tranzit
ECU 27
2. za vizum v potni list za več potovanj
ECU 54
3. za vizum v skupni potni list za vsako osebo
ECU 5
4. za delovni vizum
ECU 81
5. za poslovni vizum
ECU 108

ECU 27

Opomba:
(1) Prošnja za storitev iz te tarifne številke je takse prosta.
Tarifna številka 95
Za sestavitev oporoke, :

Opombe:
(1) Za otroke do dopolnjenih 14 let se plača za 50 % manjša
taksa po tej tarifni številki.
(2) Prošnja za izdajo vizum je takse prosta.
(3) Za vizum na potni list, v katero so vpisani tudi družinski člani
tistega, ki mu je bil potni list izdan, se plača ena sama taksa.
(4) Diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike
Slovenije v tujini lahko oprosti plačila takse po tej tarifni številki
znane osebnosti posameznih držav v skladu z načelom
vzajemnosti in druge, če je to v korist Republike Slovenije, o
čemer odloči vodja predstavništva.

1.
2.
3.
4.

Za sestavitev pogodbe v pisarni diplomatskega
ali konzularnega predstavništva Republike Slovenije

54
87
27
43

,
ECU 43

Opomba:
(1) Prošnja za sestavitev pogodbe je takse prosta.
Tarifna številka 97
ECU 11

Za sestavitev pooblastila

ECU 11

Opomba:
(1) Prošnja za sestavitev pooblastila je takse prosta.

Tarifna številka 91
Za izdajo potrdil, ki se uporabljajo za ureditev carinskih
formalnosti in potrdil o izvzetju iz postopka homologacije
osebnega vozila ob vrnitvi iz tujine v Republiko
Slovenijo
ECU 27

Tarifna številka 98
Za sestavitev druge listine na prošnjo zainteresirane
osebe, če v tej tarifi ni drugače predpisano:

Tarifna številka 92

ECU 27

Opomba:
(1) Prošnja za sestavitev listine je takse prosta.

Za vsak prepis ali fotokopijo, narejeno na diplomatskem ali
konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini z
overitvijo:
1. za prvo stran
2. za vsako naslednjo stran

ECU
ECU
ECU
ECU

Tarifna številka 96

Tarifna številka 90
Za potrdila, spričevala ali spremnico za prenos
posmrtnih ostankov, ki ga izda diplomatsko ali
konzularno predstavništvo Republike Slovenije,
če ni drugače predpisano

v pisarni predstavništva
zunaj pisarne predstavništva
za sestavitev akta o preklicu oporoke
za sestavo dopolnitve oporoke

Tarifna številka 99

ECU 11
ECU 5

Za overitev spričevala o zdravstveni neoporečnosti
poslanega blaga

Opomba:
(1) Za več izvodov istega prepisa ali fotokopije z overitvijo se
plača polna taksa samo za prvi izvod, za vsak nadaljnji izvod
pa polovica takse iz te tarifne številke.

ECU 19

Tarifna številka 100
Za overitev potrdila o poreklu blaga, za overitev fakture
ali kakšne druge listine, s katero se potrjuje poreklo
blaga ali upravičenost kakšnega blaga do posebnega
varstva porekla ali imena
ECU 35

Tarifna številka 93
Za overitev prepisa ali kopije, ki jo naredi zainteresirana oseba, :

Tarifna številka 101
1. za prvo stran
2. za vsako naslednjo stran

ECU 11
ECU 5

Za overitev podpisa državljana ali civilno pravne
osebe na listini

Tarifna številka 94
Za overitev prevoda iz tujega jezika v slovenski jezik
ali obratno

poročevalec, št. 44

ECU 11

Opomba:
(1) Taksa po tej tarifni številki se plača za overitev vsakega
podpisa na listini.
ECU 11
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1. Za akt, s katerim se potrjuje sprejem depozita
v hrambo
ECU 11
2. Za hrambo in izročitev denarja, vrednostnih papirjev, hranilnih
knjižic in vrednostnih predmetov (dragocenosti):
- za prvo leto ali del tega časa, od vrednosti
5%
- za vsako nadaljnje leto ali del tega časa, od vrednosti 4 %
3. Za hrambo oporoke ali drugih listin v korist
posameznikov ali pravnih oseb
ECU 35

Tarifna številka 102
Za overitev tujega uradnega podpisa in pečata na listini ECU 11
Tarifna številka 103
Za deponiranje podpisa in pečata notarja pri
diplomatskem ali konzularnem predstavništvu
Republike Slovenije v tujini

Opomba:
(1) Takse po tej tarifni številki se ne plača za naslednje depozite:
denarne zneske, položene vnaprej za kritje taks in stroškov
podobnih terjatev diplomatskega ali konzularnega predstavništva Republike Slovenije, za denar položen - prejet kot
odškodnina za državljane Republike Slovenije iz raznih
naslovov ter ob bolezni, odvzemu prostosti idr.

ECU 86

Tarifna številka 104
Za opravila v zapuščinskih zadevah,:
1- Za sestavitev zapisnika v prostorih diplomatskega ali
konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini:
- za prvo stran zapisnika
ECU 27
- za vsako naslednjo stran zapisnika
ECU 4
2- Za uradna opravila zunaj prostorov predstavništva
(zastopanje pred lokalnimi organi, sodelovanje pri
njihovih uradnih opravilih idr.), če ni v tej tarifi drugače
predpisano, za vsako uro uradnega dela
ECU 76
3. Za popis zapuščine s cenitvijo in navedbo vrednosti
predmetov za vsako cenitev ali za vsak dejanjski
izvid ali izvid z izvedencem
ECU 87
- poleg tega od celotne vrednosti popisanih
ocenjenih predmetov
1 %
Za upravljanje zapuščine glede katere je bila opravljena
zapuščinska obravnava, ali za upravljanje
drugega premoženja, ki ne izvira iz zapuščine,
od čistega dohodka (mesečno ali letno)
6%

Tarifna številka 107
1. za vpis v seznam posadke podatkov o vkrcanju
ali izkrcanju članov posadke
2. za akt, s katerim se dovoljuje vkrcanje tujega
državljana kot člana posadke na ladjo slovenske
trgovske mornarice:
3. za overitev ladijskega dnevnika in drugih ladijskih
knjig in listin ter za potrditev vsakega vpisa v te
knjige in listine:
4. za izdajo in overitev izpiska iz ladijskega dnevnika:
- za prvo stran
- za vsako nadaljnjo začeto stran

ECU 5
ECU 5
ECU 4
ECU 5
ECU 4

XIV. RAZNO
Opomba:
(1)Za popis zapuščine ali za izvid brez cenitve ali brez navedbe
vrednosti se plača samo taksa iz 3. točke te tarifne številke.

Tarifna številka 108
Za hrambo (depozit) denarja, stvari in vrednostnih
papirjev, ki jih izročijo deponenti v hrambo organom,
se plača na leto od vsakih začetih 100 točk vrednosti

Tarifna številka 105
Za vročitev denarja, vrednostnih papirjev, hranilnih knjižic in drugih
vrednih predmetov,:
• od vročenega zneska ali od vrednosti vročenega
predmeta
3%

15 točk

Opombe:
(1) Če vrednost stvari ni znana, se ugotovi s cenitvijo.
(2) Taksa iz te tarifne številke se plača za prvo leto vnaprej, za
druga leta pa takrat, ko se depozit dvigne; začeto leto se
šteje za celo.
(3) Če se depozit na zahtevo deponenta prenese od enega
depozitarja k drugemu, se plača za prenos enoletna taksa.
(4) Taksa iz te tarifne številke se ne plača za depozite, položene
na zahtevo državnega organa oziroma po uradni dolžnosti,
če se depozit pravočasno dvigne.

Za vročitev denarja in drugih vrednosti, ki izvirajo iz uveljavljene
zapuščine, :
- za zapuščine nad 500 USD preračunanih v nacionalno
valuto države sprejema
6%
Opombi:
(1) Taksa po tej tarifni številki se ne plača, kadar se
diplomatskemu ali konzularnemu predstavništvu Republike
Slovenije v tujini ob brodolomu ali kakšni drugi nesreči vročijo
denar ali druge vrednosti za mornarje in njihove družine.
(2) Prošnja za storitev po tej tarifni številki je takse prosta.

Tarifna številka 109
Za opomin za plačilo takse se plača od zneska neplačane takse:
1. do 750 točk
2. nad 750 do 7500 točk
3. nad 7500 točk

Tarifna številka 106

150 točk
500 točk
1.500 točk

Za hrambo depozitov,
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OBRAZLOŽITEV
je predlagala Vlada kot kompromisni predlog, saj predloga
poslanske skupine ni bilo mogoče podpreti. V besedilo predloga
zakona za tretjo obravnavo je vključen amandma poslanske
skupine o katerem je Državni zbor glasoval najprej, čeprav bi
morali amandma Vlade upoštevati kot amandma na amandma in
najprej glasovati o njem.

Državni zbor Republike Slovenije je opravit drugo obravnavo
predloga zakona o upravnih taksah na svoji 9. seji. Ob obravnavi
zakona je sprejel sklep, s katerim nalaga Vladi Republike Slovenije,
da pripravi predlog zakona o upravnih taksah za tretjo obravnavo.
V skladu s tem sklepom je Vlada oblikovala besedilo predloga
zakona o upravnih taksah za tretjo obravnavo, ki vključuje vse
amandmaje, ki so bili ob drugi obravnavi sprejeti v Državnem
zboru. Tako so bili upoštevani amandmaji k 2., 6., 7., 17., 18., 19.,
23., 24., 28., 29., 34. in 35. členu besedila zakona ter amandmaji
k taksni tarifi in sicer k tarifnim številkam 4, 7, 11, 12, 24, 27, 28,
33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 47, 53, 61, 65, 66, 68, 69 in 71 ter k
naslovu IX. poglavja taksne tarife. Zaradi vključitve novih tarifnih
številk je bilo potrebno njihovo preštevilčenje.

Poleg sprememb, ki so vnešene v besedilo zakona na podlagi
amandmajev, je Vlada upoštevala tudi redakcijske pripombe, na
katere je ob drugi obravnavi predloga zakona opozoril Sekretariat
Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve in v skladu s
tem redakcijsko popravila drugi odstavek 1. člena, 3. člen, drugi
odstavek 16. člena, prvi odstavek 25. člena, 26. člen ter 35. člen.
V taksni tarifi pa je redakcijsko popravljen naslov X. poglavja;
poenotena je uporaba pojma "potna listina"; k posameznim
opredelitvam višine takse pa je dodana označba "točke". Prav
tako so besedila posameznih tarifnih številk redakcijsko
popravljena.

K tarifni številki 60 Taksne tarife (v besedilu predloga zakona za
tretje branje je to tarifna številka 66) je Državni zbor sprejel dva
amandmaja, ki si po vsebini nasprotujeta. Prvega je vložila
poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev, drugega

Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave. Gre le za uskladitev teksta
napovednega stavka z besedilom v posameznih alineah te točke
tarifne številke.

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE
K tarifni številki 28
Besedilo tarifne številke 28 se spremeni, tako da se glasi:

K tarifni številki 53
Besedilo 2. točke tarifne številke 53 se nadomesti z naslednjim
besedilom:
"2. za zavezujočo informacijo, izdano s skladu s
carinskimi predpisi
550 točk"

"Za soglasje Vlade za odprtje proste carinske cone
ali ekonomske cone ter za odločbo Carinske uprave
o izpolnjevanju pogojev za izvajanje carinskega
nadzora v prosti carinski coni oziroma ekonomski
coni
10.000 točk

Obrazložitev:
S predvideno spremembo carinske zakonodaje bo pojem potrdila
o uvrstitvi blaga v nomenklaturo carinske tarife nadomeščen s
pojmom zavezujoče informacije. Prav tako bo uvedena nova oblika
takšne informacije - zavezujoča informacija o poreklu blaga. Obe
spremembi sta nujni zaradi uskladitve slovenske carinske
zakonodaje z evropsko. Predlagamo, da se predvidena
sprememba carinske zakonodaje, ki bo uveljavljena v začetku
leta 1999 že upošteva pri oblikovanju predloga zakona o upravnih
taksah.

Opomba:
(1) Za soglasje oziroma določbo, s katero se spremeni, dopolni
ali nadomesti prej izdano soglasje ali dovoljenje, se plača taksa v
znesku 50 % takse, določene v tej tarifni številki."
Obrazložitev:
Besedilo tarifne številke se usklajuje z zakonom o ekonomskih
conah, ki je bil sprejet po tem, ko je bil že pripravljen predlog
zakona o upravnih taksah za drugo obravnavo. Tako se izenačuje
položaj oseb, ki želijo pridobiti soglasje za ustanovitev proste
carinske cone ali ekonomske cone. Prav tako se zaradi novega
zakona o ekonomskih conah povzema nov pojem "odločba
Carinske uprave", ki nadomešča pojem dovoljenja za začetek
dela. Identična sprememba je predvidena s spremembo carinske
zakonodaje tudi pri prostih carinskih conah.
Ugotovitveni postopek, ki ga je treba izpeljati preden se izda
soglasje oziroma odločba je v primeru ekonomske cone praktično
enak kot v primeru proste carinske cone, zato ni razloga, da bi se
za eno soglasje oziroma odločbo plačevala upravna taksa po tej
tarifni številki, za drugo pa po splošni tarifni številki.

K tarifni številki 54
V besedilu tarifne številke 54 se za besedo "coni" doda besede
"oziroma v ekonomski coni".
Obrazložitev:
Besedilo tarifne številke se usklajuje z zakonom o ekonomskih
conah, ki je bil sprejet po tem, ko je bil že pripravljen predlog
zakona o upravnih taksah za drugo obravnavo. Tako se izenačuje
položaj oseb, ki želijo pridobiti soglasje za vodenje evidenc v
zvezi z blagom v prosti carinski coni ali ekonomski coni.

K tarifni številki 29
V napovednem stavku 1. točke te tarifne številke se za besedo
"plovnega" dodata besedi "in plavajočega".
poročevalec, št. 44

Ugotovitveni postopek, ki ga je treba izpeljati preden se odobrijo
evidence je v primeru ekonomske cone praktično enak kot v
primeru proste carinske cone, zato ni razloga, da bi se za eno
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drugim tudi za izvajanje neškodljivega odstranjevanja živalskih
trupel tako domačih živali kot tudi divjadi. Lovske družine dajejo v
promet odstreljeno divjad, ki mora biti veterinarsko-sanitarno
pregledana. Ne gre torej za plačevanje po odstrelu niti za
plačevanje po naročilu, ampak za plačevanje pristojbin, ki jih vsi
imetniki enotno prispevajo za varstvo živali pred kužnimi boleznimi
in sicer po opravljenem veterinarsko-sanitamem pregledu.

odobritev plačevala upravna taksa po tej tarifni številki, za drugo
pa po splošni tarifni številki.
K_tarifni številki 66
Za 2. točko tarifne številke 66 se dodajo nove 3., 4. in 5. točka, ki
se glasijo:
"3. medveda, jelenjad, darnjaka
12 točk
4. srnjad, divjega prašiča, gamsa, muflona
8 točk
5. zajca, raco, fazana
točk"
Dosedanja 3. do 9. točka postanejo 6. do 12. točka.

K tarifni številki 74
V napovednem stavku se za besedo "izpisov" doda naslednje
besedilo: "za pravice industrijske lastnine in na področju varstva
topografije polprevodniških vezij"

Za drugim odstavkom opomb se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
"(3) Taksa iz 3. do 5. točke se plača po opravljenem obveznem
veterinarsko-sanitamem pregledu, opredeljenem v tarifni številki
61 te taksne tarife."
Dosedanji tretji odstavek opomb postane četrti odstavek.

Obrazložitev
Amandma je redakcijske narave in je povezan z amandmajem k
tarifni številki 76 Taksne tarife. Gre za združitev dveh tarifnih
številk v eno. Gre za upravna dejanja iz pristojnosti Urada RS za
intelektualno lastnino. Ker gre v obeh primerih - pri pravicah
industrijske lastnine in pri varstvu topografije polprevodniških vezij
- za enaka upravna dejanja je smotrno, da se plačilo upravne
takse uredi v okviru ene tarifne številke. Istočasno to pripomore
k jasnosti predpisa, saj lahko obstoječa dikcija tarifnih številk 74
in 76 zaradi svoje nedorečenosti povzroči nejasnosti pri izvajanju
predpisa.

Obrazložitev
Državni zbor je ob drugi obravnavi te tarifne številke sprejel dva
nasprotujoča si amandmaja. Vlada je kot predlagatelj predloga
zakona za tretjo obravnavo morala vključiti v tekst zakona
amandma, ki je bil izglasovan najprej (amandma poslanske
skupine DESUS). S tem amandmajem vlada ponovno uveljavlja
svoj amandma na izglasovani amandma poslanske skupine, ki je
bil ob drugi obravnavi prav tako izglasovan. Razlogi ostajajo enaki,
kot so bili že pojasnjeni ob drugi obravnavi predloga zakona, in
sicer:
Za financiranje upravnih ukrepov na področju epizootiologije v
Sloveniji je uveljavljeno načelo, da vsi imenitki živali in določene
pravne in fizične osebe enotno prispevajo za varstvo pred kužnimi
boleznimi. Država zbira sredstva za zagotavljanje predpisanega
najmanjšega zdravstvenega varstva živali iz 58. člena zakona o
veterinarstvu s pobiranjem upravnih taks oz. pristojbin. Zakon o
veterinarstvu predpisuje obvezno pobiranje upravnih taks, med
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K tarifni številki 76
Tarifna številka 76 se črta.
Obrazložitev
Amandma je redakcijske narave in je povezan z amandmajem k
74 tarifni številki. Gre za združitev dveh tarifnih številk v eno, kar
pripomore k jasnosti predpisa in odpravlja morebitne nejasnosti
pri izvajanju tega dela predpisa.
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Prosi, da se z njim nadomesti gradivo, ki ga je poslala z dopisom
št. 110-08/97-4 (Z3) dne 3/7-1998.

Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi novo besedilo
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA
PRIMER BREZPOSELNOSTI - tretja obravnava

Borut Šuklje, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

nosti - tretja obravnava.

Vlada Republike Slovenije je na 67. seji dne 2/7-1998 določila
besedilo:

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:

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER
BREZPOSELNOSTI,
ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 9. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 24/6-1998 in 195.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve,
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve,
- Tatjana PETRIČEK, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposel-
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V petem odstavku se besedilo "določenim kategorijam delavcev"
nadomesti z besedilom "in višino stroškov, ki se priznajo
organizaciji oziroma delodajalcu za posredovanje dela dijakom in
študentom".

BESEDILO ČLENOV
1. člen (amandma v 2. branju)
V zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
(Uradni list RS, št. 5/91,17/91,12/92, 71/93, 2/94 in 38/94) se v 4.
členu besedilo "Republiški zavod za zaposlovanje" nadomesti z
besedilom "Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje".

4. člen (amandma v 2. branju)
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
"6.a člen

2. člen (1. člen)

Pooblaščena organizacija oziroma delodajalec iz drugega odstavka
prejšnjega člena ne more vpisati koncesijske dejavnosti v sodni
register oziroma priglasiti začetka opravljanja dejavnosti, če ni
sklenila koncesijske pogodbe. Vpis koncesijske dejavnosti v sodni
register oziroma priglasitev začetka opravljanja dejavnosti brez
koncesijske pogodbe je ničen.".

Za 4. členom se dodata nova 4.a in 4.b člen, ki se glasita:
"4.a člen
Zavod in centri za socialno delo morajo medsebojno sodelovati
pri vključevanju brezposelnih oseb v aktivnosti in ukrepe aktivne
politike zaposlovanja in sodelovati s pristojnim davčnim organom
in drugimi državnimi organi ter izmenjavati osebne in druge
podatke, ki jih vodijo v svojih zbirkah podatkov in so potrebni za
uresničevanje pravic in obveznosti brezposelnih oseb po tem
zakonu. Zavod in centri za socialno delo lahko oblikujejo enotno
bazo podatkov za uresničevanje pravic po tem zakonu in po
predpisih o socialnem varstvu.

5. člen (3. člen)
15. člen se spremeni, tako da se glasi:
"Za primer brezposelnosti se lahko zavarujejo:
- samostojni podjetniki, osebe, ki samostojno, z lastnim delom,
kot edini in glavni poklic opravljajo pridobitno dejavnost (v
nadaljnjem besedilu: samozaposlene osebe) in osebe, ki so
lastniki gospodarskih družb, če niso zavarovani na drugi podlagi,
- slovenski državljani v delovnem razmerju z delodajalcem v tuji
državi, ki po vrnitvi v domovino ne morejo uveljavljati pravic za
primer brezposelnosti na drugi podlagi in
- zakonci slovenskih državljanov, zaposlenih v tuji državi, če so
bili pred odhodom v tujino v delovnem razmerju.
i
Osebe iz prejšnjega odstavka imajo enake pravice kot
zavarovanci iz prejšnjega člena".

Vrsto in način izmenjave podatkov iz prejšnjega odstavka določi
minister, pristojen za delo. Vrsto in način izmenjave podatkov, ki
jih vodijo in zbirajo davčni organi, določi minister, pristojen za
delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.
4.b člen
Temeljna pravica brezposelne osebe je vključitev v programe
aktivne politike zaposlovanja z namenom povečanja zaposlitvenih
možnosti.

6. člen (4. člen)

Zavod ali druga pooblaščena organizacija najkasneje v dveh
mesecih po prijavi brezposelnosti pripravi zaposlitveni načrt, ki je
podlaga za vključitev brezposelne osebe v program ukrepov
aktivne politike zaposlovanja.

16. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Za brezposelno osebo se po tem zakonu šteje :
- oseba, ki ni v delovnem razmerju,
- samozaposlena oseba, katere dobiček iz dejavnosti, ki je
ugotovljen brez upoštevanja znižanj in davčnih olajšav v skladu
s predpisi o dohodnini in povečan za obračunane obvezne
prispevke za socialno varnost, ni presegal zneska zajamčenega
nadomestila plače in lastnik ali solastnik gospodarskih družb, ki
ni zavarovan na drugi podlagi, in v katerih dobiček, zmanjšan
za plačane prispevke za obvezno socialno zavarovanje, v
zadnjem koledarskem letu pred nastankom brezposelnosti ni
presegal zneska zajamčenega nadomestila plače,
- lastnik, zakupnik, najemnik ali drug uporabnik kmetijskega ali
gozdnega zemljišča s katastrskim dohodkom do višine, ki je
določena kot podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje po predpisih o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju,
- oseba, ki ni upokojenec, študent, dijak ali vajenec,

Delodajalci so dolžni omogočiti prisotnost predstavnikov zavoda
ali druge pooblaščene organizacije v postopku izbire brezposelnih
oseb za prosta delovna mesta."
3. člen (2. člen)
V drugem odstavku 6. člena se za besedo "dela" doda vejica in
besedilo "posredovanja zaposlitve, posredovanja in zagotavljanja
delovne sile, izdelavo zaposlitvenega načrta in izvajanje ukrepov
aktivne politike zaposlovanja".
Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Sredstva, ustvarjena iz koncesijskih dajatev za posredovanje
dela dijakom in študentom se namenijo za delovanje študentske
organizacije univerze, samostojnega visokošolskega zavoda,
lokalne skupnosti oziroma interesnih oblik povezovanja dijakov
in študentov. Sredstva so namenjena za izvajanje programov
interesnih in obštudijskih dejavnosti na področjih: kulture,
izobraževanja, športa, tehnične kulture, mednarodnega
sodelovanja, izpopolnjevanja študentov v tujini, raziskovalne
dejavnosti in socialno - ekonomskega položaja dijakov in
študentov".

in je:
- zmožna za delo,
- prijavljena pri zavodu,
- na razpolago za zaposlitev
- aktivni iskalec zaposlitve.

(besedilo v oklepaju navaja člen zakona iz 2. branja)
poročevalec, št. 44
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Pravice po tem zakonu ima tudi brezposelna oseba, ki je ob
nastanku ali med brezposelnostjo bila ali postala nezmožna za
delo iz zdravstvenih razlogov.

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se za brezposelno
osebo šteje oseba, ki je bila do nastanka brezposelnosti v
delovnem razmerju in hkrati samozaposlena oseba, če njen
dobiček iz dejavnosti, ki je ugotovljen brez upoštevanja znižanj in
davčnih olajšav v skladu s predpisi o dohodnini in z upoštevanjem
obračunanih obveznih prispevkov, ni presegal zneska
zajamčenega nadomestila plače v zadnjem koledarskem letu pred
nastankom brezposelnosti.

Zavod zagotavlja pravice brezposelnim osebam iz prejšnjega
odstavka enako obdobje, kot izplačujejo delodajalci nadomestila
plače med začasno zadržanostjo z dela zaradi bolezni ali poškodbe
po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju. Po izteku tega časa se nadomestilo v višini zadnjega
izplačanega denarnega prejemka po tem zakonu zagotavlja iz
sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Za zavarovanca se po tem zakonu šteje brezposelna oseba, ki
je bila pred nastankom brezposelnosti obvezno ali prostovoljno
zavarovana za primer brezposelnosti in ima na tej podlagi pravico
do denarnih prejemkov po tem zakonu.".

Nezmožnost za delo iz zdravstvenih razlogov ugotavlja zdravnik,
ki ga v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo, imenuje
minister, pristojen za delo.

7. člen (amandma v 2. branju)

17.c člen

Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:

Brezposelna oseba je na razpolago za zaposlitev, če je dosegljiva
zavodu vsak delovni dan 3 ure dnevno na naslovu prebivališča
ali na naslovu, za katerega se dogovori z zavodom. Čas
dosegljivosti določi zavod.

"16.a člen
Za brezposelno osebo po tem zakonu se ne šteje oseba, ki ji je
prenehalo delovno razmerje:

Brezposelna oseba ima pravico biti odsotna zaradi osebnih
razlogov ali zaradi drugega utemeljenega razloga do 18 delovnih
dni v enem letu, o čemer se mora najmanj 8 dni pred pričetkom
odsotnosti dogovoriti z zavodom, sicer se šteje, da ni na razpolago.

- zaradi poteka ali prekinitve individualne pogodbe o zaposlitvi in
je prejela odškodnino oziroma odpravnino zaradi prenehanja
delovnega razmerja oziroma prekinitve pogodbe o zaposlitvi,
- pa zaradi konkurenčne prepovedi po pogodbi o zaposlitvi
prejema nadomestilo zaradi konkurenčne prepovedi.

V času vključitve v program aktivne politike zaposlovanja se
šteje, da je brezposelna oseba na razpolago. Šteje se, da je
brezposelna oseba na razpolago tudi v času, ko je po napotilu ali
s soglasjem zavoda odsotna zaradi opravljanja ustreznega ali
primernega začasnega ali občasnega dela ali iskanja zaposlitve.

Osebe iz prve alinee prejšnjega odstavka nimajo statusa
brezposelne osebe toliko mesecev, kolikor mesečnih plač
odškodnine ali odpravnine so prejele zaradi prenehanja delovnega
razmerja, osebe iz druge alinee pa toliko časa, kolikor časa
prejemajo nadomestilo zaradi konkurenčne prepovedi".

17.Č člen
8. člen (amandma v 2. branju)

Ustrezna zaposlitev po tem zakonu je zaposlitev:

Črtata se tretja in peta alinea prvega odstavka 17. člena.
- z delovnim razmerjem za nedoločen ali določen čas,
'
- ki ustreza razvrstitvi delovnega mesta v tarifni razred ustrezne
kolektivne pogodbe, na katerega je bila oseba razporejena večino
časa zadnjih 12 mesecev pred nastankom brezposelnosti,
- ki ustreza stopnji in vrsti dokončane poklicne izobrazbe
brezposelne osebe, ki išče zaposlitev prvič ali po prekinitvi
zaposlitve za najmanj 2 leti,
- na delovnem mestu, ki je oddaljeno od kraja prebivanja
brezposelne osebe do delovnega mesta do eno uro vožnje v
eno smer z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim
prevozom delodajalca.

9. člen (5. člen)
Za 17. členom se doda novo podpoglavje z naslovom "Pogoji za
pridobitev pravic iz zavarovanja" in novi 17.a, 17.b, 17.c, 17.Č,
17.d , 17.e, 17.f, 17.g in 17.h člen, ki se glasijo:
"17.a člen
Zavarovanec lahko uveljavi pravico do denarnega nadomestila,
če:
- je bil pred nastankom brezposelnosti zavarovan za primer
brezposelnosti in
- zanj ni na voljo ustrezne zaposlitve.

Skupni čas odsotnosti brezposelne osebe z doma zaradi dela in
prevoza na delo ne sme trajati več kot 11 ur.

Zavarovanec ohrani pravico do denarnega nadomestila, če:
- je na razpolago za zaposlitev,
- zanj ni na voljo ustrezne zaposlitve,
- zanj po preteku polovice časa, v katerem je upravičen do
denarnega nadomestila, ni na voljo primerne zaposlitve,
- aktivno išče zaposlitev,
- ni na voljo ustreznega programa aktivne politike zaposlovanja,
- prebiva v Republiki Sloveniji, razen če mednarodni akt ne določa
drugače. V času, ko zavarovanec ne prebiva v Republiki Sloveniji,
mu pravica do denarnega nadomestila miruje.

17.d člen
Primerna zaposlitev po tem zakonu je zaposlitev, pri kateri so
izpolnjeni pogoji iz prve alinee prvega odstavka prejšnjega člena,
in ki ustreza razvrstitvi delovnega mesta do ene stopnje nižjega
tarifnega razreda ustrezne kolektivne pogodbe, na katerega je
bila oseba razporejena večino časa zadnjih 12 mesecev pred
nastankom brezposelnosti.
Primerna je tudi zaposlitev iz prejšnjega člena, ki je toliko oddaljena
od kraja prebivanja brezposelne osebe, da je potreben prevoz do
delovnega mesta do eno uro in pol vožnje z javnim prevoznim
sredstvom ali z organiziranim prevozom delodajalca v eno smer
ali če ji je zagotovljeno bivanje v drugem kraju.

17.b člen
Brezposelna oseba je zmožna za delo, če je stara več kot 15 let
in ne več, kot je po predpisih o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju pogoj za pridobitev pokojnine za najnižjo zavarovalno
dobo ter izpolnjuje splošne zdravstvene pogoje.
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Za brezposelno osebo, ki živi sama v skupnem gospodinjstvu z
otrokom, starim do 15 let, je primerna oddaljenost do ene ure
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vožnje ria delo z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim
prevozom delodajalca od kraja prebivanja do delovnega mesta v
eno smer.

10. člen (6. člen)
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Pravico do denarnega nadomestila lahko ob izpolnjevanju
splošnih pogojev iz 17.a člena tega zakona uveljavi zavarovanec,
katerega delovno razmerje pred prenehanjem pri enem ali več
delodajalcih je trajalo vsaj 12 mesecev v zadnjih 18 mesecih.

Skupni čas odsotnosti brezposelne osebe z doma zaradi dela in
prevoza na delo ne sme trajati več kot 11 ur.
Brezposelni osebi se lahko ponudi primerna zaposlitev po polovici
časa, v katerem je upravičena do denarnega nadomestila, in če
ni brezposelnih oseb, za katere bi bila taka zaposlitev ustrezna.

Zavarovanec, ki je po pogodbi o zaposlitvi za določen čas opravljal
sezonsko delo, ima pravico do denarnega nadomestila, če ima
po preračunu ur v delovne dni s polnim delovnim časom najmanj
12 mesecev zavarovalne dobe v zadnjih 18 mesecih pred
nastankom brezposelnosti".

Brezposelni osebi, ki je sprejela primemo zaposlitev in je v 18
mesecih po sprejemu primerne zaposlitve ponovno postala
brezposelna oseba, se ponudi zaposlitev, ki je bila ustrezna pred
sprejemom primerne zaposlitve. Če to ni možno, se ji lahko po
polovici časa, v katerem je upravičena do denarnega nadomestila,
ponudi zaposlitev, ki je bila primerna preden je ponovno postala
brezposelna oseba.

11. člen (7. člen)
V prvem odstavku 19. člena se deseta alinea dopolni z besedilom
"razen v primerih, ko inšpektor za delo s sklepom ugotovi očitno
kršitev pravic delavca v disciplinskem postopku,"

17.e člen

Črta se dvanajsta alinea.

Oddaljenost dela od kraja prebivališča brezposelne osebe ne
vpliva na določitev ustrezne ali primerne zaposlitve, če se pretežni
del dejavnosti opravlja zunaj poslovnih prostorov delodajalca (npr.:
gradbeništvo, promet in zveze, montažna dela), ali če gre za
tehnološko povezano dejavnost, ki se opravlja zunaj sedeža
delodajalca.

V zadnji alinei se pika nadomesti s podpičjem in se dodata dve
novi alinei, ki se glasita:
zaradi neopravljenega pripravniškega izpita, če je bil ta
predpisan,
- zaradi nastopa prestajanja zaporne kazni nad šest mesecev."

17.f člen
Če razvrstitev delovnega mesta v tarifni razred ustrezne
kolektivne pogodbe ni razvidna iz pogodbe o zaposlitvi, določi
razvrstitev v tarifni razred zavod ob upoštevanju določil ustrezne
kolektivne pogodbe in glede na delovno mesto, na katerega je
bila brezposelna oseba razporejena večino časa zadnjih 12
mesecev pred nastankom brezposelnosti.

Drugi odstavek se črta.
Tretji odstavek postane drugi odstavek in se spremeni tako, da
se glasi:
"V primeru prenehanja delovnega razmerja iz prve alinee
prejšnjega odstavka lahko zavarovanec uveljavi pravico do
denarnega nadomestila, če je do prenehanja prišlo zaradi
zaposlitve delavčevega zakonca ali osebe, ki je po predpisih o
zakonski zvezi izenačena z zakonsko zvezo, v drugem kraju, ki
je od kraja prebivanja zavarovanca oddaljen več kot eno uro
vožnje v eno smer z javnim prevoznim sredstvom."

17.g člen
*
Aktivno iskanje zaposlitve po tem zakonu obsega :
- pismene prijave na objavljeno ustrezno zaposlitev, po štirih
mesecih brezposelnosti pa na primerno zaposlitev,
- prijavo pri izvajalcih posredovanja dela in zaposlitve, ki iščejo
delavce v kraju prebivanja brezposelne osebe ali v drugem
kraju, ki je od kraja prebivanja brezposelne osebe oddaljen do
ene ure vožnje z javnim prevoznim sredstvom v eno smer.

12. člen (8. člen)
Za 19. členom se dodajo novi 19.a , 19.b in 19.c člen, ki se glasijo:
"19. a člen

Brezposelna oseba ni dolžna aktivno iskati zaposlitve v času, ko
je vključena v programe aktivne politike zaposlovanja, razen če
je to drugače določeno v zaposlitvenem načrtu.

Zavarovanec lahko uveljavi pravico do denarnega nadomestila,
če prekine oziroma razveže delovno razmerje v primeru, ko
inšpektor za delo na njegov predlog predhodno ugotovi, da mu
delodajalec najmanj 3 ali več mesecev zaporedoma ni izplačal
plače iz pogodbe o zaposlitvi oziroma kolektivne pogodbe, ki
velja za delodajalca, pri katerem je zaposlen ali mu v zadnjem letu
ni izplačal najmanj 9 plač iz pogodbe o zaposlitvi oziroma kolektivne
pogodbe, ki velja za delodajalca, pri katerem je zaposlen.

Brezposelna oseba mora predložiti zavodu dokazila o aktivnem
iskanju zaposlitve najmanj enkrat mesečno za pretekli mesec,
če želi povračilo stroškov za aktivno iskanje zaposlitve.
Zavod lahko kadarkoli zahteva od zavarovanca, ki prejema
denarno nadomestilo, dokazila o aktivnem iskanju zaposlitve.

Zavarovanec lahko prekine ali razveže delovno razmerje iz
prejšnjega odstavka, če delodajalec v enem mesecu po vročitvi
odločbe inšpektorja za delo ni izplačal zaostalih plač.

17.h člen
Natančnejša pravila kdaj se šteje, da je brezposelna oseba na
razpolago, za določanje ustrezne in primerne zaposlitve, kaj se
šteje za aktivno iskanje dela, kateri so stroški, ki se priznajo za
aktivno iskanje zaposlitve iz prejšnjega člena ter natančnejše
kriterije, način in čas prenehanja pravice do denarnih prejemkov,
določi minister, pristojen za delo."

poročevalec, št. 44

O predlogu zavarovanca in o svoji odločbi je inšpektor za delo
dolžan nemudoma obvestiti zavod in pristojen center za socialno
delo. Inšpektor za delo je v svoji odločbi dolžan opozoriti na roke,
v katerih je zavarovanec dolžan uveljaviti pravice iz zavarovanja
za primer brezposelnosti.
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16. člen (12. člen)

19.bčlen

Za 25. členom se doda nov 25.a člen, ki se glasi:

Zavarovanec ne more uveljaviti pravic iz prejšnjega člena, če
odkloni ustrezno zaposlitev ali vključitev v program aktivne politike
zaposlovanja, ki mu ga ponudi zavod na podlagi obvestila iz
zadnjega odstavka prejšnjega člena.

"25.a člen
Zavarovancu, ki mu je prenehala pravica do denarnega
nadomestila, ker jo je v celoti izkoristil, se pri ponovnem
uveljavljanju te pravice v čas zavarovanja ne všteva čas, ko je bil
zaposlen pred zadnjim prejemanjem denarnega nadomestila in
čas prejemanja denarnega nadomestila.

19.c člen
V primeru prekinitve oziroma razveze delovnega razmerja iz 19.a
člena tega zakona ima zavarovanec pravico do odpravnine pod
pogoji, ki jih določajo predpisi o delovnih razmerjih za presežne
delavce.

Ne glede na prejšnji odstavek se zavarovancu, ki je starejši od
50 let ter ima najmanj 25 let zavarovanja, pri ponovnem
uveljavljanju pravice do denarnega nadomestila v čas zavarovanja
všteva celotni čas, ko je bil zavarovan, vključno s časom
prejemanja denarnega nadomestila.

Zavarovanec pridobi pravico do denarnega nadomestila na podlagi
19.a člena tega zakona, ko prične postopek za izterjavo
odpravnine in neizplačane plače, razen če do odpravnine ni
upravičen.

Zavarovanec, ki pravice do denarnega nadomestila ni v celoti
izkoristil, lahko to pravico izkoristi v preostalem delu pri njenem
ponovnem uveljavljanju. Če zavarovanec denarno nadomestilo
ponovno uveljavlja v 24 mesecih po zadnjem prejemanju
denarnega nadomestila, mu pripada denarno nadomestilo v višini
zadnjega izplačanega denarnega nadomestila, sicer pa se
denarno nadomestilo odmeri v skladu z 20. členom tega zakona."

Zavod nudi zavarovancu brezplačno strokovno pomoč za
pričetek postopka za izterjavo odpravnine oziroma neizplačane
plače ali pa na podlagi njegovega pooblastila ter v njegovem imenu
in na njegov račun sam prične postopek za izterjavo odpravnine
oziroma neizplačane plače."
13. člen (9. člen)

17. člen (13. člen)

20. člen se spremeni tako, da se glasi:

26. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Osnova za odmero denarnega nadomestila je povprečna
mesečna plača zavarovanca, ki jo je prejemal v 12 mesecih pred
nastankom brezposelnosti.

"Zavarovancu, ki je državljan Republike Slovenije in zavarovancu,
ki je tujec in ima dovoljenje za stalno prebivanje ter osebno delovno
dovoljenje za nedoločen čas, in mu po izteku denarnega
nadomestila do izpolnitve pogojev za upokojitev manjka največ 3
leta ter je brezposelna oseba, plačuje zavod prispevek za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Če je zavarovanec prejemal nadomestilo plače v skladu s predpisi
o delovnih razmerjih, zdravstvenem zavarovanju ali pokojninskem
in invalidskem zavarovanju, ali če ni prejemal plače, se v osnovo
za odmero denarnega nadomestila za brezposelnost upošteva
osnovna plača, povečana za dodatek na delovno dobo, ki bi jo
upravičenec prejel, če bi delal."

Osnova za plačilo prispevka iz prejšnjega odstavka je zadnje
denarno nadomestilo, ki ga je prejel zavarovanec in se usklajuje
enako kot druge pravice po tem zakonu."

14. člen (10. člen)
18. člen (14. člen)

Tretji odstavek 21. člena se spremeni, tako da glasi:

Podpoglavje z naslovom "Izplačilo denarnega nadomestila v
enkratnem znesku" in 27., 28., 29. in 30. člen se črtajo.

"Denarno nadomestilo ne sme biti nižje od 100% zajamčene plače
po zakonu, zmanjšane za davke in prispevke, ki se obračunavajo
od zajamčene plače in ne višje od trikratnika tako določenega
najnižjega nadomestila."

19. člen (15. člen)
V 31. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se
glasita:

15. člen (11. člen)
25. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Rok iz prejšnjega odstavka ne teče v času:
- bolezni,
- porodniškega dopusta,
- vojaške dolžnosti ter izvajanja nalog oziroma usposabljanja za
zaščito in reševanje na poziv pristojnega organa,
- prestajanja pripora oziroma zaporne kazni ali vzgojnega ali
varstvenega ukrepa do 6 mesecev.

"Pravica do denarnega nadomestila lahko traja najdlje:
-

3 mesece za zavarovanje od 1 do 5 let,
6 mesecev za zavarovanje od 5 do 15 let,
9 mesecev za zavarovanje od 15 do 25 let,
12 mesecev za zavarovanje nad 25 let,
18 mesecev za zavarovance, starejše od 50 let in za
zavarovanje nad 25 let,
- 24 mesecev za zavarovance, starejše od 55 let in za
zavarovanje nad 25 let.

Zavarovanec se mora zavodu prijaviti v roku 8 dni po prenehanju
razlogov iz prejšnjega odstavka".
V četrtem odstavku 31. člena se besedi "prejšnjega odstavka"
nadomesti z besedilom "drugega odstavka tega člena".

V zavarovanje iz prejšnjega odstavka se ne upošteva čas, ko je
bila brezposelna oseba vključena v javna dela".
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upravičen do prevoznih stroškov z javnim prevoznim sredstvom
in do stroškov prehrane."

"Zavarovanec ne more uveljavljati pravice do denarnega
nadomestila po preteku 60 dni po prenehanju delovnega razmerja
oziroma po preteku roka 30 dni po prenehanju razlogov iz drugega
odstavka tega člena.".

22. člen (18. člen)
33. člen se spremeni tako, da se glasi:

20. člen (16. člen)
32. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Pravica do denarnega nadomestila miruje v času:

"Zavarovancu preneha pravica do denarnega nadomestila, če:

- služenja vojaškega roka ali opravljanja nadomestne civilne
službe,
- pripora in prestajanja zaporne kazni ali vzgojnega ali varstvenega
ukrepa do 6 mesecev,
- sklenitve delovnega razmerja za polni delovni čas in določen
čas, krajši od 12 mesecev,
- vključitve v izobraževalni program v skladu z 53. b členom tega
zakona,
- prejemanja denarnega nadomestila zaradi starševstva,
- nezmožnosti za delo iz zdravstvenih razlogov v času, ko na
podlagi tretjega odstavka 17. b člena tega zakona prejema
nadomestilo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja,
- vključitve v program javnih del.

- sklene pogodbo o zaposlitvi za delo s polnim delovnim časom,
- postane samozaposlena oseba,
- izpolni pogoje za pridobitev predčasne ali starostne ali invalidske
pokojnine ali uveljavi pravico do družinske pokojnine,
- dopolni starost, ki je po predpisih o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju pogoj- za pridobitev pokojnine za najnižjo
zavarovalno dobo,
- se sam odjavi iz evidence brezposelnih oseb,
- odkloni ustrezno zaposlitev, ali s svojim ravnanjem povzroči
odklonitev zaposlitve s strani delodajalca ali odkloni ustrezno
začasno ali občasno plačano delo,
- odkloni neplačano začasno delo v primerih višje sile (poplava,
potres in podobno),
- odkloni vključitev v program aktivne politike zaposlovanja,
- ne išče aktivno zaposlitve,
- ni na razpolago,
- je dal neresnične podatke o izpolnjevanju pogojev za pridobitev
denarnega nadomestila,
- nastopi prestajanje zaporne kazni 6 ali več mesecev,
- krši obveznosti, sprejete s pogodbo o vključitvi v program aktivne
politike zaposlovanja,
- se ugotovi, da samozaposlena oseba ali lastnik oziroma solastnik
gospodarskih družb v času uživanja denarnega nadomestila
dosega dobiček iz dejavnosti in druge obdavčljive dohodke, ki
dosegajo najmanj višino zajamčenega nadomestila plače,
- je ugotovljeno, da dela ali je zaposlen na črno.

Zavarovanec, ki se v primerih iz prejšnjega odstavka v 8 dneh po
prenehanju razloga za mirovanje zglasi na zavodu, ima pravico
do denarnega nadomestila za preostali čas upravičenosti do
denarnega nadomestila."
23. člen (19. člen)
33.a člen se spremeni tako, da se glasi:
"Zavarovanec, ki išče zaposlitev s polnim delovnim časom in
sklene pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega,
vendar ne več kot polovico polnega delovnega časa, ima pravico
do denarnega nadomestila za preostali čas upravičenosti do
denarnega nadomestila".

Šteje se, da je zavarovanec zaposlen na črno, če opravlja delo
za delodajalca brez ustrezne pogodbe o zaposlitvi. Šteje se, da
zavarovanec dela na črno, če opravlja delo kot samozaposlena
oseba brez registracije oziroma, če opravlja delo v dejavnosti, za
katero pravna ali fizična oseba ni registrirana.

Za 33.a členom se doda nov 33.b člen, ki se glasi:
"33.b člen
Zavarovanec lahko pridobiva dodatne dohodke z vednostjo
zavoda. Če je zavarovanec dodatne dohodke pridobival pred
nastankom brezposelnosti in jih prejema tudi po nastanku
brezposelnosti, mora o tem obvestiti zavod ob prijavi v register
brezposelnih oseb.

Zavod mora o zavarovancu, ki mu je prenehala pravica do
denarnega nadomestila ter o razlogih za to, obvestiti pristojni
center za socialno delo."
21. člen (17. člen)

O vseh izplačanih dodatnih dohodkih mora zavarovanec obveščati
zavod enkrat mesečno za pretekli mesec.

Za 32. členom se doda nov 32.a člen, ki se glasi:

Denarno nadomestilo se v primeru iz prvega in drugega odstavka
tega člena zniža za 50% dodatnega dohodka v naslednjem
mesecu po izplačilu dohodkov, razen če je dodatni dohodek nižji
od 10.000 SIT.

"32.a člen
Denarno nadomestilo se za dobo 2 mesecev zniža za 50%, če
zavarovanec odkloni primerno zaposlitev.
Denarno nadomestilo se za dobo 2 mesecev zniža za 30%, če
zavarovanec odkloni:
- primerno začasno ali občasno plačano delo,
- začasno ali občasno humanitarno ali drugo podobno neplačano
primerno delo, ki traja največ 64 ur mesečno in ga organizira
javni zavod ali v dogovoru z zavodom neprofitna nevladna
organizacija.

Zavarovancu, ki vzdržuje enega ali več otrok do 18. leta starosti
oziroma otroke, ki se redno šolajo, se denarno nadomestilo za
vsakega otroka poveča za 10% polnega zneska denarnega
nadomestila, ki bi mu pripadalo, če ne bi ustvaril dodatnega
dohodka, vendar največ do polnega zneska denarnega
nadomestila.

V primeru iz prejšnjih dveh odstavkov ne velja določba o višini
najnižjega denarnega nadomestila.

Dodatni dohodki, ki so bili izplačani za več mesecev, se razdelijo
na toliko enakih delov, na kolikor mesecev se nanašajo in se v tej
višini upoštevajo v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega
člena v preostalem času prejemanja denarnega nadomestila.

V primerih iz drugega odstavka tega člena je zavarovanec
poročevalec, št. 44
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29. člen (amandma v 2. branju)

Zavod plačuje zavarovancu, ki je pridobil dodatne dohodke,
prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za
zdravstveno zavarovanje v nezmanjšanem obsegu.

Črta se podnaslov "Pravica do priprave na zaposlitev" in 39., 40.,
41., 42.in 43. člen.

Zavarovancu, ki ne ravna v skladu s prvim in drugim odstavkom
tega člena, preneha pravica do denarnega nadomestila in mora
vrniti neupravičeno prejete zneske denarnega nadomestila ter
povrniti drugo škodo, ki je nastala".

30. člen (24. člen)
Prvi odstavek 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Brezposelna oseba ima pravico do povračila selitvenih stroškov,
če so ti stroški povezani z zaposlitvijo v drugem kraju, kamor ga
je napotil zavod ali s katero je zavod soglašal.".

24. člen (20. člen)
34. člen se črta.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

25. člen (amandma v 2. branju)

"Brezposelna oseba ima pravico do povračila prevoznih stroškov
javnega prevoza in povračila stroškov za priporočene poštne
pošiljke, ki jih je imela zaradi aktivnega iskanja zaposlitve iz 17.g
člena tega zakona".

V tretjem odstavku 35. člena se črta besedilo: "ki mu glede na
kolektivno pogodbo ni potrebno opravljati pripravništva, ker se je
izobraževal po programu za obrtne poklice in zavarovanec",
beseda "devetih" se nadomesti s številom "12" ter črta besedilo
"končanem izobraževanju oziroma po".

Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

26. člen (21. člen)

31. člen (amandma v 2. branju)

V 35.a členu se dodajo novi peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki
se glasijo:

Drugi odstavek 45. člena se nadomesti z novim drugim in tretjim
odstavkom, ki se glasita:

"Zavod lahko zavrne dodelitev ali ukine denarno pomoč, če kljub
izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost
zavarovanca in njegovih družinskih članov, s katerimi živi v
skupnem gospodinjstvu, ker je premoženje zavarovanca in
premoženje njegovih družinskih članov takšno, da njegova
vrednost presega 3,6 milijonov SIT.

"O pravicah zavarovancev in drugih brezposelnih oseb na prvi
stopnji odloča pooblaščeni delavec zavoda, na drugi stopnji pa
organ zavoda. Statut zavoda določi, kdo so pooblaščeni delavci
ter organ, ki odloča o pravicah zavarovancev in drugih
brezposelnih oseb.
Zavarovanec oziroma druga brezposelna oseba, ki ni zadovoljna
z odločitvijo drugostopenjskega organa, lahko v 8 dneh po prejemu
odločbe vloži tožbo pri sodišču, pristojnem za socialne spore".

V premoženje iz prejšnjega odstavka se ne šteje lastništvo delnic
oziroma kapitalskih deležev gospodarskih družb ali zadrug do
višine 2 milijona tolarjev, stanovanje ali stanovanjska hiša, ki služi
kot prebivališče zavarovanca in njegovih družinskih članov, in
kmetijskega ter gozdnega zemljišča s katastrskim dohodkom do
višine, ki je določena kot podlaga za vključitev v obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje po predpisih o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju.

Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
32. člen (25. člen)
Za 45.a členom se doda novo podpoglavje z naslovom "Nadzor"
in novi 45.b, 45.C, 45.Č, 45.d, 45.e in 45.f člen, ki se glasijo:

Zavod lahko kadarkoli zahteva, da zavarovanec predloži dokazila
ter podatke, ki izkazujejo premoženjsko stanje oseb iz petega
odstavka tega člena. Če zavarovanec zahtevanih dokazil ali
podatkov v postavljenem roku, ki ne sme biti krajši kot 8 dni, ne
predloži, se denarna pomoč ne dodeli ali se ukine.

"45.b člen
Strokovni in upravni nadzor nad delom zavoda ter namembnostjo
rabe sredstev izvaja ministrstvo, pristojno za delo.

Minister, pristojen za delo, na predlog upravnega odbora zavoda
enkrat letno uskladi z rastjo inflacije znesek delnic oziroma
kapitalskih deležev gospodarskih družb ali zadrug in vrednost
premoženja iz petega ter šestega odstavka tega člena."

45.c člen
Zavod izvaja nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih
oseb in drugih pogojev po tem zakonu. Za izvajanje tega nadzora
zavod organizira notranjo organizacijsko enoto.

27. člen (22. člen)

Zavod lahko za izvajanje nadzora iz prejšnjega odstavka po
predhodnem soglasju ministra, pristojnega za delo, pooblasti
pravno ali fizično osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje za izvajanje
nadzora.

37. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Denarna pomoč se izplačuje največ 15 mesecev.
Brezposelni osebi, ki ji do upokojitve manjka največ tri leta, se
denarna pomoč izplačuje do upokojitve.

45.Č člen

Določbe tega zakona, s katerimi je urejena pridobitev, ohranitev,
mirovanje, znižanje in prenehanje denarnega nadomestila, se
uporabljajo tudi za denarno pomoč."

Strokovni in upravni nadzor ter nadzor nad izpolnjevanjem
obveznosti brezposelnih oseb in drugih pogojev po tem zakonu
izvajajo pooblaščene osebe, ki morajo opraviti strokovni izpit.

28. člen (23. člen)

45.d člen
Zaradi izvajanja nadzora nad izvajanjem tega zakona in
uresničevanja pravic brezposelnih oseb in drugih pogojev po tem

38. člen se črta.
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o socialnem varstvu, zavod za 3 leta povrne polovico prispevkov
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za porodniško varstvo,
za obvezno zdravstveno zavarovanje in za zavarovanje za primer
brezposelnosti, za vsako nadaljnje leto pa še četrtino teh
prispevkov.

zakonu, lahko zavod pridobi in uporabi osebne podatke in podatke
o dohodkih ter premoženju davčnih zavezancev iz registrov in
evidenc, ki jih vodijo davčni organ ter zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje in zdravstveno zavarovanje.
Podatki iz prejšnjega odstavka se posredujejo na podlagi zahtevka
zavoda pristojnemu davčnemu organu.

Delodajalcu, ki je zaposlil iskalca prve zaposlitve, ki je bil najmanj
6 mesecev prijavljen na zavodu, zavod za 2 leti povrne polovico
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za
porodniško varstvo, za obvezno zdravstveno zavarovanje in za
zavarovanje za primer brezposelnosti, tretje leto pa še četrtino
teh prispevkov.

Podatki iz prvega odstavka tega člena, ki jih pridobi zavod, se
štejejo za davčno tajnost po predpisih o davčnem postopku in se
varujejo trajno ter se ne smejo posredovati tretjim osebam. Osebe,
ki so seznanjene s temi podatki, so jih dolžne varovati kot davčno
tajnost in so odgovorne za kršenje tajnosti po predpisih o davčnem
postopku in davčni službi ter za ravnanje v nasprotju s predpisi o
varstvu osebnih podatkov.

Delodajalcu, ki je zaposlil prejemnika denarnega nadomestila ali
denarne pomoči, zavod povrne prispevke za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, za porodniško varstvo, za obvezno
zdravstveno zavarovanje in za zavarovanje za primer
brezposelnosti in sicer za dobo, ki je dvakrat daljša od preostanka
prejemanja denarnega nadomestila ali denarne pomoči.

45.e člen
Zavod mora o izvedenem nadzoru enkrat letno poročati Vladi
Republike Slovenije.

Delodajalcu se prizna povračilo prispevkov:
- če se s pogodbo zaveže, da bo brezposelno osebo s polnim ali
najmanj polovico polnega delovnega časa zaposlil za najmanj
dve leti,
- če se s pogodbo zaveže, da bo brezposelno osebo, ki je
prejemnik denarnega nadomestila, zaposlil najmanj za dvojno
dobo prejemanja povračila prispevkov,
- da v obdobju treh mesecev pred uveljavitvijo povračila prispevkov
in v času njegovega trajanja ni zmanjšal skupnega števila
zaposlenih na istih ali podobnih delovnih mestih iz razlogov na
strani delodajalca;
- da za zaposlitev iskalca zaposlitve ali brezposelne osebe še ni
prejel drugih sredstev, namenjenih za izvajanje programov
zaposlovanja, razen v primeru vključitve v program izobraževanja in usposabljanja;
- da zavarovanec, ki je pridobil pravico do denarnega nadomestila
ali denarne pomoči, pred prijavo na zavodu ni bil v delovnem
razmerju za nedoločen čas pri istem delodajalcu,
- če povečuje skupno število zaposlenih, razen, ko zaposluje
brezposelno osebo, starejšo od 50 let".

45.f člen
Minister, pristojen za delo, določi metodologijo, oblike, postopek
in način za izvajanja strokovnega in upravnega nadzora iz 45.b
člena tega zakona, način in postopek izvajanja nadzora, pogoje
za pravne in fizične osebe iz 45.c člena tega zakona ter predpiše
program in način opravljanja strokovnega izpita iz 45.č člena
tega zakona."
33. člen (26. člen)
Podnaslov "Sofinanciranje pravic delavcev, katerih delo postane
nepotrebno zaradi operativnih razlogov" ter 46. in 47. člen se
črtata.
34. člen (27. člen)
V prvem odstavku 48. člena se šesta alinea spremeni tako, da se
glasi:
sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja,"

36. člen (amandma v 2. branju)

Dodata se nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

Tretja alinea 49. člena se spremeni tako, da se glasi:

"Kot nadomestitev dela stroškov za ohranjanje produktivnih
delovnih mest se šteje tudi sofinanciranje dela stroškov
usposabljanja in preusposabljanja trajno presežnih delavcev v
času odpovednega roka ter stroškov prezaposlovanja in stroškov
plače za delavca, ki se je zaposlil na začasno prosto delovno
mesto delavca, ki se izobražuje.

pokrivanje stroškov izvajanja informativnih in formativnih ter
izobraževalnih programov;".

Ukrepe aktivne politike zaposlovanja izvajajo zavod, pooblaščene
organizacije oziroma delodajalci iz drugega odstavka 6. člena
tega zakona, skladi dela in ministrstvo, pristojno za delo.".

za pokrivanje stroškov poklicnega usmerjanja, informiranja in
svetovanja ter razvijanja potrebnih metod in pripomočkov;
- za sofinanciranje stroškov vzpodbujanja podjetništva".

35. člen (2B. člen)

37. člen (29. člen)

Na koncu 49. člena se pika nadomesti s podpičjem in se dodata
novi alinei, ki se glasita:

"Za 49. členom se dodajo novi 49.a, 49.b in 49.c člen, ki se glasijo:

48. a člen se spremeni tako, da se glasi:

"49.a člen

"Delodajalcu, ki je zaposlil brezposelno osebo, ki je neprekinjeno
več kot 12 mesecev prijavljena na zavodu, zavod za 2 leti povrne
polovico prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
za porodniško varstvo, za obvezno zdravstveno zavarovanje in
za zavarovanje za primer brezposelnosti.

"Brezposelna oseba ima pravico, da se vključi v programe ukrepov
aktivne politike zaposlovanja v skladu z zaposlitvenim načrtom. V
zaposlitvenem načrtu se določijo in predvidijo aktivnosti pri iskanju
zaposlitve in vključevanju v programe aktivne politike zaposlovanja.

Delodajalcu, ki je zaposlil brezposelno osebo, ki je starejša od 50
let in je prejemnik denarnega nadomestila ali denarne pomoči po
tem zakonu oziroma prejemnik denarnega dodatka po predpisih
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prvo alineo prvega odstavka 16. člena tega zakona in ob
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izpolnjevanju drugih pogojev iz 16. člena tega zakona, vključijo
tudi invalid II. in III. kategorije, ki se prijavi pri zavodu po 123. členu
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Javnih del ne smejo organizirati delodajalci ali druge organizacije
za tiste dejavnosti, katerih cilj je pridobivanje dobička ali kadar bi
z javnimi deli na trgu povzročili nelojalno konkurenco.

V programe ukrepov aktivne politike zaposlovanja se na podlagi
programa razreševanja presežkov delavcev, vključijo tudi delavci,
katerih delo je postalo trajno nepotrebno v skladu s predpisi o
delovnih razmerjih.

Program javnih del in število vključenih oseb, ki se bodo financirale
v tem programu, določi v okviru programa ukrepov aktivne politike
zaposlovanja za proračunsko obdobje Vlada Republike Slovenije.
Program javnih del lahko sprejme tudi občina, če v celoti zagotavlja
sredstva za njihovo izvajanje."

49.b člen
Postopek za vključitev v program ukrepov aktivne politike
zaposlovanja se začne na predlog delodajalca, ko gre za presežne
delavce ali na predlog zavoda oziroma pooblaščene organizacije
ali brezposelne osebe, ko gre za brezposelne osebe.

39. člen (31. člen)
53. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Za brezposelne osebe, ki so vključene v javna dela na podlagi
posebne pogodbe o zaposlitvi, ki jo sklepajo z izvajalcem javnih
del, se uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih, ki urejajo delovni
čas, odmore, in počitke, nočno delo, minimalni letni dopust, varnost
in zdravje pri delu ter posebno varstvo delavcev.

Zavod mora izvesti postopek ugotavljanja smiselnosti vključitve
brezposelne osebe v program ukrepov aktivne politike
zaposlovanja. O vključitvi ter izbiri ukrepov aktivne politike
zaposlovanja za brezposelno ali drugo osebo odloči zavod
oziroma pooblaščena organizacija.

Brezposelna oseba iz prejšnjega odstavka, je praviloma četrtino
časa trajanja javnih del vključena v programe usposabljanja in
izobraževanja.

Pri odločanju o vključitvi v program ukrepov aktivne politike
zaposlovanja se upošteva zlasti:

Vključitev v javna dela lahko traja največ eno leto in se lahko
podaljša, če brezposelni osebi ni mogoče zagotoviti ustrezne ali
primerne zaposlitve.

- stanje na trgu dela na določenem območju in stanje v določenem
poklicu,
- stroške vključitve v program,
- osebne, poklicne, delovne in druge sposobnosti brezposelne
osebe ter njeno starost,
- možnosti za uspešen zaključek programa,
- želje brezposelne osebe glede vrste programa, v katerega bi
se želela vključiti, če so želje utemeljene in če jih je smiselno
upoštevati glede na možnosti za zaposlitev v določenem okolju
in obdobju,
- možnosti za pridobitev spričevala ali druge javne listine o
izobraževanju ali usposabljanju,
- družinske obveznosti do otrok s težjo ali težko motnjo v
duševnem ali telesnem razvoju in živijo z brezposelno osebo,
- dolžnost preživljanja mladoletnih otrok.

Brezposelna oseba, ki je vključena v javna dela, ima pravico do
plače v višini izhodiščne plače tarifnega razreda ustrezne
kolektivne pogodbe za delo, ki ga opravlja v programu javnih del,
pravico do povrnitve stroškov prevoza na delo z javnim prevoznim
sredstvom in do povrnitve stroškov prehrane ter do vključitve v
program usposabljanja in izobraževanja".
40. člen (32. člen)
Za 53. členom se doda nov 53.a člen, ki se glasi:
"53.a člen

Prednost pri vključitvi v program ukrepov aktivne politike
zaposlovanja imajo mlajše in dolgotrajno brezposelne osebe,
invalidne osebe, brezposelne osebe, ki prejemajo denarno
nadomestilo ali denarno pomoč ter brezposelne osebe, ki
potrebujejo usposabljanje za zaposlitev na razpoložljivih delovnih
mestih, pri katerih je zaposlitev po usposobitvi verjetna.

Sredstva za izvajanje programov javnih del zagotavljata zavod in
naročnik javnih del, lahko pa tudi izvajalec javnih del.
Zavod zagotavlja sredstva za organizacijo javnih del, stroške
programov pospeševanja poklicnega in osebnostnega razvoja,
stroške prevoza na delo in stroške prehrane ter del stroškov
izhodiščnih plač, ki se določi s programom ukrepov aktivne politike
zaposlovanja za posamezno proračunsko obdobje. Pri določitvi
deleža sredstev za izhodiščne plače se upošteva vrsta del, ki se
bodo opravljala v okviru programa javnih del, gospodarska
razvitost, delež brezposelnih v prebivalstvu v občinah, v katerih
se bodo opravljala javna dela in drugi kriteriji, ki jih določi minister,
pristojen za delo.

49.c člen
Vključitev in način ter pogoje za izvajanje programa ukrepov
aktivne politike zaposlovanja se uredi s pogodbo med brezposelno
osebo in zavodom oziroma drugo pooblaščeno organizacijo, v
kateri se določi zlasti pravice, obveznosti in odgovornosti
brezposelne osebe, nosilca izvajanja ukrepov aktivne politike
zaposlovanja, trajanje in sofinanciranja teh ukrepov in kontrolo
nad njihovim izvajanjem."

Naročnik oziroma izvajalec javnih del zagotavljata sredstva za
pokrivanje stroškov razlike do izhodiščnih plač in stroške za
nagrajevanje uspešnosti brezposelnih oseb, ki so vključene v
program javnih del ter materialne stroške, vključno s stroški
prostorov in potrebne opreme."

38. člen (30. člen)
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Javna dela so lokalni ali državni zaposlitveni programi, ki so
namenjeni vzpodbujanju razvoja novih delovnih mest in ohranitvi
ali razvoju delovnih sposobnosti brezposelne osebe In se
organizirajo zaradi Izvajanja socialnovarstvenlh, Izobraževalnih,
kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih
programov.
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41. člen (33. člen)
Za 53.a členom se doda novo podpoglavje z naslovom
"Izobraževanje brezposelnih oseb" in nova 53. b in 53.c člen, ki
se glasita:
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Sredstva državnega proračuna se lahko za financiranje skladov
zagotavljajo le v obsegu, kot bi se zagotavljala za izvajanje ukrepov
aktivne politike zaposlovanja po tem zakonu.

"53.b člen
Brezposelna oseba, ki ji ni mogoče zagotoviti ustrezne ali primerne
zaposlitve, se lahko zaradi izboljšanja položaja na trgu dela na
podlagi zaposlitvenega načrta vključi v izobraževanje v skladu s
predpisi, ki urejajo to področje.

Sklad lahko določi višji znesek financiranja ukrepov pospeševanja
zaposlovanja ali določi daljši čas izvajanja teh ukrepov, kot je
sicer določen za ukrepe aktivne politike zaposlovanja, če
predstavlja delež državnega proračuna v sredstvih sklada manj
kot polovico teh sredstev.

Udeleženec izobraževanja iz prejšnjega odstavka ima v času
vključitve v izobraževanje pravico do zdravstvenega varstva,
štipendije in do povračila stroškov izobraževanja, določenih v
programu iz 53.c člena tega zakona.

53.f člen

Prednost pri vključitvi v izobraževanje imajo brezposelne osebe,
ki si pridobijo sofinanciranje stroškov izobraževanja s strani
delodajalcev.

Sklad upravlja programski svet, v katerega imenujejo ustanovitelji
po enega člana. Član programskega sveta mora biti tudi
predstavnik zavoda.

53.c člen

Predstavnik zavoda lahko zadrži izvršitev odločitve programskega
sveta sklada, če meni, da je ta odločitev nezakonita ali v nasprotju
z ukrepi aktivne politike zaposlovanja.

Ministrstvo, pristojno za delo in ministrstvo, pristojno za šolstvo,
pripravita za šolsko leto program izobraževanja za brezposelne
osebe, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije.

43. člen (34. člen)
V 54. členu se dodajo nov drugi, tretji in četrti odstavek, ki se
glasijo:

S programom izobraževanja za brezposelne osebe se določi
vrste, število izobraževalnih mest, ki se bodo organizirala, pogoje
za vključitev brezposelnih oseb ter način financiranja. Program je
sestavni del letnega programa izobraževanja v skladu s predpisi
o izobraževanju."

"Zavod zahteva od delodajalca vrnitev škode v primeru:
- če je delodajalec ravnal v nasprotju s štirinajsto alineo 19. člena
tega zakona,
- prekinitve ali razveze delovnega razmerja iz 19.a člena tega
zakona,
- če sodišče s pravnomočno sodbo ugotovi, da je bilo prenehanje
delovnega razmerja nezakonito.

42. člen (amandma v 2. branju)
Za 53.C členom se dodajo in novi 53.Č, 53.d, 53.e in 53.f člen, ki
se glasijo:
"53.Č člen

Škoda, ki jo ima zavod pravico zahtevati v primeru iz prejšnjega
odstavka, obsega stroške in zneske denarnih prejemkov, ki jih je
zavod izplačal brezposelni osebi in druge stroške, ki so nastali
zaradi vključitve te osebe v program aktivne politike zaposlovanja.

Za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja se lahko za
območje občine ali za območje več občin, pri gospodarski družbi
ali več gospodarskih družbah ustanovi sklad dela (v nadaljnjem
besedilu: sklad).

V postopku ugotavljanja pravice do vrnitve škode in drugih
sredstev iz tega člena se uporabljajo predpisi o obligacijskih
razmerjih."

Sklad lahko ustanovijo gospodarska družba, Vlada Republike
Slovenije, občina, gospodarska, obrtna in druge zbornice in
združenja in sindikati. Sklad je pravna oseba zasebnega prava.

44. člen (35. člen)

Sklad se ustanovi z aktom o ustanovitvi, v katerem se določi
namen njegove ustanovitve, sredstva za delovanje, obveznosti
ustanoviteljev ter organi in njihove pristojnosti.

55. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Štipendiranje po tem zakonu vključuje kadrovske štipendije,
republiške štipendije, štipendije za nadarjene in dajanje jamstev
in subvencioniranje obrestne mere za najeta posojila za študij.

Za ustanovitev, delovanje, in prenehanje sklada se uporabljajo
predpisi o ustanovah.
53. d člen

Kadrovske štipendije dodeljujejo organizacije in delodajalci v
skladu s svojimi potrebami.

Udeleženci sklada so brezposelne osebe ali delavci, katerih delo
postane trajno nepotrebno in za katere je na podlagi elaborata
kadrovskih potreb in poslovnega načrta gospodarske družbe
pričakovati, da jim dolgoročno ne bo mogoče zagotoviti zaposlitve.

Višina kadrovske štipendije za dijake ne sme biti nižja od 20%, za
študente pa ne nižja od 30 % zajamčene plače določene z
zakonom, zmanjšane za davke in prispevke."
45. člen (36. člen)

Udeležencu sklada, ki se mu zagotavljajo ukrepi aktivne politike
zaposlovanja iz sredstev sklada, se ne more zagotavljati enakih
ukrepov iz drugega naslova.

56. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Vajenci, dijaki in študentje, ki nimajo kadrovske štipendije oziroma
nimajo posojil za študij, se lahko prijavijo na razpis za republiško
štipendijo.

53.e člen
Za financiranje skladov se lahko zagotovijo in uporabljajo sredstva
gospodarskih družb, proračuna občine, državnega proračuna,
sredstva, zbrana z donacijami in sredstva iz lastne dejavnosti.
Sredstva se lahko zagotavljajo kot povratna ali nepovratna ter
praviloma v denarju, izjemoma pa tudi v obliki stvari ali pravic.
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Republiško štipendijo lahko pridobi kandidat, pri katerem dohodek
na družinskega člana v preteklem koledarskem letu pred prijavo
na razpis ne presega celoletnega zneska 130% zajamčene plače.
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Vajenci, dijaki in študentje, ki so izrazito nadarjeni lahko pridobijo
Zoisovo štipendijo, ne glede na cenzus iz prejšnjega odstavka".

"61.a člen
Organa zavoda sta upravni odbor in direktor zavoda.".

46. člen (37. člen)

51. člen (amandma v 2. branju)

Za 58. členom, se doda nov 58.a člen, ki glasi:

62. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Posojila za študij na podlagi jamstev in subvencioniranja obresti
v skladu s tem zakonom podeljujejo kreditodajalci, ki pridobijo
koncesijo, ki jo na osnovi javnega razpisa podeli minister, pristojen
za delo.".

"Upravni odbor ima 13 članov. V upravni odbor imenujejo po 4
člane organizacije delodajalcev, reprezentativne za območje
države, sindikati, reprezentativni za območje države in Vlada
Republike Slovenije, enega člana pa predstavniki zaposlenih v
zavodu.

47. člen (38. člen)
59. člen se spremeni tako, da se glasi:

Upravni odbor ima predsednika, ki ga izmed svojih članov za
dobo 4 let izvolijo člani upravnega odbora.".

"Višina republiške štipendije in posojila za študij je odvisna od
stroškov izobraževanja, od višine dohodka na družinskega člana
v preteklem letu, stopnje in letnika izobraževanja in posebnih
potreb štipendista zaradi težje funkcionalne prizadetosti.

52. člen (amandma v 2. branju)
65. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Direktorja zavoda na predlog ministra, pristojnega za delo,
imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije.

Koncesijo za posojila za študij pridobijo kreditodajalci ob
upoštevanju višine obrestne mere, dobe odplačila posojila, odloga
začetka odplačevanja posojila in pogojev zavarovanja posojila.

Mandatna doba direktorja zavoda je 4 leta".
Minister, pristojen za delo, določi podrobnejša merila in pogoje za
pridobitev in višino republiških štipendij, Zoisovih štipendij, posojil
za študij in dodatkov k štipendiji ter način spodbujanja delodajalcev
za razpisovanje kadrovskih štipendij.

53. člen (amandma v 2. branju)
Za 66. členom se doda nov 66.a člen, ki se glasi:
"66. a člen

Minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za
finance, določi podrobnejše pogoje za podeljevanje koncesij in
izdajanje jamstev ter subvencioniranje obresti za posojila za študij.

Strokovne naloge, ki se nanašajo na zaposlovanje, zavarovanje
za primer brezposelnosti, izvajanje ukrepov aktivne politike
zaposlovanja in štipendiranje, izvajajo delavci, ki imajo ustrezno
visoko ali višjo izobrazbo in so opravili strokovni izpit na področju
zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti.

O pravici do republiške štipendije odloča organ zavoda, določen
s statutom zavoda.".
48. člen (39. člen)
Za 60. členom se doda novo poglavje "VIII. NAGRADE IN
PRIZNANJA" in nov 60.a člen, ki se glasi:

Vsebino, pogoje in način opravljanja strokovnega izpita, po
predhodnem mnenju upravnega odbora zavoda, predpiše direktor
zavoda.

"60. a člen

54. člen (amandma v 2. branju)
Drugi odstavek 67. člena se spremeni tako, da se glasi:

"Minister, pristojen za delo, podeljuje delodajalcem nagrade in
priznanja za izjemne dosežke na področju zaposlovanja.

"K statutu zavoda da soglasje Vlada Republike Slovenije.".

Natančnejše pogoje in postopek za podeljevanje nagrad in priznanj
iz prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za delo".

55. člen (40. člen)
68. člen se spremeni tako, da se glasi:

49. člen (amandma v 2. branju)

"Zavod vodi evidenco brezposelnih oseb, evidenco brezposelnih
oseb, ki jim pravice po tem zakonu mirujejo, evidenco štipendistov
po tem zakonu in evidenco brezposelnih oseb, ki so vključene v
programe aktivne politike zaposlovanja.
*
Zavod mora posredovati podatke iz evidence o brezposelnih
osebah pooblaščenim organizacijam iz 6. člena tega zakona, ki
so nujni zaradi posredovanja zaposlitve in dela, izdelave
zaposlitvenega načrta ali vključitve v ukrepe aktivne politike
zaposlovanja".

Poglavje z naslovom: "VIII. Republiški zavod za zaposlovanje" se
spremeni tako, da se glasi: "IX. Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje " Sedanje IX. in X. poglavje postaneta X. in XI.
poglavje.
61. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Zavod se ustanovi kot javni zavod in je organiziran enotno za
območje Republike Slovenije.
V zavodu se lahko za opravljanje posameznih dejavnosti ali dela
dejavnosti ali za opravljanje dejavnost na določenem območju
oblikujejo organizacijske enote."

56. člen (41. člen)
V prvem odstavku 69. člena se nadomestita besedi "iskalec
zaposlitve" z besedama "brezposelna oseba", beseda "mu" pa
se nadomesti z besedo "ji".

50. člen (amandma v 2. branju)
Za 61. členom se doda nov 61 .a člen, ki se glasi:
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Zavarovanec, ki je uveljavil denarno nadomestilo v skladu s
predpisi, ki so veljali do uveljavitve tega zakona, uveljavi pravico
do denarne pomoči v skladu s predpisi, ki so veljali do uveljavitve
tega zakona.

besedama "brezposelna oseba", za besedo "dovoljenje" pa se
dodajo besede "za nedoločen čas".
57. člen (42. člen)
70. člen se spremeni tako, da se glasi:

Zavarovanec, katerega sklep o prenehanju delovnega razmerja
po drugem odstavku 36.d člena zakona o delovnih razmerjih je
postal dokončen v času 6 mesecev pred uveljavitvijo tega zakona,
ima pravico do denarnega nadomestila po predpisih, ki so veljali
do uveljavitve tega zakona.

"Zavod preneha voditi evidenco brezposelnih oseb, če
brezposelna oseba:
- ni več brezposelna oseba,
- se sama odjavi iz evidence brezposelnih oseb,
- odkloni vključitev ali krši obveznosti, sprejete s pogodbo o
vključitvi v program aktivne politike zaposlovanja,
- odkloni ustrezno zaposlitev ali s svojim ravnanjem povzroči
odklonitev zaposlitve s strani delodajalca ali odkloni ustrezno
začasno ali občasno plačano delo,
- ni dala resničnih podatkov o izpolnjevanju pogojev za pridobitev
statusa brezposelne osebe,
- izpolni pogoje za pridobitev pokojnine za najnižjo zavarovalno
dobo po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
- kot tujec ne prejema denarnega nadomestila,
- nastopi prestajanje zaporne kazni 6 ali več mesecev,
- ni na razpolago za zaposlitev,
- dela ali je zaposlena na črno.

62. člen (45. člen)
Brezposelna oseba po tem zakonu se šteje za iskalca zaposlitve
v smislu pete alinee 24. člena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 12/92,5/94 in 7/96).
63. člen (46. člen)
Minister, pristojen za delo, izda podzakonske akte iz tega zakona
v 3 mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Do sprejema podzakonskega akta iz tega zakona, se uporablja
pravilnik o štipendiranju (Ur. I. RS, št. 29/93, 64/93, 64/94, 69/94,
33/95, 38/96 in 39/97).

V primerih iz tretje, četrte, pete, devete in desete alinee prejšnjega
odstavka, se brezposelna oseba 6 mesecev po prenehanju
vodenja v evidenci brezposelnih oseb ne more ponovno prijaviti
na zavodu.".

Zavod mora uvesti nadzor iz 45.c člena v enem mesecu od
uveljavitve podzakonskega predpisa iz 45.f člena tega zakona.
Zavod ali druge pooblaščene organizacije izdelajo zaposlitveni
načrt za brezposelne osebe, ki imajo ta status ob uveljavitvi tega
zakona, v 6 mesecih po uveljavitvi tega zakona.

58. člen (amandma v 2. branju)
Črta se 71. člen.

Direktor zavoda predpiše vsebino, pogoje in način opravljanja
strovnega izpita iz 66.a člena tega zakona v 3 mesecih po
uveljavitvi tega zakona.

59. člen (amandma v 2. branju)
V 72. členu se črta številka in beseda "68. in ".

Delavci, ki so opravljali naloge na področju zaposlovanja,
zavarovanja za primer brezposelnosti, izvajanja ukrepov aktivne
politike zaposlovanja in štipendiranja pred uveljavitvijo tega zakona,
morajo opraviti strokovni izpit iz 66.a člena tega zakona do 31.12.
1999.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
60. člen (43. člen)

Javna dela se pričnejo izvajati po tem zakonu v 3 mesecih po
uveljavitvi tega zakona.

Postopek za uveljavitev pravic iz zavarovanja za primer
brezposelnosti, ki ga je zavarovanec pričel pred uveljavitvijo tega
zakona, se dokonča po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega
zakona.

Zavod sprejme nov statut v 3 mesecih po uveljavitvi tega zakona.
64. člen (47. člen)

61. člen (44. člen)

Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati zakon o pogojih za
refundiranje prispevkov, ki jih plačujejo delodajalci za socialno
zavarovanje ( UR. I. RS. št. 18/94 in 37/95).

Zavarovanec, ki je uveljavil pravice iz zavarovanja za primer
brezposelnosti do uveljavitve tega zakona, zadrži te pravice v
obsegu in trajanju, kot je veljalo po predpisih, ki so veljali do
uveljavitve tega zakona.
H
Zavarovanec iz prejšnjega odstavka, uresničuje pravice ob pogojih
in na način, ki velja za brezposelne osebe po tem zakonu.
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65. člen (48. člen)
Ta zakon prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
se je beseda "prvega odstavka tega člena "nadomestila z besedo
"prejšnjega odstavka"), 7. (v prvem odstavku 16. a člena je dodano
"ki ji je prenehalo delovno razmerje", zato je bilo pri obeh alineah
to besedilo črtano), 9. (v zadnji alinei 17. a člena je bila črtana
beseda "če", ker je že v uvodnem stavku), 11. (beseda "vejica
se je nadomestila z besedo "podpičjem", v drugem' in tretjem
odstavku je bila črtana številka in beseda"19. člena", v zadnjem
odstavku pa je beseda "prvega" nadomeščena z besedo
"prejšnjega"), 12. (v drugem odstavku se je beseda "prvega"
spremenila v prejšnjega", črtali sta se besedi "tega člena", enako
tudi v 19.b členu), 22. (glede na napovedni stavek sta bili črtani
besedi "v času"), 29. (podnaslov je naveden z veliko začetnico),
30. (zaradi dodanega novega drugega odstavka je bilo dodano,
da sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek), 32. (v 45.d
členu se je beseda vodi spremenila zaradi amandmaja v množino),
43. (zaradi črtane dvanajste alinee je bilo treba besedo "petnajsto"
nadomestiti s "štirinajsto"), in 51. člen (na koncu prvega odstavka
je bila beseda "Enega#" spremenjena v "enega". Redakcijski
popravki ne vplivajo na vsebino posameznih določb, niti ne na
vsebino zakona kot celote.

Državni zbor Republike Slovenije je na 9. seji, dne 24. 6. 1998, ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
0 zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti sprejel
sklep, da Vlada Republike Slovenije pripravi predlog tega zakona
za tretjo obravnavo v skladu z drugim odstavkom 194. člena
poslovnika Državnega zbora.
V drugi obravnavi so bili sprejeti amandmaji za nov 1., k 1., 2., 3.,
5., 7., 8., 10., 11., 12., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24., 25.,
27., 28., 29., 30., 31., 33., 34., 36., 38., 39., 40., 42., 44. in 46.
členu.
Vsi sprejeti amandmaji so bili upoštevani in vključeni v besedilo
predloga zakona, pripravljenega za tretjo obravnavo.
Predlagatelj je v predlogu zakona za tretjo obravnavo opravil
preštevilčenje členov in popravil sklicevanje na člene.
V predlogu zakona so bili redakcijsko popravljeni sedanji
1 .(navajanje uradnih listov), 3. (sklicevanje na odstavkre), 5. (v
drugem odstavku črtanje "tega zakona), 6. (v drugem odstavku

staršev ali otrok. V teh primerih ali v primeru nenadne bolezni
mora obvestiti zavod in mu predložiti ustrezno dokumentacijo v
roku 3 dni po prenehanju razloga za odsotnost.

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE
K 6. členu:

b) V 17.f členu se za besedo "zaposlitvi" doda besedilo "iz 17.Č in
17.d člena tega zakona".

četrta alinea prvega odstavka 16. člena se spremeni tako, da se
glasi:

Obrazložitev:
Razlogi, zaradi katerih ima brezposelna oseba pravico biti odsotna
na naslovu, za katerega se je dogovorila z zavodom so po 17.c
členu vezani na osebne okoliščine, ki jih je večinoma mogoče
predvideti in o njih obvestiti zavod 8 dni pred pričetkom odsotnosti.
Teh okoliščin pa v primerih, navedenih v amandmaju ni mogoče
vedno vnaprej predvideti, zato jih je treba posebej urediti.

oseba, ki ni upokojenec, študent, dijak, vajenec ali udeleženec
izobraževanja v skladu s 53.b členom tega zakona."
Obrazložitev:
Amandma je redakcijski in je potreben zaradi uskladitve z določili,
ki na novo uvajajo izobraževalne oblike iz 53.b člena zakona.

Amandma k 17.f členu je redakcijski in precizira pogodbo o
zaposlitvi.
K 7. členu:
a) V prvi alinei prvega odstavka 16.a člena se za besedo "prejela"
doda besedilo "ali bo prejela".

K 11. členu:

b) V drugi alinei prvega odstavka 16. a člena se za besedo "prejema"
doda besedilo "ali bo prejela".

a) Deseta alinea prvega odstavka 19. člena se dopolni z
besedilom: "delavec pa uveljavlja sodno varstvo v skladu z
zakonom."

Obrazložitev:
Amandma precizira prejemanje odškodnine oziroma odpravnine
tudi na bodoča izplačila.

b) V drugem odstavku 19. člena se za besedo "osebe" črta beseda
"ki" ter doda besedilo " s katero ta živi v izvenzakonski skupnosti
in".

a) Na koncu drugega odstavka 17.c člena se doda besedilo, ki
se glasi:

Obrazložitev:
Dopolnitev besedila za prvi odstavek je potrebna zaradi omejitve
možnosti (tako, da bi delavec vsaj uveljavljal sodno varstvo), da
bi se delodajalec in delavec dogovorila o načinu prenehanja
delovnega razmerja, kot je predviden v tej alinei.

"Brezposelna oseba ima pravico biti 3 dni odsotna z naslova, za
katerega se je dogovorila z zavodom, v primeru smrti zakonca,

Amandma k drugemu odstavku precizira sedanje besedilo tega
člena.

K 9. členu:
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K 19. členu:

K 3Q- Členu:

Četrti odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:

V drugem odstavku 44. člena se za besedo "prevoza" doda vejica
in besedilo "s katerimi je zavod soglašal ali če so ti nastali zaradi
iskanja zaposlitve z napotitvijo zavoda".

"V primeru iz drugega odstavka tega člena gre zavarovancu
denarno nadomestilo od prvega dne po prenehanju razlogov iz
drugega odstavka tega člena.".

Obrazložitev:
Priznati je mogoče samo tiste stroške pri iskanju zaposlitve, s
katerimi je zavod pred tem soglašal ali so ti nastali zaradi iskanja
zaposlitve z napotitvijo zavoda. Priznavanje stroškov izven tega
okvira bi pomenilo nekontrolirano porabo proračunskih sredstev
in možnost zlorabe te pravice.

Obrazložitev:
Z uveljavitvijo tega amandmaja bo preciziran tek pravic in ne bo
možno podvajanje plačevanja prispevkov v primerih iz drugega
odstavka 31. člena zakona.
K 20. členu:

K 32, členu;

V prvem odstavku 32. člena se doda nova zadnja alinea, ki se
glasi:

V 45.b členu se na koncu doda naslednje besedilo:
"Če se pri nadzoru ugotovijo nepravilnosti, izda ministrstvo,
pristojno za delo, odločbo, s katero določi ukrepe in roke za
odpravo nepravilnosti".

"ga zavod preneha voditi v evidenci brezposelnih oseb.".
Obrazložitev:
Amandma se nanaša na prenehanje izplačevanja denarnega
nadomestila, če je brezposelna oseba črtana iz evidence
brezposelnih oseb.

Obrazložitev:
Zakon na novo ureja strokovni in upravni nadzor nad delom
zavoda, pri čemer je treba urediti tudi ukrepe v primerih ugotovljenih
nepravilnosti.

K 22. členu:
a) V prvem odstavku 33. člena se doda nova zadnja alinea, ki se
glasi:

K 34. členu:
V prvem odstavku 48. člena se doda nova zadnja alinea, ki se
glasi:

"ko ne prebiva v Republiki Sloveniji, razen, če mednarodni akt ne
določa drugače.".

sofinanciranje stroškov delavcev, katerih delo je postalo
nepotrebno in jih organizacije oziroma delodajalci zaposlijo z
namenom posredovanja in zagotavljanja delovne sile".

b) V drugem odstavku se beseda "zglasi" nadomesti z besedo
"prijavi" in na koncu stavka pika nadomesti z vejico ter doda
besedilo "sicer ga zavod preneha voditi v evidenci brezposelnih
oseb.".

Obrazložitev:
Amandma je potreben glede na dodatno uvedeno možnost
zaposlovanja in zagotavljanja delovne sile (sprememba drugega
odstavka 6. člena). V dejanski praksi bo zato treba zagotavljati
delodajalcem, ki bodo prevzemali delovno silo od gospodarskih
družb, v katerih je njihovo delo postalo nepotrebno, in jo potem
zaposlovali, da se jim za "prehodno" obdobje omogoči
sofinanciranje stroškov delovne sile.

Obrazložitev:
Amandma je uskladitvene narave z določbo 9. člena zakona
(zadnja alinea 17.a člena), dopolnitev drugega odstavka pa pomeni
ureditev primerov, ko se brezposelna oseba po mirovanju pravice
do denarnega nadomestila ne zglasi na zavodu.
K 23. členu:
Na koncu šestega odstavka 33.b člena se pika nadomesti z
vejico ter doda besedilo "razen v primeru iz 33.a člena tega
zakona".

K 47. členu:
V zadnjem odstavku 59. člena se za besedo "republiške" doda
besedilo "in Zoisove".

Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave in bo v primeru sklenitve
delovnega razmerja (33.a člen) v praksi bolj jasno, da se prispevki
ne plačajo v celoti.

Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave glede na to, da spremembe
zakona celovito urejajo področje štipendiranja, kar pomeni tudi
štipendije za nadarjene (Zoisove štipendije).

K 26. členu:
K 59. členu;

a) V prvem odstavku 35.a člena se beseda "dodelitev" nadomesti
z besedilom "zahtevek za uveljavljanje pravice", beseda "ukine"
pa se nadomesti z besedilom "preneha izplačevati".

72. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Minister, pristojen za delo predpiše vsebino in način vodenja
evidenc iz 68. člena tega zakona".

b) V tretjem odstavku se besedilo "denarna pomoč ne dodeli"
nadomesti z besedilom "zahtevek za uveljavljanje denarne pomoči
zavrne", beseda "ukine" pa se nadomesti z besedilom "preneha
izplačevati".

Obrazložitev:
Amandma je redakcijski glede na to, da so bile zaradi napake
zamenjane številke "68." ter "71.", istočasno pa je bilo pooblastilo
(z ministrstva) prenešeno na ministra.

Obrazložitev:
Amandma je redakcijski.
poročevalec, št. 44
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

ŽRTVAH

VOJNEGA

NASILJA

(ZZVN-D)
- EPA 252 - II - druga obravnava

Miran POTRČ
poslanec Državnega zbora

ki ga je pripravil na podlagi sklepov in stališč 9. seje Državnega
zbora Republike Slovenije.

Podpisani poslanec pošilja na podlagi 174. in 187. člena
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 40/93, 80/94 in 28/95) Državnemu zboru Republike
Slovenije v drugo obravnavo

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora bo pri obravnavi zakona v Državnem zboru in pri delu
njegovih delovnih teles sodeloval predlagatelj.
Predlagatelj zakona:
Miran POTRČ, l.r.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA, EPA 252-II,

oseba, kije bila v času od 6.4.1941 do 15.5.1945 nasilno pregnana
iz svojega doma zaradi nasilnega dejanja požiga, porušenja ali
izropanja vasi, zaselka, domačije, stanovanjske hiše ali stanovanja
od okupatorja ali njegovih sodelavcev, zaradi česar se ni mogla
vrniti na svoj dom najmanj tri mesece."

BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o žrtvah vojnega nasilja (Ur. list RS štev. 63/95, 8/96,
44/96 in 70/97) se na koncu drugega odstavka 2. člena doda
besedilo, ki se glasi:

Dosedanji peti, šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo šesti,
sedmi, osmi in deveti odstavek.

"Žrtev vojnega nasilja (begunec) je tudi oseba, ki ji je bil zaradi
bombardiranja okupatorja ali zavezniških sil njen dom poškodovan
lako, da v njem ni mogla prebivati in tudi oseba, ki se je zaradi
bombardiranja njenega doma, v strahu pred smrtjo ali poškodbami,
ki bi jih lahko dobila ob ponovnem bombardiranju, za čas najmanj
treh mesecev zatekla v drug kraj."

2. člen
V 3. členu se v prvem odstavku besedilo "prvega in drugega"
nadomesti z besedilom "prvega, drugega, tretjega, četrtega in
petega".
V 3. členu se v drugem odstavku beseda "tretjega" nadomesti z
besedo "šestega".

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
"Žrtev vojnega nasilja (izgnanec) je po tem zakonu tudi civilna
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V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se
beseda "do" nadomesti z besedo "od".

3. člen
V 9. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

6. člen
"Ne glede na drugi odstavek tega člena pa lahko žrtev vojnega
nasilja, ki je v času, dokler je trajalo nasilno dejanje ali prisilni
ukrep, dobila telesno poškodbo in zato kot civilni invalid vojne
uživa določene pravice po zakonu o vojnih invalidih, uveljavi tudi
pravico do mesečne rente iz prejšnjega člena."

V 24. členu se za besedama "izgube pravic" vstavi besedilo
"postopka za uveljavljanje pravic".
7. člen
Črta se 29. člen.

4. člen

8. člen

V 13. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Taboriščniku v nemškem, italijanskem, hrvaškem (NDH) ali
madžarskem koncentracijskem taborišču in v taborišču za
ukradene otroke ter zaporniku iz 2. člena tega zakona, se čas
prebit v koncentracijskem taborišču, taborišču za ukradene otroke
ali v zaporu prizna kot posebna doba v dvojnem štetju, čas po 15.
maju 1945 do povratka v domovino pa v dejanskem trajanju."

Za odločbe, ki so jih upravne enote poslale v revizije ministrstvu,
pristojnem za žrtve vojnega nasilja, pa le-to o njih še ni odločalo
do dneva uveljavitve tega zakona, se trimesečni rok za revizijo
šteje od dneva uveljavitve tega zakona.

5. člen

Žrtvi vojnega nasilja, ki uveljavi pravice po tem zakonu, gre pravica
od 1.1.1998 dalje, v kolikor je zahtevek za uveljavitev pravice
vložen najkasneje v enem letu od uveljavitve tega zakona.

9. člen

V 16. členu se v prvi alinei prvega odstavka za besedo
"taboriščnika" vstavi vejica in doda besedilo "ukradenega otroka".

10. člen

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

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

"Pravico do mesečne rente iz druge alinee prejšnjega odstavka
imajo tudi prisilni mobiliziranci iz 4. člena tega zakona, ki uživajo
kmečko pokojnino".

OBRAZLOŽITEV:
Državni zbor Republike Slovenije je na 9. seji, dne 27.5.1998
opravil prvo obravnavo predloga zakona in sklenil, da je predlog
zakona primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo. Pripravo predloga zakona je naložil predlagatelju
zakona. Pri tem je Državni zbor sprejel tudi naslednja stališča:

4. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo prouči
možnost, da se zagotovi osebam, ki so v času izgnanstva
dobile telesno poškodbo, pravica do rente po tem zakonu, ne
glede na pravice, ki jih kot civilni invalidi vojne uživajo po zakonu
o vojnih invalidih.

1. Predlagatelj naj do druge obravnave predloga zakona prouči
možnost ureditve in priznanja statusa "begunec" vsem, ki so
bili izpostavljeni nasilju zaradi pogostega in večkratnega
bombardiranja.

5. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo vključi
določilo, po katerem bo prisilnim mobilizirancem - kmečkim
upokojencem priznano nadomestilo v obliki doživljenjske
mesečne rente po 16. členu zakona o žrtvah vojnega nasilja in
jih uvrsti v kategorijo izgnancev in internirancev.

2. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo
upošteva Odločbo Ustavnega sodišča, št. U-l-64/97-8 z dne
7. maja 1998, s katero je odločilo, da je drugi odstavek 3. člena
Zakona o žrtvah vojnega nasilja v neskladju z ustavo.

6. Predlagatelj naj upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo
in pravne zadeve.
7. Predlagatelj naj pripravi predlog, da se za žrtve vojnega nasilja
šteje tudi civilna oseba, ki je bila v času od 6.4.1941 do
15.5.1945 nasilno pregnana iz svojega doma zaradi požiga
vasi s strani okupatorja in se zaradi tega nasilnega dejanja ni
mogla vrniti na svoj dom vsaj tri mesece.

3. Predlagatelj zakona naj pri pripravi zakona za drugo
obravnavo upošteva tudi predlog, po katerem bodo imeli
pravico do pokojninske dobe v dvojnem štetju, po 15. maju
1945 do vrnitve v domovino pa v dejanskem trajanju taboriščniki
v nemškem, italijanskem, hrvaškem (NDH) ali madžarskem
koncentracijskem taborišču in v taborišču za ukradene otroke
ter zaporniki iz 2. člena tega zakona (1. odstavek 13. člena).

Predlagatelj zakona je pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo upošteval vsa stališča Državnega zbora.
V prvem odstavku prvega člena zakona se status žrtve vojnega
nasilja kot beguncu priznava tudi osebam, ki so morale zapustiti
svoj dom zaradi bombardiranja. Pri tem se določata dva pogoja:

Hkrati naj se tudi ukradenim otrokom prizna mesečna renta
po 300 tolarjev.
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Z drugim odstavkom istega člena se pravica do mesečne rente v
višini kot za izgnance, priznava tudi prisilnim mobilizirancem, ki
prejemajo kmečko pokojnino.

ali da je bil njen dom tako onesposobljen, da v njem ni mogla več
prebivati ali pa da se je zaradi pogostega in večkratnega
bombardiranja zatekla v drug kraj, saj se je upravičeno bala smrti
ali poškodb in sicer za čas najmanj treh mesecev.

V novem tretjem odstavku se odpravlja morebitna zakonska
nepreciznost tako, da je jasno da se dohodnina ne plača od
zneska mesečne rente.

Z drugim odstavkom istega člena pa se status žrtve vojnega
nasilja kot izgnancu priznava tudi osebam, ki so morale zapustiti
svoj dom zaradi njegovega požiga, porušenja ali izropanja in se
vanj niso mogle vrniti vsaj tri mesece. Predlagatelj je pri tem menil,
da stališče o požigu vasi ni mišljeno tako dobesedno, da ne bi
mogel šteti, da so v tak status vključene tudi osebe, ki so jim
okupator ali njegovi sodelavci onemogočili prebivanje na njihovem
domu tudi na drug način.

V skladu s sugestijo sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve
se s šestim členom jasno določa, da se v postopku odločanja o
pravicah po tem zakonu uporabljajo tudi določbe o postopku za
uveljavljanje pravic iz zakona o vojnih invalidih. S tem je jasno
določeno, da se tudi glede žrtev vojnega nasilja uporabljajo določbe
o reviziji, kakor jih določa zakon o vojnih invalidih.

Spremembe 2. člena so posledica odločbe Ustavnega sodišča.

S sedmim členom se ukinja poseben enoletni rok za revizijo po
tem zakonu in s tem tudi za revizijo po tem zakonu uvaja trimesečni
rok, ki sicer velja po zakonu o vojnih invalidih.

S spremembami 3. člena se izjemoma civilnim invalidom vojne, ki
so telesno okvaro dobili v času trajanja nasilnega ukrepa ali
prisilnega dejanja po tem zakonu priznava poleg pravic po zakonu
o vojnih invalidih tudi pravica do mesečne rente na podlagi tega
zakona. Predlagatelj je pri tem menil, da stališča Državnega zbora
ni mogoče šteti tako dobesedno, da bi bila taka pravica priznana
le izgnancem, ne pa recimo tudi taboriščnikom ali zapornikom, če
uživajo pravice po zakonu o vojnih invalidih.

Z osmim členom se določa, da se trimesečni rok za izdajo
revizijskih odločb glede prvostopenjskih odločb, ki se nahajajo na
pristojnem ministrstvu že pred uveljavitvijo tega zakona, šteje od
dneva uveljavitve tega zakona.
Z devetim členom se določa, da gredo pravice po tem zakonu od
1.1.1998, tudi če je bil zahtevek vložen kasneje, vendar ne kasneje
kot v roku enega leta po uveljavitvi zakona. Taka določba je
predlagana, da se vsem, ki so bili zaradi nejasnih določb zakona
prikrajšani v pravici žrtve vojnega nasilja, to razlikovanje do vseh
ostalih, ki so te pravice že uveljavili, vsaj deloma ublaži. Taka
določba je v tem smislu tudi v javnem interesu, kar omogoča
uporabo 155. člena Ustave RS.

S četrtim členom se zagotavljajo enake pravice vsem
taboriščnikom ne glede na to, v katerem taborišču so se nahajali.
S prvim odstavkom petega člena se enaka višina rente kot
taboriščnikom priznava tudi ukradenim otrokom.

svojem rojstnem kraju, takrat ni imela na razpolago stanovanja, v
katerega bi se lahko preselila niti službe, ki bi jo lahko opravljala,
oboje pa se je v tem času dodeljevalo z dekretom. Da bi se
takšne neživljenjske razlage onemogočile, se predlaga navedena
sprememba tega zakona.
Hkrati se določa, da kasnejša vrnitev v Slovenijo ni tudi podlaga
za računanje časa, ki je osnova za določitev višine rente.
Predpostavljati je namreč mogoče, da je z dnem osvoboditve,
najkasneje pa 15.5.1945 prenehal prisilni ukrep okupatorja, ki je
pogoj za upoštevanje časa v osnovo za rento.

AMANDMAJI PREDLAGATELJA:
1. k 1. členu
Za prvim odstavkom 1. člena se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
V 2. členu se v četrtem odstavku besedilo "ki je imela od prenehanja
prisilnega ukrepa ali prisilnega dejanja stalno prebivališče v
Republiki Sloveniji, ne glede na to, na katerem ozemlju bivše
Kraljevine Jugoslavije ji je bil prisilni ukrep ali nasilno dejanje
povzročeno" nadomesti z besedilom "ki ji je bil prisilni ukrep ali
nasilno dejanje iz drugega in tretjega odstavka tega člena
povzročeno na kateremkoli delu ozemlja bivše Kraljevine
Jugoslavije, pod pogojem, da se je takoj, ko je to bilo mogoče,
vrnila na ozemlje sedanje Republike Slovenije in da je imela
25.6.1991 državljanstvo Republike Slovenije. Pravica do mesečne
rente pa se ji prizna največ za čas do 15.5.1945 oziroma do
osvoboditve."

2. k 1. členu
V 1. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
V 2. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
"Žrtev vojnega nasilja je tudi otrok, ki je bil najmanj tri mesece v
tujem varstvu ali mu je bilo zagotovljeno ilegalno prebivanje, ker
so bili njegovi starši ubiti zaradi sodelovanja v NOB ali so bili ubiti
kot žrtve vojnega nasilja po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja
oziroma zato, ker so njegovi starši sodelovali v NOB."

Obrazložitev:
Rešitve, sprejete v četrtem odstavku tega člena, se pri izvajanju
zakona v pristojnem ministrstvu tolmačijo tako neživljenjsko, da
se pravica po tem zakonu prizadeti osebi ne priznava samo
zaradi tega, ker se takoj po osvoboditvi iz Beograda ni preselila v
Slovenijo, pa čeprav je nesporno dokazano, da v Sloveniji, v
10. julij 1998
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4. k 1. členu

obravnavanja vseh mladoletnih oseb, ki so bile v času druge
svetovne vojne izpostavljene različnim oblikam nasilnih dejanj
okupatorjev. Med te otroke doslej niso všteti otroci staršev
partizanov in ubitih žrtev vojnega nasilja (zapornikov in podobno).
Nesporno je, da so bili tudi ti otroci izpostavljeni najrazličnejšim
oblikam psihičnega ali fizičnega nasilja okupatorja in njegovih
sodelavcev oziroma so bili prikrajšani tudi za starševsko skrb,
zaradi česar je tudi njim, enako kot drugim otrokom žrtev vojnega
nasilja, treba priznati pravice po tem zakonu.

Dosedanji tretji odstavek 1. člena, ki postane peti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
"Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi
odstavek, dosedanji sedmi in osmi odstavek pa deveti in deseti
odstavek.
5.k 5. členu

3. k 1. členu
Na koncu novega drugega odstavka se doda besedilo, ki se
glasi:
"Žrtev vojnega nasilja po sedmem odstavku 2. člena tega zakona
ima pravico do mesečne rente v višini, določeni v prvi alinei prvega
odstavka tega člena, žrtev vojnega nasilja po osmem odstavku
2. člena pa po tretji alinei prvega odstavka tega člena."

V 1. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
V 2. členu se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
"Žrtev vojnega nasilja po tem zakonu je ob pogojih iz 1. člena tega
zakona tudi državljan Republike Slovenije od 25.6.1991 dalje, ki
je bil kot pripadnik bivše jugoslovanske vojske v vojni od 6.4.1941
do 17.4.1941 zajet od okupatorjev in odpeljan v vojno ujetništvo,
če se je v njem nahajal najmanj tri mesece.

Obrazložitev:
S predlaganim besedilom se določa višina mesečne rente za
žrtve vojnega nasilja, določene v sedmem in osmem odstavku 2.
člena tega zakona.

Obrazložitev:
Žrtev vojnega nasilja so bili tudi starojugoslovanski vojaki, ki so
bili ob agresiji na bivšo Kraljevino Jugoslavijo zajeti in odpeljani v
ujetništvo, če so se v njem nahajali najmanj tri mesece.
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Predlog zakona o

VERSKIH

SKUPNOSTIH

- EPA 522 - II - prva obravnava

Vlada Republike Slovenije je 16. junija 1998 predložila
v obravnavo predlog zakona o verskih skupnostih (EPA
522-11) - prva obravnava.
Poslanec Rafael Kužnik je dne 1. oktobra 1996 predložil
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o
verskih skupnostih v Republiki Sloveniji (ZVS) - prva
obravnava (EPA 1643), ki ureja enako oziroma podobno
vsebino, kot predloženi zakon.
Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki ga je
predložil poslanec Rafael Kužnik še nI končan, je
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora
zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je Državnemu
zboru v obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije.

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
bo kot njena predstavnica na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

Vlada Republike Slovenije je na 65. seji dne 11/6-1998 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O VERSKIH SKUPNOSTIH,
ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
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- Nina ČOŽ, direktorica Urada Vlade Republike Slovenije za
verske skupnosti.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

RIMSKOKATOLIŠKA CERKEV,
EVANGELIČANSKA CERKEV AV V RS
SRBSKA PRAVOSLAVNA CERKEV,
ISLAMSKA SKUPNOST,
BINKOŠTNA CERKEV V RS,
KRISTUSOVA CERKEV BRATOV V RS,
KRŠČANSKA ADVENTISTISTIČNA CERKEV,
ZVEZA BAPTISTIČNIH CERKVA V RS,
JEHOVOVE PRIČE - KRŠČANSKA VERSKA SKUPNOST,
JUDOVSKA SKUPNOST V RS • JUDOVSKA OBČINA
LJUBLJANA
11. SVOBODNA CERKEV V RS,
12. SKUPNOST ZA ZAVEST KRIŠNE,
13. SVOBODNA KATOLIŠKA CERKEV,
14. ZDRUŽITVENA CERKEV,
15. UNIVERZALNO ŽIVLJENJE,
16. NOVOAPOSTOLSKA CERKEV V RS,
17. MEDNARODNA ŠOLA ZLATEGA ROŽNEGA KRIŽALECTORIUM ROSICRUSIANUM,
18. CERKEV JEZUSA KRISTUSA SVETNIKOV ZADNJIH DNI,
19. NACIONALNA BAHAJSKA SKUPNOST V REPUBLIKI
SLOVENIJI,'
20. ORDO TEMPLI ORIENTIS - O.T.O.,
21. REFORMATORSKA KRŠČANSKA CERKEV V SLOVENIJI,
22. ŠRI RADHAKUNDA-SKUPNOST ZA ZAVEST ŠRI
GOURANGE,
23. UNIVERZALNA GNOSTIČNA CERKEV,
24. MAKEDONSKA PRAVOSLAVNA SKUPNOST V RS "SV. KLIMENT OHRIDSKI"
25. BUDDHA DHARMA - Zveza budistov v Republiki Sloveniji
26. SCIENTOLOŠKA CERKEV
27. CERKEV JEZUSA KRISTUSA "ŽIVA VODA"
28. CERKEV VEČNE ZAVEZE
29. EVANGELIJSKA BAPTISTIČNA SKUPNOST
30. MEDNARODNA KRŠČANSKA SKUPNOST

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA
SPREJEM ZAKONA
Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji
(Uradnil list SRS št. 15/76, 42/86 in Uradni list RS št. 22/91) je bil
izdan v popolnoma drugačnih družbenih razmerah.
Praksa v izvajanju sedanjega zakona je s strani državnih organov
presegla nadzorovalni in omejevalni cilj zakona iz leta 1976 in
sledi ustavni določbi, da verske skupnosti delujejo svobodno, da
so enakopravne ter da so država in verske skupnosti ločene,
kar pomeni, da država ne posega v njihovo avtonomijo in
neodvisnost.
Odnos državnih organov do verskih skupnosti se kaže na več
področjih: na pobudo verskih skupnosti je Vlada RS ustanovila
Urad za verske skupnosti kot vez verskih skupnosti z državnimi
organi in kot pomoč pri njihovem delovanju; Urad je z izdajo
informativne brošure in s svojo domačo stranjo na svetovnem
spletu omogočil vsem verskim skupnostim, ki so prijavile svoje
delovanje njihovo javno predstavitev; v času od osamosvojitve
Republike Slovenije je bilo pri Uradu prijavljenih trinajst novih
verskih skupnosti; pri pripravi novih zakonov so, tudi na pobudo
verskih skupnosti in Urada za verske skupnosti, upoštevane
potrebe in specifičnosti verskih skupnosti, ki, med drugim, lahko
ustanavljajo svoje šole, podjetja, dobrodelne organizacije,
zadovoljujejo verske potrebe bolnikov v bolnišnicah in državljanov,
ki jim je bila odvzeta prostost, lahko svobodno širijo svoje
prepričanje prek sredstev javnega obveščanja,...
Prav zato se postavlja vprašanje, zakaj potem nov zakon? Ustava
izrecno ne predpisuje sprejema takega zakona, praksa Urada
Vlade Republike Slovenije za verske skupnosti pa kaže, da so
nekatere določbe nujne. Nujne so določbe, ki bi opredelile, kdaj in
pod kakšnimi pogoji neko združenje postane verska skupnost in
pravna oseba, nujno je zagotoviti javnost dela verskih skupnosti
in se s tem izogniti novim in novim razpravam, katere izmed
verskih skupnosti to res so in katere ne, pa tudi negativnim
posledicam za posameznike in posledično za vso družbo, če
sicer legitimne verske skupnosti delujejo za zaprtimi vrati in so za
javnost nedostopne.

Po mnenju Urada Vlade Republike Slovenije za verske skupnosti
je sedanji zakon pomanjkljiv v delu, ki določa, da morajo verske
skupnosti samo prijaviti svoje delovanje. Ne določa namreč, kdaj
je neko združenje verska skupnost in tudi ne ali mora izpolnjevati
katere od pogojev za pridobitev pravne osebnosti. Ravno ta
pomanjkljivost je v praksi tudi izzvala vrsto pomislekov glede
enakopravnosti vseh verskih skupnosti. Če namreč ni nikakršnih,
za vse veljavnih pogojev, je izvedba ustavne določbe o
enakopravnosti lahko razumljena različno in ravno ta različnost v
interpretacijah postavlja verske skupnosti v položaj, ko morajo
javnosti dokazovati svojo legalnost, legitimnost, enakopravnost.
Pod imenom posamezne verske skupnosti se tudi "skrivajo"
organizacije (kot sestavni deli verskih skupnosti), ki s
poglabljanjem vere oziroma s samo versko skupnostjo
pravzaprav nimajo prav nič skupnega. Registrirane bi morale biti
kot društva, nekatere kot zavodi ali celo kot gospodarske družbe.

V dosedanjih razgovorih je bila tudi jasno izražena želja skorajda
vseh verskih skupnosti, da je zakon potreben.
Kot prva je takšen predlog dala Rimskokatoliška cerkev, v Sloveniji
najdlje prisotna verska skupnost in s članstvom, ki obsega po
nekaterih podatkih preko 60% Slovencev, ki pa je v konkretnih
razpravah o njegovi vsebini izgubila interes zanj.
Zaradi potrebe po temeljitejši ureditvi nekaterih odprtih vprašanj,
je bila pri Vladi Republike Slovenije sicer ustanovljena, lani
septembra pa ukinjena, Mešana krovna komisija Rimskokatoliške
cerkve in Vlade Republike Slovenije, ki pa sprejemu zakona, ki bi
veljal za vse verske skupnosti, ni nasprotovala.

Zaradi pomanjkljivosti veljavnega zakona in zaradi novih družbenih
razmerij, so bile nekatere spremembe posameznih zakonskih
rešitev z drugih področij nujne, tudi kar zadeva položaj verskih
skupnosti, njihov pomen in vlogo v vsakdanjem življenju in so že
bile uzakonjene (npr.: zakon o socialnem varstvu (Ur. I. RS, št. 54/
92, 56-1/92, 42/94), zakon o denacionalizaciji (Ur. I. RS, št. 27/91,
56/92, 13/93, 31/93, 24/95, 42/95, 74/95), zakon o davku od
dobička pravnih oseb (Ur. I. RS, št. 72/93, 20/95, 18/95), zakon o
javnih glasilih (Ur. I. RS, št. 18/94), zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti (Ur. I. RS, št.18/91, 37/95,
74/95), zakon o prometnem davku (Ur. I. RS, št. 4/92, 9/92,14/92,
18/96), zakon o dohodnini (Ur. I. RS, št. 71/93, 4/94, 2/95, 7/95,
11/95, 18/95, 11/96, 14/96, 18/96, 44/96) zakon o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Ur. I. RS, št. 56/92, 43/93, 67/93, 5/
94,7/96, 67/94), zakon o Radioteleviziji Slovenija (Ur. I. RS, št. 18/
94, 29/94, 73/94), zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju (Ur. I.

Ustanovitev omenjene Mešane krovne komisije Rimskokatoliške
cerkve in Vlade Republike Slovenije in lani septembra imenovanih
dveh novih komisij: Komisije za rešitev odprtih vprašanj
Rimskokatoliške cerkve in njene Podkomisije za gozdove, pa je
pri ostalih verskih skupnostih povečala bojazen, da država ne
namerava spoštovati ustavno zagotovljene enakopravnosti vseh
verskih skupnosti.To je tudi glavni razlog, ostalih verskih skupnosti,
da želijo zakon, ki bo njihovo bojazen odpravil in bo veljal za vse
verske skupnosti.
Doslej so pri Uradu za verske skupnosti prijavile svoje delovanje
naslednje verske skupnosti:
poročevalec, št. 44
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Načelo svobodnega delovanja verskih skupnosti
Navedeno načelo je mogoče razlagati samo s pomočjo negativne
definicije - svoboda delovanja verske skupnosti, kot ustavna
vrednota, postane vprašljiva samo v primerih, ko bi v procesu
tehtanja in primerjave ustavnih vrednot, oblika ali vsebina delovanja
verske skupnosti nasprotovala kakšni drugi ustavni vrednoti
oziroma obvezujočim normam veljavnega pravnega reda.

RS, št. 13/93, 66/93, 7/94, 1-3/95), zakon o volilni kampanji (Ur. I.
RS, št. 62/94), zakon o političnih strankah (Ur. I. RS, št. 62/94),
zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. I. RS, št. 12/96,
23/96).
In ker so verske skupnosti pravne osebe, zanje veljajo vsi predpisi
kot za ostale pravne osebe, kar pomeni, da lahko ustanavljajo
podjetja, zavode, privatne šole,...

Načelo prostovoljnosti
Na podlagi z Ustavo zajamčene pravice do svobodnega
združevanja ni mogoče predvideti obveznega združevanja v
verske skupnosti. Načelo prostovoljnosti pomeni, da nikogar ni
mogoče prisiljevati v združevanje z drugimi, niti ni dopustno
predvideti kakršnegakoli avtomatizma združevanja na podlagi
verskega prepričanja posameznikov.

Omenjena dejstva so razlogi za pripravo novega zakona o verskih
skupnostih, ki bi pravzaprav le povzel sedanjo prakso, ki jo je
omogočil, (ne pa preciziral, in zato dovolil več razlag njegove
vsebine) že doslej veljavni zakon.
Nov zakon naj bi temeljil na načelih svobode vesti in verske
opredelitve, svobode združevanja in enakopravnosti vseh verskih
skupnosti. Enakopravnost pomeni enakost različnih, neenakih
verskih skupnosti pred zakoni, torej enake pogoje in enake
možnosti za vse verske skupnosti. Možnosti, ki so jim dane pa
seveda vsaka verska skupnost izkoristi različno, pač glede na
svojo številčnost, organiziranost, finančno sposobnost.

Načelo nepridobitnosti
Zaradi širokih možnosti uveljavljanja osebnih interesov je
ustanavljanje verskih skupnosti možno samo za uresničevanje
tistih interesov, katerih namen ni ustvarjanje dobička. Ustvarjanje
dobička ima svoj širok temelj v institutu podjetništva, ki je
opredeljen v gospodarskih in socialnih razmerjih - III. poglavje
Ustave Republike Slovenije.

Nov zakon naj bi se zato omejil predvsem na registracijo verskih
skupnosti, s katero le-te pridobijo lastnosti pravne osebe,
izenačene z drugimi nepridobitnimi pravnimi subjekti.

Načelo javnosti
Brez načela javnosti delovanja verskih skupnosti si seveda ne
moremo predstavljati z Ustavo zajamčene pravice do svobodnega
združevanja. Z njim je zagotovljena bistvena sestavina tako glede
notranjih razmerij v verski skupnosti, kakor tudi delovanja verske
skupnosti kot celote v družbi.

Dejavnost verskih skupnosti je omejena z Ustavo, zakoni in
drugimi pravnimi predpisi, kot pravne osebe pa imajo vse pravice
in dolžnosti, ki jih določa zakonodaja za posamezna področja.

II. CILJI IN NAČELA ZAKONA

III. PRIMERJAVA Z UREDITVIJO V
DRUGIH DRŽAVAH

Predlagatelj meni, da je potrebno sprejeti takšno pravno ureditev
ustanavljanja in registracije verskih skupnosti, ki bo državljanom
omogočila enostavno in ustrezno uresničevanje z Ustavo
Republike Slovenije zajamčene pravice svobode vesti (41. člen
Ustave). Svoboda vesti je individualna in kolektivna pravica,
povezana s 7. členom Ustave, ki določa, da so država in verske
skupnosti ločene, da so verske skupnosti enakopravne ter da je
njihovo delovanje svobodno. Individualna pravica svobode vesti
se dopolnjuje s pravico do zbiranja in združevanja (42. člen ustave)
kot kolektivno pravico v izvajanju vere, v svobodi verskega
združevanja, ki jo imajo verske skupnosti kot združenja sui
generis.

Ob pripravi predlaganega zakona je predlagatelj pregledal ureditev
položaja verskih skupnosti nekaterih evropskih držav.
Za navedeno pravno področje - pravo, ki ureja razmerje med
državo in verskimi skupnostmi je še posebej značilen direkten
vpliv različnih zgodovinskih izkušenj, emocionalnih vezi in bazičnih
prepričanj posameznih evropskih držav. Raznolikost pravnih
ureditev položaja verskih skupnosti zrcali raznolikost posameznih
nacionalnih kultur in identitet.

Predlagani zakon temelji na naslednjih načelih: ločenosti države
in verskih skupnosti, enakopravnosti verskih skupnosti,
svobodnega delovanja verskih skupnosti, prostovoljnosti,
nepridobitnosti in javnosti.

V nadaljevanju so predstavljeni prikazi ureditve v Franciji, Avstriji,
Nemčiji, Češki in Madžarski.

Načelo ločenosti države in verskih skupnosti
Ločenost države in verskih skupnosti je pojmovano v smislu
temelja enakopravnosti in svobodnega delovanja vseh verskih
skupnosti, v skladu z njihovo notranjo ureditvijo. Ločenost pomeni,
da država ni vezana na nobeno versko skupnost, nobene tudi ne
privilegira ali diskriminira. Verske skupnosti so na svojem področju
samostojne in avtonomne.

V Franciji pravna ureditev cerkva in verskih skupnosti temelji na
zakonu z dne 9. decembra 1905, ki je bil razglašen pod naslovom:
"Zakon o ločitvi cerkve in države". Kot pove že sam naslov
zakona, se je z njim na pretežnem delu francoskega ozemlja
vzpostavila ločitev dveh družb - civilne in verske. Temeljna načela
zakona iz 1905 so: načelo nevtralnosti države, načelo svobodnega
delovanja verskih skupnosti in načelo enakopravnosti
veroizpovedi. Navedena načela so izražena v 1. in 2. členu zakona
z dne 9. decembra 1905, ki pravi, da država zagotavlja svobodo
veroizpovedi in svobodo njihovega delovanja ter, da Republika
Francija ne plačuje in ne subvencionira nobene verske skupnosti.

Francija

Načelo enakopravnosti verskih skupnosti
Enakopravnost je razumljena kot pravna enakopravnost. Vse
verske skupnosti so v pravu, to je pred zakonom, v pravicah in
dolžnostih, enake. Od pravne enakopravnosti je potrebno
razlikovati socialno neenakost oziroma razlike, ki so posledice
različnih družbenih dejavnikov.

10. julij 1998

Načelo nevtralnosti oz. posvetnost države pomeni, da Republika
Francija posebej ne priznava, ne nagrajuje in denarno ne podpira
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pravni viri: Državni ustavni zakonon o splošnih pravicah
državljanov z dne 21.12.1867, Zakon o zakonskem pripoznavanju
verskih skupnosti z dne 20. 5.1874 in Konkordat z dne 5. 6.1933
in cerkvene pogodbe sklenjene na zvezni ravni.

nobenega bogoslužja. V praksi so sodišča tista, ki v vsakem
posameznem primeru posebej odločajo ali ima posamezno
skupina ali asocijacija značilnosti verske skupnosti oziroma
cerkve in ali jo kot takšno zadevajo pravne norme katerih
naslovnik so verske skupnosti.

Iz 15. člena Državnega ustavnega zakona o splošnih pravicah
državljanov z dne 21. 12. 1867, izhajajo naslednje posledice: Z
zakonom priznane cerkve in verske skupnosti imajo pravico
skupnega, javnega izvajanja svoje vere. V izpovedovanju, učenju
in oznanjanju, kot tudi v dušnem pastirstvu, so svobodne in
neodvisne. V upravljanju svojih "notranjih zadev" so samostojne,
pri tem pa ne smejo prekoračiti v zunanjem področju veljavnih
splošnih zakonov.

Država je brezbrižna do verskih dejstev in raznih veroizpovedi.
Nobeni verski skupnosti ne daje posebnih pravic oz. se izogiba
vsakemu razločevanju med njimi. Poleg tega se ne vmešava v
notranjo organizacijo verskih skupnosti, ki so institucije civilnega
prava. Načelo svobodnega delovanja verskih skupnosti je v praksi
omejeno z institutom javnega reda, ki je kriterij za omejevanje, na
načelni ravni popolne svobode delovanja verskih skupnosti.
Republika Francija torej zagotavlja svobodno opravljanje verskih
obredov, ki jo je mogoče omejiti v posameznem, konkretnem
primeru, samo v interesu javnega reda.

Cerkvam in verskim skupnostim je poleg tega po Ustavnem
zakonu zajamčeno, da uporabljajo za bogoslužje, pouk in
dobrodelne namene določene zavode, ustanove in fonde.

Načelo enakopravnosti veroizpovedi od države zahteva, da
verske skupnosti obravnava enako tako, da jim zagotavlja enak
pravni položaj. Od leta 1905 država vse verske skupnosti
obravnava kot zasebna združenja.

Zakonsko priznane cerkve in verske skupnosti so v Avstriji tiste,
ki so bile priznane (ali bodo) po odredbi Ministrstva za šolstvo in
kulturo - po zakonu o zakonskem pripoznanju verskih skupnosti
z dne 20. 5. 1874 in tiste, ki so priznane neposredno po zakonu.

Zakon iz leta 1905 v členih 18-24 omogoča verskim skupnostim,
da ustanovijo "versko asociacijo", ki mora po tem zakonu kriti
stroške delovanja, vzdrževanja in bogoslužja verske skupnosti.
Verske asociacije imajo pravno subjektiviteto in so lastnice
premoženja, s katerim, v okviru, določenim z zakonom,
gospodarijo, zlasti pa sklepajo vse pogodbe, ki so koristne za
dobro upravljanje njihovega premoženja. Verske asocijacije so
seveda omejene v svojih aktivnostih. Po eni strani je njihova
sposobrjost posedovanja omejena le na premoženje, ki ima verske
cilje, ne pa tudi na posedovanje premoženja za karitativne cilje ali
poučevanje. Po drugi strani morajo biti vse njihove pridobitve,
odplačne ali neodplačne, odobrene od države.
Člen 19 navedenega zakona določa, da morajo biti verske
asociacije "izključno v cerkvene namene" in jim ne more biti "v
kakršnikoli obliki omogočeno sprejemati podporo države, regije
ali občine". Zakon tudi podrobno določa zahtevano sestavo
asociacij, njihovo velikost v razmerju do lokalnega prebivalstva,
vire sredstev, ki jih morajo v celoti zagotavljati verniki, razen
zneskov, namenjenih za popravilo spomenikov, katerih plačila se
ne štejejo za prepovedano podporo.

Neposredno po zakonu so priznane: Katoliška cerkev,
Evangeličanska cerkev, Grška vzhodna cerkev in Izraelska
verska skupnost. Kriteriji za navedeno vrsto priznanja so povsem
politične narave.
Za priznanje po zakonu o pripoznanju verskih skupnosti je
potrebno, po izpolnitvi zakonskih predpostavk, pri Ministrstvu za
šolstvo vložiti pravni zahtevek. Pravica do pripoznanja ne obstaja.
Zoper zavrnitev pripoznanja zato ni dovoljena pritožba na upravno
sodišče.
Pogoja za pripoznanje verske skupnosti sta:
- da verski nauk, bogoslužje, statut in izbrano ime niso v nasprotju
z zakonom ali moralo;
- da je zagotovljena ustanovitev in obstoj vsaj ene verske občine,
ki se ustanovi v skladu z zahtevami tega zakona.
Pristojni organ izda dovoljenje za ustanovitev verske občine na
podlagi izkaza, da ima verska občina zadostna sredstva ali da si
jih lahko priskrbi na drug, zakonsko dovoljen način, in tako
zagotovi delovanje potrebnih bogoslužnih objektov, redno izvajanje
dušnega pastirstva in verskega pouka. Verska občina se ne sme
ustanoviti pred pridobitvijo ustreznega dovoljenja.

Glede na splošnost definicije zakona, da "versko asociacijo" lahko
ustanovi vsaka skupina, ki se pripozna, da pripada cerkvi oz.
"kultu", se postavljajo številna praktična vprašanja, ki jih rešujejo
sodišča.

Pravno podlago za delovanje katoliške cerkve v Avstriji zagotavlja
Konkordat med Svetim sedežem in Republiko Avstrijo iz leta 1933.
Katoliška cerkev uživa v Republiki Avstriji položaj javno pravne
osebe, posamezne ustanove pa po kanonskem pravu tudi položaj
pravne osebe, če je tako predvideno. Pripadnikom zakonsko
nepriznanih veroizpovedi je zagotovljeno izpovedovanje vere v
zasebnem življenju, kolikor le to ne nasprotuje veljavnim zakonom
in običajem.

Verske skupnosti niso omejene na ustanavljanje verskih asocijacij,
pač pa lahko ustanavljajo organizacije, ki so pravni subjekti po
občem pravu - (društva, vzajemne zavarovalne družbe etc).
Poseben položaj treh okrožij na vzhodu Francije
V okrožjih Spodnjega in Zgornjega Rena ter Moselle je bila s
soglasjem Svetega sedeža in Francije, zaradi zgodovinskih
razlogov, ponovno vzpostavljena konkordatska uprava, ki daje
tem provincam posebni, ugodnejši, položaj na področju katoliške,
protestantske in judovske veroizpovedi. Ugodnosti imajo obliko
uradno priznanaih subvencij, ki se odobravajo cerkvam, določene
cerkvene organizacije imajo značaj javnih ustanov, v šolski program je vključen verouk in v državno univerzo sta bili sprejeti dve
teološki fakulteti etc.

Nemčija
Razmerje med državo in verskimi skupnostmi urejajo naslednji
pravni viri: Temeljni zakon oziroma zvezna ustava Zvezne
Republike Nemčije z dne 23.5.1949 in ustave posameznih zveznih
dežel ter konkordati in cerkvene pogodbe, ki so bile sklenjene na
zvezni in deželni ravni.
Zvezna ustava iz leta 1949 se v urejanje odnosa med državo in
verskimi skupnostmi ni spuščala, pač pa je samo ugotovila
tozadevno nadaljnjo veljavnost VVeimarske ustave iz leta 1919.
Ta je uveljavila načelo, da državne cerkve ni, torej velja načelo
svetovnonazorske nevtralnosti države v smislu "neidentifikacije"

Avstrija
Razmerje med državo in verskimi skupnostmi urejajo naslednji
poročevalec, št. 44
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Predlog za registracijo mora vsebovati formalne sestavine:
- ime in sedež cerkve ali verske skupnosti;
- imena, priimke, naslove, podpise in enotne matične številke
članov pripravljalnega organa;
- osnovno značilnost ustanovljene cerkve ali verske skupnosti,
njeno učenje, poslanstvo in ozemlje, na katerem ima namen
delovati;
- podpise z navedenimi imeni, priimki, naslovi in matičnimi
številkami najmanj deset tisoč polnoletnih oseb, ki so pripadniki
cerkve ali verske skupnosti in imajo stalno prebivališče na
ozemlju Češke republike oziroma petsto polnoletnih oseb, ki
imajo stalno prebivališče na ozemlju Češke republike, če so te
cerkve ali verske skupnosti članice Svetovnega cerkvenega
sveta;
- izjavo, da bo cerkev ali verska skupnost v popolnosti spoštovala
zakone in splošno obvezujoče pravne predpise in da bo
tolerantna do ostalih cerkva in verskih skupnosti ter do oseb
brez veroizpovedi.

z določeno versko skupnostjo.
Ločitev države in verskih skupnosti ni posebej deklarirana. Prav
tako ni posebej, z uporabo pojma enakopravnosti, deklarirana
enakopravnost verskih skupnosti. VVeimarska ustava omogoča
verskim skupnostim, da pridobijo pravno sposobnost po pravilih
civilnega ali javnega prava. Posebnega zakona o verskih
skupnostih v Nemčiji ni, pač pa verske skupnosti lahko pridobijo
pravno osebnost oziroma postanejo pravne osebe zasebnega
prava po pravilih civilnega prava (Burgerliches Gesetzbuch Paragraph 21) in sicer kot nepridobitno društvo z vpisom v register društev pristojnega upravnega organa.
Druga možnost pa je, da pridobi verska skupnost pravno
osebnost po javnem pravu in postane javnopravni subjekt, kar s
posebnim aktom ugotovi ministrstvo za kultne oz. verske zadeve
posamezne zvezne dežele.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati npr. na Bavarskem so, da skupnost
na podlagi svojega statuta in števila članov jamči daljši obstoj
(vsaj eno generacijo - 30 let) in da zajema določen odstotek
prebivalstva (1 promil) ter da je ustrezno organizirana. Ob izpolnitvi
predpisanih pogojev je vsaki verski skupnosti, ki je pravna oseba
po civilnem pravu, zagotovljena možnost, da pridobi javnopravni
status.

Ministrstvo za kulturo v upravnem postopku razišče ali morda
ustanovitev in dejavnost cerkve ali verske skupnosti ni v nasprotju
s tem zakonom ali ostalimi zakoni, za zaščito varnosti občanov in
javnega reda, zdravja in morale, principom človečnosti in strpnosti.
Zoper odločbo o zavrnitvi registracije je možno podati predlog za
proučitev odločbe Republiškemu Vrhovnemu sodišču.

Verske skupnosti, ki imajo javnopravni status, so upravičene, da
v skladu z deželnopravnimi določili od svojih pripadnikov pobirajo
davek. S tem pa se verskim skupnostim ne podeljuje zgolj pravica,
temveč jim ustava zagotavlja, da država tudi izterja prispevke, ki
jih določijo verske skupnosti. Na Bavarskem ima priznano
javnopravno osebnost 16 verskih skupnosti, od katerih možnost
pobiranja cerkvenega davka koristijo 4 verske skupnosti.

Madžarska
Pravni položaj verskih skupnosti je urejen s posebnim Zakonom
o svobodi vesti in svobodi veroizpovedi ter o cerkvah št. IV. iz leta
1990.
Temeljna načela, ki opredeljujejo položaj verskih skupnosti so
zapisana v 15. in 16. členu navedenega zakona, ki upoštevaje
Madžarsko ustavo (3. odstavek 60. člen), pravi, da delujejo cerkve
oziroma verske skupnosti ločeno od države, da imajo cerkve
enake pravice in obveznosti ter da država ne sme ustanoviti
nikakršnega organa, ki bi dajal direktive in nadzoroval verske
skupnosti. Glede na navedeno je ponovno potrebno ugotoviti, da
položaj verskih skupnosti določajo že opredeljena načela ločitve
države in verskih skupnosti, enakopravnosti verskih skupnosti
in svobodnega delovanja verskih skupnosti.

Češka
Razmerje med državo in verskimi skupnostmi urejata naslednja
pravna vira: Zakon o svobodi veroizpovedi in položaju cerkva in
verskih skupnosti, ki ga je 4. julija 1991 sprejela skupščina Češke
in Slovaške federativne republike in Zakon o registraciji cerkva in
verskih skupnosti, ki ga je 19. marca 1992 sprejel Češki narodni
svet.
Ustava Češke republike z dne 16.12.1992 ne vsebuje določb, ki
bi opredeljevale verske skupnosti oziroma njihovo razmerje do
države.

Verska skupnost postane pravna oseba na podlagi predpisov
državljanskega prava z evidentiranjem pri pristojnem sodišču.

Iz 4. člena Zakona o svobodi veroizpovedi in položaju cerkva in
verskih skupnosti izhajajo naslednje posledice: Za cerkev ali
versko skupnost se šteje prostovoljno združenje oseb iste
veroizpovedi v organizacijo z lastno strukturo, organi, internimi
predpisi in obredi. Država priznava za verske skupnosti le tiste,
ki so registrirane po tem zakonu. Registrirane cerkve in verske
skupnosti so pravne osebe.

Pogoji za evidentiranje verske skupnosti so naslednji:
- da je cerkev ustanovilo najmanj sto fizičnih oseb;
- da je cerkev sprejela svoj statut;
- da je izvolila svoje upravne organe in organe zastopanja;
- da se ustanovitelji izjavijo, da organizacija, ki so jo ustanovili
opravlja verske dejavnosti, ki niso v nasprotju z ustavo in ne
kršijo nobenega zakona;
- statut mora vsebovati ime, sedež, organizacijsko strukturo
cerkve, statut in naziv organizacijskih striktur, če so le te pravne
osebe.

Navedeni zakon primeroma našteva področja delovanja cerkva
in verskih skupnosti, ki npr. nudijo duhovne in gmotne usluge,
poučujejo vero, izdajajo tisk ustanavljajo založbe in tiskarne,
ustanavljajo in izvajajo delovanje lastnih kulturnih, zdravstvenih
in socialnih ustanov etc. Vendar izvajanje primeroma naštetih
dejavnosti ne sme biti v nasprotju z ustavo, ne sme ogrožati
varnosti občanov in javnega reda, zdravja in morale ali pravic in
svoboščin drugih, neodvisnost in ozemeljsko celovitost države.

Naziv cerkve ne sme biti identičen oziroma se ga ne sme zamenjati
z nazivom že registrirane cerkve.
V primeru, da verska skupnost krši zakon, uvede javni tožilec
pravdo zoper to versko skupnost.
V ustanovah, organizacijah strogo zaprtega tipa (npr. socialnih,
zdravstvenih zavodih, zaporih itd.) je oskrbovalcem oziroma
zapornikom zagotovljeno individualno ali skupno uresničevanje
njihovih verskih potreb.

Za registracijo cerkva in verskih skupnosti je na podlagi Zakona
o registraciji cerkva in verskih skupnosti pristojno Ministrstvo za
kulturo češke republike.
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Na pobudo učencev, študentov in staršev lahko verske skunosti
v vzgojnih in izobraževalnih ustanovah, ki jih vdržuje država,
opravljajo versko izobraževanje - poučujejo verouk, kot neobvezni
fakultativni predmet.

Verske skupnosti lahko opravljajo vse tiste dejavnosti - vzgojno
izobraževalne, kulturne, socialne, zdravstvene, športne,
dejavnosti varstva otrok in mladine - ki jih zakon ne predvideva
izključno kot nalogo države ali njenega organa, ustanove.
Če ustanove iz prejšnjega odstavka opravljajo tisto koristno
dejavnost, ki je tudi državna naloga, je država dolžna, da za
delovanje teh ustanov zagotovi državno subvencijo iz proračuna.
Na osnovi predloga je mogoče dodeliti proračunsko subvencijo
tudi za druge dejavnosti verskih skupnosti, ki niso citirane v
prejšnjem odstavku (npr. izdatki za kadre, vzdrževanje cerkve
itd.), o čemer odloča parlament.

IV. FINANČNE POSLEDICE
Z uveljavitvijo zakona ne bodo nastopile nobene finančne posledice
za državni proračun oziroma za proračune lokalnih skupnosti.

razlogov ne morejo obiskovati verskih obredov izven omenjenih
zavodov, lahko na njihovo željo ali na željo njihovih svojcev obišče
oseba pooblaščena za izvajanje duhovniške dejavnosti.

V. BESEDILO ČLENOV
I. SPLOŠNE DOLOČBE

Dejavnost iz prvega odstavka se izvaja v skladu s pogoji, ki jih
določi z notranjim aktom pristojni organ javnega zavoda ali zavoda,
ki ima koncesijo za opravljanje javne službe.

1. člen
Verska skupnost je prostovoljno, nepridobitno združenje fizičnih
oseb, ki se združujejo zaradi enakega verskega prepričanja in
izpovedovanja iste vere zaradi opravljanja verskih dejavnosti.

II. USTANOVITEV VERSKE SKUPNOSTI
7. člen

Verska skupnost po tem zakonu je pravna oseba zasebnega
prava.

Versko skupnost lahko ustanovi najmanj sto polnoletnih
državljanov Republike Slovenije ali tujcev s stalnim prebivališčem
v Republiki Sloveniji, ki na ustanovnem zboru sprejmejo sklep o
ustanovitvi in pravila verske skupnosti.

Verska skupnost oziroma njen posamezni sestavni del postane
pravna oseba z dnem, ko jo pristojni organ po pravnomočnosti
odločbe o registraciji vpiše v register verskih skupnosti in njihovih
posameznih sestavnih delov.

III. REGISTRACIJA VERSKE SKUPNOSTI

2. člen

8. člen

Delovanje verske skupnosti mora biti javno in v skladu z Ustavo,
zakoni in drugimi predpisi Republike Slovenije.

Za registracijo verske skupnosti in njenih sestavnih delov je
pristojno ministrstvo, pristojno za notranje zadeve (v nadaljnjem
besedilu:" pristojni organ").

Verska skupnost se ne sme ukvarjati s pridobitno dejavnostjo.
3. člen

Zoper odločbo pristojnega organa je dopusten upravni spor.

Verskega pouka se osebe mlajše od 15 let lahko udeležujejo
samo po predhodni pisni privolitvi njihovih staršev ali skrbnikov.

9. člen
Prijava za registracijo mora vsebovati:
a. podatke:
- ime verske skupnosti
- sedež verske skupnosti
- imena, priimke, stalna prebivališča in overjene podpise
ustanoviteljev
- ime in priimek predstavnika verske skupnosti in njegov overjen
podpis
- odtis pečata z imenom verske skupnosti

4. člen
Verska skupnost prijavi zgradbe oziroma prostore v zgradbi, ki
so določeni za opravljanje verskih obredov in - ali verskega pouka
upravni enoti, na območju katere je zgradba oziroma prostor v
katerem se opravljajo verski obredi in - ali verski pouk.
5. člen
Verske obrede zunaj prostorov iz 4. člena ima verska skupnost
lahko v skladu s predpisi, ki urejajo javne shode in javne prireditve.

b. priloge:
- zapisnik ustanovnega zbora s sklepom o ustanovitvi
- pravila verske skupnosti
- osnovno informacijo o vsebini verovanja
- opredelitev verskega pouka in verskega obreda
- način zagotavljanja javnosti dela verske skupnosti.

6. člen
Osebe, ki so v bolnišnicah, domovih za ostarele, v zaporih ali
drugih podobnih javnih zavodih, ki iz zdravstvenih in drugih
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14. člen

Predstavnik verske skupnosti je polnoletni državljan Republike
Slovenije ali tujec s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki
versko skupnost predstavlja pred državnimi organi in izjavlja voljo
verske skupnosti.

Če verska skupnost spremeni podatke in priloge, potrebne za
registracijo verske skupnosti oziroma njenega posameznega
sestavnega dela, mora predstavnik verske skupnosti pri
pristojnem organu vložiti prijavo za vpis spremembe v 15 dneh
od nastale spremembe.

Ime verske skupnosti se mora bistveno razlikovati od imen drugih
že registriranih verskih skupnosti tako, da zamenjava ni možna.

Za vpis spremembe se smiselno uporablja 10. člen tega zakona.

Ime verske skupnosti ne sme vsebovati besedne zveze
"Republika Slovenija" in imen državnih organov ter institucij.

IV. FINANCIRANJE

Ime verske skupnosti ne sme biti žaljivo ali zavajajoče, iz imena
pa mora biti razvidno, da gre za versko skupnost po tem zakonu.

15. člen

Verska skupnost mora v pravnem prometu uporabljati le svoje
registrirano ime.

Verske skupnosti lahko pridobivajo sredstva za svoje delovanje:
- iz lastnih virov, kot so dohodki iz lastnega premoženja, dediščine
in darila, prispevki vernikov ipd.
- iz namenskih ali nenamenskih podpor proračunov lokalne
skupnosti ali Republike.

Sedež verske skupnosti, ki se registrira po tem zakonu oziroma
njenega posameznega sestavnega dela mora biti v Republiki
Sloveniji.

16. člen

10. člen

Zunaj prostorov verskih skupnosti smejo le te pobirati prostovoljne
prispevke le z dovoljenjem upravne enote, pristojne za območje,
na katerem naj bi se prispevki zbirali.

Pristojni organ je dolžan o prijavi za registracijo verske skupnosti
odločiti v roku 30 dni od njenega prejema.
če pristojni organ ugotovi, da prijava za registracijo verske
skupnosti ni popolna oziroma, da podatki in priloge iz prijave za
registracijo verske skupnosti niso v skladu z določbami tega
zakona, pisno opozori na to vložnika in mu določi rok, v katerem
je potrebno zahtevo za registracijo verske skupnosti dopolniti
oziroma uskladiti.

V. PRENEHANJE VERSKE SKUPNOSTI
17. člen
Verska skupnost lahko preneha po sklepu pristojnega organa
verske skupnosti ali po samem zakonu.

Rok iz prejšnjega odstavka ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši
od 3 mesecev.

Verska skupnost kot pravna oseba preneha z izbrisom iz registra
na podlagi pravnomočne odločbe o izbrisu.

Če vložnik v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni oziroma ne
uskladi podatkov in prilog prijave za registracijo verske skupnosti,
se šteje, da je vložnik prijavo za registracijo verske skupnosti
umaknil.

18. člen
Pristojni organ verske skupnosti lahko sprejme sklep o prenehanju
verske skupnosti.

11. člen
Sklep o prenehanju verske skupnosti mora vsebovati pravnega
naslednika, na katerega se po poravnavi vseh obveznosti
prenese premoženje verske skupnosti. Proračunska sredstva
se vrnejo v proračun.

Prijavi za registracijo posameznega sestavnega dela verske
skupnosti je potrebno priložiti izjavo registrirane verske skupnosti,
da ima v svoji sestavi posamezni sestavni del ter ime in priimek
predstavnika posameznega sestavnega dela verske skupnosti,
ki mora biti državljan Republike Slovenije ali tujec s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji.

O sklepu iz prejšnjega odstavka tega člena mora predstavnik
verske skupnosti v 30 dneh obvestiti pristojni organ.

12. člen

19. člen

Register verskih skupnosti in njihovih posameznih sestavnih
delov vsebuje naslednje rubrike: zaporedna številka, ime verske
skupnosti oziroma njenega posameznega sestavnega dela, datum odločbe o registraciji, datum vpisa, sedež verske skupnosti
oziroma njenega posameznega sestavnega dela ter ime in priimek
predstavnika verske skupnosti oziroma njenega posameznega
sestavnega dela.

Po samem zakonu verska skupnost preneha, če dejansko
preneha delovati ali če deluje v nasprotju z Ustavo, zakoni in
drugimi predpisi Republike Slovenije.
20. člen
Pristojni organ v primerih iz 18. in 19. člena tega zakona na podlagi
pravnomočne odločbe izbriše versko skupnost iz registra.

13. člen
21. člen
Register verskih skupnosti in njihovih posameznih sestavnih
delov je javen.
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Če verska skupnost v primeru prenehanja ne ravna po drugem
odstavku 18. člena ali če preneha verska skupnost po 19. členu
tega zakona, odloči o prenosu premoženja, v skladu s predpisi o
likvidaciji pravnih oseb zasebnega prava, določen pristojni državni
organ.
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prebivališč in overjenih podpisov ustanoviteljev in tudi ne priložiti
zapisnika ustanovnega zbora s sklepom o ustanovitvi verske
skupnosti.

Odločitev nadomesti sklep iz drugega odstavka 18. člena tega
zakona.
VI. KAZENSKE DOLOČBE

24. člen

22. člen

Verske skupnosti in njihovi posamezni sestavni deli, ki so do
11.6.1998 prijavile svoje delovanje na osnovi dosedanjih predpisov,
nadaljujejo delo po določbah dosedanjega zakona še leto dni od
začetka veljavnosti tega zakona.

Z denarno kaznijo najmanj 300.000,00 tolarjev se za prekršek
kaznuje verska skupnost oziroma njen posamezni sestavni del:
1. če sprejme k verskemu pouku osebo mlajšo od 15 let, brez
predhodne pisne privolitve njenih zakonitih zastopnikov (3.
člen);
2. če ne prijavi zgradb oziroma prostorov v zgradbi, ki so določeni
za trajno opravljanje verskih obredov in verskega pouka
upravni enoti na območju katere so (4. člen);
3. če v pravnem prometu ne uporablja imena verske skupnosti,
vpisanega v register verskih skupnosti (7. odst. 9. člena);
4. če ne ravna v skladu s prvim odstavkom 14. člena tega zakona;
5. če brez dovoljenja upravne enote, pristojne za določeno
območje, pobira prostovoljne prispevke zunaj svojih prostorov
(16. člen);

Verska skupnost, ki namerava tudi po novem zakonu ohraniti
status pravne osebe zasebnega prava, mora pravočasno - v
roku leta dni od začetka veljavnosti tega zakona, pri pristojnem
organu vložiti zahtevo za registracijo verske skupnosti, ki jo določa
9. člen tega zakona.
Verska skupnost, ki ne namerava ohraniti statusa pravne osebe
zasebnega prava, izgubi status pravne osebe zasebnega prava
po samem zakonu, z iztekom roka, določenega v drugem
odstavku tega člena.
O pravočasni zahtevi za registracijo verske skupnosti iz drugega
odstavka tega člena odloča pristojni organ v postopku, ki ga
določa 8. člen tega zakona.

Z denarno kaznijo najmanj 70.000,00 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorno osebo verske skupnosti oziroma
njenega posameznega sestavnega dela, ki stori katero od dejanj
iz drugega odstavka tega člena

25. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o pravnem
položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list SRS,
št. 15/76,42/86, in Uradni list RS, št. 22/91).

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen

26. člen

Verski skupnosti, katere več kot stoletna prisotnost in delovanje
na ozemlju sedanje Republike Slovenije je splošnoznano dejstvo,
v prijavi za registracijo ni potrebno navesti imen, priimkov, stalnih

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

V. OBR
Predlagatelj v razpravo in sprejetje daje Zakon o verskih
skupnostih (v nadaljevanju: predlog zakona) kot splošen organizacijski zakon, ki ureja temeljna vprašanja v zvezi z
opredelitvijo verske skupnosti kot združenja sui generis, ki ga
Ustava vsebinsko ni opredelila in pridobitvijo pravne osebnosti
verske skupnosti oziroma registracijo verske skupnosti. Hkrati
predlog zakona vsebuje pravila, v primeru združevanja fizičnih
oseb, ki se zaradi enakega verskega prepričanja združujejo v
versko skupnost. Predlog določa tudi okvire za realizacijo
navedenih pravic in zakonske garancije za zagotavljanje
nemotenega uresničevanja teh pravic oziroma določila v zvezi z
registracijo verskih skupnosti.

skupnosti, ustavno določeni položaj. V definiciji - v prvem odstavku
1. člena - je poudarjen predvsem skupen interes, ki opredeljuje
specifičnost verske skupnosti v primerjavi z drugimi prostovoljno
ustanovljenimi združenji oziroma organizacijami. Ta specifičnost
je svobodno izražanje vere v skupnosti z drugimi oziroma
uresničevanje veroizpovedi, zaradi opravljanja verskih dejavnosti
v verski skupnosti. Takšne skupnosti prostovoljno ustanavljajo
tisti, ki jih združuje enako versko prepričanje in izpovedovanje
iste vere.
Hkrati je predlagatelj izrecno izključil nekatere interese, ki ne
morejo biti podlaga za ustanovitev verske skupnosti. Izhajajoč iz
načela nepridobitnosti je predlagani zakon versko skupnost
opredelil kot nepridobitno združenje, ki se ne sme ukvarjati s
pridobitno dejavnostjo, pač pa je namenjeno izključno opravljanju
verskih dejavnosti. Ustanavljanje in delovanje pravnih subjektov,
zaradi opravljanja pridobitne dejavnosti je namreč urejeno z
dnigimi predpisi. Za uresničevanje teh interesov omogoča pravni
red Republike Slovenije, na podlagi 74. člena Ustave Republike
Slovenije, druge oblike organiziranosti.

Javni interes, katerega nosilka je država, zahteva, da je versko
skupnost kot ustavnopravno kategorijo potrebno opredeliti.
Predlagatelj se je v prvem odstavku 1. člena odločil za definicijo
verske skupnosti, ki zaradi svoje splošnosti in abstraktnosti ne
pomeni kršitev ustavno določenega položaja verskih skupnosti,
pač pa zgolj ugotavlja osnovni namen verskih skupnosti in
zagotavlja vsem združenjem, ki so se sama opredelila kot verske
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Z drugim odstavkom 1. člena predloga zakona je predlagatelj
določil naslovnika tega zakona - verske skupnosti, ki so pravne
osebe zasebnega prava. Navedeni odstavek v povezavi s tretjim
odstavkom navedenega člena, omogoča vsem organizacijam, ki
se same opredelijo kot verske skupnosti, da po določbah tega
zakona pridobijo pravno osebnost.

obiskati verskih obredov izven omenjenih zavodov, je država
zagotovila pooblaščencem verskih skupnosti oziroma
duhovnikom, zakonsko pravico opravljanja verskih obredov v
navedenih zavodih, kipa jo je mogoče udejaniti le z upoštevanjem
pogojev, ki jih določi z notranjim aktom pristojni organ
posameznega javnega zavoda ali zavoda, ki ima koncesijo za
opravljanje javne službe.

Glede javnega delovanja verskih skupnosti (prvi odstavek 2. člena
predloga zakona) se le-ta nanaša na delovanje verske skupnosti
v celoti, kot tudi na, v registru verskih skupnosti, vpisane podatke.
V prvi vrsti pomeni javnost delovanja verskih skupnosti
omogočanje verskim skupnostim, da se v javnosti pojavljajo in
delujejo. Po drugi strani pa je zaradi varovanja pravic tretjih oseb
nujno, da je register verskih skupnosti javen. Organ, pristojen za
vodenje registra verskih skupnosti, mora dovoliti vpogled vanj in
izdati izpiske iz registra vsakomur, ki ima za to upravičen interes.

Glede samega akta ustanovitve določa predlog zakona najmanj
sto polnoletnih državljanov Republike Slovenije ali tujcev s stalnim
prebivališčem u Republiki Sloveniji, ki ustanovijo versko skupnost
na ustanovnem zboru, na katerem sprejmejo sklep o ustanovitvi
in pravila verske skupnosti. V razpravi z verskimi skupnostmi so
bila stališča o potrebnem najmanjšem številu ustanoviteljev
različna: od treh, deset, petdeset, sto, do tisoč.
Posebno poglavje namenja predlagani zakon registraciji verske
skupnosti, na katero tudi veže nastanek pravne osebe zasebnega
prava. Glede na dosedanjo razpravo je za registracijo verske
skupnosti predlagana pristojnost ministrstva pristojnega za
notranje zadeve. Registracija temelji na "sistemu dovoljenja", po
katerem je za registracijo verske skupnosti potrebno dobiti
dovoljenje pristojnega državnega organa. Odločba, ki jo v ta namen
izda državni organ, in s katero se registrira verska skupnost, ima
konstitutivni učinek. Pravna teorija govori o konstitutivni naravi
pravnih aktov tedaj, kadar ti akti ustanavljajo, spreminjajo ali
ukinjajo neko pravno stanje ali razmerje. Glede na konstitutivno
pravno naravo odločbe državnega organa, s katero se omogoči
verski skupnosti pridobiti pravno osebnost, je razumljivo, da se
smatra verska skupnost za registrirano ■ pravno osebo
zasebnega prava - šele tedaj, ko državni organ izda ustrezno
odločbo in ne tedaj, ko so ustanovitelji na ustanovnem sestanku
ustanovili versko skupnost oziroma sprejeli pravila verske
skupnosti ter s tem izrazili svojo voljo za ustanovitev verske
skupnosti.

Osnovno načelo urejanja pravice do svobode vesti in verske
svobode je v tem, da se verska skupnost lahko ustanovi samo z
namenom opravljanja takšne verske dejavnosti, ki je v skladu z
pravnim redom Republike Slovenije (prvi odstavek 2. člena
predloga zakona). Delovanje verskih skupnosti je svobodno, razen
kolikor le-to ni "v mejah zakona, ki velja za vse". Ta omejitev
uresničevanja ustavnega načela svobodnega delovanja verskih
skupnosti je potrebna zaradi zaščite družbenih interesov oziroma
javnega interesa, ki ga uveljavlja država.
Določba 3. člena predloga zakona, ki pravi, da se verskega pouka
lahko udeležijo osebe mlajše od 15 let samo po predhodni pisni
privolitvi njihovih staršev aH skrbnikov, je izraz ustavno zajamčene
pravice svobode vesti, ki jo določa 41. člen Ustave Republike
Slovenije:" Starši imajo pravico, da v skladu s svojim prepričanjem,
zagotavljajo svojim otrokom versko in moralno vzgojo. Usmerjanje
otrok glede verske in moralne vzgoje mora biti v skladu z otrokovo
starostjo in zrelostjo ter z njegovo svobodo vesti, verske in druge
opredelitve ali prepričanja". Predlagatelj in večina verskih skupnosti
meni, da je navedena določba v primerjavi z dosedanjo ureditvijo,
ki določa starostno mejo 18. let in v večji meri upošteva interes
staršev, glede na čas in okolje bolj uravnotežena in prilagojena
razvojnim zmožnostim naših otrok. V našem pravnem redu ima
otrok po 15. letu starosti pravico do zdravniškega posvetovanja
brez privolitve staršev - zakon o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Ur. I. RS, št. 9/92, 13/93, 9/96).
Osnovnošolska obveznost po zakonu o osnovni šoli (Ur. I. RS.,
št. 12/96) traja osem let, torej do 15. leta otrokove starosti. V
skladu z zakonom o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja
(Ur. I. SFRJ, št. 60/89, 42/90) lahko otroci sklenejo delovno razmerje,
ko dopolnijo 15 let starosti. Po zakonu o društvih (Ur. I. RS, št. 60/
95) se lahko v društvo včlani otrok do dopolnjenega 15. leta, če
podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, ki ga tudi
zastopa v organih društva.

Zakonski pogoji za registracijo verske skupnosti so formalne in
vsebinske narave. V danem primeru gre za presojo pristojnega
organa ali zahteva za registracijo vsebuje zakonsko predpisane
podatke in priloge oziroma ali je prizadet javni interes, ki ga določa
prvi odstavek 2. člena predloga zakona, ki pravi, da mora biti
delovanje verske skupnosti v skladu z Ustavo, zakoni in drugimi
predpisi Republike Slovenije.
Če pristojni organ ugotovi, da zahteva za registracijo ne vsebuje
vseh zakonsko predpisanih podatkov in prilog oziroma, da podatki
in priloge iz zahteve za registracijo niso v skladu z določbami
tega zakona, pristojni organ o tem pisno opozori vložnika in mu
določi rok (najmanj 15 dni - največ 3 mesece), v katerem je
potrebno zahtevo za registracijo dopolniti oziroma uskladiti.
Če vložnik v določenem roku prijave ne dopolni oziroma ne uskladi,
se šteje, da je zahteva za registracijo umaknjena. Če pristojni
organ ugotovi, da prijava vsebuje vse zakonsko predpisane
podatke in priloge oziroma, da javni interes ni prizadet, po preteku
zakonsko določenega roka (30 dni) izda odločbo o registraciji
verske skupnosti in registrirano versko skupnost vpiše v register verskih skupnosti.

Namen določbe 4. člena predloga zakona, ki pravi, da je poslopja
oziroma prostore, v katerih verske skupnosti opravljajo verske
obrede in verski pouk, potrebno prijaviti pristojni upravni enoti je,
da država iz razlogov javnega reda in miru razpolaga z navedeno
vrsto informacije.
Določba 5. člena, ki pravi, da ima verska skupnost verske obrede
zunaj prostorov iz prvega odstavka 4. člena lahko v skladu s
predpisi, ki urejajo javne shode in javne prireditve, je potrebna
zaradi razlogov javnega reda in miru in zagotavljanja enake
obravnave verskega in drugih namenov združevanja, ki jih z
definicijo javnega shoda in javne prireditve določa Zakon o javnih
shodih in prireditvah (Ur. I. RS, št. 20/73, 42/86 in 8/90).

Z registracijo postane verska skupnost pravna oseba zasebnega
prava. Pravni red skupini posameznikov, ki so se s pomočjo
prvega odstavka 1. člena predloga zakona sami prepoznali in
opredelili kot verska skupnost, s tem prizna lastnost pravnega
subjekta. V konkretnem primeru predstavlja substrat pravne osebe
personalni element (ljudje). V našem pravnem sistemu so verske
skupnosti, izhajajoč iz načela ločenosti države in verskih
skupnosti, institucije zasebnega, civilnega prava oziroma pravne
osebe zasebnega prava, ker brez državnega pooblastila -

Da bi država zagotovila ustavno pravico svobode veroizpovedi
osebam, ki so v bolnišnicah, domovih za ostarele ali v drugih
podobnih zavodih, ki iz zdravstvenih ali drugih razlogov ne morejo
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koncesije - ne morejo opravljati javnih funkcij, katerih nosilec je
npr. država, kot pravni subjekt javnega prava.

Verska skupnost lahko preneha na podlagi volje pripadnikov
verske skupnosti ali po samem zakonu. Pristojni organ verske
skupnosti lahko sprejme sklep o prenehanju verske skupnosti in
o tem obvesti pristojni državni organ. Pristojni državni organ lahko
iz registra izbriše verske skupnosti, ki so dejansko prenehale
delovati. Pristojni državni organ bo moral, v skladu z načeli
splošnega upravnega postopka, ugotoviti, da je verska skupnost
dejansko prenehala z delovanjem (da ni več pripadnikov verske
skupnosti, ki bi se udeleževali verskih obredov, oblikovali organe
verske skupnosti etc). Z izbrisom iz registra verskih skupnosti,
verska skupnost izgubi pravno osebnost. Z namenom varovanja
verskih skupnosti pred samovoljnim ravnanjem pristojnega
državnega organa, veže predlog zakona izbris iz registra verskih
skupnosti na pravnomočno odločbo.

Predlog zakona uvaja institut predstavnika verske skupnosti, ki
versko skupnost predstavlja pred državnimi organi in izjavlja voljo
verske skupnosti, ki jo v konkretnem primeru oblikuje pristojni
organ verske skupnosti. Zaradi razlogov smotrnosti pri
predstavljanju verske skupnosti in (jasnosti) poenostavitve
komunikacije med versko skupnostjo in državnimi organi, je
predlagatelj uvedel institut predstavnika verske skupnosti, ki mora
biti polnoletni državljan Republike Slovenije ali tujec s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji. Ob tem je potrebno poudariti,
da predstavnik verske skupnosti ni nujno tudi duhovni vodja
verske skupnosti.
Zagotovitvi pravne varnosti oseb, s katerimi vstopajo verske
skupnosti v medsebojna razmerja, je namenjena dolžnost, ki
verskim skupnostim nalaga izbiro takšnega imena, ki se razlikuje
od imena drugih verskih skupnosti. Predlagatelj tudi meni, da ime
verske skupnosti ne sme biti žaljivo ali zavajajoče, in da mora biti
iz njega razvidno, da gre za združevanje po tem zakonu ter da
besedne zveze Republika Slovenija ni mogoče uporabljati v imenu
verske skupnosti.

Ker so verske skupnosti, v času svojega obstoja, lahko subjekt
lastninske pravice - lastnik premoženja, je, v skladu z načelom
neprofitnosti, potrebno urediti vprašanje njegovega prenosa v
primeru prenehanja verske skupnosti. V skladu z načelom
samostojnosti predlagani zakon določa, da verska skupnost, v
primeru prenehanja, sama določi pravnega naslednika svojega
premoženja. V primeru, da takšnega sklepa verska skupnost ob
razidu ne sprejme, predlagani zakon določa pristojnost državnega
organa, ki naj izvede likvidacijski postopek.

Sedež verske skupnosti mora biti v Republiki Sloveniji, ker pridobi
verska skupnost pravno subjektiviteto po državnem pravu
oziroma pravu Republike Slovenije.

S kazenskimi določbami so posebej, kot prekršek, sankcionirana
ravnanja, ki so v nasprotju z nekaterimi določbami tega zakona.
Predvidene so denarne kazni za verske skupnosti oziroma njene
posamezne sestavne dele in njihove odgovorne osebe.

Predlagani zakon omogoča pridobitev pravne subjektivitete tudi
posameznemu sestavnemu delu že registrirane verske skupnosti,
ki ga registrira predstavnik verske skupnosti, ki ima v sestavi
posamezen sestavni del. Predstavnik posameznega sestavnega
dela verske skupnosti mora biti polnoletni državljan Republike
Slovenije ali tujec s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

S prehodnimi in končnimi določbami predlog zakona ureja tista
vprašanja, ki se bodo odprla v primeru njegovega sprejetja.
Določba 24. člena omogoča verskim skupnostim in njihovim
posameznim sestavnim delom, ki so do 11. 6. 1998 prijavili svoje
delovanje na osnovi dosedanjih predpisov, da nadaljujejo delo po
določbah novega zakona še leto dni od začetka veljavnosti novega
zakona.

Glede javnosti podatkov, vpisanih v register verskih skupnosti
oziroma njenih posameznih sestavnih delov je predlagatelj določil,
da osebni podatki ustanoviteljev, upoštevajoč 38. člen Ustave
Republike Slovenije in Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni
list SRS, št. 8/90, 10, 17 in 19/91 in Uradni list RS, št. 13/93, 66/
93), niso javni.

Verska skupnost, ki namerava tudi po novem zakonu ohraniti
status pravne osebe zasebnega prava, mora pravočasno, v roku
enega leta od začetka veljavnosti novega zakona, pri pristojnem
državnem organu vložiti zahtevo za registracijo verske skupnosti
oziroma njenega posameznega sestavnega dela, kot jo določa
novi zakon.

Ker so za opravljanje vsakršne dejavnosti potrebna finančna
sredstva, vsebuje predlagani zakon tudi določbe, s katerimi
opredeljuje naslove, iz katerih verske skupnosti zbirajo potrebna
sredstva. Predlog zakona je določil, da so verske skupnosti
nepridobitna združenja, ki se ne smejo ukvarjati z pridobitno
dejavnostjo, vendar se lahko financirajo iz lastnih virov, kot so
dohodki od lastnega premoženja, tako, da lahko svoje premoženje
organizirajo na podjetniški način, kot ga predpisuje 74. člen Ustave
Republike Slovenije.

Predlog zakona ne ohranja določbe 22. a člena Zakona o pravnem
položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list. SRS,
št. 15/76,42/86 in Uradni list RS, št. 22/91), na podlagi katere je
spričevala Srednje verske šole v Vipavi in Srednje verske šole v
Zelimljem ter diplome Teološke fakultete v Ljubljani z oddelkom v
Mariboru šteti za javne listine.

V navedenem primeru pridobi premoženje lastno pravno
subjektiviteto in obveznosti, ki jih temu pravnemu subjektu nalaga
poseben zakon - Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 30/93 in 82/94). Verske skupnosti pa imajo še dodatno možnost
pridobivanja materialnih sredstev in sicer kot darila, dediščine,
prostovoljne prispevke vernikov ali simpatizerjev verske
skupnosti.

Z zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93) in
Odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani je bila problematika
diplom Teološke fakultete Univerze v Ljubljani kot javnih listin že
rešena.
Enako velja za srednje šole (danes gimnazije) vželimljah in Vipavi.
Podlaga za javno veljavnost njihovih spričeval je dana v zakonodaji
iz leta 1996 (zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja; Zakon o gimnazijah).

Namen določbe predloga zakona, da se prostovoljni prispevki
zunaj prostorov verskih skupnosti smejo pobirati le z dovoljenjem
pristojne uprave za notranje zadeve je v tem, da se verniki,
organizirani v versko skupnost, obravnavajo, iz razlogov javnega
reda in miru, enakopravno kot ateisti, neorganizirani verniki
oziroma vsi pravni subjekti, ki so dolžni za pobiranje prispevkov
imeti dovoljenje pristojne upravne enote.
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Te določbe torej ni treba vgrajevati v ta pravni akt, ker je
problematika sistemsko urejena.
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Vlada Republike Slovenije je na 64. seji dne 4. junija 1998 določila
besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O
VARSTVU ČLOVEKOVIH PRAVIC IN DOSTOJANSTVA
ČLOVEŠKEGA BITJA V ZVEZI Z UPORABO BIOLOGIJE IN
MEDICINE (KONVENCIJA O ČLOVEKOVIH PRAVICAH V
ZVEZI Z BIOMEDICINO) IN DODATNEGA PROTOKOLA O
PREPOVEDI KLONIRANJA ČLOVEŠKIH BITIJ H KONVENCIJI OVARSTVU ČLOVEKOVIH PRAVIC IN DOSTOJANSTVA
ČLOVEŠKEGA BITJA V ZVEZI Z UPORABO BIOLOGIJE IN
MEDICINE,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo;
- prim. Dunja PIŠKUR KOSMAČ, dr. med., državna sekretarka
v Ministrstvu za zdravstvo;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- akademik prof. dr. Jože TRONTELJ, predsednik Komisije za
medicinsko etiko pri Ministrstvu za zdravstvo;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve;
- Vlasta MOČNIK DRNOVŠEK, dr. med., svetovalka ministra v
Ministrstvu za zdravstvo.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah in prosimo, da
ga Državni zbor Republike Slovenije obravnava na prvi naslednji
seji.
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1. člen

prepričane, da je treba spoštovati človeka kot posameznika in
kot pripadnika človeške vrste, in ker priznavajo pomen
zagotavljanja dostojanstva človeškega bitja;

Ratificirata se Konvencija o varstvu človekovih pravic in
dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine (Konvencija o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino),
sklenjena v Oviedu (Asturija) 4. aprila 1997 in Dodatni protokol o
prepovedi kloniranja človeških bitij h Konvenciji o varstvu
človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z
uporabo biologije in medicine, sklenjen v Parizu 12. januarja 1998.

ker se zavedajo, da bi neustrezna uporaba biologije in medicine
lahko privedla do dejanj, ki bi ogrozila človekovo dostojanstvo;
ker trdijo, da je treba napredek v biologiji in medicini uporabiti v
korist sedanjih in prihodnjih generacij;
ker poudarjajo potrebo po mednarodnem sodelovanju, zato da
bo vse človeštvo lahko imelo koristi od biologije in medicine;

2. člen
Konvencija in dodatni protokol se v angleškem izvirniku in v
slovenskem prevodu glasita:

ker se zavedajo pomena spodbujanja javne razprave o
vprašanjih, ki se zastavljajo v zvezi z uporabo biologije in medicine, in o odgovorih, ki jih je treba dati nanje;
v želji, da vse pripadnike družbe spomnijo na njihove pravice in
odgovornosti;

KONVENCIJA O VARSTVU
ČLOVEKOVIH PRAVIC IN
DOSTOJANSTVA ČLOVEŠKEGA BITJA
V ZVEZI Z UPORABO BIOLOGIJE IN
MEDICINE:

ob upoštevanju dela Parlamentarne skupščine na tem področju,
vključno s Priporočilom št. 1160 (1991) o pripravi konvencije o
bioetiki;
odločene, da v zvezi z uporabo biologije in medicine sprejmejo
ukrepe, potrebne za zaščito dostojanstva človeka ter temeljnih
pravic in svoboščin posameznika,
sporazumele o naslednjem:

KONVENCIJA O ČLOVEKOVIH
PRAVICAH V ZVEZI Z BIOMEDICINO
I. poglavje - splošne določbe
Oviedo, 4. IV. 1997
1. člen - namen in predmet
Pogodbenice te konvencije varujejo dostojanstvo in identiteto vseh
človeških bitij in vsakomur brez razlikovanja jamčijo spoštovanje
njegove duševne in telesne nedotakljivosti in drugih pravic in
temeljnih svoboščin v zvezi z uporabo biologije in medicine.

Preambula
Države članice Sveta Evrope, druge države in Evropska
skupnost, podpisnice te konvencije, so se

Vsaka pogodbenica sprejme v svojo notranjo zakonodajo ukrepe,
potrebne za uresničitev določb te konvencije.

ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki jo
je 10. decembra 1948 razglasila Generalna skupščina Združenih
narodov;

2. člen - prvenstvo človeškega bitja
Koristi in skrb za človeka morajo prevladovati nad izključno koristjo
družbe ali znanosti.

ob upoštevanju Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin z dne 4. novembra 1950;

3. člen - pravična dostopnost zdravstvenega varstva

ob upoštevanju Evropske socialne listine z dne 18. oktobra 1961;

Pogodbenice ob upoštevanju zdravstvenih potreb in razpoložljivih
virov sprejmejo ustrezne ukrepe, da v okviru svoje jurisdikcije
zagotovijo pravično dostopnost zdravstvenega varstva ustrezne
kakovosti.

ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih
pravicah ter Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in
kulturnih pravicah z dne 16. decembra 1966;

4. člen - poklicne norme

ob upoštevanju Konvencije o varstvu posameznikov glede na
avtomatsko obdelavo osebnih podatkov z dne 28. januarja 1981;

Vsak zdravstveni poseg, vključno z raziskavami, se mora opraviti
v skladu s poklicnimi dolžnostmi in normami.

tudi ob upoštevanju Konvencije o otrokovih pravicah z dne 20.
novembra 1989;
glede na to, da ima Svet Evrope za cilj ustvariti tesnejšo
povezanost med svojimi članicami in da je eden od načinov za
doseganje tega cilja ohranjanje in nadaljnje uresničevanje
človekovih pravic in temeljnih svoboščin;

II. poglavje - privolitev
5. člen - splošno pravilo
Zdravstveni poseg se sme opraviti šele potem, ko je bila oseba,
ki jo to zadeva, o njem poučena in je vanj prostovoljno privolila.

ker se zavedajo vse hitrejšega razvoja v biologiji in medicini;
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To osebo je treba predhodno ustrezno poučiti o namenu in naravi
posega kot tudi o njegovih posledicah in tveganjih.

IV. poglavje - človeški genom

Oseba, ki jo to zadeva, lahko privolitev kadar koli svobodno
prekliče.

Prepovedana je vsaka oblika zapostavljanja posameznika na
podlagi njegove genetske dediščine.

6. člen - varstvo oseb, ki niso sposobne privoliti

12. člen - napovedne genetske preiskave

1. Ob upoštevanju 17. in 20. člena se sme poseg opraviti na
osebi, ki ni sposobna privoliti, le v njeno neposredno korist.

Preiskave, ki lahko napovedo dedne bolezni ali omogočajo določiti
nosilstvo gena, odgovornega za bolezen, ali odkriti genetsko
nagnjenost ali dovzetnost za bolezen, se smejo opravljati le za
zdravstvene namene ali za znanstvene raziskave v zdravstvene
namene in samo ob ustreznem genetskem svetovanju.

11. člen - nerazlikovanje

2. Kadar mladoletna oseba po zakonu ni sposobna privoliti v
poseg, se sme poseg opraviti samo z dovoljenjem njenega
zastopnika ali zavoda ali osebe ali organa, kot je določeno z
zakonom.

13. člen - posegi na človeškem genomu

Mnenje mladoletne osebe se sorazmerno z njeno starostjo in
stopnjo zrelosti upošteva kot vedno bolj odločilni dejavnik.

Poseg, katerega namen je spremeniti človeški genom, se sme
opraviti le za preventivne, diagnostične ali terapevtske namene,
in to samo, če njegov cilj ni uvesti kakršne koli spremembe v
genom potomcev.

3. Kadar odrasla oseba zaradi duševne nesposobnosti, bolezni
ali podobnih razlogov po zakonu ni sposobna privoliti v poseg, se
sme poseg opraviti le z dovoljenjem njenega zastopnika ali zavoda
ali osebe ali organa, kot je določeno z zakonom.

14. člen - prepoved izbire spola

Posameznika, ki ga to zadeva, je treba v največji možni meri
pritegniti v postopek pridobitve dovoljenja.

Metode oploditve z medicinsko pomočjo se ne smejo uporabiti za
izbiro spola bodočega otroka, razen če naj bi se s tem izognili
hudi dedni bolezni, vezani na spol.

4. Zastopnika, zavod, osebo ali organ, ki so omenjeni v 2. in 3.
odstavku tega člena, je treba poučiti pod enakimi pogoji, kot je
navfedeno v 5. členu.

V. poglavje - znanstveno raziskovanje

5. Dovoljenje, predvideno v 2. in 3. odstavku tega člena, je mogoče
v korist osebe, ki jo to zadeva, kadar koli preklicati.

15. člen - splošno pravilo

7. člen - varstvo oseb z duševnimi motnjami

Znanstveno raziskovanje na področju biologije in medicine je
svobodno ob upoštevanju določb te konvencije in drugih pravnih
določb, ki zagotavljajo varstvo človeka.

Osebi s hudo duševno motnjo se sme brez njene privolitve opraviti
poseg z namenom zdravljenja te motnje le, kadar bi opustitev
takšnega zdravljenja verjetno znatno škodovala njenemu zdravju;
pri tem je treba upoštevati varovalne pogoje, ki jih predpisuje
zakon, vključno s postopki za nadzor, kontrolo in pritožbo.

16. člen - varstvo oseb, na katerih se opravljajo
raziskave

8. člen - nujna stanja

1. Raziskave na ljudeh se smejo opravljati le, če so izpolnjeni vsi
naslednji pogoji:

Kadar zaradi nujnega stanja ni mogoče dobiti ustrezne privolitve,
se sme takoj opraviti vsak medicinsko potreben poseg v korist
zdravja posameznika, ki ga to zadeva.

i) da raziskave na ljudeh ni mogoče nadomestiti z drugo, podobno
uspešno raziskavo,

9. člen - predhodno izražene želje

ii) da nevarnosti, ki jim utegne biti izpostavljena oseba, niso v
nesorazmerju z možnimi koristmi raziskave,

Upoštevajo se želje, ki jih je glede zdravniškega posega
predhodno izrazil bolnik, ki ob posegu ni sposoben izraziti svoje
volje.

iii) da je načrt raziskave odobril pristojni organ, potem ko je
neodvisno proučil njeno znanstveno vrednost, pretehtal
pomembnost cilja raziskave in z vidika več različnih strok
ocenil njeno etično sprejemljivost,

III. poglavje - zasebnost in pravica do obveščenosti

iv) da je oseba, na kateri se bo opravljala raziskava, seznanjena
s svojimi pravicami in jamstvi, ki jih predvideva zakon za njeno
varstvo,

10. člen - zasebnost in pravica do obveščenosti
1. Vsakdo ima pravico do spoštovanja zasebnosti, ko gre za
podatke o njegovem zdravju.

v) da je bila privolitev, določena s 5. členom, dana izrecno, posebej
v ta namen in je dokumentirana. Ta privolitev se lahko kadar
koli svobodno prekliče.

2. Vsakdo ima pravico zvedeti za vsak podatek, pridobljen o
njegovem zdravju. Spoštovati pa je treba tudi željo posameznika,
da se mu ti podatki ne povedo.

17. člen - varstvo oseb, ki niso sposobne privoliti v
raziskavo

3. Izjemoma se lahko uresničevanje pravic iz 2. odstavka tega
člena zaradi koristi bolnika zakonsko omeji.

1. Raziskava na osebi, ki ni sposobna privoliti v skladu s 5. členom,
se sme opravljati le, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
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i) da so izpolnjeni pogoji, navedeni v pododstavkih i) do iv) 16.
člena,

i v) da je bilo dovoljenje, določeno v 2. in 3. odstavku 6. člena, dano
posebej v ta namen in pisno v skladu z zakonom in z odobritvijo
pristojnega organa in

ii) da je od izsledkov raziskave mogoče pričakovati resnično in
neposredno korist za njeno zdravje,

v) da možni darovalec ne nasprotuje.

iii) da primerljivo uspešne raziskave ni mogoče opraviti na osebah,
ki so sposobne privoliti,

VII. poglavje - prepoved pridobivanja premoženjske
koristi in razpolaganje z deli človeškega telesa

iv) da je bilo dovoljenje, določeno s 6. členom, dano posebej v ta
namen in pisno in

21. člen - prepoved pridobivanja premoženjske koristi

v) da oseba, ki jo to zadeva, ne nasprotuje.

Človeško telo in njegovi deli sami po sebi ne smejo biti predmet
pridobivanja premoženjske koristi.

2. Izjemoma in pod varovalnimi pogoji, ki jih predpisuje zakon, se
lahko dovoli raziskava, od izsledkov katere ni mogoče pričakovati
neposredne koristi za zdravje osebe, ki jo to zadeva, če so
izpolnjeni pogoji, navedeni v pododstavkih i), iii), iv) in v) prvega
odstavka tega člena, in naslednji dodatni pogoji:

22. člen - razpolaganje z odvzetim delom človeškega
telesa
Kadar je bil pri nekem posegu odvzet kak del človeškega telesa,
se lahko shrani in uporabi za kak drug namen, kot je bil odvzet,
samo če je to storjeno skladno z ustreznimi postopki poučitve in
privolitve.

i) da je cilj raziskave z znatno boljšim znanstvenim razumevanjem stanja, bolezni ali motnje posameznika prispevati k
izsledkom, ki bodo naposled lahko koristili osebi, ki jo to zadeva,
ali drugim osebam enake starostne skupine ali osebam, ki
imajo enako bolezen ali motnjo ali so v enakem stanju,

VIII. poglavje - kršenje določb konvencije

ii) da raziskava pomeni minimalno nevarnost, in minimalno
obremenitev za osebo, ki jo to zadeva.

23. člen - kršenje pravic ali načel

18. člen - raziskave na zarodkih in vitro

Pogodbenice zagotavljajo primerno sodno varstvo za takojšnjo
preprečitev ali ustavitev nezakonitega kršenja pravic in načel,
opredeljenih v tej konvenciji.

1. Kadar zakon dopušča raziskave na zarodkih zunaj materinega
telesa (in vitro), mora zagotaviti ustrezno varstvo zarodka.

24. člen - odškodnina za neupravičeno škodo

2. Ustvarjanje človeških zarodkov v raziskovalne namene je
prepovedano.

Oseba, ki je zaradi posega utrpela neupravičeno škodo, ima pod
pogoji in na način, ki ga določa zakon, pravico do pravične
odškodnine.

VI. poglavje - odvzem organov in živih tkiv
darovalcem zaradi presaditve

25. člen - sankcije
Pogodbenice zagotovijo ustrezne sankcije, ki jih je treba uporabiti,
če se kršijo določbe te konvencije.

19. člen - splošno pravilo
1. Organi ali tkiva se smejo živemu darovalcu odvzeti zaradi
presaditve samo za zdravljenje prejemnika in kadar ni na voljo
primernega organa ali tkiva umrle osebe niti nobenega drugega
možnega načina zdravljenja, ki bi bil primerljivo uspešen.

IX. poglavje - razmerje med to konvencijo in drugimi
predpisi

2. Potrebna privolitev, določena s 5. členom, mora biti dana izrecno
in posebej v ta namen bodisi pisno ali pred uradnim organom.

26. člen - omejitve pri uresničevanju pravic
1. Uresničevanje pravic in zaščitnih določb, ki jih vsebuje ta
konvencija, se sme omejevati samo s takimi omejitvami, ki so
predpisane z zakonom in so v demokratični družbi potrebne za
javno varnost, preprečevanje kaznivih dejanj, za varovanje zdravja
ljudi ali za varstvo pravic in svoboščin drugih.

20. člen - varstvo oseb, ki niso sposobne privoliti v
odvzem organa
1. Organ ali tkivo se ne sme odvzeti osebi, ki ni sposobna privoliti
v skladu s 5. členom.

2. Omejitve iz prejšnjega odstavka tega člena se ne smejo
uveljavljati za 11., 13., 14., 16., 17., 19., 20. in 21. člen.

2. Izjemoma in pod varovalnimi pogoji, ki jih predpisuje zakon, se
sme dovoliti odvzem obnovljivega tkiva osebi, ki ni sposobna
privoliti, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

27. člen - širše varstvo

i) da ni na voljo nobenega biološko primernega darovalca, ki je
sposoben privoliti,

Nobena določba konvencije se ne sme razlagati tako, kot da
omejuje ali drugače prizadene možnost kake pogodbenice, da
zagotovi širše varstvo glede uporabe biologije in medicine, kot ga
predpisuje ta konvencija.

ii) da je prejemnik brat ali sestra darovalca,
iii) da gre za darovanje, ki lahko reši življenje prejemnika,
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opazovalec.

X. poglavje - javna razprava

4. Da bi sledili razvoju znanosti, bo odbor ponovno presodil
ustreznost konvencije najpozneje pet let po začetku njene
veljavnosti, nato pa v takih presledkih, kot jih določi odbor.

28. člen - javna razprava
Pogodbenice konvencije poskrbijo za primerno javno razpravo o
temeljnih vprašanjih, ki jih porajajo razvojni dosežki biologije in
medicine, še zlasti z medicinskega, družbenega, gospodarskega,
etičnega in pravnega vidika in tudi za ustrezno posvetovanje o
njihovi možni uporabi.

5. Vsak predlog za spremembo konvencije kot tudi vsak predlog
za protokol ali za spremembo protokola, ki ga predložijo
pogodbenica, odbor ali Odbor ministrov, se sporoči generalnemu
sekretarju Sveta Evrope, ta pa ga pošlje državam članicam Sveta
Evrope, Evropski skupnosti, vsaki podpisnici, vsaki pogodbenici,
vsaki državi, ki je bila povabljena k podpisu konvencije v skladu
z določbami 33. člena, in vsaki državi, ki je bila povabljena, da
pristopi h konvenciji v skladu z določbami 34. člena.

XI. poglavje - razlaga in spremljanje izvajanja
konvencije
29. člen - razlaga konvencije

6. Odbor prouči predlog po preteku najmanj dveh mesecev potem,
ko ga je prejel od generalnega sekretarja v skladu s 5. odstavkom
tega člena. Odbor predloži besedilo, sprejeto z dvetretjinsko večino
oddanih glasov, v odobritev Odboru ministrov. Po njegovi odobritvi
se besedilo pošlje pogodbenicam v ratifikacijo, sprejetje ali
odobritev.

Evropsko sodišče za človekove pravice lahko - brez neposrednega sklicevanja na konkreten postopek, ki teče pred kakim
sodiščem - da svetovalna mnenja o pravnih vprašanjih, ki se
nanašajo na razlago konvencije, in sicer na zaprosilo:
- vlade pogodbenice, potem ko je o tem obvestilo druge
pogodbenice,

7. Za tiste pogodbenice, ki so spremembo sprejele, začne ta
veljati prvi dan meseca, ki sledi izteku enomesečnega obdobja
po dnevu, ko je pet pogodbenic, od katerih so najmanj štiri države
članice Sveta Evrope, obvestilo generalnega sekretarja, da so jo
sprejele.

- odbora, ustanovljenega na podlagi 32. člena, ki ga sestavljajo
samo predstavniki pogodbenic konvencije, na podlagi sklepa,
ki je bil sprejet z dvetretjinsko večino oddanih glasov.

Za vsako pogodbenico, ki spremembo sprejme pozneje, začne
ta veljati prvi dan meseca, ki sledi izteku enomesečnega obdobja
po dnevu, ko je ta pogodbenica obvestila generalnega sekretarja,
da jo je sprejela.

30. člen - poročila o izvajanju konvencije
Vsaka pogodbenica mora na zahtevo generalnega sekretarja
Sveta Evrope pojasniti, kako s svojo notranjo zakonodajo
zagotavlja učinkovito uresničevanje katere koli določbe konvencije.

XIV. poglavje - končne določbe
XII. poglavje - protokoli

33. člen - podpis, ratifikacija in začetek veljavnosti

31. člen-protokoli

1. Konvencija je na voljo za podpis državam članicam Sveta
Evrope, državam nečlanicam, ki so sodelovale pri njeni pripravi,
in Evropski skupnosti.

V skladu z določbami 32. člena je mogoče sprejemati protokole,
katerih cilj je, da na posameznih področjih razvijajo načela, ki jih
vsebuje konvencija.

2. Konvencijo je treba ratificirati, sprejeti ali odobriti. Listine oratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se hranijo pri generalnem
sekretarju Sveta Evrope.

Protokoli bodo na voljo za podpis podpisnicam konvencije. Treba
jih je ratiticirati, sprejeti ali odobriti. Podpisnica ne sme ratificirati,
sprejeti ali odobriti protokolov, če ni pred tem ali sočasno ratificirala,
sprejela ali odobrila konvencije.

3. Konvencija začne veljati prvi dan meseca, ki sledi izteku
trimesečnega obdobja po dnevu, ko je pet držav, od katerih so
najmanj štiri države članice Sveta Evrope, privolilo, da jih
konvencija zavezuje v skladu z določbami 2. odstavka tega člena.

XIII. poglavje - spremembe konvencije

4. Za vsako podpisnico, ki pozneje privoli, da jo konvencija
zavezuje, začne ta veljati prvi dan meseca, ki sledi izteku
trimesečnega obdobja po dnevu deponiranja njene listine o
ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.

32. člen - spremembe konvencije
1. Naloge, ki so po tem členu in po 29. členu dodeljene »odboru«,
izvaja Usmerjevalni odbor za bioetiko (CDBI) ali kateri koli drug
odbor, ki ga za to določi Odbor ministrov.

34. člen - države nečlanice
1. Po začetku veljavnosti konvencije lahko Odbor ministrov Sveta
Evrope po posvetovanju s pogodbenicami povabi katero koli
državo nečlanico Sveta Evrope, da pristopi k tej konvenciji, in
sicer na podlagi sklepa, ki ga sprejme večina, določena v odstavku
d) 20. člena Statuta Sveta Evrope, in soglasnega sklepa
predstavnikov držav pogodbenic, ki imajo pravico biti zastopane
v Odboru ministrov.

2. Ob upoštevanju posebnih določb 29. člena ima lahko vsaka
država članica Sveta Evrope kot tudi vsaka pogodbenica
konvencije, ki ni članica Sveta Evrope, svojega zastopnika in en
glas v odboru, če ta odbor opravlja naloge, ki so mu bile zaupane
s konvencijo.
3. Vsako državo iz 33. člena ali državo, ki je bila povabljena, da
pristopi h konvenciji v skladu z določbami 34. člena, in ki ni
pogodbenica konvencije, v odboru lahko zastopa opazovalec.
Če Evropska skupnost ni pogodbenica, jo v odboru lahko zastopa
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notifikacijo, naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope.

deponiranja listine o pristopu pri generalnem sekretarju Sveta
Evrope.

2. Taka odpoved začne veljati prvi dan meseca, ki sledi izteku
trimesečnega obdobja po dnevu, ko je generalni sekretar prejel
notifikacijo.

35. člen - ozemlja uporabe
1. Vsaka podpisnica lahko ob podpisu ali ob deponiranju svoje
listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi določi ozemlje ali ozemlja,
na katerih se ta konvencija uporablja. Vsaka druga država lahko
da enako izjavo ob deponiranju svoje listine o pristopu.

38. člen - notifikacije
Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti države članice
Sveta, Evropsko skupnost, vsako podpisnico, vsako pogodbenico in vsako drugo državo, ki je bila povabljena, da pristopi h
konvenciji, o:

2. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli pozneje z izjavo, naslovljeno
na generalnega sekretarja Sveta Evrope, razširi uporabo
konvencije na katero koli drugo ozemlje, ki je določeno v izjavi in
za katerega mednarodne odnose je odgovorna ali v imenu
katerega je pooblaščena prevzemati obveznosti. Za tako ozemlje
začne konvencija veljati prvi dan meseca, ki sledi izteku
trimesečnega obdobja po dnevu, ko je generalni sekretar prejel
tako izjavo.

a) vsakem podpisu,
b) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali
pristopu,
c) vsakem datumu začetka veljavnosti konvencije v skladu s 33.
ali 34. členom,

3. Z notifikacijo, naslovljeno na generalnega sekretarja, je mogoče
umakniti vsako izjavo, dano po prejšnjih dveh odstavkih za katero
koli ozemlje, določeno v taki izjavi. Umik začne veljati prvi dan
meseca, ki sledi izteku trimesečnega obdobja po dnevu, ko je
generalni sekretar prejel tako notifikacijo.

d) vsaki spremembi ali protokolu, sprejetem v skladu z 32. členom,
in datumu začetka veljavnosti te spremembe ali protokola,
e) vsaki izjavi, dani na podlagi določb 35. člena,

36. člen - pridržki
f) vsakem izraženem pridržku in umiku pridržka na podlagi
določb 36. člena,

1. Vsaka država in Evropska skupnost lahko ob podpisu
konvencije ali deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi
ali pristopu izrazi pridržek glede katere koli določbe konvencije,
kolikor kak zakon, ki takrat velja na njenem ozemlju, ni skladen s
to določbo. Splošni pridržki po tem členu niso dovoljeni.

g) vsakem drugem dejanju, notifikaciji ali sporočilu v zvezi s to
konvencijo.

2. Vsak pridržek, izražen v skladu s tem členom, mora vsebovati
kratek izvleček ustreznega zakona.
3. Vsaka pogodbenica, ki razširi uporabo konvencije na ozemlje,
navedeno v izjavi iz 2. odstavka 35. člena, lahko za to ozemlje
izrazi pridržek v skladu z določbami prejšnjih odstavkov.

V potrditev tega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni,
podpisali to konvencijo.

4. Vsaka pogodbenica, ki je izrazila pridržek v skladu s tem členom,
ga lahko umakne z izjavo, naslovljeno na generalnega sekretarja
Sveta Evrope. Umik začne veljati prvi dan meseca, ki sledi izteku
enomesečnega obdobja po dnevu, ko je generalni sekretar prejel
tako izjavo.

Sklenjeno v Oviedu (Asturija) 4. aprila 1997 v angleščini in
francoščini, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni, v enem
samem izvodu, ki se hrani v arhivu Sveta Evrope. Generalni
sekretar Sveta Evrope pošlje overjeno kopijo vsaki državi članici
Sveta Evrope, Evropski skupnosti, državam nečlanicam, ki so
sodelovale pri pripravi konvencije, in vsaki državi, ki je povabljena,
da pristopi k tej konvenciji.

37. člen-odpoved
1. Vsaka pogodbenica lahko konvencijo kadar koli odpove z
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4. člen

DODATNI PROTOKOL
O PREPOVEDI KLONIRANJA
ČLOVEŠKIH BITIJ H KONVENCIJI O
VARSTVU ČLOVEKOVIH PRAVIC IN
DOSTOJANSTVA ČLOVEŠKEGA BITJA
V ZVEZI Z UPORABO BIOLOGIJE IN
MEDICINE

Protokol je na voljo za podpis državam podpisnicam konvencije.
Treba ga je ratificirati, sprejeti ali odobriti. Podpisnica ne sme
ratificirati, sprejeti ali odobriti tega protokola, če prej ali sočasno ni
ratificirala, sprejela ali odobrila konvencije. Listine o ratifikaciji,
sprejetju ali odobritvi se hranijo pri generalnem sekretarju Sveta
Evrope.

Pariš, 12.1.1998

1. Protokol začne veljati prvi dan meseca, ki sledi izteku
trimesečnega obdobja po dnevu, ko je pet držav, od katerih so
najmanj štiri države članice Sveta Evrope, privolilo, da jih ta
protokol zavezuje v skladu z določbami 4. člena.

Države članice Sveta Evrope, druge države in Evropska
skupnost, podpisnice tega dodatnega protokola h Konvenciji o
varstvu človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi
z uporabo biologije in medicine,

2. Za vsako podpisnico, ki pozneje privoli, da jo protokol zavezuje,
začne ta veljati prvi dan meseca, ki sledi izteku trimesečnega
obdobja po dnevu deponiranja listine o ratifikaciji, sprejetju ali
odobritvi.

opažajo znanstveni razvoj na področju kloniranja sesalcev, zlasti
s cepitvijo zarodka in s prenosom jedra,

6. člen

5. člen

1. Po začetku veljavnosti tega protokola sme vsaka država, ki je
pristopila h konvenciji, pristopiti tudi k protokolu.

se zavedajo napredka, ki ga nekatere tehnike kloniranja same po
sebi lahko prispevajo k znanstvenim spoznanjem in njihovi uporabi
v medicini,

2. Pristopi se tako, da se pri generalnem sekretarju Sveta Evrope
deponira listina o pristopu, ki začne veljati prvi dan meseca, ki
sledi izteku trimesečnega obdobja po dnevu deponiranja take
listine.

upoštevajo, da kloniranje ljudi utegne postati tehnično možno,
so ugotovile, da se cepitev zarodka lahko zgodi naravno in ima
včasih za posledico rojstvo genetsko istovetnih dvojčkov,

7. člen
1. Vsaka podpisnica lahko kadar koli odpove ta protokol z
notifikacijo, naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope.

vendar pa upoštevajo, da je izrabljanje človeških bitij z namernim
ustvarjanjem genetsko istovetnih ljudi v nasprotju z dostojanstvom
človeka in zato pomeni zlorabo biologije in medicine,

2. Taka odpoved začne veljati prvi dan meseca, ki sledi izteku
trimesečnega obdobja po dnevu, ko je generalni sekretar prejel
tako notifikacijo.

upoštevajo tudi resne medicinske, psihološke in socialne težave,
ki bi jih takšna namerna biomedicinska praksa lahko povzročila
vsem posameznikom, ki jih to zadeva,

8. člen

upoštevajo namen Konvencije o človekovih pravicah v zvezi z
biomedicino, zlasti načelo iz 1. člena, katerega cilj je varovati
dostojanstvo in identiteto vseh človeških bitij, zato

Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti države članice
Sveta Evrope, Evropsko skupnost, vsako podpisnico, vsako
pogodbenico in vsako drugo državo, ki je bila povabljena, da
pristopi h konvenciji, o:

so se dogovorile o naslednjem:

a) vsakem podpisu,
1. člen

b) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali
pristopu,

1. Prepovedan je vsak poseg, katerega namen je ustvariti
človeško bitje, ki je genetsko istovetno z drugim človeškim bitjem,
živim ali mrtvim.

c) vsakem datumu začetka veljavnosti protokola v skladu s 5. in
6. členom,
d) vsakem drugem dejanju, notifikaciji ali sporočilu v zvezi s tem
protokolom.

2. Izraz človeško bitje, »genetsko istovetno« z drugim človeškim
bitjem, za namene tega člena pomeni to, da imata obe isti jedrni
genom.
2. člen

V potrditev tega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni,
podpisali ta protokol.

Omejitve določb tega protokola v skladu s 1. odstavkom 26. člena
konvencije niso dovoljene.

Sklenjeno v Parizu 12. januarja 1998 v angleščini in francoščini,
pri čemer sta obe besedili enako verodostojni, v enem samem
izvodu, ki se hrani v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar
Sveta Evrope pošlje overjeno kopijo vsaki državi članici Sveta
Evrope, državam nečlanicam, ki so sodelovale pri pripravi tega
protokola, vsaki državi, ki je bila povabljena, da pristopi h konvenciji,
in Evropski skupnosti.

3. člen
Pogodbenice upoštevajo določbe 1. in 2. člena tega protokola kot
dodatna člena h konvenciji in zato se uporabljajo vse določbe
konvencije.
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3. člen

4. člen

Za izvajanje konvencije in dodatnega protokola skrbi Ministrstvo
za zdravstvo.

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

OBRAZLOŽITEV
Konvencija o varstvu človekovih pravic In dostojanstva
človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije In medicine
(Konvencija o človekovih pravicah v zvezi z blomedlcino) je
bila sklenjena v Oviedu 4. aprila 1997. Do 1. aprila 1998 je
konvencijo podpisalo 22 držav članic Sveta Evrope, od teh sta
konvencijo ratificirali dve državi (San Marino in Slovaška).
Konvencija še ne velja; skladno s tretjim odstavkom 33. člena bo
začela veljati, ko bo izpolnjen pogoj petih ratifikacij, od tega vsaj
štirih držav članic Sveta Evrope.
Republika Slovenija je konvencijo podpisala 4. aprila 1997.

Parizu, ko ju je podpisala tudi Republika Slovenija. To je nedvomno
prispevalo k ugledu naše države in je bilo plod ustvarjalnega
slovenskega sodelovanja v Svetu Evrope in dolgoletne tradicije
na področju etike v Sloveniji. Konvencija je doživela velik odmev
v strokovni in tudi laični javnosti, kajti njene določbe na novo
opredeljujejo človekove pravice na občutljivem področju medicine, biologije in biotehnologije in s tem se konvencija dotika
življenskih interesov prav vsakogar. Sprejetje te konvencije se
ocenjuje kot eden najpomembnejših mejnikov v zgodovini etike,
primerljiv samo z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah.

Dodatni protokol o prepovedi kloniranja človeških bitij h
Konvenciji o varstvu človekovih pravic In dostojanstva
človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije In medicine je
bil sklenjen v Parizu 12. januarja 1998. Do 5. maja 1998je dodatni
protokol podpisalo 22 držav članic Sveta Evrope; doslej ga še ni
ratificirala nobena država. Dodatni protokol še ne velja; skladno s
prvim odstavkom 5. člena bo začel veljati, ko bo izpolnjen pogoj
petih ratifikacij, od tega vsaj štirih držav članic Sveta Evrope.
Republika Slovenija je dodatni protokol podpisala 12. januarja 1998.

Konvencija je po svoji naravi okviren dokument in že ob njenem
nastajanju je bilo predvideno, da jo bodo dopolnjevali podrobnejši
protokoli. Dodatni protokol o prepovedi kloniranja človeških bitij je
bil pripravljen po objavi poročila strokovnjakov o rojstvu ovčke
Dolly februarja 1997 in možnosti kloniranja človeka. Usmerjevalni
odbor za bioetiko (CDBI) Sveta Evrope je enoglasno sprejel
stališče, da je kloniranje človeka nedopustno. To mnenje je
predložil v obliki prvega Dodatnega protokola o prepovedi
kloniranja človeških bitij h Konvenciji o varstvu človekovih pravic
in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in
medicine.

1. Razlogi, zaradi katerih se predlaga ratifikacija konvencije in
Slovenija je podpisala konvencijo in dodatni protokol v prvi skupini
držav, kar je bilo v skladu z dosedanjo držo naše države v
zadevah medicinske etike, kije zgledna in tudi mednarodno visoko
cenjena. Za mednarodni ugled Slovenije je pomembno, da
je tudi med prvimi državami, ki bodo konvencijo In protokol
ratificirale. Do sedaj so bili vloženi vsi napori, da bi ta cilj lahko
tudi uresničili.

Izjemno hiter napredek medicine, biologije in biotehnologije je
človeštvo postavil pred vrsto novih velikih nevarnosti. Gre za že
povsem uresničljive zlorabe, ki jih je mogoče usmeriti proti
posamezniku, posebnim skupinam prebivalstva, proti narodom
in človeštvu kot celoti. Jasno je postalo, da svet potrebuje
učinkovito in usklajeno zakonodajo in na ta izziv je odgovoril Svet
Evrope s pripravo Konvencije o varstvu človekovih pravic in
dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine: Konvencije o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino ter
Dodatnega protokola o prepovedi kloniranja človeških bitij h
Konvenciji o varstvu človekovih pravic in dostojanstva človeškega
bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine. Na podlagi konvencije
bodo v prihodnjih dveh letih izdelani še trije podrobnejši protokoli
ki bodo urejali področje medicinskih raziskav na človeku,
presajanje človeških organov in uporabo genske tehnologije na
človeku

2. Bistveni elementi konvencije in dodatnega protokola
Namen In cilj konvencije in dodatnega protokola je varstvo
pravic In temeljnih svoboščin človeškega bitja, njegove
nedotakljivosti In dostojanstva. Prežema ju načelo prvenstva
človeškega bitja In v tej luči je potrebno Interpretirati vse
člene. Sprejeto je načelo, da je potrebno spoštovati dostojanstvo
in identiteto človeškega bitja od trenutka, ko se življenje prične,
zato besedilo ločuje med človekom in človeškim bitjem in tudi
posebej izpostavlja ustrezno varstvo zarodka. Človeškemu bitju
kot posamezniku je treba dati prednost pred interesi družbe in
znanosti. Etične določbe zadevajo večino velikih etičnih in
deontoloških vprašanj medicine. Že prav od začetka pa je bilo
sklenjeno, da konvencija ne bo obravnavala dveh velikih
problemov: splava in evtanazije. Ocenjeno je bilo, da so razlike
med državami v družbenih pogledih in medicinskih ter pravni
praksi tolikšne, da konsenza nikakor ne bi bilo mogoče doseči.

Konvencija bo predvidoma pomagala povečati zavest o etični
razsežnosti marsikatere medicinske, pravne in politične odločitve.
Prav v tem je njen dolgoročni pomen. Polagoma se bodo okrepili
mehanizmi nadzora, ki bo gotovo vse bolj tudi mednaroden. S
tem bodo tudi možnosti za etične spodrsljaje ali namerne kršitve
etičnih načel manjše.
Priprava te konvencije z dodatnimi protokoli je bil velik projekt
Sveta Evrope v zadnjih letih. Konvencija je bila odprta za podpis 4.
aprila 1997 v Oviedu, dodatni protokol pa 12. januarja 1998 v
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Konvencija uvaja načela, ki zagotavljajo varstvo pravic in
avtonomijo bolnika pri zdravljenju in zdravega ali bolnega človeka
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v medicinskih raziskavah že desetletja nadpovprečno dobro.
Slovenija že ima velik del določb konvencije zakonsko urejen.
Veljavna zakonodaja Republike Slovenije je usklajena z načeli
konvencije. V pripravi je nekaj novih predlogov zakonov, med
njimi zakon o presajanju organov, zakon o genski tehnologiji in
zakon o spočetju z biomedicinsko pomočjo. Predlogi rešitev v teh
zakonih so že usklajeni z določbami konvencije in dodatnega
protokola. Glede na podrobne določbe o medicinskih raziskavah
na človeku, kar bo urejal poseben protokol, bo treba še proučiti
potrebo po pripravi posebnega zakona o medicinskem
raziskovanju na človeku. Ugotovitev, da so naši zakoni skladni s
konvencijo, pomeni tudi korak v smeri harmonizacije naše
zakonodaje z Evropsko unijo.

v medicinski raziskavi. Zdravljenje se praviloma ne sme začeti
brez svobodne in zavestne privolitve prizadete osebe. Posebej
so zavarovane osebe, ki so za tako privolitev sposobne le deloma
ali je niso zmožne dati. Mnenje mladoletne osebe je treba upoštevati
sorazmerno z njeno dozorelostjo in zmožnostjo razumevanja in
odločanja o sebi. Podobno velja za duševne bolnike. Pomembne
so tudi določbe o varovanju zasebnosti, predvsem osebnih
medicinskih podatkov.
Konvencija prepoveduje diskriminacijo na podlagi genetske
dediščine. Genske preiskave in gensko presejanje dovoljuje le
za utemeljene zdravstvene namene. Prepoveduje posege na
genomu kličnih celic, ki imajo za namen spremeniti dedne lastnosti
potomstva. Omejuje izbiro spola bodočega otroka s tehnikami
zunajtelesne oploditve na primere, ko se je s tem mogoče izogniti
resni dedni bolezni.

Glede na izpolnjevanje določb dodatnega protokola predlog
zakona o zdravljenju neplodnosti in oploditvi z biomedicinsko
pomočjo v enem od členov izrecno prepoveduje kloniranje človeka.
Slovenija bo ena prvih držav s takšno določbo in usklajevanje z
dodatnim protokolom ne bo potrebno. Predlog zakona o genski
tehnologiji se kloniranja človeka dotika le v toliko, da se sklicuje
na Zakon o zdravljenju neplodnosti in oploditvi z biomedicinsko
pomočjo. Prepoved kloniranja človeka ne bo prizadela etično
neoporečnih in znanstveno pomembnih raziskav na področju
človeške genetike ali reprodukcije (ki nimajo za cilj kloniranje
človeških bitij, a se v njih uporablja podobna metodika), enako pa
tudi ne raziskav na živalih. Omenjena zakona predvidevata
nadzorne mehanizme, ki bodo preprečevali zlorabe na teh
področjih znanosti in tehnologije.

Podrobno so opredeljeni pogoji, pod katerimi je dovoljeno opravljati
medicinske raziskave na ljudeh. Načeloma je za vključitev osebe
v raziskavo potrebna njena privolitev. Privolitev se lahko umakne
kadarkoli, brez neugodnih posledic za osebo. Vsako raziskavo
mora pred začetkom odobriti pristojna znanstvena komisija za
medicinsko etiko. Raziskava mora biti znanstveno utemeljena,
vključenih oseb pa ne sme izpostavljati tveganju, ki je
nesorazmerno s pričakovanimi koristmi. Posebno natančno so
predpisani izjemni primeri, v katerih se smejo opravljati raziskave
na osebah, ki niso zmožne dati svobodne in zavestne privolitve,
npr. novorojenci, mladoletni otroci in duševni bolniki. Omejitve so
posebno stroge, kadar gre za raziskave, ki vključenim osebam
ne morejo koristiti. Konvencija zahteva, da je treba zavrnitev
sodelovanja spoštovati tudi tedaj, ko gre za osebe, ki niso zmožne
razumeti pomena raziskave in postopkov. Tveganje za zdravje in
obremenitev smeta biti posebno v zadnjem primeru le minimalna.

Konvencija in dodatni protokol zavezujeta države pogodbenice,
da svojo interno zakonodajo uskladijo z njunimi določbami.
Dovoljeno je, da posamezna država poda pridržek, če katero od
določb že opredeljuje njena zakonodaja. Vendar pridržki niso možni
glede določb načelne narave. Če zakonodaja države podpisnice
za katero od vprašanj uveljavlja strožje etične standarde, je to
seveda v skladu z duhom konvencije. Ocenjujemo, da Slovenija
lahko ratificira konvencijo in dodatni protokol brez pridržkov.

Prepovedano je pridobivanje človeških zarodkov za namene
znanstvenega raziskovanja.
Konvencija ureja tudi etična vprašanja glede presajanja človeških
organov, odvzetih živim darovalcem. Oseba, ki ni zmožna dati
svobodne in zavestne privolitve, je lahko darovalec le izjemoma,
pod posebnimi pogoji. Prepovedano je dajanje ali odvzemanje
človeških organov zaradi premoženjske koristi.

4. Oroan. ki bo konvencijo in dodatni protokol ratificiral
Konvencijo in dodatni protokol skladno s 63. členom Zakona o
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije.

Dodatni protokol temelji na določbah konvencije in prepoveduje
vsak poseg, katerega namen je ustvarjanje človeškega bitja, ki je
genetsko istovetno z drugim človeškim bitjem, bodisi živim ali
mrtvim.

5. Ocena potrebnih finančnih sredstev za izpolnitev določb
konvencije in dodatnega protokola in način njihove zagotovitve
Zaradi uveljavljanja konvencije in dodatnega protokola ne bodo
nastale nove finančne obveznosti.

3. Vpliv ratifikacije konvencije in dodatnega protokola na izdaio
novih ali spremembo veljavnih notraniepravnih predpisov

6. Postopek ratifikacije

Slovenija ima na področju medicinske etike spoštovanja vredno
tradicijo. Slovenija je verjetno kot prva evropska država ustanovila
komisijo za medicinsko etiko na državni ravni, nekaj let pred
Francijo, ki ji sicer pripisujejo prvenstvo. Zasluga te komisije je,
da je pri nas stanje na področju varovanja pravic bolnikov in oseb

Zaključek postopka ratifikacije Konvencije o človekovih
pravicah v zvezi z blomedlclno In Dodatnega protokola o
prepovedi kloniranja s strani Republike Slovenije še v juniju
1998, t.J. v krogu prve skupine držav članic Sveta Evrope, bi
pomenil velik prispevek In še večji mednarodni ugled
Republike Slovenije na področju bloetlke.
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Poročilo o

DELU

RAČUNSKEGA

SDDIŠČA

ZA

LETU

1997

Računskega sodišča Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 20/95)
sprejel veliki senat na 63. seji dne 13. maja 1998 in se nanaša
na delo v letu 1997.

REPUBLIKA SLOVENIJA
RAČUNSKO SODIŠČE
Številka: 3105-5/98-1
Datum: 22.5.1998

dr. Vojko A. Antončič, l.r.
predsednik

V skladu s 34. členom Zakona o računskem sodišču (Ur. I. RS,
št. 48/94) vam pošiljam

Poslano tudi:
g. Feriju Horvatu,
predsedniku Odbora za nadzor proračuna in drugih javnih
financ

- POROČILO O DELU RAČUNSKEGA SODIŠČA.
Poročilo je v skladu z določilom 4. točke 8. člena Poslovnika

REPUBLIKA SLOVENIJA
RAČUNSKO SODIŠČE
POROČILO O DELU
ZA LETO 1997
Ljubljana, 13. maj 1998

PREGLED VSEBINE
Uvod
Izvajanje revizijskega programa
Revizijsko področje 1 Izvrševanje državnega proračuna
Revizijsko področje 2 Poslovanje ZZZS
Revizijsko področje 3 Poslovanje ZPIZ in RZZ
Revizijsko področje 4 Delovanje ministrstev in organov v
sestavi
10. julij 1998

Revizijsko
Revizijsko
Revizijsko
Revizijsko
Revizijsko
Revizijsko
Revizijsko
Revizijsko
Revizijsko
Revizijsko
Revizijsko
Revizijsko
Revizijsko
Revizijsko

področje
področje
področje
področje
področje
področje
področje
področje
področje
področje
področje
področje
področje
področje

5:
6:
7:
8:
9:
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Revizijsko
Revizijsko
Revizijsko
Revizijsko

področje
področje
področje
področje

19:
20:
21:
22:

Delovanje Ministrstva za obrambo
Delovanje vladnih služb in uradov
Poslovanje skladov
Poslovanje agencij
Delovanje sodišč
Delovanje državnih tožilstev
Izvajanje visokošolskih programov
Naložbe v šolstvu
Poslovanje zdravstvenih zavodov
Izvajanje aktivne politike zaposlovanja
Poslovanje centrov za socialno delo
Javna naročila
Subvencije
Izvajanje infrastrukturnih programov in
dejavnosti
Poslovanje občin
Izplačila občinskim funkcionarjem
Delovanje društev
Druge revizije

II. Poslovanje In razvoj Računskega sodišča
III. Sklepne ugotovitve In predlogi
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I. IZVAJANJE REVIZIJSKEGA
PROGRAMA

UVOD
Poročilo je razdeljeno na tri poglavja. V prvem, najobsežnejšem,
ki je jedro poročila, je opisano izvajanje revizijskega programa.
Na kratko so predstavljane vse revizije, ki smo jih izvajali v letu
1997. Razvrščene so na 22 revizijskih področij, ki so našteta v
pregledu vsebine. Posamezne revizije so predstavljene tako, da
so navedena naslednja določila revizije: revidiranec, obseg, cilj,
utemeljitev in potek izvajanja revizije. Če je bilo izdano revizijsko
poročilo in če je bilo 20.02.1998 dokončno, so prikazana
pomembna revizijska razkritja. Razume se, da pri revizijah, za
katere poročilo (na izbrani dan) še ni (bilo) dokončno, ni mogoče
navajati revizijskih razkritij. Če so bile z revizijo razkrite pomembne
nepravilnosti ali slabosti pri poslovanju revidiranca, je opisano
tudi odpravljanje razkritih nepravilnosti oziroma slabosti. V letu
1997 smo izvajali 86 revizij, ki so bile uvedene v letu 1997, ter 82
revizij, ki so bile uvedene v prejšnjih letih in se je postopek
nadaljeval v letu 1997. Lani smo izdali 141 revizijskih poročil, in
sicer: 84 predhodnih, 44 prvostopenjskih in 13 drugostopenjskih.
Dokončnih je bilo 84: med njimi 45 predhodnih, 26 prvostopenjskih
in 13 drugostopenjskih, ali izraženo v odstotkih, 54 % predhodnih
in 59 % prvostopenjskih poročil je bilo dokončnih. Za
drugostopenjska poročila pa seveda velja, da je vsako dokončno.
Delež izpodbijanih predhodnih poročil, se pravi delež predhodnih
poročil, ki ne postanejo dokončna, je tolikšen, da že pomeni
omejitveni dejavnik za nadaljnje povečevanje revizijske zmogljivosti
Računskega sodišča. (Predpostavljamo, da) na revidirančevo
nagnjenost k izpodbijanju revizijskih ugotovitev vplivata zlasti dva
dejavnika: (1) ustreznost dokazov, na katere so oprte revizijske
ugotovitve, in (2) kvalificiranje revizijskih razkritij, ki se izrazi z
izrekom mnenja. Poročil, v katerih je izrečeno pozitivno mnenje,
revidfranci praviloma ne izpodbijajo. Da bi zmanjšali delež
izpodbijanih predhodnih poročil, v katerih je izrečeno negativno
mnenje ali mnenje s pridržkom, opravimo v nekaterih primerih
razčiščevatni sestanek z odgovornimi osebami pri revidirancu.
Opravimo ga pred izdajo predhodnega poročila.

REVIZIJSKO PODROČJE 1
IZVRŠEVANJE DRŽAVNEGA PRORAČUNA

Lani smo na tem področju izvajali 2 reviziji. Od 01.01.1997 do
20.02.1998 ni bilo izdano nobeno revizijsko poročilo.
Revizija 1.1
Revidiranec: Ministrstvo za finance.
Predmet/obseg revizije: Zaključni račun proračuna Republike
Slovenije za leto 1995.
Potek izvajanja: 02.07.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Predvidoma do konca maja 1998 bo izdano predhodno poročilo.
Revizija 1.2
Revidiranec: Ministrstvo za finance.
Predmet/obseg revizije: Zaključni račun proračuna Republike
Slovenije za leto 1996.

V drugem poglavju opisujemo razvoj Računskega sodišča in
razkrivamo, koliko Računsko sodišče stane. Lani je bilo razvojnih
dogodkov in razvojnih dosežkov precej manj kot leto poprej. Na
nekaterih področjih smo obtičali na razvojni ravni, ki smo jo dosegli
konec leta 1996. Poznalo se je, da smo imeli praktično celo leto
režim začasnega financiranja. Skratka, financiranje, kakršnega
smo bili deležni lani, se izredno slabo prilega razvojnim načrtom.
Ustrezno financiranje je seveda potrebni, ni pa tudi zadostni pogoj
za institucionalni razvoj. Lani so odhodki za delo Računskega
sodišča znašali 498.355.000 SIT. Kratek račun pokaže, da je bilo
lani za delovanje Računskega sodišča porabljenih 40 % manj
proračunskih sredstev kot za Urad predsednika vlade in 10 %
manj kot za Ustavno sodišče.

Potek izvajanja: 17.12.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Pregled bo predvidoma končan do konca junija 1998.
Cilj teh revizij
Preveriti, ali je izvajanje finančnega načrta proračuna skladno z
določili zakona o izvrševanju proračuna, ali nosilci proračunskih
postavk ravnajo v skladu s predpisi, ali so prenosi sredstev (zaradi
neuresničenih nalog) opravljeni v skladu s predpisanimi postopki
in v skladu z zakonskimi pooblastili. Glavni cilj je dati mnenje o
verodostojnosti zaključnega računa proračuna in porabi
proračunskih sredstev glede na obseg in namene, določene v
Državnem zboru RS.

V zadnjem poglavju na kratko povzemamo revizijska razkritja v
preteklem letu, opozarjamo na posamezna vprašanja in težave,
s katerimi se srečujejo revidiranci in naši revizorji. Dodajamo tudi
nekaj pobud in predlogov za izboljšanje stanja v finančnem
gospodarstvu države.
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REVIZIJSKO PODROČJE 2
POSLOVANJE ZZZS

ZZZS so bila dana ustrezna priporočila. Preveritev, ali so priporočila
upoštevali, ni bila opravljena.

Lani smo na tem področju izvajali 3 revizije. Od 01.01.1997 do
31.12.1997 je bilo izdano 1 revizijsko poročilo (1 predhodno, 0
prvostopenjskih, 0 drugostopenjskih). Od 01.01.1998 do
20.02.1998 je bilo izdano 1 revizijsko poročilo (0 predhodnih, 1
prvostopenjsko, 0 drugostopenjskih).

Revizija 2.2
Revidiranec: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Do 20.02.1998 je bilo dokončno 1 poročilo.

Cilj revizije: Dati mnenje o verodostojnosti računovodskih izkazov.

Predmet/obseg revizije: Računovodski izkazi za leto 1996.

Utemeljitev revizije: Redna revizija (4. odstavek 21. člena ZRacS).
Revizija 2.1

Potek izvajanja: 10.09.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Pregled na sedežu revidiranca je izvedla pooblaščena revizijska
družba. 11.12.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec
je vložil pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo;
izdano je bilo 10.02.1998. Do 20.02.1998 še ni potekel rok za
ugovor.

Revidiranec: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Predmet/obseg revizije: Računovodski izkazi za leto 1995.
Cilj revizije: Dati mnenje o verodostojnosti računovodskih izkazov.
Utemeljitev revizije: Redna revizija (4. odstavek 21. člena ZRacS).

Revizija 2.3

Potek izvajanja: 24.09.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Pregled na sedežu revidiranca je izvedla pooblaščena revizijska
družba. 25.12.1996 je bilo izdano predhodno poročilo. Od
09.01.1997 je dokončno.

Revidiranec: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Predmet/obseg revizije: Poraba sredstev za naložbe in
investicijsko vzdrževanje v letu 1996.

Mnenje: S pridržkom.

Cilj revizije: Preveriti pravilnost in gospodarnost porabe sredstev.

Pomembna razkritja: Niso ločeno evidentirali in izkazovali poslovnih
dogodkov za dejavnost obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Pri knjiženju poslovnih dogodkov niso v celoti
upoštevali določil zakona o računovodstvu.

Utemeljitev revizije: Pomembnost obsega sredstev in tveganja pri
porabi.

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Organom upravljanja

Potek izvajanja: 24.10.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Pregled bo predvidoma končan do 30.06.1998.
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Revizija 3.3

REVIZIJSKO PODROČJE 3
POSLOVANJE ZPIZ IN RZZ

Revidiranec: Republiški zavod za zaposlovanje. Ljubljana.
Predmet/obseg revizije: Računovodski izkazi za leto 1995.
Revidirane so bile bilance stanja in uspeha vseh območnih enot
in Centralne službe ter zbirni računovodski izkazi RZZ.

Lani smo na tem področju izvajali 4 revizije. Od 01.01.1997 do
31.12.1997 so bila izdana 4 revizijska poročila (3 predhodna, 1
prvostopenjsko, 0 drugostopenjskih). Od 01.01.1998 do
20.02.1998 ni bilo izdano nobeno revizijsko poročilo.

Cilj revizije: Dati mnenje o verodostojnosti računovodskih izkazov.
Do 20.02.1998 sta bili dokončni 2 poročili.
Utemeljitev revizije: Redna revizija (4. odstavek 21. člena ZRacS).
Revizija 3.1

Potek izvajanja: 18.09.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Pregled na sedežu revidiranca je izvedla pooblaščena revizijska
družba. 20.12.1996 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec
je vložil pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo;
izdano je bilo 28.02.1997. Od 01.04.1997 je dokončno.

Revidiranec: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Predmet/obseg revizije: Računovodski izkazi za leto 1996.
Revidirane so bile bilance stanja in uspeha ZPIZ, Službe zavoda
ter vseh treh skladov ZPIZ.

Mnenje: S pridržkom.

Cilj revizije: Dati mnenje o verodostojnosti računovodskih izkazov.

Pomembna razkritja: RZZ ni uporabljal predpisanih amortizacijskih
stopenj za gradbene objekte, nepravilno je določal začetek
amortiziranja in revaloriziranja. Izplačila iz blagajne je opravljal na
podlagi pomanjkljivih dokumentov. Prenizko je izkazal prihodek
od obresti za 377 tisoč SIT. Neustrezno je razmejeval stroške.
Neustrezno je obračunaval osebne dohodke in regres za
prehrano.

Utemeljitev revizije: Redna revizija (4. odstavek 21. člena ZRacS).
Potek izvajanja: 08.09.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Pregled na sedežu revidiranca je izvedla pooblaščena revizijska
družba. 22.12.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec
je vložil pripombe. Predvidoma do konca maja 1998 bo izdano
prvostopenjsko poročilo.

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabostr. Nepravilnosti so bile
delno odpravljene že med izvajanjem revizije.

Revizija 3.2
Revizija 3.4

Revidiranec: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Revidiranec: Republiški zavod za zaposlovanje, Ljubljana.

Predmet/obseg revizije: Računovodski izkazi za leto 1995.
Revidirane so bile bilance stanja in uspeha ZPIZ, Službe zavoda
ter vseh treh skladov ZPIZ.

Predmet/obseg revizije: Računovodski izkazi za leto 1996.
Revidirane so bile bilance stanja in uspeha vseh območnih enot
in Centralne službe ter zbirni računovodski izkazi RZZ.

Cilj revizije: Dati mnenje o verodostojnosti računovodskih izkazov.

Cilj revizije: Dati mnenje o verodostojnosti računovodskih izkazov.

Utemeljitev revizije: Redna revizija (4. odstavek 21. člena ZRacS).

Utemeljitev revizije: Redna revizija (4. odstavek 21. člena ZRacS).

Potek izvajanja: 23.09.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Pregled na sedežu revidiranca je izvedla pooblaščena revizijska
družba. 03.07.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od
21.07.1997 je dokončno.

Potek izvajanja: 04.09.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Pregled na sedežu revidiranca je izvedla pooblaščena revizijska
družba. 23.12.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec
je vložil pripombe. Predvidoma do konca maja 1998 bo izdano
prvostopenjsko poročilo.

Mnenje: Pozitivno.
Pomembna razkritja: Razkrita ni bila nobena pomembna
nepravilnost.
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postopkov, niso izvajali učinkovitega nadzora nad obračunavanjem
opravljenih del, v nekaterih primerih pri dogovarjanju o plačilnih
rokih niso upoštevali predpisov, ki veljajo za proračunske
uporabnike. V nekaterih primerih so naročilo investicijskega
vzdrževanja oddali z naročilnico, ki ni imela vseh elementov
pogodbe, potrebnih za zaščito interesov investitorja.

REVIZIJSKO PODROČJE 4
DELOVANJE MINISTRSTEV IN ORGANOV V SESTAVI
Lani smo na tem področju izvajali 20 revizij. Od 01.01.1997 do
31.12.1997 je bilo izdanih 22 revizijskih poročil (9 predhodnih, 11
prvostopenjskih, 2 drugostopenjski). Od 01.01.1998 do
20.02.1998 so bila izdana 4 revizijska poročila (2 predhodni, 0
prvostopenjskih, 2 drugostopenjski).

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/siabosti: Ministrstvu so bila
dana priporočila za odpravo nepravilnosti pri oddajanju javnih
naročil. Preveritev, ali so priporočila upoštevali, ni bila opravljena.

Do 20.02.1998 je bilo dokončnih 15 poročil.
Revizija 4.3
Revizija 4.1

Revidiranec: Ministrstvo za notranje zadeve, UNZ Postojna.

Revidiranec: Ministrstvo za notranje zadeve.

Predmet/obseg revizije: Poslovanje v letu 1996.

Predmet/obseg revizije: Delovanje notranjih kontrol in upravljanje
proračunskih postavk ministrstva za leto 1995.

Cilj revizije: Preveriti pravilnost poslovanja, oceniti primernost
računovodskega sistema in učinkovitost delovanja notranjih
kontrol.

Cilj revizije: Oceniti primernost računovodskega sistema in
učinkovitosti delovanja notranjih kontrol ter preveriti skladnost
izvršitve proračuna z veljavnimi predpisi.

Utemeljitev revizije: Revizija spada v sklop sistematičnega
revidiranja vseh organizacijskih delov MNZ.

Utemeljitev revizije: Spoznavanje ministrstva z namenom ugotoviti
stopnjo zanesljivosti delovanja notranjih kontrol, ki so lahko v
podporo nadaljnjim revizijam.

Potek izvajanja: 04.09.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
07.01.1998 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 22.01.1998 je
dokončno.

Potek izvajanja: 08.05.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
18.12.1996 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 26.03.1997. Od 25.04.1997 je dokončno.

Mnenje: S pridržkom.
Pomembna razkritja: Na področju načrtovanja ministrstvo še ni
sprejelo ustreznega pravilnika. Načrtovanje temelji predvsem na
predhodni porabi, kar ni zadostno in zadovoljivo merilo za dobro
načrtovanje porabe notranje organizacijskih enot. Poraba UNZ
Postojna ni prikazana v dejanski višini, ker je previsok delež
sredstev izkazan v okviru akcij in zavarovanj. V letu 1996 je
kršeno Navodilo o izvrševanju proračuna (Uradni list RS, št. 13/
96), ker niso bili vedno ustrezno dogovorjeni roki plačil.
Negospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi se ugotavlja v
primerih, ko so bili računi poravnani pred rokom zapadlosti računa.
Notranje kontrole v letu 1996 niso delovale dovolj zanesljivo pri
odobravanju nabav in prevzemanju blaga.

Pomembna razkritja: Računovodski sistem na ministrstvu ni
zagotavljal sprotnega evidentiranja poslovnih dogodkov in
popolnega izkazovanja rezultatov poslovanja. Delovanje notranjih
kontrol je bilo pomanjkljivo, kar je povečevalo tveganje, da podatki
v računovodskih poročilih niso pravilno izkazani.
Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Med izvajanjem
revizije so na ministrstvu izkazali pripravljenost za odpravljanje
nepravilnosti, na katere so bili opozorjeni.
Revizija 4.2

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: MNZ so bila dana
priporočila za izboljšanje poslovanja. Preveritev, ali je priporočila
upoštevalo, ni bila opravljena.

Revidiranec: Ministrstvo za notranje zadeve.
Predmet/obseg revizije: Poraba sredstev s proračunske postavke
5311 - Investicijsko vzdrževanje objektov MN2 za leto 1996.

Revizija 4.4

Cilj revizije: Preveriti pravilnost porabe sredstev in spoštovanje
načel gospodarnosti pri porabi sredstev s proračunske postavke
ter preveriti pravilnost izvedbe javnega naročila.
Utemeljitev revizije: V letu 1996 so bila javna naročila ena od
prednostnih tem pri določanju nadzornega programa.

Revidiranec: Ministrstvo za notranje zadeve.
Predmet/obseg revizije: Izvajanje naloge izterjave mandatnih kazni.
Cilj revizije: Preveriti pravilnost izvajanja naloge, preizkusiti
delovanje notranjih kontrol.

Potek izvajanja: 09.05.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
13.10.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 28.10.1997 je
dokončno.

Utemeljitev revizije: Na podlagi pobud je obstajal sum, da pri
izkazovanju pobranih mandatnih kazni prihaja do nepravilnosti.

Mnenje: S pridržkom.

Potek izvajanja: 08.10.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
13.02.1998 je bilo izdano predhodno poročilo. Do 20.02.1998 še
ni potekel rok za pripombe.

Pomembna razkritja: Del sredstev revidirane postavke so porabili
za namene, ki niso bili predvideni s proračunom ali finančnim
načrtom, hkrati pa so za investicijsko vzdrževanje porabili tudi
sredstva z drugih proračunskih postavk. V nekaj primerih so
oddali javno naročilo brez javnih razpisov, čeprav za to niso bili
izpolnjeni predpisani pogoji. Niso dosledno upoštevali predpisanih
10. julij 1998

Revizija 4.5
Revidiranec: Ministrstvo za finance, Republiška uprava za javne
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zaposlovanju inšpektorjev in izterjevalcev,
• izobraževanju in usposabljanju delavcev davčnih uradov je
potrebno dati še večji poudarek ter poleg vodstvenega kadra in
inšpektorjev v izobraževanje vključiti tudi delavce, ki opravljajo
druge naloge,
• zgradi naj se učinkovit informacijski sistem, ki bo zagotovil
nemoten pretok informacij, pridobljenih od zunanjih služb, ter
informacij, ki nastajajo v sami Davčni upravi,
• izboljša naj se računalniška opremljenost uradov s poudarkom
na računalniški in informacijski tehnologiji ter čim prej vzpostavijo
vse davčne evidence, ki jih predpisuje zakon o davčni službi,
• okrepi naj se sodelovanje davčnih uradov z drugimi inšpekcijskimi
službami z namenom zmanjšati opravljanje neregistrirane
dejavnosti in preprečevati utajo davkov,
• pripravijo naj se spremembe in dopolnitve davčne zakonodaje,
ki se je v dosedanji praksi izkazala za nedorečeno in
pomanjkljivo.

prihodke, Ljubljana.
Predmet/obseg revizije: Izvajanje naloge pobiranja davkov v
obdobju 1993-1996.
Cilj revizije: Oceniti uspešnost izvajanja naloge, oceniti uspešnost
delovanja notranjih kontrol ter opozoriti novo davčno službo na
razkrite pomanjkljivosti in probleme pri izvajanju nalog na davčnem
področju.
Utemeljitev revizije: Sprememba zakonodaje na davčnem področju
in nastajanje nove davčne službe v Sloveniji.
Potek izvajanja: 11.04.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
10.09.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 27.09.1997 je
dokončno.
Pomembna razkritja: Na podlagi zbranih podatkov, opravljenih
analiz in izvedenih revizijskih postopkov je Računsko sodišče
ocenilo, da sistem pobiranja in nadziranja pobiranja davkov v
nadzorovanem obdobju ni dopuščal doseganja boljših rezultatov.
Glede na število samostojnih podjetnikov oziroma davčnih
zavezancev in veljavno zakonodajo bi lahko bili obračunani in
pobrani davki v večjem obsegu.

Ob tem je treba opozoriti še na prostorski problem Davčne uprave,
ki deluje na več lokacijah. Združitev uradov na eni lokaciji bi lahko
prispevala k zmanjšanju stroškov delovanja službe ter
učinkovitejšemu in uspešnejšemu izvajanju nalog. Določiti je treba
enotna merila in normative opremljenosti davčnih uradov ter
sprejeti takšno naložbeno politiko, ki bo zagotovila enake možnosti
za delo vsem uradom v državi. V okviru tega je treba najti tudi
ustrezne prostore za arhiviranje dokumentacije, ki bodo zagotovili
večjo varovanje podatkov.

Preizkušanje podatkov je bilo opravljeno v petih izpostavah.
Davčna služba pri registraciji znanih davčnih zavezancev ni imela
težav, ker je bil postopek zakonsko predpisan. Večji problem je bil
ugotoviti osebe, ki svoje dejavnosti niso imeli registrirane in zato
državi niso plačali nobenih davkov iz tega naslova.

Računsko sodišče ugotavlja, da uresničevanje priporočil poteka
prepočasi, predvsem zaradi nezadostnega obsega proračunskih
sredstev, ki so namenja novi davčni službi, in pomanjkljivi
kadrovski zasedbi v nekaterih enotah Davčne uprave Republike
Slovenije.

Pri preizkušanju obstoja in delovanja notranjih kontrol so bile
ugotovljene določene pomanjkljivosti, ki so opozorile na odsotnost
kontrol in slabosti pri organizaciji dela. V davčni službi niso imeli
internih navodil oz. predpisanega postopka za ugotavljanje
formalne pravilnosti predloženih obrazcev in načina vodenja
evidenc o nepredloženih in nepravilno izpolnjenih obrazcih.
Izpostave so pri sprejemanju in obdelavi obrazcev različno
ravnale in kontrol niso povsod dosledno izvajale.

Revizija 4.6
Revidiranec: Ministrstvo za finance.
Predmet/obseg revizije: Delovanje notranjih kontrol in upravljanje
proračunskih postavk ministrstva za leto 1995.

V revidiranih izpostavah so obstajali dolžniki, ki niso poravnavali
svojih obveznosti do države in je njihov dolg iz leta v leto naraščal
skupaj z obračunanimi zamudnimi obrestmi. Izterjava davkov je
bila težavna predvsem zaradi dolgotrajnega postopka izterjave
in nezmožnosti, da se denar izterja po upravni poti ali z rubeži
premičnega premoženja.Tudi izterjevalci niso imeli ustreznih pisnih
navodil in meril za postopek izterjave. V revidiranih izpostavah so
vodili in nadzirali delo izterjevalcev po različnih merilih.

Cilj revizije: Oceniti primernost računovodskega sistema in
učinkovitost delovanja notranjih kontrol ter preveriti skladnost
izvršitve proračuna z veljavnimi predpisi.
Utemeljitev revizije: Spoznavanje ministrstva z namenom ugotoviti
stopnjo zanesljivosti delovanja notranjih kontrol, ki so lahko v
podporo nadaljnjim revizijam.

Republiška uprava ni imela izdelanih enotnih navodil, s katerimi bi
bila opredeljena merila za načrtovanje dela v inšpekcijski službi. V
večini primerov je odločitev o inšpekcijskem pregledu temeljila na
dogovoru med vodjem izpostave, vodjem inšpekcije in
inšpektorjem, ponekod pa so lahko tudi inšpektorji sami odločali,
pri katerem zavezancu bodo izvedli nadzor. Inšpektorji so tudi
sodelovali pri sprejemanju obrazcev za odmero ali pa pri izterjavi,
kar ni bila njihova temeljna naloga. V revidiranih izpostavah je bilo
ugotovljeno, da so izvedeni inšpekcijski nadzori pomembno vplivali
na povečanje davčne osnove.

Potek izvajanja: 10.06.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
20.01.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 16.07.1997. Od 16.08.1997 je dokončno.
Pomembna razkritja: Delovanje računovodskega sistema je bilo
v letu 1995 nezanesljivo zaradi pomanjkljivo opredeljenih
odgovornosti in nepopolne dokumentacije, ki je bila podlaga za
knjigovodsko evidentiranje poslovnih dogodkov. Večja tveganja
so bila prisotna zlasti pri izkazovanju opredmetenih osnovnih
sredstev ter prihodkov in odhodkov proračuna. Notranje kontrole
na ministrstvu so temeljile na ustrezni delitvi pooblastil in
odgovornosti med pristojnimi predlagatelji in odredbodajalci,
preizkušanje podatkov pa je pokazalo, da niso bile dovolj zanesljive.

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Davčni upravi
Republike Slovenije so bila dana naslednja priporočila:
• vzpostavi naj se enotni sistem evidentiranja, izkazovanja in
analiziranja podatkov o obračunanih, plačanih in izterjanih
javnofinančnih prihodkih,
• poenotijo naj se postopki in metode dela v vseh davčnih uradih,
• ponovno naj se prouči veljavna sistemizacija delovnih mest
Davčne uprave in pri tem posebna pozornost nameni
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Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Ministrstvo je večino
ugotovljenih pomanjkljivosti in slabosti pri delovanju računovodskega sistema in notranjih kontrol odpravilo že v letu 1996.
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načrtovane je bila pri postavkah Delovna skupnost Alpe-Jadran,
Ureditev državne meje, Prostori, oprema in komunikacijska
sredstva za predstavništva ter Materialni stroški Urada Republike
Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Odstopanja so
bila zaradi pozno sprejetega proračuna in delno nerealnega
načrtovanja ministrstva.

Revizija 4.7
Revidiranec: Ministrstvo za finance.
Predmet/obseg revizije: Poraba sredstev s proračunske postavke
4623 - Sredstva za gradnjo avtocest (DARS) za leto 1995.
Cilj revizije: Preveriti, aii je izvajanje naloge skladno s predpisi.

Revizija 4.10
Utemeljitev revizije: Pomembnost obsega proračunskih sredstev.

Revidiranec: Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.

Potek izvajanja: 29.01.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
26.06.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 08.10.1997. S tem revizijski postopek ni bil končan, ker je
revidiranec vložil ugovor.

Predmet/obseg revizije: Delovanje notranjih kontrol in upravljanje
proračunskih postavk ministrstva za leto 1995.
Cilj revizije: Preveriti primernost računovodskega sistema in
učinkovitost delovanja notranjih kontrol ter preveriti skladnost
izvršitve proračuna z veljavnimi predpisi.

Revizija 4.8
Utemeljitev revizije: Spoznavanje ministrstva z namenom ugotoviti
stopnjo zanesljivosti delovanja notranjih kontrol, ki so lahko v
podporo nadaljnjim revizijam.

Revidiranec: Ministrstvo za pravosodje.
Predmet/obseg revizije: Delovanje notranjih kontrol in upravljanje
proračunskih postavk ministrstva za leto 1995.

Potek izvajanja: 12.04.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
27.11.1996 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 13.01.1997 je
dokončno.

Cilj revizije: Preveriti primernost računovodskega sistema in
učinkovitost delovanja notranjih kontrol ter preveriti skladnost
izvršitve proračuna z veljavnimi predpisi.

Pomembna razkritja: Ugotovljena so bila pomembne razlike med
realiziranim in sprejetim proračunom, in sicer pri materialnih
stroških (v Direkciji RS za blagovne rezerve), investicijah (v
Direkciji RS za blagovne rezerve), plačah (v Uradu za
gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije) in storitvah
(pri Tržnem inšpektoratu RS).

Utemeljitev revizije: Spoznavanje ministrstva z namenom ugotoviti
stopnjo zanesljivosti delovanja notranjih kontrol, ki so lahko v
podporo nadaljnjim revizijam.
Potek izvajanja: 27.06.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
18.12.1996 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 03.01.1997 je
dokončno.

Revizija 4.11
Pomembna razkritja: Pri izvrševanju proračuna ministrstva za
leto 1995 je bilo ugotovljeno, da je le-to potekalo v skladu z določili
zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Ugotovljena
odstopanja med finančnim načrtom in realizacijo proračuna so
pokazala, da je bila večja poraba od načrtovane predvsem na
postavkah Sodni svet in Nakup poslovnih prostorov pravosodnih
organov. V letu 1995 je namreč začela z delom strokovna služba
Sodnega sveta, ustanovljeni pa sta bili tudi Okrožno sodišče na
Ptuju in Okrožno sodišče v Krškem, ki jima je bilo treba zagotoviti
prostore za delo.

Revidiranec: Ministrstvo za zunanje zadeve.
Predmet/obseg revizije: Poraba sredstev s proračunskih postavk
5201 (delovanje predstavništev RS v tujini) in 5202 (prostori,
oprema, komunikacijska sredstva za predstavništva) za leto 1996.
Cilj revizije: Preveriti pravilnost porabe sredstev s proračunskih
postavk in oceniti primernost računovodskega sistema v delu, ki
se nanaša na poslovanje diplomatsko-konzularnih predstavništev.
Utemeljitev revizije: Gre za nadaljevanje revizije 4.9.

Revizija 4.9
Revidiranec: Ministrstvo za zunanje zadeve.

Potek izvajanja: 08.04.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Pregled bo predvidoma končan do 31.05.1998.

Predmet/obseg revizije: Delovanje notranjih kontrol in upravljanje
proračunskih postavk ministrstva za leto 1995.
Revizija 4.12

Cilj revizije: Preveriti primernost računovodskega sistema in
učinkovitost delovanja notranjih kontrol ter preveriti skladnost
izvršitve proračuna z veljavnimi predpisi.

Revidiranec: Zavod RS za blagovne rezerve (oziroma Direkcija
za blagovne rezerve).
Predmet/obseg revizije: Poslovanje z rezervami pšenice v letu
1995.

Utemeljitev revizije: Spoznavanje ministrstva z namenom ugotoviti
stopnjo zanesljivosti delovanja notranjih kontrol, ki so lahko v
podporo nadaljnjim revizijam.

Cilj revizije: Preizkusiti, ali je poslovanje skladno s predpisi, in
preveriti, ali so pri tem spoštovana načela gospodarnosti.

Potek izvajanja: 12.04.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
17.12.1996 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 03.01.1997 je
dokončno.

Utemeljitev revizije: Republiške rezerve pšenice obsegajo največji
delež celotnih blagovnih rezerv.

Pomembna razkritja: Ugotovljena so bila odstopanja med finančnim
načrtom in realizacijo proračuna. Precej manjša poraba od
10. julij 1998

Potek izvajanja: 20.11.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
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Predmet/obseg revizije: Delovanje notranjih kontrol in upravljanje
proračunskih postavk ministrstva za leto 1995.

12.06.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 24.09.1997. S tem revizijski postopek ni bil končan, ker je
revidiranec vložil ugovor. 19.02.1998 je bilo izdano drugostopenjsko poročilo, ki je dokončno.

Cilj revizije: Oceniti primernost računovodskega sistema in
učinkovitost notranjih kontrol ter preveriti skladnost izvršitve
proračuna z veljavnimi predpisi.

Mnenje: S pridržkom.
Utemeljitev revizije: Spoznavanje ministrstva z namenom ugotoviti
stopnjo zanesljivosti delovanja notranjih kontrol, ki so lahko v
podporo nadaljnjim revizijam.

Pomembna razkritja: Zaradi specifičnosti nalog, ki jih je opravljala
Direkcija za blagovne rezerve, se ni v celoti prilagodila
proračunskim predpisom, ki so v letu 1995 veljali zanjo enako kot
za druge proračunske uporabnike. Skladiščne zmogljivosti
gospodarskih družb - mlinarjev je najemala brez javnih razpisov
na podlagi neposrednih dolgoročnih pogodb, za kar je porabila
večja sredstva, kot če bi skladiščila pšenico v lastnih zmogljivostih.
Gospodarskim družbam, s katerimi je imela sklenjene dolgoročne
pogodbe o upravljanju in vzdrževanju skladišč, je za neizkoriščene zmogljivosti silosov plačevala 20 % polne cene za
skladiščenje, hkrati pa je skladiščila pšenico pri drugih
gospodarskih družbah in za to plačevala polno ceno. Direkcija ni
spoštovala odredbe o postopku izvajanja javnega razpisa za
oddajo javnih naročil: v letu 1995 je vrednost javnih naročil, ki niso
bila oddana v skladu z odredbo, znašala (najmanj) 110 mio SIT.
Direkcija je v letu 1995 porabila 27 mio SIT za prenovo svojih
poslovnih prostorov. Opravljena dela je plačala delno iz sredstev
amortizacije, delno pa iz namenskih sredstev za izvajanje nalog.
Za izplačilo dela plače (sodne odločbe) in nadur zaposlenih (sklep
ministrstva) je porabila 8,5 mio SIT iz sredstev, ki so bila namenjena
za oblikovanje in uporabo blagovnih rezerv. Prihodkov od
upravljanja prostih denarnih sredstev ni vplačevala v proračun.

Potek izvajanja: 26.04.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
16.12.1996 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 17.03.1997. S tem revizijski postopek ni bil končan, ker je
revidiranec vložil ugovor. 17.09.1997 je bilo izdano drugostopenjsko poročilo, ki je dokončno.
Pomembna razkritja: Notranje kontrole na Ministrstvu za šolstvo
in šport so pomanjkljive in ne dajejo ustreznih zagotovil za pravilnost
obračunanih zneskov na odredbah za nakazilo sredstev
izvajalskim organizacijam in tudi ne zagotovil glede namenske
rabe sredstev. V sektorjih za osnovno, srednje in visoko šolstvo
niso razmejene dolžnosti in odgovornosti za izvedbo nalog na
področju izplačevanja plač, drugih prejemkov in materialnih
stroškov. Kontrole vnosov in izračunov so nepopolne, zato je
možnost napak in prevar velika.
Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Ministrstvu so bila
dana priporočila za vzpostavitev notranjih kontrol in načrtovanje
proračunske porabe. Navedena priporočila še niso bila
uresničena.

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Zavodu so bila dana
priporočila za izboljšanje poslovanja z blagovnimi rezervami.
Preveritev, ali je priporočila upošteval, ni bila opravljena.

Revizija 4.15
Revidiranec: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Revizija 4.13
Revidiranec: Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.

Predmet/obseg revizije: Delovanje notranjih kontrol in upravljanje
proračunskih postavk ministrstva za leto 1995.

Predmet/obseg revizije: Poslovanje z rezervami pšenice v letu
1995.

Cilj revizije: Ocena učinkovitosti delovanja notranjih kontrol,
primernosti računovodskega sistema in skladnosti izvršitve
proračuna z veljavnimi predpisi.

Cilj revizije: Preveriti izvajanje nalog ministrstva pri poslovanju z
rezervami pšenice.

Utemeljitev revizije: Spoznavanje ministrstva z namenom ugotoviti
stopnjo zanesljivosti delovanja notranjih kontrol, ki so lahko v
podporo nadaljnjim revizijam.

Utemeljitev revizije: Revizija je bila povezana z revizijo na Zavodu
RS za blagovne rezerve in se je nanašala na delovno področje
ministrstva.

Potek izvajanja: 10.05.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
19.12.1996 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 24.11.1997. S tem revizijski postopek ni bil končan, ker je
revidiranec vložil ugovor. Predvidoma do konca maja 1998 bo
izdano drugostopenjsko poročilo.

Potek izvajanja: 20.11.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
12.06.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 24.09.1997. S tem revizijski postopek ni bil končan, ker je
revidiranec vložil ugovor. 19.02.1998 je bilo izdano drugostopenjsko poročilo, ki je dokončno.
Mnenje: S pridržkom.

Revizija 4.16

Pomembna razkritja: Ministrstvo je Direkciji za blagovne rezerve
dajalo navodila za plasiranje prostih denarnih sredstev, za kar ni
bilo zakonske podlage. Ministrstvo ni v zadovoljivem obsegu
nadziralo izvajanja nalog direkcije. Ni predpisalo metodologije ne
meril za oblikovanje cene pšenice - metodologija bi bila podlaga
pri pripravi obračunov za regresiranje cen pšenice.

Revidiranec: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti.
Predmet/obseg revizije: Delovanje notranjih kontrol in upravljanje
proračunskih postavk ministrstva za leto 1995.

Revizija 4.14

Cilj revizije: Ocena učinkovitosti delovanja notranjih kontrol,
primernosti računovodskega sistema in skladnosti izvršitve
proračuna z veljavnimi predpisi.

Revidiranec: Ministrstvo za šolstvo in šport.

Utemeljitev revizije: Spoznavanje ministrstva z namenom ugotoviti
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Pomembna razkritja: Na ministrstvu niso imeli vzpostavljenega
zadovoljivega sistema nolranjih kontrol. Slabo so načrtovali porabo
sredstev in sredstva prerazporejali s postavke na postavko. Pri
sklepanju pogodb in izvajanju javnih razpisov niso spoštovali
ZlPro.

stopnjo zanesljivosti delovanja notranjih kontrol, ki so lahko v
podporo nadaljnjim revizijam.
Potek izvajanja: 11.09.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
19.12.1996 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 17.12.1997. S tem revizijski postopek ni bil končan, ker je
revidiranec vložil ugovor.

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Ministrstvu so bila
dana priporočila za odpravo pomanjkljivosti pri načrtovanju
potrebnih sredstev na posameznih proračunskih postavkah.

Revizija 4.17

Revizija 4.19

Revidiranec: Ministrstvo za promet in zveze.

Revidiranec: Ministrstvo za okolje in prostor.

Predmet/obseg revizije: Stroški dela, materialni stroški in prihodki
od lastne dejavnosti v letu 1995.

Predmet/obseg revizije: Delovanje notranjih kontrol in upravljanje
proračunskih postavk ministrstva za leto 1995.

Cilj revizije: Preizkus pravilnosti.

Cilj revizije: Oceniti primernost računovodskega sistema, oceniti
učinkovitost notranjih kontrol in preveriti skladnost izvršitve
proračuna z veljavnimi*predpisi.

Utemeljitev revizije:V letu 1995 so bile plače v javni upravi ena od
prednostnih revizijskih tem pri določanju nadzornega programa.

Utemeljitev revizije: Spoznavanje ministrstva z namenom ugotoviti
stopnjo zanesljivosti delovanja notranjih kontrol, ki so lahko v
podporo nadaljnjim revizijam.

Potek izvajanja: 16.11.1995 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
12.01.1996 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 12.03.1997. S tem revizijski postopek ni bil končan, ker je
revidiranec vložil ugovor. 24.07.1997 je bilo izdano drugostopenjsko poročilo, ki je dokončno.

Potek izvajanja: 18.09.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
19.02.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 03.06.1997. Od 04.07.1997 je dokončno.

Mnenje: S pridržkom.

Pomembna razkritja: Na ministrstvu niso imeli vgrajenega
zadovoljivega sistema notranjih kontrol. Slabo so načrtovali porabo
sredstev in sredstva prerazporejali s postavke na postavko. Pri
sklepanju pogodb in izvajanju javnih razpisov niso spoštovali
ZlPro.

Pomembna razkritja: Na ministrstvu so neupravičeno krili stroške
za nezgodno zavarovanje zaposlenih, nedosledno evidentirali
prevoze s službenimi vozili, izplačevali avtorske honorarje za
dela, ki niso imela naravo avtorskih stvaritev, sklepali z
zaposlenimi avtorske pogodbe za dela, za katera so sklenili
delovno razmerje, nepravočasno obračunavali stroške za
službena potovanja v tujino, pri oddajanju javnih del niso spoštovali
predpisanega postopka.

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Ministrstvu so bila
dana priporočila za odpravo pomanjkljivosti pri načrtovanju
potrebnih sredstev na posameznih proračunskih postavkah.

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Na podlagi 26. člena
ZRacS je bil 15.01.1996 ministrstvu izdan sklep za odpravo
razkritih nepravilnosti.

Revizija 4.20

Revizija 4.18

Revidiranec: Ministrstvo za okolje in prostor - Hidrometeorološki
zavod RS.

Revidiranec: Ministrstvo za promet in zveze.

Predmet/obseg revizije: Poraba sredstev s proračunske postavke
3358 - Materialni stroški za leto 1996.

Predmet/obseg revizije: Delovanje notranjih kontrol in upravljanje
proračunskih postavk ministrstva za leto 1995.

Cilj revizije: Preveriti pravilnost porabe sredstev s proračunske
postavke.

Cilj revizije: Oceniti primernost računovodskega sistema, oceniti
učinkovitost notranjih kontrol in preveriti skladnost izvršitve
proračuna z veljavnimi predpisi.

Utemeljitev revizije: Preudarek pristojnega člana Računskega
sodišča.

Utemeljitev revizije: Spoznavanje ministrstva z namenom ugotoviti
stopnjo zanesljivosti delovanja notranjih kontrol, ki so lahko v
podporo nadaljnjim revizijam.

Potek izvajanja: 15.05.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
26.06.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 12.07.1997 je
dokončno.

Potek izvajanja: 18.09.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
06.02.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 03.06.1997. Od 04.07.1997 je dokončno.

Mnenje: Pozitivno.
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Pomembna razkritja: Razkrita ni bila nobena pomembna
nepravilnost.
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prednostnih revizijskih tem pri določanju nadzornega programa.

REVIZIJSKO PODROČJE 5
DELOVANJE MINISTRSTVA ZA OBRAMBO

Potek izvajanja: 21.05.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
27.02.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 15.03.1997 je
dokončno.

Lani smo na tem področju izvajali 6 revizij. Od 01.01.1997 do
31.12.1997 je bilo izdanih 6 revizijskih poročil (5 predhodnih, 1
prvostopenjsko, 0 drugostopenjskih). Od 01.01.1998 do
20.02.1998 je bilo izdano 1 revizijsko poročilo (1 predhodno, 0
prvostopenjskih, 0 drugostopenjskih).

Mnenje: S pridržkom.
Pomembna razkritja: Niso ravnali v skladu s predpisi, ki urejajo
oddajo javnih naročil. Del sredstev, namenjenih za gradnjo kuhinje
v vojašnici Murska Sobota, so nenamensko porabili za obnovo
prostorov TO v Murski Soboti in cenitev objekta v vojašnici Celje.

Do 20.02.1998 je bilo dokončnih 5 poročil.
Revizija 5.1

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Ministrstvu so bila
dana priporočila za odpravo nepravilnosti pri oddaji javnih naročil.
Preveritev, ali so priporočila upoštevali, ni bila opravljena.

Revidiranec: Ministrstvo za obrambo.
Predmet/obseg revizije: Delovanje notranjih kontrol in upravljanje
proračunskih postavk ministrstva za leto 1995.

Revizija 5.3

Cilj revizije: Oceniti primernost računovodskega sistema, oceniti
učinkovitost notranjih kontrol in preveriti skladnost izvršitve
proračuna z veljavnimi predpisi.

Revidiranec: Ministrstvo za obrambo, Pokrajinsko poveljstvo
Slovenske vojske Postojna.
Predmet/obseg revizije: Poslovanje v letih 1995 in 1996.

Utemeljitev revizije: Spoznavanje ministrstva z namenom ugotoviti
stopnjo zanesljivosti delovanja notranjih kontrol, kar je lahko v
podporo nadaljnjim revizijam.

Cilj revizije: Preveriti pravilnost poslovanja in še posebej, ali so
bile odpravljene sistemske nepravilnosti, ki so bile razkrite z revizijo
v Pokrajinskih poveljstvih v Celju in Novem mestu.

Potek izvajanja: 21.05.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
09.01.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 24.04.1997. Od 25.05.1997 je dokončno.

Utemeljitev revizije: Revizija spada v sklop sistematičnega
revidiranja vseh organizacijskih enot na področje obrambe.
Potek izvajanja: 08.11.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
06.06.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 21.06.1997 je
dokončno.

Pomembna razkritja: Računovodski sistem in sistem notranjih
kontrol nista zagotavljala pravilnega in zakonitega evidentiranja
poslovnih dogodkov v knjigovodskih evidencah ministrstva.
Nekateri poslovni dogodki niso bili knjiženi v trenutku nastanka,
temveč šele po izvršenem plačilu. V bilanci stanja je bilo nepravilno
izkazano stanje osnovnih sredstev, zalog materialov in
nadomestnih delov. Sredstva in obveznosti Javnega podjetja
Snežnik, Kočevska Reka, Podružnica Grosuplje, ki so bila s
sklepom Vlade Republike Slovenije prevzeta in prenesena na
ministrstvo, niso bila evidentirana v poslovnih knjigah ministrstva.
Za terjatve in obveznosti, ki so bile izkazane na dan 31.12.1995,
ni bil izveden letni popis in usklajevanje vrednosti s kupci in
dobavitelji. Med druge prihodke so napačno prištevali tudi prihodke
od najemnin in prodaje lesa. Bilance prihodkov in odhodkov lastne
dejavnosti ministrstvo ni izdelalo ločeno, kar zahteva 8. člen ZlPro.
Presežke prihodkov od lastne dejavnosti nad odhodki niso odvajali
v proračun, zadržali so jih za financiranje pričakovanih stroškov
lastne dejavnosti v naslednjem poslovnem letu.

Mnenje: S pridržkom.
Pomembna razkritja: Prerazporeditve sredstev na ravni
ministrstva niso bile upoštevane v finančnem načrtu pokrajinskega
poveljstva. Pri spreminjanju finančnega načrta pokrajinsko
poveljstvo ni ravnalo v skladu z določili pravilnika o planiranju na
Ministrstvu za obrambo. Ko so načrtovali obseg sredstev za
posamezno leto, niso upoštevali neplačanih obveznosti preteklega
leta. Obračunski sistem ni zagotavljal pravočasnih in zanesljivih
informacij o porabi sredstev. Sistem notranjih kontrol je bil
pomanjkljiv. Razkrite so bile prekoračitve na nekaterih
proračunskih postavkah. Kršili so pristojnosti, ki jih imajo pri
naročanju materiala in storitev. V nekaterih primerih so porabo
evidentirali na proračunskih postavkah, ki vsebinsko niso
ustrezale vrsti porabe, oziroma v nekaterih primerih so odhodke
evidentirali na proračunskih postavkah, ki niso predvidene v planu
akreditivnih sredstev.

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Med izvajanjem
revizije so na ministrstvu izkazali pripravljenost za odpravljanje
nepravilnosti, na katere so bili opozorjeni.

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Dana so bila
priporočila za odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti in slabosti,
med njimi je treba omeniti zlasti naslednja: Uprava za logistiko
mora v okviru obstoječega informacijskega sistema zagotoviti
pokrajinskim poveljstvom informacije, ki so potrebne za pravilno
in racionalno finančno poslovanje pokrajinskih poveljstev; določiti
je treba enotna merila za uporabo proračunskih sredstev po
pokrajinskih poveljstvih; okrepiti je treba sodelovanje med
ministrstvom in pokrajinskimi poveljstvi pri načrtovanju in
prerazporejanju finančnih sredstev; vzpostaviti je treba učinkovit
nadzor nad finančnim poslovanjem pokrajinskih poveljstev.
Preveritev, ali so bila dana priporočila upoštevana, ni bila
opravljena.

Revizija 5.2
Revidiranec: Ministrstvo za obrambo, Vojašnica Murska Sobota.
Predmet/obseg revizije: Izvedba javnega naročila - prenova
vojašnice v Murski Soboti.
Cilj revizije: Preveriti pravilnost izvedbe javnega naročila.
Utemeljitev revizije: V letu 1996 so bila javna naročila ena od

poročevalec, št. 44

82

10. julij 1998

Cilj revizije: Preveriti pravilnost porabe sredstev s proračunske
postavke in pravilnost izvedbe javnih naročil.

Revizija 5.4
Revidiranec: Ministrstvo za obrambo, Pokrajinsko poveljstvo
Slovenske vojske Kranj.

Utemeljitev revizije: V letu 1996 so bila javna naročila ena od
prednostnih revizijskih tem pri določanju nadzornega programa.

Predmet/obseg revizije: Poslovanje v letih 1995 in 1996.

Potek izvajanja: 13.05.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
06.10.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 21.10.1997 je
dokončno.

Cilj revizije: Preveriti pravilnost poslovanja in še posebej, ali so
bile odpravljene sistemske nepravilnosti, ki so bile razkrite z revizijo
v Pokrajinskih poveljstvih v Celju in Novem mestu.

Mnenje: S pridržkom.

Utemeljitev revizije: Revizija spada v sklop sistematičnega
revidiranja vseh organizacijskih enot na področje obrambe.

Pomembna razkritja: Sistem vodenja in informacijski sistem o
materialnih ter finančnih virih nista bila usklajena; nalaganje nalog
Slovenski vojski je potekalo po vertikalni hierarhiji, zagotavljanje
logističnih virov pa horizontalno. To ni omogočalo dobre sledljivosti
in preglednosti porabe niti ni jamčilo njene optimalnosti. Pisarniško
poslovanje ni bilo zaključeno z urejenim arhiviranjem poslovne,
računovodske in druge dokumentacije. Storjene so bile
nepravilnosti v opisanih postopkih javnih naročil. Narejene so bile
nepravilnosti pri razpisu za mikrofilmsko linijo: o tehničnotehnološki rešitvi za arhiviranje dokumentov ni bilo niti izčrpno
dogovorjeno niti ni bila do konca izpeljana, arhiviranje dokumentov
ni bilo ustrezno rešeno niti na klasičen način; del javnofinančnih
sredstev so porabili nenamensko; obseg javnega naročila so
med postopkom sproti povečevali; niso vodili sprotne evidence
po projektih; naročilo so razbili na več manjših, da bi se izognili
javnemu razpisu; izbira najboljšega ponudnika ni bila vedno
zadostno in pravilno pojasnjena. Notranje kontrole teh nepravilnosti
niso sproti odkrivale.

Potek izvajanja: 08.11.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
06.06.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 21.06.1997 je
dokončno.
Mnenje: S pridržkom.
Pomembna razkritja: Prerazporeditve sredstev na ravni
ministrstva niso bile upoštevane v finančnem načrtu pokrajinskega
poveljstva. Pri spreminjanju finančnega načrta pokrajinsko
poveljstvo ni ravnalo v skladu z določili pravilnika o planiranju na
Ministrstvu za obrambo. Ko so načrtovali obseg sredstev za
posamezno leto, niso upoštevali neplačanih obveznosti preteklega
leta. Obračunski sistem ni zagotavljal pravočasnih in zanesljivih
informacij o porabi sredstev. Sistem notranjih kontrol je bil
pomanjkljiv. Razkrite so bile prekoračitve na nekaterih
proračunskih postavkah. Kršili so pristojnosti, ki jih imajo pri
naročanju materiala in storitev. V nekaterih primerih so porabo
evidentirali na proračunskih postavkah, ki vsebinsko niso
ustrezale vrsti porabe, oziroma v nekaterih primerih so odhodke
evidentirali na proračunskih postavkah, ki niso predvidene v planu
akreditivnih sredstev.

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Ministrstvu so bila
dana priporočila za celovitejše obvladovanje kadrovskih,
materialnih in finančnih virov ter za izboljšanje nabavne in nadzorne
funkcije. Preveritev, ali so bila dana priporočila upoštevana, ni bila
opravljena.

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Dana so bila
priporočila za odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti in slabosti,
med njimi je treba omeniti zlasti naslednja: Uprava za logistiko
mora v okviru obstoječega informacijskega sistema zagotoviti
pokrajinskim poveljstvom informacije, ki so potrebne za pravilno
in racionalno finančno poslovanje pokrajinskih poveljstev; določiti
je treba enotna merila za uporabo proračunskih sredstev po
pokrajinskih poveljstvih; okrepiti je treba sodelovanje med
ministrstvom in pokrajinskimi poveljstvi pri načrtovanju in
prerazporejanju finančnih sredstev; vzpostaviti je treba učinkovit
nadzor nad finančnim poslovanjem pokrajinskih poveljstev.
Preveritev, ali so bila dana priporočila upoštevana, ni bila
opravljena.

Revizija 5.6
Revidiranec: Ministrstvo za obrambo.
Predmet/obseg revizije: Izvajanje temeljnih razvojnih programov
obrambnih sil RS (TRP).
Cilj revizije: Preveriti pravilnost in upravičenost porabe
javnofinančnih sredstev za TRP, oceniti, kako je za porabljena
finančna sredstva povečana obrambna sposobnost države.
Utemeljitev revizije: TRP so najpomembnejši dolgoročni projekt
opremljanja Slovenske vojske.

Revizija 5.5
Potek izvajanja: 05.09.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
12.02.1998 je bilo izdano predhodno poročilo. Do 20.02.1998 še
ni potekel rok za pripombe.

Revidiranec: Ministrstvo za obrambo.
Predmet/obseg revizije: Poraba sredstev s proračunske postavke
6293 - Nakup računalniške, programske, strojne in komunikacijske opreme za leto 1996.

10. ju lij 1998

83

poročevalec, št. 44

Revizija 6.2

REVIZIJSKO PODROČJE 6
DELOVANJE VLADNIH SLUŽB IN URADOV

Revidiranec: Urad za priseljevanje in begunce pri Vladi Republike
Slovenije.

Lani smo na tem področju izvajali 2 reviziji. Od 01.01.1997 do
31.12.1997 sta bili izdani 2 revizijski poročili (2 predhodni, 0
prvostopenjskih, 0 drugostopenjskih). Od 01.01.1998 do
20.02.1998 ni bilo izdano nobeno revizijsko poročilo.

Predmet/obseg revizije: Poslovanje v letih 1994 in 1995.
Cilj revizije: Preveriti pravilnost poslovanja.
Utemeljitev revizije: Aktualnost begunske problematike v
revizijskem obdobju.

Do 20.02.1998 je bilo dokončno 1 poročilo.

Potek izvajanja: 31.01.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
30.12.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 15.01.1998 je
dokončno.

Revizija 6.1
Revidiranec: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije.
Predmet/obseg revizije: Poraba sredstev za naložbe, prenove,
vzdrževalna dela in materialne stroške v letih 1995 in 1996.

Mnenje: S pridržkom.
Pomembna razkritja: Opredmetena osnovna sredstva iz
knjigovodskih evidenc niso bila usklajena z dejanskim stanjem in
s tem nepravilno izkazana v bilanci stanja konec leta. Letni popis
sredstev in njihovih virov je bil pomanjkljivo izveden, kar se je
izražalo tudi v nepravilnem izkazovanju predujmov danih
dobaviteljem. Urad je dopustil, da so potrjevali račune za
zdravstvene storitve beguncev brez ustreznih informacij in
priložene dokumentacije, s katero bi bilo dokazano, da so bile
obračunane stofltve dejansko opravljene.

Cilj revizije: Preveriti pravilnost porabe sredstev in izvedbo javnih
naročil.
Utemeljitev revizije: Pomembnost proračunskih sredstev po
obsegu (Servis skupnih služb je v revidiranem obdobju porabil 30
% proračunskih sredstev Vlade Republike Slovenije, v tem
polovico za izbrani predmet revizije).
Potek izvajanja: 30.09.1995 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
14.10.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe. Predvidoma do konca maja 1998 bo izdano
prvostopenjsko poročijo.
•A.ivei )•
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Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Urad je izvedel popis
sredstev, terjatev in obveznosti na dan 31.12.1997 z večjo
skrbnostjo in na tej podlagi začel dokončno usklajevati
knjigovodsko stanje z dejanskim stanjem. Nekatere nepravilnosti
pri evidentiranju objektov in opreme so bile odpravljene že med
revizijo.
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REVIZIJSKO PODROČJE 7
POSLOVANJE SKLADOV

državni lasti na podlagi mesečnih poročil Sklada kmetijskih
zemljišč.

Lani smo na tem področju izvajali 18 revizij. Od 01.01.1997 do
31.12.1997 je bilo izdanih 20 revizijskih poročil (15 predhodnih, 5
prvostopenjskih, 0 drugostopenjskih). Od 01.01.1998 do
20.02.1998 so bila izdana 3 revizijska poročila (2 predhodni, 1
prvostopenjsko, 0 drugostopenjskih).

Prenizko izkazane prihodke iz nekaterih drugih oblik poslovanja
je sklad popravil med izvajanjem revizije, prav tako je odpravil
nepravilnost, ki je bila razkrita pri izkazovanju obveznosti iz
naslova odškodninskih zahtevkov in iz izdanih obveznic. Popravke
je sklad izvedel v letu 1996 z evidentiranjem odhodkov iz prejšnjih
let v znesku 237.540 tisoč SIT in hkrati vzpostavitvijo obveznosti
iz naslova izdanih obveznic.

Do 20.02.1998 je bilo dokončnih 15 poročil.
Računsko sodišče je priporočilo skladu, da pridobi mnenje Vlade
Republike Slovenije o lastništvu kupljenih nadomestnih prostorov
za Filmski studio Viba film. Vlada Republike Slovenije je na seji dne
29.01.1998 sprejela sklep, s katerim je odločila, da se do
28.02.1998 uredi lastništvo na podlagi pogodbe, ki jo skleneta
Vlada RS in Slovenski odškodninski sklad.

Revizija 7.1
Revidiranec: Slovenski odškodninski sklad, d. d., Ljubljana.
Predmet/obseg revizije: Računovodski izkazi za leto 1995.
Cilj revizije: Dati mnenje o verodostojnosti računovodskih izkazov.

Revizija 7.2

Utemeljitev revizije: Redna revizija (4. odstavek 21. člena ZRacS).

Revidiranec: Slovenski odškodninski sklad, d. d., Ljubljana.

Potek izvajanja: 25.09.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Pregled na sedežu revidiranca je izvedla pooblaščena revizijska
družba. 19.05.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od
04.06.1997 je dokončno.

Predmet/obseg revizije: Računovodski izkazi za leto 1996.
Cilj revizije: Dati mnenje o verodostojnosti računovodskih izkazov.
Utemeljitev revizije: Redna revizija (4. odstavek 21. člena ZRacS).

Mnenje: S pridržkom.
Potek izvajanja: 17.12.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Pregled na sedežu revidiranca je izvedla pooblaščena revizijska
družba. 12.02.1998 je bilo izdano predhodno poročilo. Do
20.02.1998 še ni potekel rok za pripombe.

Pomembna razkritja: Sklad je izkazal za 1.306 tisoč SIT premalo
prihodkov od kupnin za prodana podržavljena stanovanja ter za
15.055 tisoč SIT premalo prihodkov od prodaje in zakupa
kmetijskih zemljišč ter gospodarjenja z gozdovi v državni lasti.
Ker sklad ne razpolaga z izvirnimi dokumenti o prodajah in zakupih
kmetijskih zemljišč ter gospodarjenja z gozdovi, je obstajal dvom
o pravilnosti podatkov, ki mu jih je mesečno sporočal Sklad
kmetijskih zemljišč. Dividend, ki jih je sklad dobil od Banke Celje
kot udeležbo na dobičku za leto 1994 v obliki prednostnih delnic
v vrednosti 17.720 tisoč SIT, ni zajel med prihodke, prav tako pa
ni ustrezno povečal stanje delnic ob koncu leta. Sklad v svojih
knjigovodskih evidencah ni izkazal odhodkov in obveznosti za
plačilo odškodnin upravičencem po stanovanjskem zakonu in
zakonu o denacionalizaciji na podlagi pravnomočnih odločb v
skupni vrednosti 1.358 tisoč SIT. Nepravilno je izkazal tudi
obveznosti za odškodnine v obliki izdanih obveznic. Sklad je imel
v letu 1995 le 7 % finančnih naložb v državnih vrednostnih papirjev
in ne 30 %, kot za ta sklad predpisuje Zakon o strukturi nekaterih
naložb določenih javnih zavodov, skladov in zavarovalnih
organizacij (Ur. list RS, št. 71/93).

Revizija 7.3
Revidiranec: Sklad Republike Slovenije za razvoj, d. d„ Ljubljana.
Predmet/obseg revizije: Računovodski izkazi za leto 1995.
Cilj revizije: Dati mnenje o verodostojnosti računovodskih izkazov.
Utemeljitev revizije: Redna revizija (4. odstavek 21. člena ZRacS).
Potek izvajanja: 04.02.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Pregled na sedežu revidiranca je izvedla pooblaščena revizijska
družba. 03.04.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od
21.04.1997 je dokončno.
Mnenje: S pridržkom.

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Z revizijo
računovodskih izkazov sklada za leto 1995 je bilo ugotovljeno,
daje sklad upošteval priporočila Računskega sodišča in spremenil
način evidentiranja opredmetenih osnovnih sredstev in
neopredmetenih dolgoročnih naložb. V bilanci stanja je prevrednotil
osnovna sredstva ter obračunal amortizacijo in revalorizacijo za
leta 1993, 1994 in 1995.

Pomembna razkritja:V letu 1995 so za dolgoročne in kratkoročne
finančne naložbe oblikovali manjše popravke vrednosti kot v letu
1994. Zato so v bilanci stanja izkazane bistveno večje vrednosti
(v bilanci za leto 1994 znašajo dolgoročne finančne naložbe 5.922
mio SIT v 1995 letu 25.138 mio SIT; kratkoročne finančne naložbe
znašajo v letu 1994 skupno 18.179 mio SIT in v 1995 letu 26.419
mio SIT). Dolgoročne obveznosti iz poslovanja so konec
poslovnega leta 1995 znašale 1.412 mio SIT in so bile za skoraj
petkrat višje kot leta 1994. Na porast so vplivale obveznosti do
vlade za dokapitalizacijo in nastale obveznosti do Tobačne
Ljubljana, d. o. o., Ljubljana, iz naslova arbitražnega postopka v
povezavi z izgubo sredstev v nekdanji SFRJ. Kratkoročne
obveznosti iz poslovanja so konec leta znašale 13.568 mio SIT in
so se glede na leto 1994 povečale za 75 %. Skoraj celotni znesek
se je nanašal na obveznosti do države iz naslova lastninskega
preoblikovanja. Sklad je vrednotil naložbe in terjatve po merilih iz
svojega pravilnika. Vlada Republike Slovenije, ki je opravljala vlogo

V poročilu je bilo skladu priporočeno, da pridobi dokumentacijo,
na podlagi katere bi vzpostavil popolno evidenco za ustrezno
knjigovodsko evidentiranje prihodkov in terjatev iz naslova kupnin.
Sklad je v letu 1995 od Stanovanjskega sklada pridobil bazo
podatkov zavezancev za plačilo 10 % kupnine za prodana
družbena stanovanja in stanovanjske hiše, vendar v letu 1996 te
evidence še ni uporabljal za ustrezno knjigovodsko evidentiranje
terjatev in prihodkov. Sklad je upošteval priporočila Računskega
sodišča in v letu 1996 vzpostavil evidentiranje prihodkov od prodaje
in zakupa kmetijskih zemljišč ter gospodarjenja z gozdovi v
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skupščine, ni dala soglasja k njihovemu pravilniku ali kako drugače
potrdila pravilnosti izbranih meril za vrednotenje naložb in terjatev.

Cilj revizije: Dati mnenje o verodostojnosti računovodskih izkazov
in preveriti pravilnost poslovanja.

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Za odpravo
nepravilnosti, ki so bile razkrite z revizijo računovodskih izkazov
za leto 1994, je Računsko sodišče skladu priporočilo, da sredstva,
prevzeta od države, knjiži na aktivni strani med svoja sredstva
po knjigovodski vrednosti na dan prenosa, hkrati pa na pasivni
strani za prevzeto premoženje evidentira obveznosti do države,
ter da izvede popravke vrednosti v skladu z merili, ki jih določi
vlada. Z revizijo računovodskih izkazov sklada za leto 1995 je
bilo ugotovljeno, da je sklad v letu 1996 dopolnil pravilnik o
računovodstvu in financah sklada. Spremenil je računovodske
smernice pri evidentiranju in vrednotenju finančnih naložb ter
opredelil merila za oblikovanje popravkov njihove vrednosti. Merila
je sklad oblikoval na podlagi usmeritev iz slovenskih
računovodskih standardov in določil zakona o privatizaciji ter pri
tem upošteval predvsem dejavnike, kot so prisilna poravnava,
izterjava, stečaj, sodni postopki, poslovanje z izgubo, sposobnost
poravnavanja obveznosti, finančni položaj podjetij in neizplačilo
plač po kolektivnih pogodbah. Navedene spremembe računovodske politike so po ugotovitvah revizije vplivale na povečanje
vrednosti naložb in terjatev ter posebnih rezerv v skupnem znesku
13.605 mio SIT. Meril, ki jih je opredelil sklad v svojem pravilniku,
ni določila vlada v vlogi skupščine oziroma edine ustanoviteljice
in delničarke sklada, prav tako pa k pravilniku ni dala soglasja,
kakor je to zahtevalo Računsko sodišče. Upravni odbor sklada je
omenjeni pravilnik potrdil na seji dne 17.03.1997.

Utemeljitev revizije: Redna revizija (4. odstavek 21. člena ZRacS).
Potek izvajanja: 04.07.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Pregled na sedežu revidiranca je izvedla pooblaščena revizijska
družba. 19.09.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec
je vložil pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo;
izdano je bilo 30.12.1997. S tem revizijski postopek ni bil končan,
ker je revidiranec vložil ugovor. Predvidoma do konca maja 1998
bo izdano drugostopenjsko poročilo.
Revizija 7.6
Revidiranec: Tehnološko razvojni sklad Republike Slovenije, d. o.
o., Ljubljana.
Predmet/obseg revizije: Računovodski izkazi za leto 1995.
Cilj revizije: Dati mnenje o verodostojnosti računovodskih izkazov.
Utemeljitev revizije: Redna revizija (4. odstavek 21. člena ZRacS).
Potek izvajanja: 04.02.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Pregled na sedežu revidiranca je izvedla pooblaščena revizijska
družba. 02.06.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od
17.06.1997 je dokončno.
Mnenje: S pridržkom.

Revizija 7.4
Revidiranec: Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, d. d.,
Ljubljana.

Pomembna razkritja: Izražen je bil dvom o pravilnosti izkazanih
vrednosti naložb v podjetja. Sklad je namreč s svojimi naložbami
posegel na področje financiranja tehnološko zanimivih projektov,
za katere pa je težko oceniti, kako uspešni bodo. Sklad nima
izkušenj, da bi lahko presodil tveganost naložb, zato ni bilo mogoče
oblikovati mnenja o realni vrednosti teh naložb. Stroške obnove
so izkazali kot stroške poslovanja, kar je nepravilno. Nepravilno
so evidentirali opremo, ki so jo nabavili iz namensko pridobljenih
sredstev od Urada za intelektualno lastnino. Za del plače za
uspešnost so namenili 5 % mase sredstev za plače, kar je v
nasprotju z zakonom o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih
organih in organih lokalnih skupnosti, na katerega je pri
obračunavanju plač vse sklade napotila vlada s sklepom št. 11302/93-7/23-8 z dne 04.08.1994.

Predmet/obseg revizije: Računovodski izkazi za leto 1995.
Cilj revizije: Dati mnenje o verodostojnosti računovodskih izkazov.
Utemeljitev revizije: Redna revizija (4. odstavek 21. člena ZRacS).
Potek izvajanja: 04.02.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Pregled na sedežu revidiranca je izvedla pooblaščena revizijska
družba. 18.03.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od
02.04.1997 je dokončno.
Mnenje: Pozitivno.

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Z revizijo
računovodskih izkazov za leto 1994 je bilo med drugim razkrito,
da so v bilanci uspeha nepravilno izkazali stroške montaže opreme
in zato nepravilno izkazali poslovni izid, kapital in časovne
razmejitve. Sklad je prav tako nepravilno izkazal dolgoročne
finančne naložbe v deleže dveh domačih podjetij. Te nepravilnosti
so odpravili v izkazih za leto 1995. Znesek 500.000,00 SIT,
rezerviran za investicijsko vzdrževanje, so prenesli med prihodke
prejšnjih let in nepravilno izkazani dolgoročni finančni naložbi dveh
podjetjih so pravilno evidentirali kot kratkoročno dana posojila.

Pomembna razkritja: Razkrita ni bila nobena pomembna
nepravilnost.
Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Z revizijo
računovodskih izkazov za leto 1994 je bilo razkrito, da je sklad v
izkazu uspeha nepravilno prikazal nakazilo sredstev Ministrstva
za okolje in prostor v višini 31.888 mio SIT med izredne prihodke,
čeprav so imela ta sredstva po določilih 108. člena zakona o
varstvu okolja naravo osnovnega kapitala sklada. Sklad je izvedel
popravek na zahtevo Računskega sodišča, prav tako pa je vlada
sprejela povečanje kapitala s sklepom št. 400-06/94-15/8-8 z
dne 27.06.1996.

Revizija 7.7
Revidiranec: Tehnološko razvojni sklad Republike Slovenije, d. o.
o., Ljubljana.

Revizija 7.5
Revidiranec: Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, d. d.,
Ljubljana.

Predmet/obseg revizije: Računovodski izkazi za leto 1996.

Predmet/obseg revizije: Računovodski izkazi za leto 1996.

Cilj revizije: Dati mnenje o verodostojnosti računovodskih izkazov
in preveriti pravilnost poslovanja.
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Utemeljitev revizije: Redna revizija (4. odstavek 21. člena ZRacS).

Revizija 7.9

Potek izvajanja: 19.11.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Pregled na sedežu revidiranca je izvedla pooblaščena revizijska
družba. 14.01.1998 je bilo izdano predhodno poročilo. Od
30.01.1998 je dokončno.

Revidiranec: Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja, d. o. o., Ribnica.

Mnenje: S pridržkom.

Cilj revizije: Dati mnenje o verodostojnosti računovodskih izkazov
ter preveriti pravilnost poslovanja in izvajanja nalog.

Predmet/obseg revizije: Računovodski izkazi za leto 1996.

Pomembna razkritja: Sklad je po svoji naravi sklad rizičnega
kapitala in financira tehnološko zanimive projekte, za kar v
slovenskem prostoru ni ustreznih izkušenj. Ker sklad deluje kratek
čas, in ker še ni ustreznih poslovnih dogodkov, na podlagi katerih
bi lahko presojali tveganost naložb, ni bilo mogoče oblikovati
mnenja o realni vrednosti skladovih naložb. Pri obračunavanju in
izplačevanju dela plače za delovno uspešnost ni upošteval sklepa
vlade, ki napotuje sklad na uporabo zakona o razmerjih plač v
javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti: za
delovno uspešnost so razporejali več sredstev kot dovoljuje
omenjeni zakon. Razkrito je bilo tudi, da so pri obračunu delovne
uspešnosti uporabljali nepravilno osnovo: v osnovi so upoštevali
tudi dodatek za delovno dobo. Zato so za 1.396 tisoč SIT
prekoračili dovoljeni obseg sredstev za delovno uspešnost. Tudi
pri izplačilu regresa so prekoračili dovoljeni obseg sredstev.
Nepravilnost pri izplačilu delovne uspešnosti in regresa
predstavlja 1.550 tisoč SIT ali 5,4 % stroškov dela oziroma 1,5 %
vseh odhodkov sklada.

Utemeljitev revizije: Redna revizija (4. odstavek 21. člena ZRacS).
Potek izvajanja: 13.10.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
08.12.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 24.12.1997 je
dokončno.
Mnenje: Pozitivno.
Pomembna razkritja: Razkrita ni bila nobena pomembna
nepravilnost.
Revizija 7.10
Revidiranec: Sklad za sukcesijo Republike Slovenije, Ljubljana.
Predmet/obseg revizije: Računovodski izkazi za leto 1996.
Cilj revizije: Dati mnenje o verodostojnosti računovodskih izkazov
in preveriti pravilnost poslovanja.

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Skladu bo izdan sklep
za odpravo nezakonitosti pri izplačilu plač za leto 1996.
Nepravilnosti, ugotovljene z revizijo računovodskih izkazov sklada
za leto 1995, pa so bile odpravljene z ustreznimi knjižbami,
izvedenimi 15.09.1996.

Utemeljitev revizije: Redna revizija (4. odstavek 21. člena ZRacS).
Potek izvajanja: 01.09.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
07.11.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 22.11.1997 je
dokončno.

oicnrle/ sj
Revizija 7.8

Mnenje: Pozitivno.
Pomembna razkritja: Razkrita ni bila nobena pomembna
nepravilnost.

Revidiranec: Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje
radioaktivnih odpadkov iz NEK, Krško.
Predmet/obseg revizije: Računovodski izkazi za leto 1996.

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Z revizijo
računovodskih izkazov za leto 1995 je bilo med drugim razkrito,
da je bila direktorica odredbodajalka sama sebi, da sklad ni bil
ustrezno povezan z Ministrstvom za finance in da so zato
nedosledno knjižili poslovne dogodke in obračunavali stroške
brez ustreznih knjigovodskih listin. Z zadnjo revizijo je bilo
ugotovljeno, da so bile te nepravilnosti odpravljene.

Cilj revizije: Dati mnenje o verodostojnosti računovodskih izkazov
in preveriti pravilnost poslovanja.
Utemeljitev revizije: Redna revizija (4. odstavek 21. člena ZRacS).
Potek izvajanja: 16.04.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Pregled na sedežu revidiranca je izvedla pooblaščena revizijska
družba. 19.09.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od
08.10.1997 je dokončno.

Revizija 7.11

Mnenje: S pridržkom.

Revidiranec: Stanovanjski sklad Republike Slovenije.

Pomembna razkritja: V letu 1996 je Nuklearna elektrarna Krško
(NEK) vplačala v sklad le 200.000 tisoč SIT, kar je omogočilo
delovanje uprave sklada, ne pa tudi izpolnjevanja nalog, za katere
je bil sklad ustanovljen. V računovodskih izkazih za leto 1996 so
bile izkazane terjatev do NEK v višini 6.582 mio SIT. Ker NEK do
30.06.1997 ni poravnala v celoti svojih obveznosti, so bile izkazane
terjatve ocenjene kot sporne in zato je bilo izrečeno mnenje s
pridržkom.

Predmet/obseg revizije: Računovodski izkazi za leto 1995.
Cilj revizije: Dati mnenje o verodostojnosti računovodskih izkazov,
preveriti zakonitost poslovanja oziroma posameznih poslovnih
odločitev.
Utemeljitev revizije: Redna revizija (4. odstavek 21. člena ZRacS).
Potek izvajanja: 14.11.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
10.02.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 25.02.1997 je
dokončno.

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti.M reševanje problema
poravnave zapadlih obveznosti NEK do sklada se vključuje vlada,
prav tako pa potekajo dejavnosti za poravnavo obveznosti, ki se
nanašajo na hrvaški del proizvedene električne energije.
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Utemeljitev revizije: Redna revizija (4. odstavek 21. člena ZRacS).

Pomembna razkritja: Sklep upravnega odbora sklada, s katerim
je določil, da se sredstva depozitov črnograditeljev v politiki naložb
sklada plasirajo po merilu 60 % v dolgoročne naložbe in 40 % v
kratkoročne naložbe, nima zakonske podlage. Sklad ni imel tekoče
evidence o izkazovanju obveznosti rednega računa sklada do
podračuna depozitov črnograditeljev.

Potek izvajanja: 11.09.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
10.11.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 26.11.1997 je
dokončno.
Mnenje: S pridržkom.
Pomembna razkritja: Za leto 1996 sklad ni izkazal vseh prihodkov
od obresti za neplačane zakupnine. Neupravičeno so izplačali
sejnine za seje sveta sklada iz naslova nadaljevanja sej.

Revizija 7.12
Revidiranec: Stanovanjski sklad Republike Slovenije.
Predmet/obseg revizije: Računovodski izkazi za leto 1996.

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Skladu so bila dana
priporočala za odpravo razkritih slabosti, med njimi priporočila, ki
se nanašajo na obračunavanje zamudnih obresti za neplačane
ali prepozno plačane zakupnine, in priporočila, ki se nanašajo na
opredelitev upravičencev za prejemanje sejnin.

Cilj revizije: Dati mnenje o verodostojnosti računovodskih izkazov
za leto 1996.
Utemeljitev revizije: Redna revizija (4. odstavek 21. člena ZRacS).
Potek izvajanja: 30.06.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Pregled na sedežu revidiranca je izvedla pooblaščena revizijska
družba. 25.09.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od
11.10.1997 je dokončno.

Revizija 7.15
Revidiranec: Filmski sklad Republike Slovenije, Ljubljana.
Predmet/obseg revizije: Računovodski izkazi za leto 1995.

Mnenje: Pozitivno.
Cilj revizije: Dati mnenje o verodostojnosti računovodskih izkazov.
Pomembna razkritja: Razkrita ni bila nobena pomembna
nepravilnost.

Utemeljitev revizije: Redna revizija (4. odstavek 21. člena ZRacS).

Revizija 7.13

Potek izvajanja: 04.12.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
07.03.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 05.06.1997. Od 10.07.1997 je dokončno.

Revidiranec: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije.

Mnenje: Pozitivno.

Predmet/obseg revizije: Računovodski izkazi za leto 1995,
poslovanje v letih 1995-1996.

Pomembna razkritja: Razkrita ni bila nobena pomembna
nepravilnost.

Cilj revizije: Dati mnenje o verodostojnosti računovodskih izkazov
za leto 1995, preveriti namenskost uporabe javnih sredstev pri
izvajanju nalog sklada, preveriti pravilnost posameznih poslovnih
odločitev in preveriti skladovo spoštovanje načel gospodarnosti.

Revizija 7.16
Revidiranec: Sklad Republike Slovenije za razvoj malega
gospodarstva, Ljubljana.

Utemeljitev revizije: Redna revizija (4. odstavek 21. člena ZRacS).
Potek izvajanja: 18.10.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
12.12.1996 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 19.03.1997. Od 19.04.1997 je dokončno.

Predmet/obseg revizije: Računovodski izkazi za leto 1995.

Mnenje: S pridržkom.

Utemeljitev revizije: Redna revizija (4. odstavek 21. člena ZRacS).

Pomembna razkritja: Na skladu niso imeli izdelane ustrezne
analitične evidence, ki bi omogočila spremljanje stanja in prometa
s parcelami. Med poslovne prihodke tekočega leta niso vključili
vseh zakupnin po sklenjenih pogodbah. Niso izdelali načrtov
prilivov in odlivov denarnih tokov, s katerimi bi uravnavali
kratkoročne presežke denarnih sredstev. Niso izdelali meril za
presojo varnosti kratkoročnih naložb.

Potek izvajanja: 06.01.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
03.07.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 29.10.1997. Od 28.11.1997 je dokončno.

Cilj revizije: Dati mnenje o verodostojnosti računovodskih izkazov.

Mnenje: S pridržkom.
Pomembna razkritja: V bilanci stanja so izkazali za 14,7 mio SIT
preveliko vrednost opredmetenih osnovnih sredstev. Nepravilno
so obračunali revalorizacijo opreme v pripravi - obračunana
revalorizacija je bila za 1,9 mio SIT prevelika. Kratkoročne
obveznosti iz poslovanja so izkazali za 5,3 mio SIT premalo. Za
regres za letni dopust in prehrano so izplačali 2,2 mio SIT več,
kot so smeli.

Revizija 7.14
Revidiranec: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije.
Predmet/obseg revizije: Računovodski izkazi za leto 1996.

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Po izdaji predhodnega
poročila so nepravilnosti odpravili tako, da so v popravljenih

Cilj revizije: Dati mnenje o verodostojnosti računovodskih izkazov.

poročevalec, št. 44

88

10. julij 1998

računovodskih izkazih za leto 1996 obremenili dohodek za 20
mio SIT in povečali dohodek za 4,1 mio SIT.

dolgoročne rezervacije in s tem preveč obremenili dohodek za
33,2 mio SIT. Niso izkazali obveznosti za zamudne obresti v
višini 19,3 milijona SIT.

Revizija 7.17

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Po izdaji predhodnega
poročila so razkrite nepravilnosti odpravili tako, da so na novo
sestavili računovodske izkaze za leto 1996 in namesto dobička v
višini 20,1 mio SIT izkazali izgubo v višini 52,8 mio SIT.

Revidiranec: Sklad Republike Slovenije za razvoj malega
gospodarstva, Ljubljana.
Predmet/obseg revizije: Računovodski izkazi za leto 1996.

Revizija 7.18

Cilj revizije: Dati mnenje o verodostojnosti računovodskih izkazov.

Revidiranec: Sklad Republike Slovenije za razvoj malega
gospodarstva, Ljubljana.

Utemeljitev revizije: Redna revizija (4. odstavek 21. člena ZRacS).

Predmet/obseg revizije: Poslovanje v letih 1995 in 1996.

Potek izvajanja: 16.04.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
03.07.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 29.10.1997. Od 28.11.1997 je dokončno.

Cilj revizije: Oceniti uspešnost, gospodarnost, učinkovitost in
zakonitost poslovanja, preveriti pravilnost izdajanja jamstev,
kreditiranja in dajanja subvencij.

Mnenje: S pridržkom.

Utemeljitev revizije: Pobuda malega gospodarstva.

Pomembna razkritja: Nepravilno so obračunali revalorizacijo in
amortizacijo gradbenih objektov: obračunana revalorizacija je bila
za 1,9 mio SIT, amortizacijo pa za 0,3 mio SIT premajhna.
Nepravilno so izkazali kratkoročne finančne naložbe v višini 45,5
mio SIT kot dolgoročne. Niso oblikovali popravka vrednosti za
terjatev v tožbi v višini 10,8 mio SIT. Nepravilno so oblikovali

Potek izvajanja: 16.04.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
22.12.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 11.02.1998. Do 20.02.1998 še ni potekel rok za ugovor.
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REVIZIJSKO PODROČJE 8
POSLOVANJE AGENCIJ

Potek izvajanja: 11.04.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
10.09.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 27.09.1997 je
dokončno.

Lani smo na tem področju izvajali 2 reviziji. Od 01.01.1997 do
31.12.1997 so bila izdana 4 revizijska poročila (2 predhodni, 1
prvostopenjsko, 1 drugostopenjsko).

Pomembna razkritja: Na podlagi zbranih podatkov, opravljenih
analiz in izvedenih revizijskih postopkov je Računsko sodišče
ocenilo, da sistem pobiranja in nadziranja javnofinančnih prihodkov
v nadzorovanem obdobju ni dopuščal doseganje boljših rezultatov.
Glede na število pravnih oseb oziroma davčnih zavezancev in
veljavno zakonodajo bi lahko bili obračunani in pobrani davki v
večjem obsegu.

Do 31.12.1997 sta bili dokončni 2 poročili.
Revizija 8.1

S preizkušanjem podatkov v petih podružnicah je bilo ugotovljeno,
da je bilo delovanje formalnih kontrol zadovoljivo, z internimi
obvestili, okrožnicami in skupnimi sestanki so zagotavljali
poenoteno delovanje vseh podružnic pri kontroliranju pobiranja
davkov. Ker imetniki računov niso pravočasno predložili podatkov
o statusnih spremembah, neposlovanju ali izbrisu iz registra, je
Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje z zamudo
zagotavljala popolnost registra imetnikov računov.

Revidiranec: Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo.
Predmet/obseg revizije: Plače in drugi prejemki zaposlenih za
leto 1995.
Cilj revizije: Preizkus pravilnosti.
Utemeljitev revizije: Revizija je bila opravljena v okviru preverjanja
izplačil plač in drugih prejemkov zaposlenih v javni upravi.

Pri zapadlih davčnih obveznostih je agencija po zakonu sama
izdala nalog za plačilo. V primeru nelikvidnosti pravne osebe je
nalog uvrstila v vrstni red plačil. Zaradi odsotnosti pravnih
predpisov, ki bi urejali način delovanja agencije pri pravnih osebah,
ki že dalj časa niso bile sposobne poravnavati svojih obveznosti,
so se pojavljali veliki dolgovi zlasti iz naslova davka od dobička.
Posamezne pravne osebe so lahko kljub neporavnanim
obveznostim poslovale kot lastniki ali partnerji drugih družb.

Potek izvajanja: 26.06.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
23.01.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 06.05.1997. S tem revizijski postopek ni bil končan, ker je
revidiranec vložil ugovor. 28.10.1997 je bilo izdano drugostopenjsko poročilo, ki je dokončno.
Mnenje: Negativno.

Pri spremljanju pravočasnosti predložitve obrazcev za obračun
prometnega davka ali davka od dobička pravnih oseb je agencija
uporabljala različne načine evidentiranja. Na podlagi evidenc so
bile pozneje opravljene kontrole in sestavljeni zapisniki o
nespoštovanju predpisov s strani zavezancev, vendar pa se je v
agenciji glede tega ravnalo različno. Podružnice so predvsem
opozarjale na obveznost predložitve davčnih obrazcev, v
določenih primerih pa so zamudnike tudi prijavljali sodniku za
prekrške.

Pomembna razkritja: Za plače in druge prejemke zaposlenih so
nezakonito porabili 50,3 mio SIT, kar je bilo 17 % vseh pridobljenih
javnih sredstev.
Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Za odpravo
nezakonitih izplačil je bil agenciji izdan sklep po 26. členu ZRacS,
s katerim ji je bilo naloženo, da izterja nezakonita izplačila in
zagotovi pravilno izplačevanje plač in drugih osebnih prejemkov
zaposlenih v letu 1995.

Ker je agencija pobirala davke ob opravljanju plačilnega prometa,
je bila pri pobiranju davkov učinkovitejša. Pravne osebe, ki niso
redno poslovale ali niso predlagale izjav in davčnih obračunov v
predpisanih rokih ali niso izplačevale plač, je agencija redno
prijavljala pristojnim inštitucijam, kot so Ministrstvo za finance,
Ministrstvo za delo, Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Državni
zbor, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Revizija 8.2
Revidiranec: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje, Ljubljana.
Predmet/obseg revizije: Izvajanje naloge pobiranja davkov v
obdobju od 1993 do 1996.

Inšpiciranje kot del davčnega nadziranja so v agenciji izvajali
predvsem na podlagi usmeritev Centrale. Agencija je bila uspešna
pri inšpiciranju, ne pa tudi pri izterjavah, saj evidentiranje zapadlih
obveznosti v vrstni red nalogov za plačilo ob blokiranih žiroračunih
še ni zagotovilo dejanskega plačila. Ugotovljeno je bilo tudi, da je
agencija opuščala pogostejše nadzore velikih pravnih oseb.

Cilj revizije: Oceniti uspešnost izvajanja naloge, preveriti uspešnost
delovanja notranjih kontrol ter opozoriti novo davčno službo na
razkrite pomanjkljivosti in probleme pri izvajanju nalog na davčnem
področju.
Utemeljitev revizije: Sprememba zakonodaje na davčnem področju
in nastajanje nove davčne službe v Sloveniji.
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Potek izvajanja: 20.06.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
23.01.1998 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 10.02.1998 je
dokončno.

REVIZIJSKO PODROČJE 9
DELOVANJE SODIŠČ
Lani smo na tem področju izvajali 16 revizij. Od 01.01.1997 do
31.12.1997 je bilo izdanih 5 revizijskih poročil (5 predhodnih, 0
prvostopenjskih, 0 drugostopenjskih). Od 01.01.1998 do
20.02.1998 so bila izdana 4 revizijska poročila (4 predhodna, 0
prvostopenjskih, 0 drugostopenjskih).

Revizija 9.7
Revidiranec: Okrožno sodišče Novo mesto.
Potek izvajanja: 09.04.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
30.01.1998 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 17.02.1998 je
dokončno.

Do 20.02.1998 je bilo dokončnih 8 poročil.
Revizija 9.1

Revizija 9.8

Revidiranec: Okrajno sodišče Jesenice.

Revidiranec: Okrajno sodišče Novo mesto.

Potek izvajanja: 22.10.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
18.07.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 05.08.1997 je
dokončno.

Potek izvajanja: 09.04.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
03.02.1998 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 19.02.1998 je
dokončno.

Revizija 9.2
Revizija 9.9

Revidiranec: Okrožno sodišče v Kranju v delu, ki se nanaša na
naloge s področja računovodstva za Okrajno sodišče na
Jesenicah.

Revidiranec: Okrožno sodišče Ljubljana.
Potek izvajanja: 20.06.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
06.02.1998 je bilo izdano predhodno poročilo. Do 20.02.1998 še
ni potekel rok za pripombe.

Potek izvajanja: 23.01.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
18.07.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 05.08.1997 je
dokončno.
Mnenje: S pridržkom.

Revizija 9.10
Revidiranec: Okrajno sodišče v Celju.
Revizija 9.3

Potek izvajanja: 10.04.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Predhodno poročilo je bilo izdano po 20.02.1998.

Revidiranec: Okrajno sodišče na Ptuju.
Potek izvajanja: 04.10.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
26.09.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 14.10.1997 je
dokončno^

Revizija 9.11
Revidiranec: Okrožno sodišče v Celju.
Potek izvajanja: 10.04.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Predhodno poročilo je bilo izdano po 20.02.1998.

Revizija 9.4
Revidiranec: Okrožno sodišče na Ptuju v delu, ki se nanaša na
naloge s področja računovodstva za Okrajno sodišče na Ptuju.

Revizija 9.12

Potek izvajanja: 07.02.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
26.09.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 14.10.1997 je
dokončno.

Revidiranec: Okrajno sodišče v Mariboru.
Potek izvajanja: 10.06.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Predhodno poročilo je bilo izdano po 20.02.1998.

Mnenje: S pridržkom.

Revizija 9.13

Revizija 9.5
Revidiranec: Okrožno sodišče Kranj.

Revidiranec: Okrožno sodišče v Mariboru.

Potek izvajanja: 23.01.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
18.07.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 05.08.1997 je
dokončno.

Potek izvajanja: 10.06.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Predhodno poročilo je bilo izdano po 20.02.1998.
Revizija 9.14

Revizija 9.6

Revidiranec: Višje sodišče v Kopru.

Revidiranec: Okrajno sodišče Ljubljana.
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Potek izvajanja: 17.10.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Predhodno poročilo je bilo izdano po 20.02.1998.

Cilj teh revizij
Oceniti učinkovitost sodišč, ugotoviti stroške kazenskega
postopka.

Revizija 9.15
Revidiranec: Višje sodišče v Ljubljani.

Utemeljitev teh revizij
Zaupanje javnosti v sodstvo in pravni red države je povezano s
tekočim delom sodišč. Znano je, da so na sodiščih veliki zaostanki.
Želeli smo razkriti glavne razloge za tiste zaostanke, na katere
vplivajo sama sodišča.

Potek izvajanja: 07.11.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Predhodno poročilo je bilo izdano po 20.02.1998.
Revizija 9.16
Revidiranec: Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Pomembna razkritja

Potek izvajanja: 11.11.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Predvidoma do konca maja 1998 bo izdano predhodno poročilo.

Analizirali smo podatke o vrsti, številu, načinu in času reševanja
zadev; preverjali smo doseganje norm za sodnike, ki jih je predpisal
sodni svet in so jih poskusno uporabljali v letu 1997; ugotavljali
smo stroške kazenskega postopka, ki v znatnem delu bremenijo
proračun. O razkritjih bomo poročali, ko bodo dokončna vsa
poročila oziroma v naslednjem letnem poročilu.

Predmet/obseg teh revizij
Izvajanja nalog v letih 1995 in 1996.
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REVIZIJSKO PODROČJE 10
DELOVANJE DRŽAVNIH TOŽILSTEV

Utemeljitev revizije: S to revizijo smo poskušali pridobiti podatke,
ki jih bomo potrebovali pri načrtovanju nadaljnjih revizij na tem
področju.

Lani smo na tem področju izvajali 1 revizijo. Od 01.01.1997 do
31.12.1997 so bila izdana 3 revizijska poročila (1 predhodno, 1
prvostopenjsko, 1 drugostopenjsko).

Potek izvajanja: 23.08.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
13.03.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 24.04.1997. S tem revizijski postopek ni bil končan, ker je
revidiranec vložil ugovor. 01.10.1997 je bilo izdano drugostopenjsko poročilo, ki je dokončno.

Do 31.12.1997 je bilo dokončno 1 poročilo.

Mnenje: S pridržkom.

Revizija 10.1

Pomembna razkritja: Pri izplačilu plač za december 1995 so
nepravilno izplačali poračun za leto 1995 v skupnem znesku 863
tisoč SIT. Poleg tega je bilo razkrito, da so nepravilno obračunavali
dodatek za dežurstvo.

Revidiranec: Okrožno državno tožilstvo v Kranju.
Predmet/obseg revizije: Poraba sredstev s proračunske postavke
4418 - Okrožno državno tožilstvo v Kranju, poraba za leto 1995.

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Nepravilnosti so
odpravili že med revizijo. Dodatek za dežurstvo so začeli
obračunavati na enak način kot v drugih organih, ki se financirajo
iz proračuna Republike Slovenije.

Cilj revizije: Preveriti pravilnost porabe sredstev s proračunske
postavke.

10. julij 1998

93

poročevalec, št. 44
M'

REVIZIJSKO PODROČJE 11
IZVAJANJE VISOKOŠOLSKIH PROGRAMOV

Revizija 11.6
Revidiranec: Univerza v Ljubljani - Veterinarska fakulteta,
Ljubljana.

Lani smo na tem področju izvajali 14 revizij. Od 01.01.1997 do
31.12.1997 je bilo izdanih 10 revizijskih poročil (9 predhodnih, 1
prvostopenjsko, 0 drugostopenjskih). Od 01.01.1998 do
20.02.1998 so bila izdana 3 revizijska poročila (3 predhodna, 0
prvostopenjskih, 0 drugostopenjskih).

Potek izvajanja: 11.11.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
07.01.1998 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe. Predvidoma do konca maja 1998 bo izdano
prvostopenjsko poročilo.

Do 20.02.1998 sta bili dokončni 2 poročili.
Revizija 11.7
Revizija 11.1

Revidiranec: Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta, Ljubljana.

Revidiranec: Univerza v Mariboru - Pedagoška fakulteta Maribor.

Potek izvajanja: 05.05.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
16.12.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe. Predvidoma do konca maja 1998 bo izdano
prvostopenjsko poročilo.

Potek izvajanja: 22.04.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
03.12.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 19.12.1997 je
dokončno.
Mnenje: S pridržkom.

Revizija 11.8
Revidiranec: Univerza v Ljubljani - Fakulteta za družbene vede,
Ljubljana.

Revizija 11.2
Revidiranec: Univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta, Oddelek
za zootehniko, Ljubljana.

Potek izvajanja: 31.01.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
05.02.1998 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe. Predvidoma do konca maja 1998 bo izdano
prvostopenjsko poročilo.

Potek izvajanja: 11.10.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
19.12.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 07.01.1998 je
dokončno.

Revizija 11.9
Mnenje: S pridržkom.

Revidiranec: Univerza Maribor - Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo, Maribor.
Revizija 11.3

Revidiranec: Univerza v Ljubljani - Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo, Ljubljana.

Potek izvajanja: 25.09.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
03.12.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe. Predvidoma do konca maja 1998 bo izdano
prvostopenjsko poročilo.

Potek izvajanja: 13.09.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
19.12.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe. Predvidoma do konca maja 1998 bo izdano
prvostopenjsko poročilo.

Revizija 11.10
Revidiranec: Univerza Maribor - Fakulteta za organizacijske vede,
Maribor.

Revizija 11.4
Revidiranec: Univerza v Ljubljani - Akademija za likovno umetnost,
Ljubljana.

Potek izvajanja: 31.01.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
16.12.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe. Predvidoma do konca maja 1998 bo izdano
prvostopenjsko poročilo.

Potek izvajanja: 03.12.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
03.12.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe. Predvidoma do konca maja 1998 bo izdano
prvostopenjsko poročilo.

Revizija 11.11
Revidiranec: Univerza Maribor, Maribor.
Potek izvajanja: 15.07.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Predvidoma do konca maja 1998 bo izdano predhodno poročilo.

Revizija 11.5
Revidiranec: Univerza v Ljubljani - Akademija za glasbo, Ljubljana.
Potek izvajanja: 17.02.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
03.12.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe. Predvidoma do konca maja 1998 bo izdano
prvostopenjsko poročilo.
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Revizija 11.12
Revidiranec: Univerza v Ljubljani, Ljubljana.
Potek izvajanja: 02.09.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Predvidoma do Konca maja 1998 bo izdano predhodno poročilo.
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Revizija 11.13

Utemeljitev teh revizij

Revidiranec: Univerza v Ljubljani - Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo, Ljubljana.

Sprememba zakonodaje na področju visokega šolstva in
organiziranosti univerz oziroma fakultet.

Potek izvajanja: 28.11.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
03.02.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 03.07.1997. S tem revizijski postopek ni bil končan, ker je
revidiranec vložil ugovor.

Pomembna razkritja
Ker sta od 14 revizij s tega področja med poročanjem samo dve
končani (dokončni poročili UM, Pedagoška fakulteta, in UL,
Biotehniška fakulteta), se omejujemo na predstavitev nekaj
razkritij iz teh dveh revizij. UM, Pedagoška fakulteta, je nezakonito
porabila 132 mio SIT za naslednja izplačila: 85 mio SIT za delovno
uspešnost zaposlenih, 29 mio SIT za nadobremenitve pedagoških
delavcev in 18 mio SIT za plače čistilk, ki niso bile v delovnem
razmerju na fakulteti. Poleg tega je iz sredstev za izredni študij in
za delo prek študentskega servisa nenamensko porabila 2,2 mio
SIT. UL, Biotehniška fakulteta, je nezakonito porabila 58,5 mio
SIT za naslednja izplačila: 28,5 mio SIT za delovno uspešnost
zaposlenih in 30 mio SIT za tako imenovane interne dodatke. Ne
ena ne druga fakulteta ni imela soglasja ustanovitelja za upravljanje
nepremičnin. Premoženja nista popisali tako, da bi posebej popisali
premoženje, ki je bilo pridobljeno z javnimi sredstvi, in posebej
premoženje, ki je bilo pridobljeno z drugimi sredstvi.

Revizija 11.14
Revidiranec: Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana.
Potek izvajanja: 13.09.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
26.01.1998 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe. Predvidoma do konca maja 1998 bo izdano
prvostopenjsko poročilo.
Predmet/obseg teh revizij
Dodeljevanje oziroma poraba proračunskih sredstev za
visokošolske izobraževalne programe, izvajanje visokošolskih
izobraževalnih programov na posameznih fakultetah v letu 1996,
personalni stroški na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo
Univerze v Ljubljane za leto 1995.

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti
UM, Pedagoška fakulteta Maribor, je že odpravila nekatere
ugotovljene nepravilnosti. Dala je predlog rektorju, da imenuje
novega prodekana za izobraževalno dejavnost, ker dotedanji ni
imel naziva v skladu s statutom. Oba prodekana je fakulteta
razrešila članstva v upravnem odboru. Nagrado študentskemu
prodekanu (ki so jo prej knjižili v breme proračunskih sredstev)
so proknjižili v breme neproračunskih sredstev. Pridobili so
soglasje za porabo sredstev za potrebe lektoratov v višini 2 mio
SIT.

Cilj teh revizij
Preizkus pravilnosti in preveritev spoštovanja načel gospodarnosti.
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Revizija 12.2

REVIZIJSKO PODROČJE 12
NALOŽBE V ŠOLSTVU

Revidiranec: Center za šolske in obšolske dejavnosti, Ljubljana.
Predmet/obseg revizije: Poslovanje v letu 1996 in še posebej
poraba sredstev za naložbe v letu 1996.

Lani smo na tem področju izvajali 2 reviziji.
Revizija 12.1

Cilj revizije: Preveriti pravilnost in oceniti gospodarnost poslovanja.

Revidiranec: Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana.

Utemeljitev revizije: Revizija je bila uvedena kot odziv na pobudo
posameznikov in kot odziv na pisanje v javnih glasilih.

Predmet/obseg revizije: Dodeljevanje sredstev za razvojne
programe v vzgojno-izobraževalnih zavodih - naložbe v letu 1996
(šolski tolar).

Potek izvajanja: 02.09.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Predhodno poročilo je bilo izdano po 20.02.1998.

Cilj revizije: Preveriti pravilnost dodeljevanja sredstev.
Pomembna razkritja
Utemeljitev revizije: Državni zbor je dal pobudo, da se preveri
pravilnost postopka v zvezi z nakupom stavbe za Pravno fakulteto.

Od 01.01.1997 do 20.02.1998 ni bilo izdano nobeno poročilo.

Potek izvajanja: 02.09.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Predvidoma do konca julija 1998 bo izdano predhodno poročilo.

J ne
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23.12.1996 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 08.01.1997 je
dokončno.

REVIZIJSKO PODROČJE 13
POSLOVANJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV

Mnenje: S pridržkom.
Lani smo na tem področju izvajali 16 revizij. Od 01.01.1997 do
31.12.1997 je bilo izdanih 10 revizijskih poročil (6 predhodnih, 3
prvostopenjska, 1 drugostopenjsko). Od 01.01.1998 do
20.02.1998 ni bilo izdano nobeno revizijsko poročilo.

Pomembna razkritja: Za obračun dodatka za delovno dobo,
dodatka za delo prek delovnega časa in zdravniškega dodatka
so uporabljali osnovno plačo delavca, povečano za druge
pripadajoče dodatke, in s tem kršili 20. člen ZRPJZ. Zdravniški
dodatek so neupravičeno obračunavali tudi za čas odsotnosti z
dela, ko zaposlenim pripada nadomestilo plače. Za čas stavke so
zdravnikom izplačali 80 % plače na podlagi opravljenega
programa.

Do 20.02.1998 je bilo dokončnih 9 poročil.
Revizija 13.1

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Zavodu je bilo dano
priporočilo, naj vzpostavi ustrezen sistem notranjih kontrol.

Revidiranec: Zobozdravstvo Velenje.
Predmet/obseg revizije: Stroški dela.

Revizija 13.3

Cilj revizije: Preizkus pravilnosti - še posebej med stavko
zdravnikov od 21.03. do 12.04. 1996.

Revidiranec: Zdravstveni dom Ljubljana.

Utemeljitev revizije: Stroški dela predstavljajo v zdravstvenih
zavodih več kot polovico vseh odhodkov. Vlada je dala pobudo,
naj Računsko sodišče preveri pravilnost izplačevanja plač med
stavko zdravnikov.

Predmet/obseg revizije: Stroški dela v letu 1995.
Cilj revizije: Preveriti, ali so bili stroški dela v skladu s predpisi.
Utemeljitev revizije: V letu 1995 so bile plače v javni upravi ena od
prednostnih revizijskih tem pri določanju nadzornega programa.

Potek izvajanja: 26.07.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
23.12.1996 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 09.01.1997 je
dokončno.

Potek izvajanja: 30.11.1995 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
26.07.1996 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 17.12.1996. Od 18.01.1997 je dokončno.

Mnenje: S pridržkom.
Pomembna razkritja: Od 23 zobozdravnikov je bil osmim
zobozdravnikom obračunan in izplačan del plače za delovno
uspešnost, ki je presegal zakonski minimum 20 % na posameznika
in je v enem primeru znašal 127 % osnovne plače. Dvema
zobozdravnicama in v. d. direktorja je bil izplačan dodatek za
delovno dobo od napačne osnove, ki je vključevala tudi dodatke
za znanstveno stopnjo in delovno uspešnost. Nadomestilo plače
zaradi dela s skrajšanim delovnim časom je bilo v. d. direktorja
izplačanih za 118.571 SIT preveč. Za čas stavke, ki se je je
udeležilo 19 zobozdravnikov, le-tem ni bilo izplačano nadomestilo
plače niti prispevki za socialno varnost. Izpadle storitve med 21.03.
in 12.04.1996 so stavkajoči zobozdravniki nadomestili s povečano
intenzivnostjo v rednem delovnem času v nadaljnjih mesecih in
za svoje delo prejeli plačo v višini, ki bi jo zobozdravniki prejeli, če
ne bi stavkali. Pri izplačilu plače niso upoštevali opravljenih delovnih
ur.

Mnenje: S pridržkom.
Pomembna razkritja: Ugotovljene so bile naslednje nepravilnosti:
neupoštevanje predpisov o razporeditvi in napredovanju delavcev,
uporaba napačne osnove pri izračunu dodatka za delovno dobo,
nepravilno izplačevani dodatki za inštruktažo, nočno delo, delo
na dan praznika in za delo v treh izmenah, neupravičena izplačila
odpravnin ter nepravilnosti pri pogodbah o delu in avtorskih
pogodbah.
Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Izdan je bil sklep o
odpravi nepravilnosti. Zdravstveni dom Ljubljana je poročal o
uresničitvi sklepa. Zavodu so bila dana priporočila, naj vzpostavi
ustrezne evidence in ponovno prouči višino dodatka za izmensko
delo.

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Izdan je bil sklep o
odpravi nepravilnosti. Zavod je sporočil, da so nepravilnosti
odpravili.

Revizija 13.4
Revidiranec: Gorenjska lekarna Kranj.

Revizija 13.2

Predmet/obseg revizije: Stroški dela v letu 1995.

Revidiranec: Splošna bolnišnica Murska Sobota.
Cilj revizije: Preveriti, ali so bili stroški dela v skladu s predpisi.
Predmet/obseg revizije: Stroški dela.
Utemeljitev revizije: V letu 1995 so bile plače v javni upravi ena od
prednostnih revizijskih tem pri določanju nadzornega programa.

Cilj revizije: Preizkus pravilnosti - še posebej med stavko
zdravnikov od 21.03. do 12.04.1996.

Potek izvajanja: 30.11.1995 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
28.07.1996 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 03.12.1996. S tem revizijski postopek ni bil končan, ker je
revidiranec vložil ugovor. 17.03.1997 je bilo izdano drugostopenjsko poročilo, ki je dokončno.

Utemeljitev revizije: Stroški dela predstavljajo v zdravstvenih
zavodih več kot polovico vseh odhodkov. Vlada je dala pobudo,
naj Računsko sodišče preveri pravilnost izplačevanja plač med
stavko zdravnikov.
Potek izvajanja: 26.07.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
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Revizija 13.7

Mnenje: Negativno.

Revidiranec: Bolnišnica za porodništvo in ginekologijo Kranj.

Pomembna razkritja: Nepravilnosti pri prvi razporeditvi zaposlenih,
za 78 % previsoka izhodiščna plača za I. tarifni razred in zato
previsoko izplačevanje vseh dodatkov in dela plače za delovno
uspešnost. Zaradi nepravilno določene izhodiščne plače so v
razdobju od januarja do vključno septembra 1995 neupravičeno
izplačali 127 mio SIT.

Predmet/obseg revizije: Stroški dela.
Cilj revizije: Preizkus pravilnosti - še posebej med stavko
zdravnikov od 21.03. do 12.04. 1996.
Utemeljitev revizije: Stroški dela pomenijo v zdravstvenih zavodih
več kot polovico vseh odhodkov. Vlada je dala pobudo, naj
Računsko sodišče preveri pravilnost izplačevanja plač med stavko
zdravnikov.

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Zavodu so bila dana
priporočila, naj od ustanoviteljev pridobi navodila za vzpostavitev
evidenc prihodkov in odhodkov od prodaje na trgu, naj nato
vzpostavi ustrezne knjigovodske evidence in na podlagi pisnih
poročil iz knjigovodskih evidenc o prihodkih in odhodkih od prodaje
na trgu pridobi od ustanoviteljev soglasje k povečanju skupnega
obsega sredstev za izplačilo delovne uspešnosti. Izdan je bil
sklep o odpravi nepravilnosti. Poročali so o delni uresničitvi sklepa.

Potek izvajanja: 19.11.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
14.03.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 09.07.1997. Od 12.08.1997 je dokončno.
Mnenje: S pridržkom.

Revizija 13.5
Revidiranec: Lekarna Koper.

Pomembna razkritja: Od skupno 18 zaposlenih so petim
zdravnikom obračunavali dodatek za delovno dobo od osnovne
plače, povečane za dodatek za vodenje. Direktorju so
obračunavali dodatek za delovno dobo od osnovne plače,
povečane za delovno uspešnost, in dodatek za akademski naslov
in mu neupravičeno izplačevali dodatek za otežene delovne
razmere in zdravniški dodatek. Za čas stavke so desetim
stavkajočim zdravnikom izplačali plačo glede na količino
opravljenih storitev, in sicer za marec v višini 50 %, za april pa v
višini 87 % od vrednosti rednega dela.

Predmet/obseg revizije: Poslovanje v letih 1995 in 1996.
Cilj revizije: Preizkus pravilnosti in primernosti poslovanja.
Utemeljitev revizije: Skoraj petina vseh sredstev za zdravstvo v
Sloveniji se porabi za zdravila in lekarniško dejavnost.
Potek izvajanja: 02.07.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
24.12.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe. Predvidoma do konca maja 1998 bo izdano
prvostopenjsko poročilo.

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Zavod je sporočil,
da je odpravil ugotovljene nepravilnosti.

Revizija 13.6

Revizija 13.8

Revidiranec: Zdravstveni dom Sežana.

Revidiranec: Bolnišnica Topolšica.

Predmet/obseg revizije: Stroški dela.

Predmet/obseg revizije: Stroški dela.

Cilj revizije: Preizkus pravilnosti - še posebej med stavko
zdravnikov od 21.03. do 12.04. 1996.

Cilj revizije: Preizkus pravilnosti - še posebej med stavko
zdravnikov od 21.03. do 12.04. 1996.

Utemeljitev revizije: Stroški dela pomenijo v zdravstvenih zavodih
več kot polovico vseh odhodkov. Vlada je dala pobudo, naj
Računsko sodišče preveri pravilnost izplačevanja plač med stavko
zdravnikov.

Utemeljitev revizije: Stroški dela pomenijo v zdravstvenih zavodih
več kot polovico vseh odhodkov. Vlada je dala pobudo, naj
Računsko sodišče preveri pravilnost izplačevanja plač med stavko
zdravnikov.

Potek izvajanja: 26.07.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
23.12.1996 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 18.03.1997. Od 18.04.1997 je dokončno.

Potek izvajanja: 19.11.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
03.03.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 19.03.1997 je
dokončno.
Mnenje: S pridržkom.

Mnenje: S pridržkom.
Pomembna razkritja: Od skupno 18 zaposlenih so v obdobju
januar in junij 1996 neupravičeno izplačali zdravnikom dodatek
za vodenje v višini 200.000 SIT, dodatek za popoldansko delo v
višini 285.000 SIT in dodatek za nočno delo v višini 106.000 SIT.
Nepravilno so obračunavali nadomestilo za čas odsotnosti z dela
do 30 dni. Pri plači direktorja so uporabljali nepravilno osnovo za
obračunavanje dodatka za delovno dobo in mentorstvo. Za čas
stavke so zdravnikom za mesec marec obračunali in izplačali
polno plačo, za mesec april pa v višini 96 % glede na realizacijo
mesečnega plana.

Pomembna razkritja: Pri obračunavanju in izplačevanju dela plače
za delovno uspešnost, nadomestila za čas odsotnosti z dela
zaradi bolezni, za nego družinskega člana in za čas letnega
dopusta so v prvih treh mesecih 1996 za vseh 23 zaposlenih
uporabljali nepravilno osnovo. Za čas stavke so zdravnikom plačo
in prispevke za socialno varnost obračunavali in izplačevali od
dejansko opravljenih ur dela, neopravljene ure oz. dnevi stavke
niso bili plačani.
Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Zavod je sporočil,
da so oziroma bodo odpravili nepravilnosti.
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odpravi nepravilnosti. Zavod je sporočil, da so nepravilnosti
odpravili oziroma uskladili.

Cilj revizije: Preizkus pravilnosti - še posebej med stavko
zdravnikov od 21.03. do 12.04. 1996.

Revizija 13.9

Utemeljitev revizije: Stroški dela pomenijo v zdravstvenih zavodih
več kot polovico vseh odhodkov. Vlada je dala pobudo, naj
Računsko sodišče preveri pravilnost izplačevanja plač med stavko
zdravnikov.

Revidiranec: Klinični center Ljubljana.

Potek izvajanja: 17.06.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
14.10.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 30.10.1997 je
dokončno.

Predmet/obseg revizije: Stroški dela.
Cilj revizije: Preizkus pravilnosti - še posebej med stavko
zdravnikov od 21.03. do 12.04. 1996.

Mnenje: S pridržkom.
Utemeljitev revizije: Stroški dela pomenijo v zdravstvenih zavodih
več kot polovico vseh odhodkov. Vlada je dala pobudo, naj
Računsko sodišče preveri pravilnost izplačevanja plač med stavko
zdravnikov.

Pomembna razkritja: Napačno so obračunali in izplačali funkcijski
dodatek vodilnim delavcem. Obračunali in izplačali so dodatke, ki
jih kolektivna pogodba ne določa, ter izplačali delovno uspešnost,
za katero niso imeli ustrezne pravne podlage.

Potek izvajanja: 19.11.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
30.06.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 31.07.1997. Od 01.09.1997 je dokončno.

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Zavod je sporočil,
da so odpravili ugotovljene nepravilnosti.

Mnenje: S pridržkom.

Revizija 13.12

Pomembna razkritja: Dodatek za delovno dobo in dodatek za
delo prek polnega delovnega časa so obračunavali od nepravilne
osnove, ki je vsebovala tudi dodatek za izmensko delo in deljen
delovni čas. Neupravičeno so izplačevali zdravnikom dodatek za
delo v komisijah v višini 957.000 SIT. Zaposlenim, ki so poleg
svojega rednega dela opravljali tudi znanstvenoraziskovalno delo,
so nezakonito izplačali dodatek v višini 33 %. Za čas stavke so
zdravnikom za mesec marec izplačevali plačo v višini 50 %
vrednosti rednega dela, za april pa v višini 87 % vrednosti rednega
dela, pri čemer so upoštevali odstotek realiziranega plana
opravljenih storitev. Za čas odsotnosti z dela so neupravičeno
obračunavali in plačevali prispevke za socialno varnost v višini 7
mio SIT, ki so se nanašali na ure neplačane odsotnosti.

Revidiranec: Lekarna Ljubljana.
Predmet/obseg revizije: Poslovanje v letih 1995 in 1996.
Cilj revizije: Preizkus pravilnosti in primernosti poslovanja.
Utemeljitev revizije: Skoraj petina vseh sredstev za zdravstvo v
Sloveniji se porabi za zdravila in lekarniško dejavnost.
Potek izvajanja: 16.09.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Predhodno poročilo je bilo izdano po 20.02.1998.
Revizija 13.13

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Kliničnemu centru je
bilo priporočeno, naj vzpostavi ustrezen sistem notranjih kontrol
ter nadaljuje z dejavnostmi za razreševanje problematike v zvezi
z delom na področju ionizirajočega sevanja. Sporočili so, da so
opravili določene nepravilnosti in začeli z dejavnostmi v zvezi s
priporočili.

Predmet/obseg revizije: Poraba sredstev s proračunske postavke
7084 - Spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva v letih 1995
in 1996.

Revizija 13.10

Cilj revizije: Preizkus pravilnosti dodeljevanja sredstev zavodom
za zdravstveno varstvo.

Revidiranec: Ministrstvo za zdravstvo.

Revidiranec: Lekarna Slovenska Bistrica.

Utemeljitev revizije: Omenjena proračunska postavka je po
obsegu sredstev (900 mio SIT) druga največja postavka v
proračunu Ministrstva za zdravstvo.

Predmet/obseg revizije: Poslovanje v letih 1995 in 1996.
Cilj revizije: Preizkus pravilnosti in primernosti poslovanja.

Potek izvajanja: 17.09.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Pregled bo predvidoma končan do konca maja 1998.

Utemeljitev revizije: Skoraj petina vseh sredstev za zdravstvo v
Sloveniji se porabi za zdravila in lekarniško dejavnost.

Revizija 13.14

Potek izvajanja: 22.04.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
24.12.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe. Predvidoma do konca maja 1998 bo izdano
prvostopenjsko poročilo.

Revidiranec: Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem.
Predmet/obseg revizije: Izvajanje programa spremljanje
zdravstvenega stanja prebivalstva v letih 1995 in 1996.
Cilj revizije: Preizkus pravilnosti izvajanja programa in preveritev
spoštovanja načel gospodarnosti pri izvajanju programa.

Revizija 13.11
Revidiranec: Splošna bolnišnica Jesenice.

Utemeljitev revizije: Izvajanje programa je financirano s sredstvi
s proračunske postavke 7084 - Spremljanje zdravstvenega stanja

Predmet/obseg revizije: Stroški dela.
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Potek izvajanja: 09.12.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Pregled bo predvidoma končan do konca maja 1998.

prebivalstva.
Potek izvajanja: 09.12.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Pregled bo predvidoma končan do konca maja 1998.

Revizija 13.16
Revidiranec: Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije.

Revizija 13.15
Revidiranec: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.

Predmet/obseg revizije: Poslovanje v letih 1995 in 1996.

Predmet/obseg revizije: Izvajanje programa spremljanje
zdravstvenega stanja prebivalstva v letih 1995 in 1996.

Cilj revizije: Preizkus pravilnosti poslovanja in ocenitev učinkovitosti
delovanja.

Cilj revizije: Preizkus pravilnosti izvajanja programa in preveritev
spoštovanja načel gospodarnosti pri izvajanju programa.

Utemeljitev revizije: Gre za subjekt s posebnim statusom.
Potek izvajanja: 30.05.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Predvidoma do konca maja 1998 bo izdano predhodno poročilo.

Utemeljitev revizije: Izvajanje programa je financirano s sredstvi
s proračunske postavke 7084 - Spremljanje zdravstvenega stanja
prebivalstva.
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pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 12.03.1997. Od 15.04.1997 je dokončno.

REVIZIJSKO PODROČJE 14
IZVAJANJE AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA

Mnenje: S pridržkom.
Lani smo na tem področju izvajali 5 revizij. Od 01.01.1997 do
31.12.1997 so bila izdana 4 revizijska poročila (2 predhodni, 2
prvostopenjski, 0 drugostopenjskih). Od 01.01.1998 do 20.02.1998
ni bilo izdano nobeno revizijsko poročilo.

Revizija 14.4
Revidiranec: RZZ - Območna enota Novo mesto.

Do 20.02.1998 so bila dokončna 3 poročila.

Predmet/obseg revizije: Izvajanje programov aktivne politike
zaposlovanja - pospeševanje samozaposlovanja, dodeljevanje
subvencij invalidskim podjetjem ter usposabljanje in zaposiovanja
invalidov v letih 1995 in 1996.

Revizija 14.1
Revidiranec: RZZ - Območna enota Koper.

Cilj revizije: Preveriti pravilnost in oceniti učinkovitost izvajanja
programov.

Predmet/obseg revizije: Izvajanje programov aktivne politike
zaposlovanja - javna dela v letih 1995, 1996 in 1997.

Utemeljitev revizije: Pomembnost sredstev, vloženih v programe
aktivne politike zaposlovanja.

Cilj revizije: Preveriti pravilnost in oceniti učinkovitost izvajanja
programov.

Potek izvajanja: 12.11.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
30.01.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 21.02.1997 je
dokončno.

Utemeljitev revizije: Pomembnost sredstev, vloženih v programe
aktivne politike zaposlovanja.

Mnenje: S pridržkom.

Potek izvajanja: 20.11.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Predhodno poročilo je bilo izdano po 20.02.1998.

Revizija 14.5
Revizija 14.2

Revidiranec: RZZ - Območna enota Celje.

Revidiranec: RZZ - Območna enota Kranj.
Predmet/obseg revizije: Izvajanje programov aktivne politike
zaposlovanja - pospeševanje samozaposlovanja, dodeljevanje
subvencij invalidskim podjetjem ter usposabljanje in zaposlovanja
invalidov v letih 1995 in 1996.

Predmet/obseg revizije: Izvajanje programov aktivne politike
zaposlovanja - javna dela v letih 1995, 1996 in 1997.
Cilj revizije: Preveriti pravilnost in oceniti učinkovitost izvajanja
programov.

Cilj revizije: Preveriti pravilnost in oceniti učinkovitost izvajanja
programov.

Utemeljitev revizije: Pomembnost sredstev, vloženih v programe
aktivne politike zaposlovanja.

Utemeljitev revizije: Pomembnost sredstev, vloženih v programe
aktivne politike zaposlovanja.

Potek izvajanja: 10.09.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Predhodno poročilo je bilo izdano po 20.02.1998.

Potek izvajanja: 08.10.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
24.12.1996 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 10.02.1997. Od 13.03.1997 je dokončno.

Revizija 14.3
Revidiranec: RZZ - Območna enota Ljubljana.

Mnenje: S pridržkom.

Predmet/obseg revizije: izvajanje programov aktivne politike
zaposlovanja - pospeševanje samozaposlovanja, dodeljevanje
subvencij invalidskim podjetjem ter usposabljanje in zaposlovanja
invalidov v letih 1995 in 1996.

Pomembna razkritja
Območne enote niso imele vzpostavljene kontrole nad prejemniki
sredstev glede na določbe 2. člena pogodbe o subvencioniranju
samozaposlitve brezposelne osebe, ki določa, da mora
samozaposlitev trajati dve leti. Neizpolnjenih je bilo 52 pogodb o
sofinanciranju usposabljanja za samozaposlitev (osebe se niso
samozaposlile) v skupni vrednosti 3,5 mio SIT. Izterjava po
neizpolnjenih pogodbah je bila neažurna. Območna enota je izdala
odločbo o izplačilu subvencije po programu za subvencije
invalidskim podjetjem pravni osebi, ki ni pridobila soglasja Vlade
RS za status invalidskega podjetja.

Cilj revizije: Preveriti pravilnost in oceniti učinkovitost izvajanja
programov.
Utemeljitev revizije: Pomembnost sredstev, vloženih v programe
aktivne politike zaposlovanja.
Potek izvajanja: 26.04.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
30.01.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
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Mnenje: S pridržkom.

REVIZIJSKO PODROČJE 15
POSLOVANJE CENTROV ZA SOCIALNO DELO

Revizija 15.4
Lani smo na tem področju izvajali 4 revizije. Od 01.01.1997 do
31.12.1997 so bila izdana 4 revizijska poročila (2 predhodni, 2
prvostopenjski, 0 drugostopenjskih). Od 01.01.1998 do 20.02.1998
ni bilo izdano nobeno revizijsko poročilo.

Revidiranec: Center za socialno delo, Ilirska Bistrica.
Predmet/obseg revizije: Izplačevanje socialnovarstvenih pomoči
in socialnovarstvenih dajatev v letih 1995 in 1996.

Do 20.02.1998 sta bili dokončni 2 poročili.

Cilj revizije: Preveriti pravilnost izplačil.
Utemeljitev revizije: Pobuda posameznikov in financerja.

Revizija 15.1
Revidiranec: Center za socialno delo, Ljubljana Šiška.

Potek izvajanja: 16.10.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
30.01.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 12.03.1997. Od 15.04.1997 je dokončno.

Predmet/obseg revizije: Poslovanje v letih 1995 in 1996.
Cilj revizije: Preveriti pravilnost poslovanja.

Mnenje: S pridržkom.
Utemeljitev revizije: Pobuda posameznikov in financerja.
Pomembna razkritja

Potek izvajanja: 08.09.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Predvidoma do konca maja 1998 bo izdano predhodno poročilo.

Z revizijo poslovanja so bile razkrite nepravilnosti pri zahtevkih
za dotacije za delovanje centra iz proračunskih sredstev. Center
je v letu 1995 obračunaval dotacije v nasprotju z določili pogodbe
o financiranju. Obračunali so za 107 tisoč SIT preveč stroškov
amortizacije in za 80 tisoč oz. za 16 % preveč stroškov za
najemnine poslovnih prostorov. Knjigovodsko evidentiranje
materialnih stroškov po nosilcih dejavnosti in po posameznih
programih ni bilo dosledno, zaradi česar tudi zahtevki za
financiranje programov niso bili točni. Za izvajanje programa javnih
del je bilo občini v letu 1995 obračunano 80 tisoč SIT več materialnih
stroškov od dejanskih. Z revizijo izvajanja programov
socialnovarstvenih pomoči je bilo ugotovljeno, da center ni imel
vzpostavljenih notranjih kontrol, ki bi zagotavljale pravilnost
izplačevanja denarnih dodatkov. Razkriti so bili primeri oblikovanja
zahtevkov za proračunska sredstva za posameznike, ki so bili v
obračunu upoštevani dvakrat. S preizkusi obračuna sredstev
denarne pomoči in delovanja računalniškega programa je bilo
ugotovljeno, da v program niso vgrajene kontrole, ki bi
preprečevale prevare in nepravilnosti pri izplačevanju
socialnovarstvenih pomoči.

Revizija 15.2
Revidiranec: Center za socialno delo, Ljubljana Šiška.
Predmet/obseg revizije: Izvajanje programov socialnovarstvene
pomoči (denarna pomoč kot edini vir preživljanja, enkratni denarni
dodatek in enkratna denarna pomoč ter denarni dodatek) v letih
1995 in 1996.
Cilj revizije: Preveriti pravilnost izplačil.
Utemeljitev revizije: Pobuda posameznikov in financerja.
Potek izvajanja: 20.11.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Predvidoma do konca maja 1998 bo izdano predhodno poročilo.
Revizija 15.3
Revidiranec: Center za socialno delo, Ilirska Bistrica.

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti

Predmet/obseg revizije: Poslovanje v letih 1995 in 1996.

Center je že v letu 1996 vzpostavil kontrolo seznamov
upravičencev in obračunov denarnih dajatev pred izplačili, da bi
onemogočil morebitna nezakonita izplačila. Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve je upoštevalo ugotovitve Računskega
sodišča glede preveč izplačanih proračunskih sredstev centru
za leto 1995 tako, da je s pogodbo o financiranju dejavnosti centra za leto 1996 znižalo dogovorjeni obseg sredstev za 187 tisoč
SIT.

Cilj revizije: Preizkus pravilnosti poslovanja.
Utemeljitev revizije: Pobuda posameznikov in financerja.
Potek izvajanja: 16.10.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
30.01.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 12.03.1997. Od 15.04.1997 je dokončno.
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Revizija 16.2

REVIZIJSKO PODROČJE 16
JAVNA NAROČILA

Revidiranec: Ministrstvo za okolje in prostor.
Predmet/obseg revizije: Proračun 1996 - proračunska postavka
4404 - Predpisi.

Lani smo na tem področju izvajali 6 revizij. Od 01.01.1997 do
31.12.1997 so bila izdana 3 revizijska poročila (2 predhodni, 1
prvostopenjsko, 0 drugostopenjskih). Od 01.01.1998 do
20.02.1998 sta bili izdani 2 revizijski poročili (1 predhodno, 1
prvostopenjsko, 0 drugostopenjskih).

Cilj revizije: Ugotoviti zakonitost in namembnost rabe javnih
sredstev, ki so bila v okviru proračunske leta 1996 izplačana s
proračunske postavke 4404.

Do 20.02.1998 sta bili dokončni 2 poročili.

Utemeljitev revizije: Revizija v skladu z 21. členom ZRacS.
Potek izvajanja: 04.06.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
02.10.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe. Predvidoma do konca maja 1998 bo izdano
prvostopenjsko poročilo.

Revizija 16.1
Revidiranec: Ministrstvo za promet in zveze, Uprava RS za
telekomunikacije.
Predmet/obseg revizije: Proračun 1996 - proračunska postavka
7276 - Izgradnja, vzdrževanje in obratovanje infrastrukture RTV
Slovenije.

Revizija 16.3
Revidiranec: Ministrstvo za promet in zveze - Uprava RS za
pomorstvo.

Cilj revizije: Ugotavljanje namembnosti in zakonitosti porabe
proračunske postavke z vidika načrtovanja proračunske
postavke, realizacije porabe proračunske postavke s poudarkom
na izvedbi javnega razpisa za izbiro dobavitelja opreme, izvajanja
nadzora proračunskega uporabnika nad načrtovanjem in
realizacijo porabe sredstev.

Predmet/obseg revizije: Proračun 1996 - proračunska postavka
6256 - Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe.
Cilj revizije: Ugotoviti zakonitost in namembnost rabe javnih
sredstev v povezavi z načrtovanjem proračunske postavke,
izplačili in prerazporeditvami s proračunske postavke.

Utemeljitev revizije: Revizija v skladu z 21. členom ZRacS.

Utemeljitev revizije: Revizija v skladu z 21. členom ZRacS.

Potek izvajanja: 28.10.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
15.01.1998 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 02.02.1998 je
dokončno.

Potek izvajanja: 10.07.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
23.10.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 03.02.1998. Do 20.02.1998 še ni potekel rok za ugovor.

Mnenje: S pridržkom.
Pomembna razkritja: Proračunski uporabnik uprava ni izvajal
nadzora nad vsebino in obliko realizacije proračunske postavke;
proračunski uporabnik ni izvajal nadzora nad izvedbo javnega
naročila po pogodbi o porabi sredstev; porabnik proračunskih
sredstev je izvajal javno naročilo pomanjkljivo; merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika je porabnik proračunskih sredstev
sprejel šele po objavi javnega naročila; uprava kot pristojni upravni
organ in proračunski uporabnik ni bila vključena v strokovne
rešitve v zvezi z oblikovanjem vsebine proračunske postavke;
sklenjena pogodba o uporabi sredstev ni bila izpolnjena ob jasno
definiranih pravicah in obveznostih porabnika sredstev.

Revizija 16.4
Revidiranec: Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste.
Predmet/obseg revizije: Proračun 1996; proračunska postavka
1050 - Ostalo in sofinanciranje; proračunska postavka 6802 Večje sanacije objektov po spisku; proračunska postavka 6706 R326/1166 Sevnica - Planina in proračunska postavka 6707 Jurklošter - Dežno.

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: V poročilu se Upravi
RS za telekomunikacije priporoča, da v sodelovanju z MPZ pripravi
merila za financiranje infrastrukture RTV Slovenije iz državnega
proračuna; da zaveže porabnika proračunskih sredstev RTV
Slovenije OE, da pripravi večletni načrt gradnje in vzdrževanja
infrastrukture RTV Slovenije, ki bi bil ustrezna podlaga za
načrtovanje in odločanje pri oblikovanju proračunske postavke
pri upravi; da pripravi sofinancersko pogodbo, ki bi opredelila
celotno predračunsko vrednost gradnje infrastrukture RTV
Slovenije za posamezno proračunsko obdobje kot tudi finančne
deleže posameznih financerjev iz javnih sredstev; da zaveže
porabnika sredstev za pripravo takšnih strokovnih podlag, na
podlagi katerih bo uprava kot uporabnik proračunskih sredstev
strokovno načrtovala in izvajala nadzor nad namensko in
gospodarno porabo proračunskih sredstev, namenjenih gradnji
in vzdrževanju infrastrukture RTV Slovenije.
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Cilj revizije: Ugotavljanje in ocenitev načina načrtovanja sredstev
za posamezno proračunsko postavko; ugotavljanje zakonitosti
in namembnosti porabe sredstev na posamezni proračunski
postavki; ugotavljanje in ocenitev načina analiziranja porabljenih
sredstev na posamezni proračunski postavki.
Utemeljitev revizije: Revizija v skladu z 21. členom ZRacS.
Potek izvajanja: 26.11.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Pregled bo predvidoma končan do konca maja 1998.
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Cilj revizije: Preveriti pravilnost postopkov pri izvedbi javnega
razpisa.

Revizija 16.5
Revidiranec: Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste.

Utemeljitev revizije: V letu 1996 so bila javna naročila ena od
prednostnih revizijskih tem pri določanju nadzornega programa.

Predmet/obseg revizije: Proračun 1996 - proračunska postavka
1143 - Posipni materiali za regionalne in magistralne ceste.

Potek izvajanja: 18.06.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
03.12.1996 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 24.02.1997. Od 26.03.1997 je dokončno.

Cilj revizije: Ugotavljanje in ocenitev načrtovanja proračunskih
sredstev; ugotavljanje zakonitosti in namembnosti porabe;
ugotavljanje načina izvajanja nadzora proračunskega uporabnika
nad porabo posipnega materiala; pregled poročil in analiz o
opravljeni zimski službi 1996/1997.

Mnenje: S pridržkom.
Pomembna razkritja: K predložitvi ponudbe za opravljanje
supernadzora je bil pozvan le en, vnaprej izbran ponudnik.
Dokumentacija za izvedbo javnega razpisa za izbiro dobavitelja
opreme ni bila pripravljena dovolj dobro. Ponudniki so bili prepozno
obveščeni o izidu razpisa. Izvajanje pogodbe se ni ustrezno
nadzorovalo.

Utemeljitev revizije: Revizija v skladu z 21. členom ZRacS.
Potek izvajanja: 26.11.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Pregled bo predvidoma končan do konca maja 1998.
Revizija 16.6

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Ministrstvu za
zdravstvo so bila dana priporočila za odpravljanje slabosti pri
izvajanju javnih naročil. Sporočili so, da so začeli izvajati
priporočila.

Revidiranec: Splošna bolnišnica Celje.
Predmet/obseg revizije: Izvedba javnega razpisa za gradnjo
operacijskega bloka in centralne enote za intenzivno medicino.
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proračunskih postavk subvencij v kmetijstvo; presoditi zakonitost,
namembnost, gospodarnost in učinkovitost porabe sredstev
subvencij v celotnem procesu do končnega uporabnika; ugotoviti
skladnost dodeljevanja subvencij s Strategijo razvoja slovenskega
kmetijstva in letnim programom; ugotoviti vse povezane osebe in
njihove pristojnosti v procesu dodeljevanja subvencij.

REVIZIJSKO PODROČJE 17
SUBVENCIJE
Lani smo na tem področju izvajali 9 revizij. Od 01.01.1997 do
31.12.1997 je bilo izdanih 10 revizijskih poročil (3 predhodna, 4
prvostopenjska, 3 drugostopenjska). Od 01.01.1998 do
20.02.1998 je bilo izdano 1 revizijsko poročilo (1 predhodno, 0
prvostopenjskih, 0 drugostopenjskih).

Utemeljitev revizije: Revizija v skladu z 21. členom ZRacS.
Potek izvajanja: 28.05.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
25.09.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 11.10.1997 je
dokončno.

Do 20.02.1998 je bilo dokončnih 9 poročil.

Mnenje: S pridržkom.

Revizija 17.1
Revidiranec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Pomembna razkritja: MKGP pri črpanju sredstev iz proračuna ni
ravnalo v skladu z ZlPro in pravilnikom o postopkih za izplačila iz
proračuna v smislu sklepanja pogodb oz. izdelave finančno
ovrednotenih programov; MKGP je odobrilo več nadomestil, kot
je določeno z uredbo; regresirala se je višja obrestna mera, kot je
določena z uredbo; izračun vrednosti nadomestila je bil napačen
zaradi neupoštevanja prestopnega leta; iz sredstev tekočega
leta se poravnavajo neporavnane obveznosti preteklega leta, s
tem pa ostaja za uresničevanje ukrepa v tekočem letu manj
sredstev.

Predmet/obseg revizije: Proračun 1996 - proračunska postavka
1456 - Strokovne naloge v živinorejski proizvodnji ter proračunska
postavka 1401 - Obnova črede plemenskih krav - regres.
Cilj revizije: Ugotoviti način načrtovanja sredstev za posamezne
subvencije in plačila storitev; ugotoviti proces dodeljevanja
subvencij; ugotoviti način izbire izvajalcev za opravljanje določenih
nalog; oceniti primernost procesa dodeljevanja subvencij; potrditi
verodostojnost proračunskih postavk subvencij in plačil storitev;
oceniti zakonitost, namembnost, gospodarnost in učinkovitost
porabe sredstev v celotnem procesu do končnega uporabnika;
ugotoviti skladnost s Strategijo razvoja slovenskega kmetijstva
in letnim programom; ugotoviti vse povezane osebe in njihove
pristojnosti.

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Poročilo ni vsebovalo
priporočil; sklep za odpravo nepravilnosti ni bil izdan.
Revizija 17.3

Utemeljitev revizije: Revizija v skladu z 21. členom ZRacS.

Revidiranec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Potek izvajanja: 28.05.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
25.09.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 11.10.1997 je
dokončno.

Predmet/obseg revizije: Proračun 1996 - proračunska postavka
1841 - Javna gozdarska služba in proračunska postavka 1479 Vzdrževanje cest v zasebnih gozdovih.

Mnenje: S pridržkom.

Cilj revizije: Ugotoviti in preveriti postopke načrtovanja sredstev
na proračunski postavki; preveriti pravilnost in namembnost
porabe sredstev; preveriti prerazporeditve sredstev; presoditi o
načinu nadzora nad porabo sredstev.

Pomembna razkritja: Programe za izvajanje strokovnih nalog v
živinorejski proizvodnji pripravljajo izvajalci, ki so bili izbrani brez
javnega razpisa in s katerimi je MKGP kasneje sklenilo pogodbe
za izvajanje teh nalog; MKGP je pri obnovi črede plemenskih krav
regresiralo večje število živali, kot je predvideno z uredbo; MKGP
pri črpanju sredstev iz proračuna ni ravnalo v skladu z ZlPro v
smislu sklepanja pogodb oz. izdelave finančno ovrednotenih
programov; izvajanje strokovnih nalog v živinorejski proizvodnji
je bilo oddano brez javnega razpisa, čeprav vrednosti sklenjenih
pogodb presegajo zakonsko določen limit; rok poravnavanja
obveznosti s proračunske postavke 1456 je krajši, kot je določen
z navodili o izvrševanju proračuna.

Utemeljitev revizije: Revizija v skladu z 21. členom ZRacS.
Potek izvajanja: 16.06.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
28.10.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 13.11.1997 je
dokončno.
Mnenje: Pozitivno.
Pomembna razkritja: Razkrita ni bila nobena pomembna
nepravilnost.

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Poročilo ni vsebovalo
priporočil; sklep za odpravo nepravilnosti ni bil izdan.

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: V poročilu se MKGP
priporoča, da naj Zavod za gozdove Slovenije pripravi letno poročilo
o delu in izvedbi finančnega načrta tako, da bo možna primerjava
med načrtovanimi in opravljenimi nalogami; primerjava
razpoložljivega in porabljenega časa delavcev v letnem poročilu
zavoda mora temeljiti na normativih; MKGP mora kot nosilec
proračunske postavke zagotoviti vsebinski nadzor nad porabo
proračunskih sredstev na proračunski postavki 1841 - Javna
gozdarska služba; sklep za odpravo nepravilnosti ni bil izdan.

Revizija 17.2
Revidiranec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Predmet/obseg revizije: Proračun 1996 - proračunska postavka
1433 - Nadomestilo pri cenah kmetijskih proizvodov ter
proračunska postavka 2629 - Izravnava stroškov pri pripravi
blaga za zunanji trg.

Revizija 17.4
Revidiranec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Cilj revizije: Ugotoviti način načrtovanja sredstev za posamezne
subvencije; ugotoviti proces dodeljevanja subvencij; oceniti
primernost procesa dodeljevanja subvencij; potrditi verodostojnost
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7294 - Obnova vinogradov ter proračunska postavka 1494 Namakanje kmetijskih zemljišč.

Pomembna razkritja: Ministrstvo pri porabi proračunskih sredstev
za subvencioniranje študentske prehrane ni zadovoljivo izvajalo
nadzora ter ni zagotovilo enotnosti izvajanja subvencioniranja
prehrane.

Cilj revizije: Ugotoviti in oceniti način načrtovanja sredstev na
posamezni proračunski postavki; ugotoviti porabo sredstev na
posamezni proračunski postavki; ugotoviti proces in način
dodeljevanja sredstev na posamezni proračunski postavki;
ugotoviti način pridobivanja sredstev iz proračuna za posamezno
proračunsko postavko; ugotoviti način kontrole med pridobivanjem
sredstev iz proračuna; ugotoviti in oceniti način analiziranja
porabljenih sredstev na proračunskih postavkah s strani
ministrstva.

Revizija 17.6
Revidiranec: Republiški zavod za zaposlovanje, Ljubljana.
Predmet/obseg revizije: Nadziranje izvajanja pogodbe in
namenske porabe sredstev za subvencioniranje študentske
prehrane v letih 1994-1996.

Utemeljitev revizije: Revizija v skladu z 21. členom ZRacS.
Cilj revizije: Preveriti pravilnost izvajanja naloge.
Potek izvajanja: 22.10.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
20.01.1998 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 05.02.1998 je
dokončno.

Utemeljitev revizije: Pobuda javnosti.
Potek izvajanja: 12.09.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
24.12.1996 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 21.07.1997. Od 26.08.1997 je dokončno.

Mnenje: S pridržkom.
Pomembna razkritja: MKGP je pri objavi uredbe in javnega razpisa
ravnalo v nasprotju s planskimi dokumenti, dopolnjeval se je namen
proračunske postavke; MKGP je ravnalo v nasprotju z določili
odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil; MKGP je sklenilo pogodbo za že opravljena dela in s tem
ni ravnalo v skladu s standardom dobrega gospodarja; MKGP je
pri določanju rokov plačil v posameznih pogodbah ravnalo v
nasprotju z navodili o izvrševanju proračuna; sredstva so se
dodeljevala v nasprotju s planskimi dokumenti in namenom
proračunske postavke; MKGP ne analizira posameznega ukrepa
z vidika gospodarnosti in učinkovitosti dodeljenih sredstev; MKGP
je izplačevalo sredstva prosilcem za subvencije, ki so v vlogah
navajali nepravilne podatke; MKGP ni nadzorovalo delo PZP, ki je
pregledovalo in obdelovalo prispele vloge za obnovo vinogradov.

Mnenje: S pridržkom.
Pomembna razkritja: Zavod je v letih 1994 in 1995 opravljal le
formalno kontrolo obračunov študentske prehrane, ki sta mu jih
predložili ŠOU Ljubljana in ŠOU Maribor. Do 22.10.1996 je opravil
pri ŠOU Ljubljana in ŠOU Maribor samo en nadzor namenske
porabe sredstev, in to v mesecu februarju 1995.
Revizija 17.7
Revidiranec: Študentska organizacija Univerze v Ljubljani,
Ljubljana.

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti:V poročilu se MKGP
priporoča, naj vzpostavi tako bazo podatkov, iz katere bo možno
ugotavljanje vrednosti vseh dodeljenih sredstev na posameznega
končnega upravičenca; da poskrbi za ureditev statusa
pospeševalne službe; da vzpostavi lastno bazo podatkov v zvezi
z vlogami prosilcev za subvencijo za obnovo vinogradov; da
vzpostavi učinkovit sistem nadzora nad delom Poslovnega
združenja prehrane Slovenije in kmetijskih svetovalcev; da z vso
potrebno skrbnostjo opredeli namen, cilj in vsebino javnega
naročila; da načrtuje na podlagi razvojnih programov, ki so finančno
ovrednoteni po posameznih namenih; sklep za odpravo
nepravilnosti ni bil izdan.

Predmet/obseg revizije: Poraba sredstev za subvencioniranje
študentske prehrane v letih 1994-1996.
Cilj revizije: Preveriti pravilnost porabe sredstev.
Utemeljitev revizije: Pobuda javnosti.
Potek izvajanja: 12.09.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
24.12.1996 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 21.07.1997. S tem revizijski postopek ni bil končan, ker je
revidiranec vložil ugovor. 22.09.1997 je bilo izdano drugostopenjsko poročilo, ki je dokončno.

Revizija 17.5

Mnenje: S pridržkom.

Revidiranec: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Pomembna razkritja: ŠOU Ljubljana je v nasprotju s pogodbo o
subvencioniranju študentske prehrane nabavila bone za prehrano
na zalogo v višini 34 mio SIT. Za leta 1993, 1994 in 1995 ni
opravila letnega popisa stanja bonov za prehrano ter s tem kršila
zakon o računovodstvu.

Predmet/obseg revizije: Dodeljevanje sredstev s proračunske
postavke 5629 - Subvencioniranje študentske prehrane v letih
1994-1996.
Cilj revizije: Preveriti pravilnost porabe sredstev s proračunske
postavke.

Revizija 17.8
Utemeljitev revizije: Pobuda javnosti.

Revidiranec: Študentska organizacija Univerze v Mariboru,
Maribor.

Potek izvajanja: 12.09.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
24.12.1996 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 21.07.1997. Od 25.08.1997 je dokončno.

Predmet/obseg revizije: Poraba sredstev za subvencioniranje
študentske prehrane v letih 1994-1996.

Mnenje: S pridržkom.

Cilj revizije: Preveriti pravilnost porabe sredstev.
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Utemeljitev revizije: Nepravilnosti pri sklepanju pogodb o
subvencioniranju delovnih mest.

Utemeljitev revizije: Pobuda javnosti.
Potek izvajanja: 12.09.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
24.12.1996 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 21.07.1997. S tem revizijski postopek ni bil končan, ker je
revidiranec vložil ugovor. 22.09.1997 je bilo izdino drugostopenjsko poročilo, ki je dokončno.

Potek izvajanja: 02.02.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
18.07.1996 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 23.12.1996. S tem revizijski postopek ni bil končan, ker je
revidiranec vložil ugovor. 26.02.1997 je bilo izdano drugostopenjsko poročilo, ki je dokončno.

Mnenje: S pridržkom.

Mnenje: Negativno.

Pomembna razkritja: ŠOU Maribor zahtevka za proračunska
sredstva za subvencioniranje študentske prehrane ni zmanjšala
za odobrene popuste gostinskih podjetij in si s tem v letih 1994 in
1995 neupravičeno pridobila 2,8 mio SIT proračunskih sredstev.

Pomembna razkritja: Subvencija v višini 24,5 mio SIT ni bila
nakazana na žiroračun Iskre Semicon, temveč na žiroračun
asignatarja in ni bila pravočasno zavarovana z vpisom hipoteke.
Del sredstev v višini 11,5 mio SIT je bil porabljen za tekoče
poslovanje in ne za prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo
delavcev, kar pomeni, da je bil porabljen nenamensko. Družba
Iskra Semicon je na dan 22.02.1996 zaposlovala 14 delavcev
manj, kot naj bi jih po sklenjeni pogodbi o subvenciji.

Revizija 17.9
Revidiranec: Iskra Semicon Trbovlje.

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Ministrstvo je vložilo
zahtevek za vračilo subvencije.

Predmet/obseg revizije: Poraba sredstev po pogodbi z
Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve (pogodba št.
93/95) - Subvencija za ohranitev delovnih mest.
Cilj revizije: Preveriti pravilnost porabe sredstev.
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opravljeno po funkcionalnih, finančnih in okoljevarstvenih merilih,
za kar bi DARS moral zagotoviti zadostne strokovne podlage.
Samo na temelju zadostnih strokovnih podlag bi lahko izdelovalec
lokacijskega načrta pripravil primerjalno analizo različic, na podlagi
katere bi izdelal osnutek lokacijskega načrta. Tak osnutek
lokacijskega načrta bi moral minister za okolje in prostor v soglasju
z ministrom za pibmet in zveze skupaj z obrazložitvijo različic, ki
so bile izločene kot neustrezne s funkcionalnega, finančnega
oziroma okoljevarstvenega vidika, predložiti vladi.

REVIZIJSKO PODROČJE 18
IZVAJANJE INFRASTRUKTURNIH PROGRAMOV IN
DEJAVNOSTI
Lani smo na tem področju izvajali 13 revizij. Od 01.01.1997 do
31.12.1997 je bilo izdanih 12 revizijskih pofočil (6 predhodnih, 5
prvostopenjskih, 1 drugostopenjsko). Od 01.01.1998 do
20.02.1998 so bila izdana 4 revizijska poročila (1 predhodno, 0
prvostopenjskih, 3 drugostopenjska).
Do 20.02.1998 je bilo dokončnih 6 poročil.

Revizija 18.3
Revidiranec: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d.

Revizija 18.1
Predmet/obseg revizije: Postopek priprave in izvedbe javnega
razpisa (Ur. I. RS, št. 44-45/94).

Revidiranec: Ministrstvo za okolje in prostor - Uprava RS za
varstvo narave.

Cilj revizije: Pregled postopkov priprave javnih naročil; pregled
razpisne dokumentacije; pregled izvedbe javnih razpisov.

Predmet/obseg revizije: Postopek priprave in sprejemanje
lokacijskega načrta za avtocestni odsek Vransko-Blagovica.

Utemeljitev revizije: Revizija v skladu z 21. členom ZRacS.

Cilj revizije: Preveritev izpolnjevanja nalog v postopku priprave in
sprejemanja lokacijskega načrta, ki jih določa program priprave
lokacijskega načrta.

Potek izvajanja: 20.09.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
03.04.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe. Predvidoma do konca maja 1998 bo izdano
prvostopenjsko poročilo.

Utemeljitev revizije: Revizija v skladu z 21. členom ZRacS.
Potek izvajanja: 26.07.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
27.01.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 12.02.1997 je
dokončno.

Revizija 18.4
Revidiranec: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d.

Mnenje: Pozitivno.
Pomembna razkritja: Razkrita ni bila nobena pomembna
nepravilnost.

Predmet/obseg revizije: Revizija računovodskih izkazov za leti
1995 in 1996 z ugotovitvijo namembnosti in gospodarnosti ter
učinkovitosti rabe sredstev javnih financ.

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Poročilo ne vsebuje
priporočil; sklep za odpravo nepravilnosti ni bil izdan.

Cilj revizije: Ugotoviti namembnost in učinkovitost rabe javnih
sredstev, ki se oblikujejo kot prihodek DARS-a.
Utemeljitev revizije: Revizija v skladu z 21. členom ZRacS.

Revizija 18.2
Potek izvajanja: 28.01.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
13.06.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 24.10.1997. S tem revizijski postopek ni bil končan, ker je
revidiranec vložil ugovor. Predvidoma do konca maja 1998 bo
izdano drugostopenjsko poročilo.

Revidiranec: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d.
Predmet/obseg revizije: Priprava predloga investicijske odločitve
za avtocestni odsek Vransko-Blagovica.
Cilj revizije: Preveritev predhodnih del in postopkov ter priprav
strokovnih podlag, ki jih predvideva zakonodaja, ki so potrebne
za pripravo predloga investicijske odločitve o avtocestnem odseku
Vransko-Blagovica.

Revizija 18.5
Revidiranec: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad (prej Zavod)
RS za prostorsko planiranje.

Utemeljitev revizije: Revizija v skladu z 21. členom ZRacS.
Potek izvajanja: 11.07.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
26.07.1996 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 08.11.1996. S tem revizijski postopek ni bil končan, ker je
revidiranec vložil ugovor. 10.02.1998 je bilo izdano drugostopenjsko poročilo, ki je dokončno.

Predmet/obseg revizije: Postopek priprave in sprejemanja
lokacijskega načrta za avtocestni odsek Vransko-Blagovica.
Cilj revizije: Preveritev postopkov priprave in sprejemanja
lokacijskega načrta, za katere je bila odgovorna nadzorovana
oseba in ki jih določa program priprave lokacijskega načrta za
avtocestni odsek Vransko-Blagovica.

Mnenje: S pridržkom.

Utemeljitev revizije: Revizija v skladu z 21. členom ZRacS.

Pomembna razkritja: DARS ni zagotovil potrebnih strokovnih
podlag za vrednotenje štirih različic avtocestnega odseka
Vransko-Blagovica, določenih s programom priprave lokacijskega
načrta. V skladu z zakonom o dopolnitvah zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor in s programom priprave
lokacijskega načrta bi moralo biti vrednotenje štirih različic
poročevalec, št. 44

Potek izvajanja: 26.07.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
17.12.1996 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 09.07.1997. S tem revizijski postopek ni bil končan, ker je
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Pomembna razkritja: Minister za promet in zveze je dal soglasje k
predložitvi osnutka lokacijskega načrta Vladi Republike Slovenije,
čeprav izdelane strokovne podlage niso bile zadostne za sprejem
soglasja k osnutku lokacijskega načrta z obrazložitvijo izločenih
različic. Revizijski postopek je razkril, da so bile strokovne podlage
za vrednotenje finančnega dela osnutka lokacijskega načrta, kar
spada v delovno področje tega ministrstva, pomanjkljive.

revidiranec vložil ugovor. 11.02.1998 je bilo izdano drugostopenjsko poročilo, ki je dokončno.
Mnenje: Negativno.
Pomembna razkritja: Minister za okolje in prostor je v programu
priprave lokacijskega načrta določil, da mora zavod nastopati kot
naročnik lokacijskega načrta, kar pa ne sodi v delovno področje
Ministrstva za okolje in prostor niti zavoda. S tem, ko je zavod
prevzel naloge naročnika lokacijskega načrta za avtocestni odsek
Vransko-Blagovica, je prevzel naloge, ki bi jih moral opraviti
zastopnik investitorja posega v prostor DARS. S tem ko je zavod
prevzel vlogo naročnika, ni opravljal upravnih nalog, pač pa je v
postopku priprave in sprejemanja lokacijskega načrta izvajal
dejavnost priprave lokacijskega načrta, kar po zakonu o
organizaciji in delovnem področju ministrstev ne spada v njegovo
pristojnost. Zavod je dne 14.12.1993 neupravičeno sklenil pogodbo
št. 350-04-11/93 za pripravo lokacijskega načrta in primerjavo,
vrednotenje in izbor idejne rešitve trase in spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin planskih aktov občin. Pogodbo v vrednosti
9,8 mio SIT in štiri dodatke, na podlagi katerih je izvajalcu dodatno
izplačal še 6,3 mio SIT, je zavod sklenil z Razvojnim centrom
Planiranje. Zavod je bil kot proračunski uporabnik po 1. členu
odredbe dolžan izvesti pravilen javni razpis za izbiro izvajalca. V
Uradnem listu Republike Slovenije št. 20/93 z dne 23.04.1993 je
zavod objavil razpis za predhodno ugotavljanje sposobnosti
izvajalcev za opravljanje nalog s področja urejanja prostora in
prostorskega planiranja. Objava je bila pomanjkljiva, ker ni ustrezno
določala predmeta javnega naročila in ker ni vsebovala meril za
ugotavljanje usposobljenosti izvajalcev ter drugih elementov,
določenih v 28. členu odredbe. Zavod kot naročnik bi javni razpis
moral pripraviti tako, da bi vseboval temeljne elemente
kvalifikacijskega in predmetnega dela postopka, kot to določa
odredba v členih 27 do 32, česar pa ni storil. Omenjeni javni
razpis zato ni ustrezna pravna podlaga za sklenitev pogodbe z
izvajalcem, Razvojnim centrom Planiranje. Zavod oziroma urad
kot naročnik ni skrbno nadziral izpolnjevanja pogodbenih
obveznosti, saj izvajalec del, Razvojni center Planiranje, ni izdelal
prometne in ekonomske študije za posamezne trase avtoceste
in poročila o vplivih na okolje, kot je bilo to določeno s pogodbo o
izvajanju del z dne 14.12.1993. Poleg tega pa je minister za okolje
in prostor predložil vladi osnutek lokacijskega načrta z
obrazložitvijo izločenih različic, ki ni temeljila na zadostnih
strokovnih podlagah.

Revizija 18.7
Revidiranec: Družba za državne ceste, d. o. o.
Predmet/obseg revizije: Računovodski izkazi pravne osebe za
leto 1995.
Cilj revizije: Revidiranje računovodskih izkazov DDC; presoja
namembnosti, gospodarnosti in učinkovitosti rabe sredstev javnih
financ.
Utemeljitev revizije: Revizija v skladu z 21. členom ZRacS.
Potek izvajanja: 26.04.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
05.09.1996 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 07.01.1997. S tem revizijski postopek ni bil končan, ker je
revidiranec vložil ugovor. 04.11.1997 je bilo izdano drugostopenjsko poročilo, ki je dokončno.
Mnenje: S pridržkom.
Pomembna razkritja: Osnovni kapital je v bilanci stanja na dan
31.12.1995 prenizko izkazan; dolgoročna rezervacija je v bilanci
stanja na dan 31.12.1995 previsoko izkazana; stroški storitev po
pogodbah o avtorskem delu, sklenjenih z zaposlenimi, so
neutemeljeni; nadzorni svet nalog, določenih v aktu o
preoblikovanju in povezanih s stroški plač, ni opravljal odgovorno;
direktor je pri pogodbah o zaposlitvi delavcev s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi presegel pristojnosti; stroški goriva
za službene avtomobile za leto 1995 ne temeljijo na kontroliranih
knjigovodskih listinah in zato niso v celoti verodostojni.
Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti: Skupščini DDC je
bilo priporočeno, da na podlagi podatkov o poslovanju in rezultatih
poslovanja za leti 1994 in 1995 prouči ustreznost poslovnih
razmerij med izvajalcem DDC in naročnikoma Družbo za
avtoceste v Republiki Sloveniji ter Direkcijo Republike Slovenije
za ceste, ki sta odgovorna za izvedbo cestnega programa. Na
podlagi 26. člena ZRacS je bil izdan sklep za odpravo nepravilnosti
(03.12.1997), po katerem mora direktor družbe takoj prekiniti
izvajanje 23 pogodb o zaposlitvi delavcev s posebnimi pooblastili
in odgovornostmi ki jih je sklenil pred sprejemom akta o notranji
organizaciji, in 17 pogodb, kijih je sklenil po sprejemu akta; družba
mora obračunati nepravilno izplačane plače in vzpostaviti terjatve
do vseh zaposlenih, ki imajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi
delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, razen treh
zaposlenih, od dneva sklenitve pogodbe do prekinitve. Skupščina
družbe mora v skladu s svojo pristojnostjo zahtevati, da Družba
za državne ceste vrne čisti dobiček za leti 1994 in 1995 v proračun
Republike Slovenije.

Revizija 18.6
Revidiranec: Ministrstvo za promet in zveze.
Predmet/obseg revizije: Postopek priprave in sprejemanja
lokacijskega načrta za avtocestni odsek Vransko-Blagovica.
Cilj revizije: Preveritev postopkov v okviru priprave in sprejemanja
lokacijskega načrta, za katere je bila skladno z določili zakona o
dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
odgovorna nadzorovana oseba.
Utemeljitev revizije: Revizija v skladu z 21. členom ZRacS.
Potek izvajanja: 14.11.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
08.01.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je- bilo izdano prvostopenjsko poročilo; Izdano je
bilo 09.07.1997. S tem revizijski postopek ni bil končan, ker je
revidiranec vložil ugovor. 11.02.1998 je bilo izdano drugostopenjsko poročilo, ki je dokončno.

Revizija 18.8
Revidiranec: Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste.
Predmet/obseg revizije: Proračunska postavka 1008 - Razvojnoraziskovalne naloge.

Mnenje: S pridržkom.
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Cilj revizije: Ugotoviti zakonitost poslovanja in učinkovitost rabe
javnih sredstev DRSC v obsegu porabe sredstev proračunske
postavke.

Cilj revizije: Pregled postopkov priprave javnega naročila; pregled
razpisne dokumentacije; pregled izvedbe javnega razpisa.
Utemeljitev revizije: Revizija v skladu z 21. členom ZRacS.

Utemeljitev revizije: Revizija v skladu z 21. členom ZRacS.
Potek izvajanja: 20.09.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Dne 12.02.1998 je pristojni član izdal sklep o razveljavitvi sklepa
o izvedbi revizije.

Potek izvajanja: 10.04.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
22.07.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 04.11.1997. Od 05.12.1997 je dokončno.

Revizija 18.11

Mnenje: Negativno.
9
.
Pomembna razkritja: Direkcija RS za ceste ni pripravila strokovnih
podlag za načrtovanje razvojno-raziskovalne dejavnosti v
cestnem gospodarstvu; nadzorovana oseba za delovanje Komisije
za razvojno-raziskovalne dejavnosti ni pripravila ustrezne
normativne podlage, poslovnika o delu; v okviru javnega razpisa
je Direkcija RS za ceste ponudbe, ki so prispele na razpis, predala
tretji osebi in s tem kršila načela javnega naročanja in ni upoštevala
varovanje poslovne skrivnosti; nadzorovana oseba je kršila
postopkovna pravila javnega naročanja (vodenje evidenc in
dokumentacije, neupoštevanje rokov, neobveščanje ponudnikov);
nadzorovana oseba pogodb o izvajanju storitev ne nadzira v
celoti, predvsem pa ne evalvira celotnega programa za tekoče
proračunsko leto niti ne izpolnjuje pogodbenih kazni ob zamudah
pri predaji končnih poročil, ki so predmet javnega razpisa.

Revidiranec: Ministrstvo za promet in zveze.
Predmet/obseg revizije: Proračun 1996 - proračunska postavka
1675 - Sprotno vzdrževanje prog; proračunska postavka 1665 Investicijsko vzdrževanje prog; proračunska postavka 6411 Sanacija predora Lipoglav in proračunska postavka 6415 Postajno poslopje Ljubljana, nadaljevanje sanacije -1, faza.
Cilj revizije: Ugotavljanje zakonitosti - skladnosti s predpisi;
ugotavljanje namembnosti ter ugotavljanje nadzora nad izvajanjem
nalog nosilca proračunske postavke.
Utemeljitev revizije: Revizija v skladu z 21. členom ZRacS.
Potek izvajanja: 10.07.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
20.02.1998 je bilo izdano predhodno poročilo. Do 20.02.1998 še
ni potekel rok za pripombe.

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti:V poročilu se Direkciji
RS za ceste priporoča, da za razvojno-raziskovalno dejavnost v
cestnem gospodarstvu pripravi večletni strateški načrt; da letne
operativne načrte izdela na podlagi večletnega strateškega načrta
in analize stanja; da izdela poslovnik za delovanje komisije za
razvojno-raziskovalno dejavnost tako, da zagotovi nepristransko
delovanje; da vsakoletno in obdobno analizira in ovrednoti izvedene
naloge ter v celoti evalvira program; da letno poroča o prispevkih
k razvoju stroke na podlagi dodeljenih sredstev; sklep za odpravo
nepravilnosti ni bil izdan.

Revizija 18.12
Revidiranec: Ministrstvo za okolje in prostor - Uprava RS za
varstvo narave.
Predmet/obseg revizije: Proračun 1996 - proračunska postavka
3430 - Materialni stroški in proračunska postavka 6088 Vzdrževanje vodnega režima na vodnem območju Soče.
Cilj revizije: Ugotoviti način načrtovanja sredstev na proračunski
postavki; preveriti pravilnost in namembnost porabe sredstev;
preveriti prerazporeditve sredstev; presoditi o načinu nadzora
nad porabo sredstev.

Revizija 18.9
Revidiranec: Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste.

Utemeljitev revizije: Revizija v skladu z 21. členom ZRacS.

Predmet/obseg revizije: Postopek priprave in izvedbe javnega
razpisa (Ur. I. RS, št. 49-50/94).

Potek izvajanja: 08.10.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Pregled bo predvidoma končan do konca maja 1998.

Cilj revizije: Pregled postopkov priprave javnega naročila; pregled
razpisne dokumentacije; pregled izvedbe javnega razpisa.
Utemeljitev revizije: Revizija v skladu z 21. členom ZRacS.

Revizija 18.13
Revidiranec: Družba za raziskave v cestni in prometni stroki.

Potek izvajanja: 20.09.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
03.04.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe. Predvidoma do konca maja 1998 bo izdano
prvostopenjsko poročilo.

Predmet/obseg revizije: Poslovanje v letih 1995 in 1996.
Cilj revizije: Preveriti skladnost porabe sredstev s predpisi, preveriti
namembnost in gospodarnost porabe javnih sredstev.

Revizija 18.10

Utemeljitev revizije: Revizija v skladu z 21. členom ZRacS.

Revidiranec: Ministrstvo za promet in zveze.

Potek izvajanja: 14.05.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Pregled bo predvidoma končan do konca maja 1998.

Predmet/obseg revizije: Postopek priprave in izvedbe javnega
razpisa (Ur. I. RS, št. 49-50/94).
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Predhodno poročilo je bilo izdano po 20.02.1998.

REVIZIJSKO PODROČJE 19
POSLOVANJE OBČIN

Revizija 19.8
Lani smo na tem področju izvajali 9 revizij. Od 01.01.1997 do
31.12.1997 so bila izdana 4 revizijska poročila (4 predhodna, 0
prvostopenjskih, 0 drugostopenjskih). Od 01.01.1998 do
20.02.1998 je bilo izdano 1 revizijsko poročilo (1 predhodno, 0
prvostopenjskih, 0 drugostopenjskih).

Revidiranec: Občina Laško.
Potek izvajanja: 04.09.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
27.01.1998 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 13.02.1998 je
dokončno.

Do 20.02.1998 je bilo dokončnih 5 poročil.
Revizija 19.9
Revizija 19.1

Revidiranec: Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, d. o. o.,
Ljubljana.

Revidiranec: Občina Zreče.

Potek izvajanja: 10.11.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Pregled bo predvidoma končan do konca maja 1998.

Potek izvajanja: 21.03.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
23.07.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 08.08.1997 je
dokončno.

Predmet/obseg teh revizij

Revizija 19.2

Poslovanje občinskega proračuna za leta 1995, 1996 in 1997 s
poudarkom na poslovanju leta 1996 ter poslovanje javnega
komunalnega podjetja.

Revidiranec: Občina Brda.
Potek izvajanja: 21.03.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
23.10.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 11.11.1997 je
dokončno.

Cilj teh revizij

Revizija 19.3

Preveriti ali je poslovanje skladno z veljavnimi predpisi; preveriti
spoštovanje načel gospodarnosti.

Revidiranec: Občina Rače-Fram.
Utemeljitev teh revizij

Potek izvajanja: 20.05.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
22.10.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 08.11.1997 je
dokončno.

Nobena od manjših občin oziroma občin, ki niso bile ustanovljene
na sedežu nekdanjih občin, še ni bila vključena v revizijo. Občin z
manj kot 10.000 prebivalcev pa je v Sloveniji 93. S proučitvijo
proračunskega poslovanja nekaterih smo hoteli ugotoviti in razkriti
značilne nepravilnosti in slabosti. S tem ko so le-te razkrite in
širše znane, je namreč mogoče pričakovati, da se nepravilnosti
ne bodo ponavljale tudi v tistih občinah, ki tokrat za revizijo niso
bile izbrane. Pri manjših občinah pričakujemo večji posredni učinek
revizij, pri izbranih večjih pa posamezni učinek, saj je obseg
proračuna pomembno večji.

Revizija 19.4
Revidiranec: Občina Kanal.
Potek izvajanja: 26.05.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
01.12.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 18.12.1997 je
dokončno.

Pomembna razkritja

Revizija 19.5

Revizijska razkritja povzemamo iz petih dokončnih poročil:
- štirih manjših občin (število prebivalcev od 5.700 do 6.600), ki
so razvrščene po začasnem sklepu KVIAZ-a Državnega zbora
v peto skupino od skupno šest skupin;
- ene srednje velike občine (število prebivalcev 14.454),
razvrščene po navedenem sklepu v četrto skupino.

Revidiranec: Občina Starše.
Potek izvajanja: 04.07.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Predhodno poročilo je bilo izdano po 20.02.1998.

Samo ena od petih občin je bila ustanovljena na sedežu nekdanje
občine. Druge štiri so morale možnosti za delo občinske uprave
zagotoviti povsem na novo. Teritorialno sta dve občini z goriškega,
dve s celjskega in ena z mariborskega območja.

Revizija 19.6
Revidiranec: Občina Sežana.
Potek izvajanja: 04.07.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Predvidoma do konca maja 1998 bo izdano predhodno poročilo.

Revizije smo omejili na proračun iz razloga, ker smo na značilne
nepravilnosti pri poslovanju krajevnih skupnosti in skladov opozorili
že v letnem poročilu Računskega sodišča za leto 1995. Pet občin
ima skupno 26 krajevnih skupnosti in 4 sklade s statusom pravne
osebe. Na vsako odpade v povprečju 6 pravnih oseb, za katere
se finančno-računovodski posli vodijo in evidentirajo zunaj
občinskega proračuna in pogosto zunaj občinske uprave. Takšna
organizacija je draga in povrhu še nepregledna. Občinam smo

Revizija 19.7
Revidiranec: Občina Cerklje na Gorenjskem.
Potek izvajanja: 07.07.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
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111

poročevalec, št. 44

zato priporočali, da oroučijo smiselnost obstoječe organizacije,
vključijo poslovanje v proračun, ali pa finančno-računovodske
posle krajevnih skupnosti prenesejo na občinske uprave in same
zagotovijo nadzor poslovanja.

izkažejo kot odhodek, na kontu sredstev pa se ne izkaže povečano
premoženje. Izostanek ustrezne knjižbe povzroči, da se pozabi,
kaj je last občinskega proračuna. Inventure oziroma redni letni
popis sredstev in virov sredstev so bile opravljene pomanjkljivo
in nepravilnosti niso razkrile. Zakon o lokalni samoupravi in zakon
o financiranju občin ne določata, da bilanco stanja proračuna na
zadnji dan leta sprejme občinski svet skupaj z zaključnim računom
proračuna, čeprav edino o tem premoženju odloča občinski svet
neposredno. V pristojnosti občinskega sveta je sprejetje
premoženjske bilance občine, v kateri pa so podatki o premoženju
proračuna "skriti". Po našem mnenju je bilanca stanja proračuna
tako pomemben računovodski izkaz, da bi moral biti predložen
občinskemu svetu s pojasnili k posameznim postavkam. Verjetno
bi že pozoren občinski svetnik odkril, da manjka v izkazu
premoženja na zadnji dan leta kakšna naložba, ki jo je proračun
v tem letu financiral. Sistematično pa bi moral preveritev opraviti
nadzorni odbor (povezano z bilanco prihodkov in odhodkov
proračuna ter redno letno inventuro).

Nobena od petih občin do dokončanja revizije na sedežu občine
ni imela sprejete delitvene bilance. Ugotavljamo, da pri določitvi
zakonskega roka 30.09.1995 ni bilo upoštevano, da kataster
komunalnih naprav, zemljiški kataster ter zemljiška knjiga niso
urejeni, da je bilo knjigovodsko evidentiranje premoženja v
nekdanjih občinah nepopolno in da način vrednotenja stalnih
sredstev občin ni enotno določen. Zakonsko določen rok je bil
prekratek, da bi ga občine lahko spoštovale, pozneje tudi ni bil
podaljšan, državne inštitucije so omogočale občinam zadolževanje
kljub prepovedi in ni bilo nobene druge prisile ali spodbude, da bi
občine delitvene bilance sprejele v razumnem roku npr. dveh let.
Neurejena premoženjskopravna razmerja med novonastalimi
občinami ovirajo gospodarno ravnanje s premoženjem.
Izvajanje proračuna
Nespoštovanje veljavnih predpisov pri izvajanju proračuna smo
ugotovili v vseh petih občinah:
• V treh občinah sprememb in dopolnitev odloka o proračunu za
leto 1995 in za leto 1996 (rebalans proračuna) niso objavili. Da
je predpis lahko veljaven, mora biti objavljen, in sicer v uradnem
glasilu (66. člen zakona o lokalni samoupravi), za objavo pa je
odgovoren župan (33. člen zakona o lokalni samoupravi). V eni
od občin je bil rebalans proračuna sprejet po preteku leta, za
katero naj bi veljal. Pri izvajanju proračuna in začasnega
proračuna smo tudi zaradi izvajanja neobjavljenih odlokov
ugotavljali, da je župan presegel pristojnosti.
• V eni od občin je občinski svet na predlog župana sprejemal
odločitve o naložbah in zadolževanju, ki v proračunu niso bile
zajete, in občinska uprava teh poslovnih dogodkov v
knjigovodstvu izvršitve proračuna in zaključnem računu
proračuna ni izkazala.
• V eni od občin je občinski svet v odloku o proračunu pooblastil
župana za prekoračitev postavk proračuna do določenega
odstotka. Takšnemu pooblastilu bi moral slediti proračunski akt
župana (virman proračuna) o načrtovani prerazporeditvi
odhodkov znotraj posameznega proračunskega namena ali o
povečanju načrtovanih odhodkov v povezavi z načrtovanimi
višjimi prihodki. Župan je pri izvršitvi proračuna presegel
načrtovane zneske in ni predhodno sprejel akta, s katerim bi
proračun po pooblastilu občinskega sveta spremenil. Ohranjanje
proračunskega ravnotežja (2. odstavek 57. člena zakona o
lokalni samoupravi) je zakonsko varovano z določili 6. člena
zakona o financiranju občin, ki v odloku o proračunu občine ni
imelo ustrezne izpeljave, kar je vplivalo na nepravilno izvršitev
proračuna.
• V dveh primerih smo ugotovili preseganje pristojnosti župana
pri izvrševanju investicijskega dela proračuna. Če druge
nepravilnosti označimo kot formalne in takšne, za katere je
vzrok pomanjkanje ustreznega znanja in izkušenj, pa so te
vsekakor vsebinske.

Zadolževanje In dajanje poroštev
Neupoštevanje veljavnih predpisov, ki prepovedujejo ali omejujejo
zadolževanje in dajanje poroštev, smo ugotovili v treh občinah.
Ena od občin se je zadolžila za znesek, ki desetkrat presega
zakonsko dovoljeno višino. Zadolžila se je za namene, za katere
se občina ne sme zadolževati, in ni imela urejenih premoženjskopravnih razmerij z drugimi občinami po 100. členu zakona o lokalni
samoupravi. V drugih dveh primerih znesek zadolžitve in danega
poroštva ni bil visok, bil pa je za namene, za katere se občina ne
sme zadolževati ali dajati poroštev, in obe občini nista imeli urejenih
premoženjskopravnih razmerij.
Stroški plač občinske uprave
Nepravilnosti pri določanju plač delavcev občinske uprave smo
ugotovili v vseh petih občinah. Nepravilnosti, ki so vplivale na
čezmerne stroške plač, pa smo ugotovili v treh občinah (skupno
11,4 mio SIT). Opozarjamo na tiste nepravilnosti, za katere
predpostavljamo, da se dogajajo tudi v drugih občinah:
• previsoki stroški plač za delavce, ki nimajo zahtevane stopnje
strokovne izobrazbe za delovno mesto, ki ga zasedajo
(nepopolna sistemizacija ali sistemizacija; ki ne upošteva danih
možnosti zaposlovanja),
• nepravilno, previsoko določena osnova za obračun dodatkov
ali dela plače za delovno uspešnost (pravilna osnova je osnovna
plača),
• preseganje dela plače za delovno uspešnost (več kot 3 % od
skupnega obsega sredstev za plače delavcev),
• sejnine za udeležbo na sejah zunaj rednega delovnega časa
(pravilna rešitev je prerazporeditev delovnega časa ali plačilo
nadur),
• prostovoljne oblike zavarovanja (premije za tovrstna
zavarovanja ni dovoljeno obravnavati kot odhodke proračuna).
Rezerve
V vseh petih občinah smo ugotovili prenizko oblikovana sredstva
rezerv (skupno za 4,8 mio SIT). Posledica tega je, da je izločanje
v rezerve manjše, kot ga zakon zahteva, da so odhodki v
zaključnem računu proračuna prenizko izkazani in proračunski
presežek prihodkov nad odhodki, ki se prenaša v naslednje
proračunsko leto, je izkazan previsoko. Zakon o financiranju občin
v 11. členu določa spodnjo mejo potrebnega letnega izločanja v
rezerve t. j. 0,5 % prihodkov. Znesek se letno določi s proračunom.
Izločanje preneha, ko dosežejo rezerve občine 2 % letnih
doseženih prihodkov za zadnje leto.

Proračunsko računovodstvo in računovodski Izkazi
Nepravilnosti pri zajemanju poslovnih dogodkov v poslovne knjige
proračuna in letne računovodske izkaze smo ugotovili pri vseh
petih občinah Organi občine bi morali imeti za gospodarno
upravljanje proračuna zanesljive podatke o doseženih
proračunskih prihodkih in odhodkih za proračunsko leto ter
podatke o premoženju proračuna (sredstvih in virih sredstev) na
zadnji dan leta. Ugotovitve kažejo, da tega pogosto nimajo. Bilanca
stanja proračuna je izkazala tudi do 100 % nižje premoženje, kot
bi ga morala, in do 34 % višje, kot bi ga smela. Vrednostno je bil
najvišji nepravilno izkazan znesek 114 mio SIT in najnižji 35 mio
SIT. Pomemben vzrok za takšno stanje je nepravilno izkazovanje
naložb (stalnih sredstev), ki se v poslovnih knjigah proračuna
poročevalec, št. 44

Ugotovljeni vzroki nepravilnosti so: statut občine je določal nižje
izločanje v rezerve, kot ga opredeljuje zakon; nepravilno
ugotovljena osnova za izračun. Glede na to, da so rezerve
namenjene zagotavljanju minimalne finančne stabilnosti proračuna
(uporabljajo se lahko za zagotavljanje tekoče likvidnosti, pokrivanje
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premoženju so namreč temeljni varovalni inštrument, ki omogoča
nadzorovano gibanje in stanje premoženja proračuna.

proračunskega primanjkljaja in za odpravljanje posledic naravnih
nesreč), je izločanje pod zakonsko mejo dokaj neodgovorno
ravnanje.

V zvezi s komunalnimi objekti in napravami, za katere občine
okvirno vedo, da obstajajo, nimajo pa evidenc o njih in v poslovne
knjige proračuna in tudi drugje niso vključene, opozarjamo, da bi
bilo smiselno preprečiti nastajanje visokih stroškov posamičnih
cenitev. Ugotavljamo, da bi se lahko problemi rešili z izdelavo
enotnih smernic za vrednostno izkazovanje po skupinah objektov
in naprav, ki bi bile veljavna podlaga za vključitev tega premoženja
v poslovne knjige proračuna.

Drugo
• Ugotovili smo neizvajanje ali nedosledno izvajanje odlokov občin,
ki vplivajo na prihodke proračuna (turistične takse, nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča, komunalne takse, takse za
zmanjšanje obremenjevanja okolja). Izpad prihodkov smo
ugotovili za eno občino in znaša 6,9 mio SIT letno.
• Neupoštevanje predpisov o oddaji javnih naročil smo ugotovili v
treh občinah.
• Občina v najemnino za neprofitna stanovanja ni vključila
stroškov amortizacije, kar je bilo v nasprotju z veljavnim
predpisom in je vplivalo na letno zmanjšanje premoženja
proračuna za 20 mio SIT.
• Občina je imela likvidnostne presežke na žiroračunu proračuna,
lahko pa bi jih oplemenitila in pridobila za 4 mio SIT dodatnih
prihodkov za leto 1996.

Z namenom izboljšanja proračunskega računovodstva in
računovodskih izkazov občin so revizorke Računskega sodišča
sodelovale pri izvedbi treh seminarjev Visoke upravne šole v
Ljubljani. Do zdaj je bila v izobraževanje vključena približno polovica
vodilnih iz finančno-računovodskih služb občin.
Zadolževanje
Ugotavljamo, da je obstoječa zakonska rešitev glede višine možne
zadolžitve za občine stroga, medtem ko je državni nadzor nad
zadolževanjem blag in omejen zgolj na obveznosti obveščanja
Ministrstva za finance. Zato opozarjamo, da bi bilo smiselno uvesti
obveznost predhodnega nadzora npr. v obliki soglasja. Revizije
Računskega sodišča se izvajajo naknadno in z njimi lahko
ugotovimo zgolj gotova dejstva. Neobstoj predhodnega nadzora
daje možnost, da bo "pogum" občin pri zadolževanju v izjemnih
primerih bremenil državni proračun in bo nagrajen s prerazporeditvijo bremena med tiste, ki zakonske norme spoštujejo.

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti
Občine, vključene v revizijo, so ugotovljene nepravilnosti, ki jih je
možno odpraviti, že odpravile ali pa so odgovorni zagotovili, da
bodo uresničili dana priporočila. Da bi dosegli širši učinek revizij,
poudarjamo možne rešitve za zmanjšanje ponavljanja nepravilnosti
in za zagotavljanje pogojev za gospodarnejše ravnanje z javnimi
sredstvi.

Stroški plač občinske uprave
Izplačila Iz proračuna delavcem občinske uprave, s katerimi so
kršeni veljavni predpisi, obravnavamo kot škodo, ki jo je z akti
povzročil župan in je zanjo tudi odgovoren. Najcenejši način
odprave povzročene škode je, da delavci, prejemniki denarja,
prostovoljno vrnejo denar v proračun. To je bilo storjeno v eni
občini, vključeni v revizijo (954 tisoč SIT). Občinam ni bil izdan
sklep po 26. členu zakona o računskem sodišču za izterjavo
nezakonitih izplačil od delavcev, smo pa predlagali, da občine
same presodijo smiselnost izterjave ob upoštevanju ocenjenih
stroškov.

Krajevne skupnosti
Ugotavljamo, da si župani vseh občin, vključenih v revizijo,
prizadevajo gospodarno izvajati naloge občine. S tem mislimo na
izvajanje strokovno-tehničnih nalog na enem mestu v okviru
občinske uprave. Do zdaj je prenos finančno-računovodskih
poslov za krajevne skupnosti (s statusom pravne osebe) v
občinsko upravo uspel samo delno. Nobena od občinskih uprav
pa ni imela pristojnosti za nadzor nad poslovanjem krajevnih
skupnosti. Za državo je nadzor poslovanja krajevnih skupnosti,
ki ga izvaja Računsko sodišče, predrag. Če bi imele občinske
uprave pristojnost za nadzor nad poslovanjem krajevnih skupnosti
določeno z zakonom, bi bilo mogoče na cenejši način zagotoviti
upoštevanje veljavnih predpisov in spoštovanje načel gospodarnosti. Pristojnost za nadzor ima nadzorni odbor občine, vendar je
ta samostojni organ in župan na njegovo delo nima vpliva.

Vztrajamo pri znižanju plač delavcev, ki nimajo zahtevane
strokovne izobrazbe za delovno mesto, ki ga zasedajo. Podlage
za drugačno ravnanje v zakonu nimamo. Ob tem opozarjamo na
stališča prizadetih do veljavne zakonske ureditve, češ da je ta za
občinske uprave pomotoma krivična. Navajajo, da so nove občine
prevzele delavce nekdanjih občin, med njimi tudi takšne, ki
zahtevane stopnje izobrazbe za delovno mesto v nekdanji občini
niso imeli. Po županovem mnenju pa so bili edini usposobljeni za
delo v občinski upravi nove občine. Pri sprejemanju zakona o
lokalni samoupravi se je na zagotavljanje tovrstnih pogojev za
nemoteno delo občinske uprave pomotoma pozabilo, kar
dokazujejo ustrezne zakonske rešitve na drugih področjih, npr.:
pri prehodu delavcev iz občinskih uprav za družbene prihodke v
Republiško upravo za javne prihodke je 25. člen Zakona o davčni
službi (Ur. I. RS, št. 14/92) določal: "Delavci Republiške uprave za
javne prihodke, ki so na dan uveljavitve tega zakona opravljali
delo, za katero nimajo ustrezne stopnje strokovne izobrazbe,
lahko še naprej opravljajo to delo, vendar morajo izobrazbo
dopolniti v štirih letih." Pri prehodu delavcev v Davčno upravo
Republike Slovenije 70. člen Zakona o davčni službi (Ur. I. RS, št.
18/96) določa: "Delavci, ki na dan uveljavitve tega zakona nimajo
zahtevane strokovne izobrazbe za delo, ki ga opravljajo, lahko
Še naprej opravljajo to delo, če jim do izpolnitve pogojev za
pridobitev pravice do polne starostne pokojnine manjka največ
pet let delovne dobe."

Izvajanje proračuna
Zakon o lokalni samoupravi in zakon o financiranju občin ne
določata potrebe po izvedbenih predpisih in posledično ni določeno
resorno ministrstvo, ki bi jih bilo pristojno izdati.
Ugotavljamo, da so občine pri izvajanju nedorečenih zakonskih
norm (začasno financiranje proračuna, pravočasno vzdrževanje
proračunskega ravnotežja - virman in rebalans proračuna,
prevzemanje večletnih obveznosti, nujnih pri naložbah, skupinjenje
in členjenje proračuna ipd.) brez potrebne strokovne opore
pristojnega ministrstva.
Na ugotovljene nepravilnosti (neobjavljanje, nepravočasno
sprejemanje ali nesprejemanje proračunskih predpisov občin) bi
bilo treba posebej opozoriti vse občine, da se nepravilnosti ne
bodo ponavljale. Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za finance sta o vsakem dokončnem revizijskem poročilu za občine
seznanjena sproti.
Proračunsko računovodstvo In računovodski Izkazi
Zakon o financiranju občin ne določa, da je bilanca stanja
proračuna na zadnji dan leta sestavni del zaključnega računa
proračuna. Občinske uprave je ne predložijo občinskemu svetu
v sprejem, ugotavljamo pa, da je tako pomembna, da bi morala
biti predložena občinskemu svetu. Pravilni vrednostni podatki o
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Predlagamo, da se prouči domneva, da je podobna zakonska
rešitev v zakonu o lokalni samoupravi pomotoma izpadla. Pri
izvajanju revizij nam je v veliko pomoč, če poznamo namen, ki ga
zakonodajalec želi doseči z določeno rešitvijo.
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Potek izvajanja: 24.05.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
17.09.1996 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 14.01.1997. Od 17.02.1997 je dokončno.

Lani smo na tem področju izvajali 13 revizij. Od 01.01.1997 do
31.12.1997 je bilo izdanih 15 revizijskih poročil (6 predhodnih, 5
prvostopenjskih, 4 drugostopenjska). Od 01.01.1998 do
20.02.1998 je bilo izdano 1 revizijsko poročilo (1 predhodno, 0
prvostopenjskih, 0 drugostopenjskih).

Mnenje: S pridržkom.
Revizija 20.6

Do 20.02.1998 je bilo dokončnih 12 poročil.

Revidiranec: Mestna občina Ljubljana.
Potek izvajanja: 23.09.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
10.01.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 11.03.1997. Od 11.04.1997 je dokončno.

Revizija 20.1
Revidiranec: Pravni nasledniki posebne samoupravne in
družbenopolitične skupnosti Mesto Ljubljana.
Potek izvajanja: 23.08.1995 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
07.12.1995 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 11.12.1996. Od 20.01.1997 je dokončno.

Revizija 20.7
Revidiranec: Mestna občina Koper.
Potek izvajanja: 12.08.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
04.02.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 25.03.1997. S tem revizijski postopek ni bil končan, ker je
revidiranec vložil ugovor. 19.06.1997 je bilo izdano drugostopenjsko poročilo, ki je dokončno.

Revizija 20.2
Revidiranec: Pravni nasledniki Občine Ljubljana Moste-Polje.
Potek izvajanja: 25.07.1995 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
22.12.1995 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 05.03.1997. S tem revizijski postopek ni bil končan, ker je
revidiranec vložil ugovor. 28.10.1997 je bilo izdano drugostopenjsko poročilo, ki je dokončno.

Mnenje: Negativno.
Revizija 20.8
Revidiranec: Mestna občina Koper.

Mnenje: Negativno.
Potek izvajanja: 20.11.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
Pregled bo predvidoma končan do konca maja 1998.
Revizija 20.3
Revidiranec: Pravna naslednica Občine Ljubljana-Center.

Revizija 20.9

Potek izvajanja: 23.08.1995 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
09.01.1996 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 29.05.1997. S tem revizijski postopek ni bil končan, ker je
revidiranec vložil ugovor. 13.11.1997 je bilo izdano drugostopenjsko poročilo, ki je dokončno.

Revidiranec: Občina Zreče.
Potek izvajanja: 21.03.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
23.07.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 08.08.1997 je
dokončno.

Mnenje: Negativno.

Revizija 20.10
Revidiranec: Občina Brda.
Revizija 20.4

Potek izvajanja: 21.03.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
23.10.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 11.11.1997 je
dokončno.

Revidiranec: Občina Slovenske Konjice.
Potek izvajanja: 12.04.1996 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
19.07.1996 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 22.11.1996. S tem revizijski postopek ni bil končan, ker je
revidiranec vložil ugovor. 06.03.1997 je bilo izdano drugostopenjsko poročilo, ki je dokončno.

Revizija 20.11
Revidiranec: Občina Rače-Fram.
Potek izvajanja: 20.05.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
22.10.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 08.11.1997 je
dokončno.

Mnenje: S pridržkom.
Revizija 20.5
Revidiranec: Občina Ormož.
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sprejemanje občinskih aktov. Navajamo tudi, da nerazumevanja
zakonskih norm, ki določajo za občinske funkcionarje samo
dodatek za minulo delo, v preostalih štirinajstih občinah nismo
ugotovili.

Revizija 20.12
Revidiranec: Občina Kanal.
Potek izvajanja: 26.05.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
01.12.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 18.12.1997 je
dokončno.

Odpravljanje razkritih nepravilnosti/slabosti
Ugotavljamo, daje bilo od skupno 120 mio SIT razkritih nezakonitih
izplačil funkcionarjem do zdaj vrnjenih v občinske proračune okrog
10 mio SIT, kar je manj kot 10 % razkritega zneska. Menimo, da
je odpravljanje povzročene škode neustrezno in nedopustno. Pri
"proračunski stiski" državnega proračuna in občinskih proračunov
je nerazumljivo, da organi občin in Vlada Republike Slovenije tako
dolgo odlašajo s sprejemanjem rešitev, ki bi omogočale izterjavo
prek 100-milijonskega zneska terjatev od redkih posameznikov,
nekdanjih in nekaterih sedanjih funkcionarjev.

Revizija 20.13
Revidiranec: Občina Laško.
Potek izvajanja: 04.09.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
27.01.1998 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 13.02.1998 je
dokončno.
Predmet/obseg teh revizij

V zvezi s tem poudarjamo naslednje:

Izplačila iz proračuna funkcionarjem nekdanjih občin za leto 1994,
izplačila iz proračuna občinskim funkcionarjem za leta 1995,1996
in 1997.

• tožbe zoper nekdanje funkcionarje niso vložene
Občinam pravnim naslednicam so bili izdani sklepi za odpravo
nezakonitih dejanj (26. člen zakona o računskem sodišču).
Naloženo jim je bilo, da po ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij evidentirajo v poslovnih knjigah pripadajoč del
terjatev do nekdanjih občinskih funkcionarjev in jih izterjajo. Vsi
sklepi so dokončni. Na zahtevo o poročanju o ureditvi zadev smo
od občin prejeli odgovore, iz katerih izhaja, da nobena občina ni
sprejela delitvene bilance, zato terjatev ne morejo izterjati. Meseca
aprila 1997 smo z dopisom občinam predlagali, da se prednostno
dogovorijo o razdelitvi navedenih terjatev in s tem izpolnijo
zakonsko zahtevo, da s premoženjem občine gospodarijo kot
dober gospodar (51. člen zakona o lokalni samoupravi). Do zdaj
nas nobena od občin ni seznanila, da je predlog upoštevala.
Računsko sodišče v teh primerih nima nobenega pravnega
sredstva, s katerim bi občine prisililo, da storijo vse, da se
povzročena škoda povrne. Tudi obstoječa zakonska ureditev
državnega nadzora nad zakonitostjo dela organov občin ne daje
Vladi Republike Slovenije pristojnosti za ukrepanje v takšnih
primerih. Zato je Računsko sodišče v Poročilu o plačah in drugih
prejemkih v javnem sektorju z dne 10. septembra 1997 predlagalo,
da se čim prej poišče zakonska rešitev, ki bo učinkovito primorala
občine, da z navedenimi terjatvami ravnajo gospodarno. Povratnih
informacij, da bi se zadeve premaknile z mrtve točke, nimamo.

Cilj teh revizij
Preveriti domnevno nezakonita izplačila občinskim funkcionarjem
v zadnjem letu obstoja nekdanjih občin; preveriti, ali so izplačila
občinskim funkcionarjem skladna z veljavnimi predpisi.
Utemeljitev teh revizij
Ker je bilo z revizijami ugotovljeno, da so domneve o nezakonitih
izplačilih nekdanjih občin pravilne, je bila potrebna preveritev, ali
so takšno ravnanje privzele tudi nove občine.
Pomembna razkritja
Izplačila funkcionarjem nekdanjih občin za leto 1994 smo preverjali
v sedmih občinah. V letu 1997 so postala dokončna še preostala
tri poročila. Ugotovili smo za 100 mio SIT nezakonitih izplačil.
Ugotovljeni načini nedovoljenih izplačil so opisani v letnem poročilu
Računskega sodišča za leto 1996, zato jih ponovno ne navajamo.
Tudi o preveritvah izplačil funkcionarjem v desetih novih občinah
za leto 1995 smo v letnem poročilu Računskega sodišča za leto
1996 že poročali. Ugotovljen obseg nedovoljenih izplačil je znašal
18 mio SIT, štiri poročila pa so postala dokončna v letu 1997. To
področje smo posebej spremljali tudi v revizijah, uvedenih v letu
1997. Iz petih dokončnih poročil o reviziji poslovanja občin za
obdobje 1995 do vključno 1997, torej za obdobje več kot dveh let,
izhaja, da v dveh občinah nedovoljenih izplačil funkcionarjem ni
bilo, v treh pa je skupni znesek znašal 1,6 mio SIT. Nanaša se
pretežno na nedovoljena izplačila sejnin poklicnim funkcionarjem
in na napake v obračunanih sejninah nepoklicnim funkcionarjem.
Na podlagi ugotovitev 22 dokončnih poročil ugotavljamo, da nove
občine pri izplačilih funkcionarjem bolj spoštujejo veljavne predpise,
kot so jih nekdanje občine, in da ima pri tem pomemben vpliv
kritična presoja rezultatov revizij v javnosti. Od petnajstih preveritev
v novih občinah posebej opozarjamo samo na občino Koper, ki je
bila po znesku in po "pestrosti" vrst nedovoljenih Izplačil
funkcionarjem izjema. Na podlagi spremljanja navedb odgovornih
v občilih ugotavljamo, da se želi v javnosti ustvariti vtis, da so bila
izplačila v skladu z veljavnim občinskim predpisom. Veljavni predpis
za uporabo proračunskega denarja je tisti, ki ga sprejme pristojni
organ občine. Pravilnik o osnovah in merilih za plače funkcionarjev
je sprejel KVIAZ občine, ki pa na podlagi zakona o lokalni
samoupravi in statuta občine Koper nima pristojnosti za
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• vračila davka in prispevkov
Ugotavljamo, da se v praksi pojavljajo težave, ki so povezane z
vračili davka in prispevkov. Glede na to, da so bili za nezakonito
izplačane plače pravilno obračunani in plačani davki in prispevki,
bi bilo treba le-te v primeru vračil povrniti. Z namenom da bi bil
zagotovljen enak pristop pri vračilih preveč izplačanih bruto plač,
smo z dopisom št. 1502-1/95-10 z dne 01.08.1997 zaprosili Glavni
urad Davčne uprave Republike Slovenije za izdajo navodila glede
načina izvedbe vračil davkov in prispevkov, obračunanih in
izplačanih na podlagi nezakonitih izplačil.
Od Glavnega urada Davčne uprave Republike Slovenije smo
dne 10.12.1997 z dopisom št. 416-16/97 prejeli odgovor, ki je bil
usklajen z Ministrstvom za finance. V odgovoru se Glavni urad
Davčne uprave Republike Slovenije glede vračila davkov sklicuje
na 95. člen zakona o davčnem postopku, ki pa se nanaša na
primere, ko davčni zavezanec na račun davka, obresti, denarne
kazni ali stroškov plača več, kot je bil dolžan plačati po
pravnomočni odločbi ali po davčnem obračunu. To pomeni, da
navedenega člena ni možno uporabiti v primerih, ko Računsko
sodišče ugotovi nezakonita izplačila, saj nepravilnosti z vidika
davčnih predpisov ni bilo. Zavezanec je plačal toliko davka, kolikor
ga je bil po pravnomočni odločbi tudi dolžan plačati. Iz dopisa je
nadalje razvidno, da poseben problem pomeni vračilo prispevkov
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z dne 30.01.1998 Vladi Republike Slovenije predlagalo, da se
postopki vračanja davka in prispevkov v zadevnih primerih
ustrezno uredijo v področnih zakonodajah, in sicer tako da na eni
strani ne bodo povzročili prevelikih stroškov, na drugi strani pa
bodo jasno določili, kdaj, kdo in kolikšno vračilo davka in prispevkov
se lahko zahteva.

za socialno varnost. Ker vračilo prispevkov za socialno varnost
ni urejeno niti v davčnih predpisih niti v predpisih s področja socialne
varnosti, odločata o vračilu prispevkov Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje in Zavod za zdravstveno zavarovanje,
vsak za svoje področje.
Na sestanku s predstavniki Davčne uprave Republike Slovenije
smo ugotovili:

Če pa Vlada Republike Slovenije meni, da rešitev omogoča že
sedanja zakonodaja, je bilo v dopisu predlagano, da se izda enotno
navodilo, ki bi bilo usklajeno z vsemi pristojnimi inštitucijami.

1. Postopek vračanja davka v zadevnih primerih zakonsko ni
predpisan. Poseben postopek je sicer urejen v členih 141 do
143 Zakona o dohodnini, vendar se nanaša izključno na zadeve
s področja revidiranja lastninskega preoblikovanja.

Zaradi navedenih nedorečenosti predpisov Mestna občina
Ljubljana ne more vložiti tožb zoper nekdanje funkcionarje občine
Ljubljana-Center (Mestna občina Ljubljana je edina pravna
naslednica) in nekatere funkcionarje Mestne občine Ljubljana.

2. Po veljavnih predpisih lahko zahteva vračilo davka in
prispevkov samo zavezanec, ne pa tudi izplačevalec. To
pomeni, da bi morali prejemniki nezakonitih izplačil sami najprej
vrniti bruto znesek in kasneje zahtevati vračilo davka in
prispevkov od pristojnih inštitucij.

• Mestna občina Koper
Za Mestno občino Koper bomo z novim nadzorom preverili, kako
so odgovorni uresničili sklep po 26. členu zakona o računskem
sodišču, ki se nanaša na nezakonita izplačila za leto 1995, in
razširjamo pregled na leti 1996 in 1997.

3. Posebno težavo pomeni dejstvo, da gre za visoke zneske
nezakonitih izplačil, ki se bodo vračali obročno (mesečno).

• Druge občine
Na podlagi obvestil o uresničitvi sklepov po 26. členu zakona o
računskem sodišču ali pisnih zagotovil odgovornih navajamo, da
so občinski funkcionarji prostovoljno vrnili sredstva v proračun v:
Novem mestu, Celju, Ormožu, Brežicah, Postojni, Kamniku,
Zrečah, Slovenskih Konjicah, Rače-Framu, Laškem, Mariboru
in Ljubljani (samo nekateri). S tem so pripomogli, da je bila škoda
povrnjena sorazmerno hitro (za leto 1995 v letih 1996 in 1997) in
prihranjeni stroški izterjave prek že tako preobremenjenih sodišč.

4. Postopek vračanja prispevkov za socialno varnost tudi ni
predpisan. Posebnost prispevkov pa je, da so bili plačani
prispevki že podlaga za pridobitev in uživanje pravic iz naslova
zavarovanja za socialno varnost. Zato se postavlja vprašanje,
v katerih primerih in ali sploh pride v poštev vračanje
prispevkov.
Z namenom da se rešijo tehnične ovire pri izterjavi previsoko
izplačanih plač, je Računsko sodišče z dopisom št. 1502-1/95-14
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Cilj revizije: Ugotoviti, ali so bila javna sredstva, ki jih je prejelo
društvo, zakonito porabljena.

REVIZIJSKO PODROČJE 21
DELOVANJE DRUŠTEV

Utemeljitev revizije: Preudarek pristojnega člana.
Lani smo na tem področju izvajali 1 revizijo. Od 01.01.1997 do
31.12.1997 je bilo izdano 1 revizijsko poročilo (1 predhodno, 0
prvostopenjskih, 0 drugostopenjskih). Od 01.01.1998 do
20.02.1998 ni bilo izdano nobeno revizijsko poročilo.

Potek izvajanja: 10.06.1997 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
10.09.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Od 26.09.1997 je
dokončno.
Pomembna razkritja: V nekaterih primerih je društvo nenamensko
trošilo proračunska sredstva. Nabavili so avtomobil brez javnega
razpisa, kar pomeni kršitev pogodbe, ki je bila sklenjena z
Ministrstvom za obrambo. V skladu s to pogodbo bi moralo PGD
Postojna kot uporabnik proračunskih sredstev uporabljati finančna
sredstva v skladu z določili Zakona o proračunu in Odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94). V bilanci stanja niso izkazali
pravilnega stanje sredstev in virov. V bilanci uspeha niso bili zajeti
vsi prihodki in odhodki društva.

Do 20.02.1998 je bilo dokončno 1 poročilo.
Revizija 21.1
Revidiranec: Prostovoljno gasilsko društvo Postojna.
Predmet/obseg revizije: Prihodki in poraba v letu 1996.

" Tionanv
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REVIZIJSKO PODROČJE 22
DRUGE REVIZIJE

Revizija 22.3
Revidiranec: Vlada Republike Slovenije.
Potek izvajanja: 06.12.1995 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
25.02.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, zato je bilo izdano prvostopenjsko poročilo; izdano je
bilo 25.07.1997. S tem revizijski postopek ni bil končan, ker je
revidiranec vložil ugovor. 10.12.1997 je drugostopenjski senat s
sklepom ustavil postopek, ker je naknadno ugotovil, da na podlagi
22. člena zakona o računskem sodišču ni bilo pogojev za uvedbo
postopka.

Lani smo na tem področju izvajali 3 revizije. Od 01.01.1997 do
31.12.1997 so bila izdana 4 revizijska poročila (3 predhodna, 1
prvostopenjsko, 0 drugostopenjskih). Od 01.01.1998 do
20.02.1998 ni bilo izdano nobeno revizijsko poročilo.
Do 20.02.1998 je bilo dokončno 1 poročilo.
Revizija 22.1
Revidiranec: Urad predsednika Republike Slovenije

Predmet/obseg teh revizij

Potek izvajanja: 06.12.1995 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
25.02.1997 je bilo izdano predhodno poročilo, ki je od 14.03.1997
dokončno in v katerem je bilo ugotovljeno, da v Uradu predsednika
Republike Slovenije v revizijskem obdobju niso uporabljali
službenih in najemnih stanovanj.

Izvajanje nalog upravljanja službenih stanovanj.
Cilj teh revizij
Preveriti izvajanje nalog v skladu s predpisi ter oceniti spoštovanje
načel gospodarnosti pri upravljanju službenih stanovanj v letu
1995.

Revizija 22.2
Revidiranec: Državni zbor Republike Slovenije.

Utemeljitev teh revizij
Potek izvajanja: 06.12.1995 je bil izdan sklep o izvedbi revizije.
25.02.1997 je bilo izdano predhodno poročilo. Revidiranec je vložil
pripombe, v katerih je navedel, da v nadzorovanem obdobju ni
upravljal stanovanj 2a poslance, funkcionarje ali delavce in
gospodaril z njimi, zato ne more biti nadzorovana oseba.
Prvostopenjski senat je pripombam ugodil in s sklepom z dne
24.07.1997 postopek ustavil.

Pregled nad službenimi stanovanji in preveritev uresničevanja
sklepov Državnega zbora z dne 23.09.1994 in 03.07.1995.

i
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bistveno manjša vlaganja v informatizacijo.

II. POSLOVANJE IN RAZVOJ
RAČUNSKEGA SODIŠČA

Za leto 1997 dodeljena sredstva v višini 498.355.000,00 SIT smo
porabili v celoti. Od tega je bil največji del, 409.422.838,40 SIT,
porabljen za plače in druge osebne prejemke zaposlenih,
84.390.977,74 za materialne stroške (od teh je največji strošek
najemnina za poslovne prostore) in za naložbe 2.773.165,21 SIT.

Po 18. členu ZRacS določi sredstva za delo Računskega sodišča
Državni zbor na predlog Računskega sodišča in so sestavni del
proračuna Republike Slovenije. Do zdaj se sredstva za delo
Računskega sodišča niso določala po navedenem določilu, pač
pa v okviru predloga proračuna, ki ga je Državnemu zboru
predlagala vlada. Za leto 1997 pa je zaradi nepravočasnega
sprejetja proračuna tudi za Računsko sodišče celo leto veljalo
začasno financiranje z vsemi omejitvami, ki iz tega izhajajo.

Zaradi opisanega položaja smo poleg proračunskih virov sredstev
skušali poiskati tudi druge vire, zlasti za izobraževanje in
strokovno usposabljanje. V ta namen smo in bomo tudi v prihodnje
v dogovoru s tujimi vrhovnimi revizijskimi ustanovami in
mednarodnimi združenji s tega področja izkoristili možnosti
brezplačne udeležbe naših revizorjev na njihovih seminarjih in
drugih oblikah izobraževanja (pri angleškem National Audit Office - NAO, ameriškem General Accaunting Office - GAO,
Evropskem računskem sodišču - European Union Court of Auditors - ECA).

Po prvotnih načrtih naj bi bilo v letu 1997 končano obdobje
vzpostavljanja vseh pogojev za delo Računskega sodišča, tako
da bi bilo kadrovsko usposobljeno in ustrezno opremljeno za
opravljanje svojih nalog v obsegu, ki bi bil primerljiv z vrhovnimi
revizijskimi ustanovami v drugih državah. Ti pogoji niso bili
uresničeni predvsem zaradi omejitev pri proračunskem
financiranju, ki je bilo za Računsko sodišče enako kot za druge
proračunske uporabnike. Pri določanju obsega sredstev za leto
1997 ni bila upoštevana okoliščina, da je Računsko sodišče še v
obdobju oblikovanja.

Uvedba državne revizije v Republiki Sloveniji z določitvijo nalog
Računskega sodišča v ustavi in ZRacS je zahtevala tudi
usposobljenost revizorjev, ki je ni možno pridobiti z redno
izobrazbo ali delovnimi izkušnjami v podobnih ustanovah ali na
področju komercialne revizije. Zato smo v letu 1996 prvič izvedli
program usposabljanja revizorjev, v katerem je sodelovalo in
opravilo strokovni izpit 20 revizorjev. Opravljen izpit je namreč
pogoj za opravljanje dela revizorja Računskega sodišča in ga
mora vsak revizor, ki se zaposli na Računskem sodišču, opraviti
v 1 letu.

Finančni načrt za leto 1997 smo pripravili v mesecu septembru
1996. Pri načrtovanju sredstev za plače smo upoštevali zaposlitev
25 novih delavcev (predvsem revizorjev), pri materialnih stroških
najemnino za nove najete poslovne prostore, pri naložbah pa
razširitev in izboljšanje računalniške opreme in za nakup
računalnikov za novozaposlene delavce. Načrtovali smo tudi
plačilo 1/3 kupnine za nove poslovne prostore.

V letu 1997 smo program usposabljanja dopolnili s pridobljenimi
izkušnjami. Program smo izvajali v sodelovanju s predavatelji
Slovenskega inštituta za revizijo, Ekonomske in Pravne fakultete.
Certifikat je pridobilo 15 revizorjev.

Sprejeti finančni načrt ni imel nikakršnega vpliva na gospodarjenje
s proračunskimi sredstvi, saj je celo leto 1997 veljal sistem
začasnega financiranja, kar je pomenilo stalne omejitve pri sprotni
porabi in tudi onemogočalo načrtovanje dejavnosti do konca leta.
Najprej je veljala Uredba o začasnem financiranju potreb iz
proračuna RS v prvem polletju leta 1997 (UL RS, št. 77/96), po
kateri je bilo za Računsko sodišče določenih 246.108.000 SIT,
nato Uredba o začasnem financiranju potreb iz proračuna RS v
prvih devetih mesecih leta 1997, po kateri je pripadlo Računskemu
sodišču 356.470.000 SIT, nato pa Uredba o začasnem financiranju
potreb iz proračuna RS v letu 1997 (UL RS, št. 60/97) z zneskom
498.355.000 SIT za Računsko sodišče. Enak znesek nam je bil
dodeljen v Proračunu RS za leto 1997 (UL RS, št. 78/97), ki je bil
sprejet oktobra.

Pridobivanje kakovostnih kadrov se je pokazalo kot zahtevna
naloga, ki je bila posebej pereč problem v letu 1997, ko za ta
namen ni bilo razpoložljivih finančnih sredstev. Po načrtih naj bi
bilo število vseh zaposlenih na Računskem sodišču okrog-120,
vendar dosedanje zaposlovanje kaže, da ta cilj ne bo dosežen.
Poleg že navedenega vzroka je ovira za pridobitev kadrov tudi v
tem, da so za delovna mesta revizorjev določeni dokaj zahtevni
pogoji (revizijski dosežki, strokovni izpit). V letu 1997 je bila tudi
relativno velika fluktuacija kadrov, predvsem revizorjev. Odšlo je
7 delavcev, na novo pa se jih je zaposlilo 19. Čeprav številke
kažejo rast, po strukturi slika ni ugodna, saj je med novozaposlenimi 7 pripravnikov, med tistimi, ki jim je delovno razmerje
prenehalo, pa več izkušenih revizorjev.

Merilo za določitev obsega proračunskih sredstev za leto 1997,
to je poraba v prejšnjem letu, se je pokazalo za povsem
neustrezno; prvi razlog je bil ta, da je bilo leto 1996 šele drugo leto,
odkar je bilo Računsko sodišče ustanovljeno, in prvo leto, v
katerem je delovalo celo leto, in da se je v tem obdobju šele
kadrovsko oblikovalo, drug razlog pa je bil, da so bile po uveljavitvi
ZRacS določene tudi nekatere nove naloge Računskega sodišča,
ki v ZRacS sploh niso bile predvidene (revizija volilnih kampanj
po zakonu o volilni kampanji).

V letu 1997 nismo uresničili načrta zaposlovanja. Načrtovali smo
zaposlitev 25 novih delavcev, predvsem revizorjev, zaposlili pa
smo jih na novo 19. Glede na to, da pa je v tem času odšlo 7
delavcev, se je dejansko število zaposlenih v letu 1997 povečalo
samo za 12 (število zaposlenih na dan 01.01.1997 je bilo 69, na
dan 31.12.1997 pa 81). Razpoložljiva sredstva za plače, zlasti
tista, ki so bila določena za drugo polovico leta, so komaj zadoščala
za plače že zaposlenih. Zato v drugi polovici leta nismo zaposlili
nobenega novega delavca.

Glede na opisano stanje v letu 1997 ciljev, ki so bili zastavljeni v
finančnem načrtu, ni bilo možno uresničiti, saj smo bili ves čas
omejeni tako z razpoložljivimi zneski kot tudi s časovno
veljavnostjo oz. začasnostjo dodeljenih sredstev iz proračuna.
Predvsem ni bilo možno izpolniti plana zaposlovanja. Tudi nadaljnji
dogovori o nakupu poslovnih prostorov niso bili možni niti na
predvideni lokaciji niti za druge variante. Poleg poslovnih prostorov
na Slovenski cesti, ki so bili najeti ob koncu leta 1996 in smo jih
začeli uporabljati v januarju 1997, smo najeli še dve pisarni za
revizorje v Celju. Najemnine so največji materialni strošek v
preteklem letu. Pomanjkanje denarja je narekovalo tudi občutno
manjši obseg izobraževanja v primerjavi s preteklim letom in
10. julij 1998

Računsko sodišče se vključuje v mednarodne organizacije in
sodeluje s sorodnimi vrhovnimi revizijskimi ustanovami predvsem
z namenom, da si pridobiva znanje, izkušnje in informacije za
opravljanje svojih nalog. Računsko sodišče je član mednarodnega
združenja INTOSAI (International Organization of Supreme Audit
Institutions) in EUROSAI (European Organization of Supreme
Audit Institutions). Sodelovanje v teh združenjih daje možnost
poenotenja položaja, pristojnosti in načina delovanja vrhovnih
revizijskih ustanov, pa tudi spremljanja razvoja državne revizije
in sodelovanje pri sprejemanju revizijskih standardov za to
področje.
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V letu 1997 se je začelo tudi intenzivnejše sodelovanje z Evropskim
računskim sodiščem (ECA), tako da so se oblikovala stalna
delovna telesa, v katerih sodelujejo predsedniki in drugi
predstavniki računskih sodišč iz držav Srednje in Vzhodne Evrope.
Ta način sodelovanja Računskemu sodišču omogoča, da se dovolj
zgodaj seznani z nalogami vrhovne revizijske ustanove v Evropski
zvezi in se pripravi nanje, poleg tega pa to sodelovanje daje
različne možnosti strokovnega sodelovanja (skupna priprava
priročnikov za izvajanje državne revizije) in izobraževanje
revizorjev (stažiranje na Evropskem računskem sodišču,
izmenjava izvedencev - sekundiranje).

Zaradi skrajnega varčevanja nam ni uspelo izvesti načrtovanega
daljšega usposabljanja članov in revizorjev na računskih sodiščih
Nemčije in Velike Britanije, opustili smo izdelavo revizijskega
priročnika (zaradi visokih stroškov prevajanja literature in ker ni
bilo možnosti za zaposlitve ustreznih kadrov), obseg udeležbe
na vseh oblikah izobraževanja pa smo skrčili.
Računsko sodišče je v prvem letu delovanja dobilo na razpolago
prostore na Prežihovi ulici, ki pa so se kmalu pokazali kot premajhni
in tudi neustrezni. Zato smo že v letu 1996 začeli iskati nove
možnosti, predvsem nakupa poslovnih prostorov, ki bi po velikosti
in funkcionalnosti ustrezali dejavnosti in številu zaposlenih. Ker
za nakup poslovnih prostorov ni bilo razpoložljivih sredstev, smo
morali poiskati začasne, pa tudi drage rešitve z najemom dodatnih
prostorov v Ljubljani in v Celju. Stroški najema so največji materialni
stroški v letu 1997, poleg tega pa sedanja ureditev tudi
funkcionalno ne ustreza, saj nimamo prostora za redne sestanke
revizorjev in za izobraževanje, za knjižnico in arhiv. Okoliščina,
da Računsko sodišče deluje na več lokacijah, povzroča pri delu
večkrat organizacijske težave in dodatne stroške.

Izobraževanju in usposabljanju je ttla namenjena tudi udeležba
na seminarjih in strokovnih srečanjih v Sloveniji in v tujini, ki so se
jih udeleževali revizorji in člani Računskega sodišča. Od
seminarjev v tujini naj omenimo udeležbo na seminarjih o
komunalni politiki in lokalni samoupravi v Muenchnu, o neodvisni
reviziji v demokratičnih državah v Pragi, o uporabi statističnih
tehnik v Budimpešti in v izobraževalnem programu NAO v
Londonu. Od drugih oblik mednarodnega sodelovanja, ki imajo za
cilj pridobivanje izkušenj, smo opravili študijski obisk v NAO in
obisk ter predavanja glavnega državnega revizorja Velike Britanije
pri nas, študijski obisk na računskem sodišču dežele PorenjePfalško, udeležba na konferencah in srečanjih, ki jih organizirata
INTOSAI in Evropsko računsko sodišče. Poleg tega smo povabili
2 strokovnjaka z računskih sodišč Nemčije ter Velike Britanije, da
sta s svojimi praktičnimi izkušnjami pomagala revizorjem pri
izboljšanju revizijskih metod in tehnik.
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Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev v letu 1997 tudi ni bil
uresničen načrt razvoja informatizacije dela Računskega sodišča.
Z razpoložljivimi sredstvi nam je uspelo nabaviti toliko opreme,
kot je nujno za povezave za revizorsko delo zunaj sedeža (delo
na terenu, delo na domu), nismo pa obstoječe opreme posodabljali
in kupovali novih programov.
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predstavnikov v organih upravljanja skladov. Nekateri skladi tudi
prerekajo svoj javnopravni status. Glede na predstavljene
ugotovitve Računsko sodišče predlaga, da država čim prej
opredeli elemente, ki opredeljujejo status osebe javnega prava,
za osebe zasebnega prava, ki uporabljajo javna sredstva, pa
določi, kateri javnofinančni predpisi veljajo tudi zanje. Enako pobudo
Računsko sodišče daje tudi za poslovanje posrednih
proračunskih uporabnikov (agencije in zavodi), ki so nesporno
osebe javnega prava, vendar pridobivajo del svojih prihodkov
tudi z delovanjem na trgu. Za ta del sredstev mora država jasno
opredeliti namen tržno pridobljenih sredstev, njihovo računovodsko
evidentiranje in izkazovanje. Ker Računsko sodišče meni, da
številni delujoči državni skladi pomenijo kršitev načela
proračunske enotnosti, se zavzema za pospešitev enotne
ureditve glede ustanavljanja, organiziranosti in upravljanja javnih
skladov. Tudi računovodski način spremljanja, izkazovanja
poslovanja in izvajanja nalog skladov naj bo prilagojen projektnemu
proračunskemu financiranju.

III. SKLEPNE UGOTOVITVE IN
PREDLOGI
Računsko sodišče Republike Slovenije v svojih dokončnih
poročilih s posameznih revizijskih področij ugotavlja številne
kršitve zakonov, drugih predpisov, pravil in standardov ter hkrati
meni, da so določene kršitve tudi posledica nekaterih sistemskih
nedorečenosti področja javnega sektorja kakor tudi slabo
pripravljenih in težko izvršljivih pozitivnih predpisov, bodisi da so
ti v medsebojnem neskladju ali pa niso izpolnjeni ustrezni pogoji
za njihovo dosledno izvajanje. Skratka, poudarjamo, da
odgovornosti za nezakonito ravnanje s proračunskim in drugim
javnim denarjem ne nosijo edino in samo revidirane osebe, temveč
tudi nosilci javnih politik in celo zakonodajalec. Podobna ugotovitev
velja tudi glede odgovornosti za neučinkovito in negospodarno
ravnanje z javnofinančnimi viri in z državnim premoženjem.

Pri revidiranju izvajanja programov aktivne politike zaposlovanja
so revizorji računskega sodišča razkrili, da so merila za
dodeljevanje sredstev proračunskih subvencij presplošna,
medtem ko metodologija in merila za oceno upravičenosti
posameznih vlog porabnikov niso dodelani. V pogodbah o dodelitvi
proračunskih sredstev so obveznosti in odgovornosti pogodbenih
strank slabo opredeljene. Pogodbeno dana sredstva so
neustrezno zavarovana za primer vračanja teh sredstev. Nadzor
države nad porabo sredstev je po ugotovitvah revizorjev
pomanjkljiv in nedosleden. Podobna ugotovitev velja tudi za
prejemnike subvencij, saj ti v glavnem ne obveščajo države o
konkretni porabi dodeljenih sredstev. Zato Računsko sodišče
pričakuje od vlade, da pripravi normative in standarde za
načrtovanje proračunskih postavk materialnih in drugih stroškov
nosilcev programov aktivne politike zaposlovanja (države in
izvajalskih organizacij) na takšnih analitičnih podlagah, ki bodo
omogočale nadzor ter ugotavljanje namembnosti in gospodarnosti
porabe proračunskih sredstev. Pristojno ministrstvo pa naj izdela
merila za dodeljevanje subvencij za ohranitev delovnih mest ter
merila za vrednotenje investicijskih programov in pripravi
metodologijo za ugotavljanje uspešnosti izvajanja posameznega
programa aktivne politike zaposlovanja.

Na področju izvrševanja državnega proračuna in delovanja
ministrstev so revizorji Računskega sodišča preverjali predvsem
pravilnost poslovanja in upravljanja posameznih proračunskih
postavk, presojali učinkovitost delovanja notranjih kontrol ter
ocenjevali primernost evidentiranja in obračunavanja poslovnih
dogodkov znotraj proračunskega sistema. Po ugotovitvah
revizorjev se pri posameznih ministrstvih porabljajo sredstva za
namene, ki niso bili predvideni s proračunom ali finančnim načrtom,
poteka nezakonito virmiranje proračunskega denarja z ene na
drugo postavko, proračunski uporabniki prepogosto oddajajo
javna naročila brez javnega razpisa, ministrstva plačujejo svoje
obveznosti pred rokom zapadlosti računa. Večina naštetih kršitev
in pomanjkljivosti je po našem mnenju predvsem posledica
nenačrtovanja ali slabega načrtovanja proračunskih izdatkov, kar
velja tako za makro kot mikro raven. Kar se tiče notranjih kontrol,
so le-te po posameznih ministrstvih vzpostavljene, temeljijo na
ustrezni delitvi pooblastil in odgovornosti med nosilci, vendar je
preizkušanje podatkov pokazalo, da niso dovolj zanesljive. Tako
delujoče kontrole skupaj s sistemom evidentiranja in obračunavanja ne zagotavljajo pravilnega in zakonitega evidentiranja
poslovnih dogodkov v računovodstvu. Po mnenju Računskega
sodišča je temeljni dejavnik revidiranega obstoječega stanja na
proračunskem področju prehitro in nekonsistentno vsakoletno
spreminjanje določil zakona o izvrševanju proračuna in razpršeno
normiranje proračunskih načel po posameznih zakonih, ki tudi
sami niso več usklajeni z novo politično in ekonomsko ureditvijo
države. Tako pomembno področje, kot je proračunska poraba v
uporabi bruto domačega proizvoda, si zasluži, da trošenje poteka
zakonito po predpisih, združenih v enotnem normativnem aktu,
in to je tudi v interesu tistih, ki proizvod ustvarjajo.

Pri revizijah izvajanja visokošolskih programov Računsko sodišče
ugotavlja, da univerzi še nimata ustrezne sistemizacije delovnih
mest, da so nekateri pedagoški delavci nadpovprečno
obremenjeni, ko predpisano pedagoško obveznost presegajo za
tretjino ali celo več. Pri tem pa za tretjino večjo delovno obveznost
prejemajo tudi za toliko višjo plačo, delodajalec pa je hkrati
obremenjen z višjimi prispevki za socialno varnost. Vse to in
dejstvo, da so mnogi pedagoški delavci še hkrati zaposleni v
organih in organizacijah zunaj univerze, postavlja v neenakopraven
položaj zaposlene na univerzi, kar se posledično kaže tudi v
kakovosti dela s študenti. Nadalje Računsko sodišče v svojih
sklepnih ugotovitvah poročila opozarja, da se pri financiranju
visokošolskega programa še vedno uporabljajo normativi in
standardi iz leta 1992 (sklep o normativih in standardih za
opravljanje izobraževalne dejavnosti v višjem in visokem šolstvu).
Uporabljeni normativi niso v celoti primerni niti usklajeni z zakonom
o visokem šolstvu, posebej še v tistem delu, ki se nanaša na
financiranje plač in materialnih stroškov predvsem tehničnega
osebja, ki ni zaposleno v visokem šolstvu, temveč opravlja storitve
prek servisnih služb, financirano pa kot redno zaposleni in ne v
obliki materialnih stroškov. Zato Računsko sodišče predlaga vladi,
da prouči in ustrezno spremeni ter dopolni veljavne normative in
standarde še pred sprejemom nacionalnega programa visokega
šolstva. Drug problem, na katerega želimo opozoriti v svojem
letnem poročilu s tega revizijskega področja, je ureditev
premoženja na univerzah. Znano je, da je Republika Slovenija kot
ustanoviteljica univerz z zakonom o visokem šolstvu prenesla

Po zakonu o računskem sodišču le-to nadzira poslovanje pravnih
oseb javnega prava, vendar v pravnem sistemu ni določeno
(razen s posameznimi zakoni), kateri pravni subjekt se šteje za
osebo javnega prava, za katero bi posledično veljale norme
javnega prava in specifični standardi izkazovanja in obračunavanja poslovnih dogodkov. Ta dilema je še posebej razvidna pri
skladih, ki jih je ustanovila Republika Slovenija. Računovodske
izkaze le-teh obvezno enkrat letno revidira Računsko sodišče.
Ugotavljamo, da je bila večina skladov ustanovljena s posebnimi
zakoni, zato ni neke enotne ureditve njihovega delovanja. Statusna
ureditev skladov je zelo raznolika: so delniške družbe, družbe z
omejeno odgovornostjo ali javni zavodi. Pri svojem poslovanju
tako uporabljajo različne načine izkazovanja poslovnih dogodkov.
Revizorji Računskega sodišča so z revizijami računovodskih
izkazov skladov razkrili, da revidiranci nepravilno izkazujejo
predvsem vrednosti kratkoročnih in dolgoročnih naložb, pogosto
je tudi nepravilno obračunavanje revalorizacije ter amortizacije
gradbenih objektov in opreme v pripravi. Pomembno razkritje
revizorjev je pomanjkljivo delovanje države oziroma njenih
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Med nepravilnostmi, ki jih pri svojem delu odkriva Računsko
sodišče, so pogosta tudi ravnanja, ki imajo znake prekrškov,
določenih v različnih zakonih (zakon o računovodstvu, zakon o
izvrševanju proračuna, zakon o financiranju javne porabe, zakon
o političnih strankah, zakon o razmerjih plač v javnih zavodih,
državnih organih in organih lokalnih skupnosti, zakon o
računskem sodišču itd). 29. člen zakona o računskem sodišču
zavezuje računsko sodišče, da le-to ob utemeljenem sumu, da je
bil prekršek storjen, predlaga uvedbo postopka zaradi prekrška.
Pri vlaganju predlogov pa prihaja pogosto do nejasnosti, proti
komu se predlog lahko vloži in ali je nadzorovana oseba sploh
odgovorna za prekršek, glede na to da se pretežno število
nadzorov računskega sodišča nanaša na državne organe in
lokalne skupnosti. Zakon o prekrških namreč v 19. členu določa,
da družbenopolitične skupnosti in njihovi organi ne odgovarjajo
za prekršek, njihove odgovorne osebe pa le, če zakon to posebej
zapoveduje. Računsko sodišče meni, da bi bilo politično in pravno
smotrno, da novi zakon o prekrških opusti določilo, da odgovorne
osebe državnih organov in organov lokalnih skupnosti ter
krajevnih skupnosti ne odgovarjajo za prekršek.

upravljanje nepremičnin, pridobljenih za opravljanje visokošolske
dejavnosti, na univerzi, ter naložila visokošolskim zavodom, da
opravijo popis premoženja, ki ga uporabljajo, na dan 31.03.1991
in 31.12.1993. Revizorji so pregledali in ugotovili, da takšen popis
premoženja, kot ga zahteva zakonodaja, do zdaj na univerzah
še ni bil opravljen. Univerzi tudi nista prenesli premoženja v
uporabo določenim članicam. Članice univerz uporabljajo
nepremičnine na enak način, kot so ga uporabljale pred sprejemom
nove visokošolske zakonodaje. Po mnenju Računskega sodišča
naj vlada čim prej določi načine in pogoje za upravljanje
premoženja visokošolskih in drugih zavodov, ker se podobni
problemi pojavljajo tudi pri drugih javnih zavodih.
Pri izplačilih plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v javnem
sektorju se po ugotovitvah revizorjev nekatere pomanjkljivosti
prepočasi odpravljajo (npr. plače direktorjev javnih zavodov in
skladov), vendar se hkrati še naprej nesistemsko ureja in vodi
plačna politika v sektorju. Tako v zdravstvu še vedno izplačujejo
okoli 16 dodatkov k plačam zaposlenih, višina le-teh pa se določa
s pomočjo treh različnih osnov. Najpogostejše kršitve med seboj
neusklajenih in včasih tudi nejasnih predpisov (obračun
prispevkov za socialno varnost v primeru stavke) so po
ugotovitvah Računskega sodišča izplačevanje za delovno
uspešnost v višini, ki presega 20 % osnovne plače, nepravilno
obračunani in izplačani dodatki k plači, uporaba napačne osnove
pri izračunu dodatka za delovno dobo ter nepravilnosti pri
pogodbah o delu in avtorskih pogodbah. Omenjene kršitve
predpisov pa so z vidika racionalne porabe v javnem sektorju le
kamenček v mozaiku neurejenih razmerij med ponudbo javnih
dobrin, ki jih država zagotavlja gospodarstvu in prebivalstvu, in
plačilom davščin za te dobrine. Plačna politika in plače kot temeljni
strošek zagotavljanja javnih dobrin morajo biti v pozitivni
soodvisnosti s koristmi, ki jih določena proračunska dejavnost
zagotavlja davkoplačevalcem, in ne tako, kakršen je položaj
danes, ko se proračunska sredstva predvsem trošijo za delovanje
posameznih javnih institucij brez predpisanih finančnih posledic
ob nedoseganju določene ravni proizvoda na svojem področju.
Računsko sodišče predlaga celovito in enotno ureditev plač in
drugih prejemkov zaposlenih v javnem sektorju v smislu
medsebojne odvisnosti storitve in plačila.

Ustava Republike Slovenije v 150. členu določa, da je računsko
sodišče najvišji organ kontrole državnih računov, državnega
proračuna in celotne javne porabe. Zakon o računskem sodišču
podrobneje razčlenjuje te naloge in predpisuje, katere subjekte
računsko sodišče nadzira in katere vrste nadzora lahko opravlja.
Ker je računsko sodišče pri svojem delu neodvisno in vezano na
ustavo in zakon, samo s svojim letnim programom določi
revidirance, vrsto in obseg nadzora. Izjema od tega pravila je
revidiranje računovodskih izkazov državnega proračuna, drugih
javnofinančnih blagajn s področja obvezne socialne varnosti in
državnih skladov, ki ga računsko sodišče obvezno opravi enkrat
letno. Z nekaterimi novimi zakoni (zakon o volilni kampanji, zakon
o političnih strankah, zakon o društvih, zakon o slovenski razvojni
družbi in prestrukturiranju podjetij), ki so bili sprejeti po uveljavitvi
zakona o računskem sodišču, pa se računskemu sodišču
predpisujejo dodatne naloge, predvsem na način, da zakon določi
vnaprej, kakšne naloge mora računsko sodišče opravljati. Med
temi so tudi take, ki po našem mnenju niso skladne z ustavo in
hkrati ogrožajo izvajanje temeljne naloge računskega sodišča, to
je nadzor nad zakonitostjo in gospodarno uporabo javnofinančnih
sredstev. Zato naj vlada in Državni zbor RS pri pripravi in
sprejemanju zakonov s področja javnih financ upoštevata veljavna
določila zakona o računskem sodišču.

Z dokončanimi revizijami poslovanja manjših in ene srednje velike
občine so revizorji Računskega sodišča razkrili neurejeno
finančno-računovodsko dejavnost krajevnih skupnosti, ki se odvija
ločeno od občinskega proračuna brez ustreznega nadzora
finančnega poslovanja teh skupnosti. Zato Računsko sodišče
meni, da bi bilo smiselno z vidika nadzora (59. člen zakona o
lokalni samoupravi) finančno poslovanje krajevnih skupnosti
vključiti v občinski proračun In njihove finančno-računovodske
posle prenesti na pristojne občinske uprave. Naslednje pomembno
razkritje je, da revidirane občine nimajo sprejetih delitvenih bilanc,
da popis občinskega premoženja zamuja, kar vse ovira
gospodarno ravnanje s premoženjem. Pri tem določen del
odgovornosti nosijo tudi dejavniki zunaj občin, saj so ustrezne
Informacijske baze nepremičnin (kataster in zemljiška knjiga)
neažurirane in ni enotno določenega načina vrednotenja stalnih
sredstev občin. Revizorji so pri nadzoru poslovanja občin nadalje
ugotovili, da so pristojnosti med občinskim svetom In županom
pri izvrševanju proračuna pomanjkljivo razmejene. Posledica tega
so v praksi pogoste prekoračitve pooblastil župana zlasti pri
izvajanju investicijskega dela proračuna. Sedanja normativna
fiskalna ureditev na lokalni ravni pogosto posnema finančno
ureditev na državni ravni. Z reformo lokalne samouprave so bile
uvedene bistvene spremembe, ki se jim občine težko prilagajajo
tudi zato, ker je na normativnem področju veliko nedorečenega.
Za izboljšanje stanja bi bilo treba določiti en sam organ na državni
ravni, ki bo imel ustrezne pristojnosti za področje lokalne
samouprave in bo z ustreznimi ukrepi skrbel za zakonito in enotno
ravnanje občin.
poročevalec, št. 44

Z zgornjimi ugotovitvami nismo izčrpali vseh kršitev, vprašanj in
težav, s katerimi se srečujejo revidirane osebe in naši revizorji,
temveč smo opozorili le na tista najbolj pereča razkritja v preteklem
obdobju, ki so hkrati temelj za oblikovanje pobud in predlogov za
izboljšanje normativnega in pozitivnega stanja v finančnem
gospodarstvu države.

Dokument Računskega sodišča Republike Slovenije št. 3105-5/
98-1, sprejet na 63. seji velikega senata dne 13.05.1998
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IZ RAZPRAV V DELOVNIH TELESIH DRŽAVNEGA ZSORA

Popravek poročila k
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DELU

SLUŽDE

INŠPEKCIJO

FINANCE

V

LETU

1907

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR
Odbor za nadzor proračuna in drugih financ

V poročilu z dne 19.6.1998 se spremenita 10. in 11. odstavek,
ki se pravilno glasita:

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor
proračuna in drugih javnih financ pošilja

"O svojem delu poročajo Vladi RS oz. Ministrstvu za finance In sicer v 60 dneh po zaključku tromesečja, za
katerega se daje poročilo.
V letu 1997 je v proračunski Inšpekciji delalo 7
inšpektorjev, ki letno opravijo 24 do 26 pregledov,
pregledajo približno 90 proračunskih postavk v skupni
vrednosti od 96 - 100 milijard SIT."

POPRAVEK POROČILA
k Obravnavi poročil o delu Službe za proračunsko
inšpekcijo
'Ministrstva za finance v letu 1997

Sekretar:
mag. Jože KONČAN, l.r.

OPOMBA UREDNIŠTVA
Poročilo k Obravnavi poročil o delu Službe za
proračunsko Inšpekcijo Ministrstva za finance v letu
1997, je bilo objavljeno v Poročevalcu št. 41/98, dne
29.6.1998, stran 21.
10. julij 1998

123

poročevalec, št. 44

-

■
.
"•v*- ■ ■ •

.

.

'

;

—
■'

■
\
■
.

■

■
■

■
.

- Tšs

.

.
■

.

.

■

Ar.
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 ure<Jngtva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Uitanija, telefon (061) 12-61 -222 - Tisk SET Vevče,
Vevška 52, Ljubljana-Polje ■ Cena izvoda 320 tolarjev - Letna naročnina kol akontacija se obračunava vsake tri mesece - Žiro 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.

