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Dunajska cesta 58, Ljubljana

�tevilka: 1207-6/97-12



2070697   08.07.02 2

Ljubljana, 10. november 1997

I.   U V O D

Na Skladu kmetijskih zemlji�č in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana
(v nadaljevanju Sklad) je  bil opravljen nadzor revizija računovodskih izkazov Sklada za leto
1996 po 1. in 4. odstavku 21. člena Zakona o Računskem sodi�ču, na  podlagi sklepa o
izvedbi nadzora �tevilka 1207-6/97-1 z dne 11.9.1997.

Nadzor, ki je bil opravljen na sede�u Sklada in na sede�u Računskega sodi�ča, Pre�ihova 4,
Ljubljana v času od  17. septembra do 10. oktobra, sta  opravila revizijska delavca Bo�idar
Colarič  in Zdravka Peklaj, na  podlagi  pooblastila, �t. 1207-6/97-2 z dne 11. 9. 1997.

Podatki o vrsti, predmetu in ciljih revizije

Predmet nadzora so  računovodski izkazi stanja in uspeha  in realizacija finančnega načrta in
programa poslovanja Sklada za leto 1996.

Cilji revizije so bili:

• ugotoviti ali računovodski izkaz stanja Sklada, v delu ki se nana�a tako na premo�enje R
Slovenije kot na premo�enje Sklada, in izkaz uspeha poslovanja Sklada za leto 1996
podajata resnično in realno  sliko finančnega in premo�enjskega stanja na dan 31.12. 1996;

• način odprave ugotovljenih nepravilnosti pri reviziji računovodskih izkazov Sklada za leto
1995 ter namenski rabi sredstev v letu 1995 in 1996.

Podatki o nadzorovani osebi

Sklad je ustanovljen z zakonom. ZSKZ opredeljuje naloge Sklada in okvirni način realizacije
le teh. Sklad je pravna oseba in posluje po predpisih, ki veljajo za javne zavode. Na dan
31.12.1996 je bilo na Skladu zaposlenih 53 delavcev, od tega na sede�u Sklada 19, ostali pa
delujejo na 36- tih lokalnih izpostavah.

Organa Sklada sta svet Sklada in nadzorni svet. Sklad vodi in zastopa direktor Sklada.
Sklad je za svoje delo odgovoren Vladi Republike Slovenije.
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II.  U G O T O V I T V E

I. Realizacija priporočil Računskega sodi�ča po izdanem predhodnem poročilu o
nadzoru revidiranje  računovodskih izkazov Sklada  za leto 1995

1. Sklad je realiziral v letu 1996 zahtevo po nastavitvi ustrezne analitične evidence, ki
omogoča spremljanja stanja in prometa s parcelami v lasti R Slovenije, z nastavitvijo
programa za vodenje evidenc o parcelah, ki ga je izdelalo podjetje Krim, d.o.o.

 Začetna evidenca osnovnih zemlji�č in gozdov, kot nultega stanja po izdelanem programu
vodenja evidenc o parcelah, je nastala iz �tirih virov, ki so bili na digitalnem mediju:
• evidence Sklada o parcelah, za katere so sklenjene pogodbe s pravnimi ali fizičnimi

osebami;
• seznama parcel, ki so jih podjetja , v skladu z zakonodajo, s pogodbo prenesla v last R

Slovenije;
• seznama parcel, za katere so bile pripravljene pogodbe o prenosu kmetijskih zemlji�č,

vendar niso bile dokončno pregledane in podpisane in
• evidence parcel, prevzetih iz zemlji�kega katastra, kjer je bila �e vpisana lastnina R

Slovenije.

Vse kasnej�e spremembe v programu evidence parcel so se dogajale na podlagi
dokumentov (odločb, pogodb in zemlji�koknji�nih sklepov).

Sklad  spremlja načrtovane in realizirane  denarne tokove  s katerimi uravnava kratkoročne
prese�ke denarnih sredstev (odlivi: vračila zadol�nic, ostali prilivi, namenska poraba
sredstev).
Sklad je, v okviru objektivnih mo�nosti, odpravil ugotovljene nepravilnosti po nadzoru
računovodskih izkazov za leto 1995.

II. RAČUNOVODSKI IZKAZI SKLADA ZA LETO 1996

1. Splo�ne računovodske re�itve, ki so uporabljene pri izdelavi računovodskih izkazov
Sklada za leto 1996

Sklad  je po zakonski opredelitvi zavod, zato je računovodske izkaze in poslovno poročilo za
leto 1996 izdelal v skladu z Zakonom o računovodstvu (Ur. l. SFRJ 12/89-61/90 ter Ur. l. RS,
�t. 42/90-32/93). Sklad uporablja kontni plan za gospodarstvo. Razvr�čen je na podlagi
zakonskega določila med majhne pravne osebe.

Inventurna komisija je opravila popis vseh oblik premo�enja s katerim upravlja Sklad. Popis
opreme Sklada je opravljen po nahajali�čih po lokalnih izpostavah, terjatve po posameznih
oblikah z navedbo zapadlosti in ukrepov za vnovčljivost le teh (opomin, opomin pred to�bo,
to�bo, aneks k pogodbi o razveljavitvi zakupa).
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Svet Sklada je sprejel  poročilo inventurne komisije o stanju sredstev in virov v okviru
sprejetja zaključnega računa Sklada za leto 1996. Po opravljenem popisu ni razlik med
dejanskim stanjem in stanjem v poslovnih knjigah Sklada.

Realizacija finančnega programa Sklada je prikazana deljeno na področje kmetijstva in
gozdarstva. Kriterij za izračun prihodkov iz financiranja je dele� prihodkov posameznega
področja, vključno s proračunskimi sredstvi. Kriterij za izračun odhodkov za slu�be Sklada in
nakup poslovnih prostorov je dele� prihodkov posameznega področja iz poslovanja, od
prodaje nepremičnin in prihodkov iz preteklih let. Skupni prihodek Sklada v vi�ini 1.730 mio
SIT je sestavljen 67% iz prihodkov kmetijstva in 33% iz prihodkov gozdarstva. Skupni
odhodki Sklada v vi�ini 1.722 mio SIT so bili porabljeni 56% v kmetijstvu in 44% v
gozdarstvu.

Ker je znesek prese�ka prihodkov nad odhodki manj�i kot vsota investicij in odprtih terjatev
na dan 31.12.1996, Sklad v letu 1996 prese�ka sredstev v vi�ini 8,6 mio SIT ni nakazal v
proračun, temveč ga je v celoti namenil za povečanje dr�avnega kapitala.

V skladu z Zakonom o računovodstvu je Sklad odpisoval terjatve iz naslova zakupnin,
starej�e od 60 dni.

Sklad je v letu 1996 razmejil tako sredstva (stalna sredstva) kot vir na sredstva v lasti R
Slovenije in stalna sredstva v lasti (upravljanju) Sklada. Od skupne vrednosti stalnih sredstev
na dan 31.12.1996 v znesku 223.596.903 tisoč SIT je v okviru premo�enja Republike
Slovenije izkazana vrednost materialnih nalo�b (zemlji�č, gozdov) v znesku 223.372.501
tisoč in vrednost premo�enja v upravljanju Sklada v vrednosti 223.372.501 tisoč SIT. V
skladu z delitvijo sredstev je vodena tudi njihova evidenca .

1.1. Obravnava poročila o delu Sklada in potrditev zaključnega računa za leto 1996

Svet Sklada je obravnaval in sprejel zaključni račun in poslovno poročilo za leto 1996 na 20.
seji, dne 25.2.1997. Nadzorni svet Sklada je obravnaval in sprejel poročilo Sklada za leto
1996 na svoji 3. seji, dne 24. 2. 1997.

Vlada Republike Slovenije je na 22. seji 17. julija 1997 sprejela poročilo o delu Sklada za leto
1996 in dala soglasje k zaključnem računu za leto 1996.

2. IZKAZ  STANJA

V bilanci stanja, na dan 31.12.1995, Sklad izkazuje naslednjo sestavo sredstev:
                                                                                                                              v 000 SIT

BILANCA   STANJA                 1996                   1995
Materialne nalo�be       223.596.903 263.814.689
Dolgoročne finančne nalo�be                         - 3.000
Kratkoročne terjatve iz poslovanja              611.168 488.725
Druge kratkoročne  terjatve                     351 364
Vrednostni papirji in denarna sredstva 503.656 752.300
Aktivne časovne razmejitve                   3.456 68
AKTIVA  SKUPAJ       224.715.534 265.059.146
Nominiran kapital 224.360.579 264.664.071
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Nenominirani kapital - rezerve 45.010 44.999
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja 256.633 206.970
Druge kratkoročne obveznosti 40.930 132.165
Pasivne časovne razmejitve 12.382 10.941
PASIVA  SKUPAJ 224.715.534 265.059.146
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A. Stalna sredstva

Primerjalni prikaz vrednosti posameznih oblik stalnih sredstev leta 1996 in 1995

zap.
�t. konto stanje 1.1.1996 nakupi v

letu 1996
prodaja do
leta 1996

prenos med
konti in

popravek
vred. in

revalor.agr
omel.

dodane
parcele
zaradi

sprememb
v

zem.knjigi

prenos med
konti zaradi

odprave dvojnih
napak

ovrednoten
je

neplodnih
zemlji�č

prenos iz
neodpl. v
odplačno

brezplačni
prenosi

invest. v letu
1996

skupaj

1 Odplačno pridobljena
kmet. zemlji�ča,

agromelioracije in vlaganja
v mat.pravice

246.064,00 59.444,00 21.817,00 327.325,00

2 Odplačni gozdovi 189.849,00 49.796,00 13.022,00 252.667,00
3 Neodplačno pridobljena

kmetijska zemlji�ča
134.748.896,00 -92.689,00 43.076,00 -32.530.867,00 201.960,00 -314.107,00 102.056.269,00

4 Neodplačno pridobljeni
gozdovi

128.401.418,00 -7.691,00 3.548,00 -9.548.977,00 -22.777,00 118.825.521,00

5 Prenos agromelioracije 1.107.380,00 1.107.380,00
6 Prenos namakalni sistem 39.356,00 39.356,00
7 Prenos trajni nasadi 700.687,00 700.687,00
8 Prenos gradbeni objekti 2.642,00 2.642,00

SKUPAJ 263.586.227,00 109.240,00 -100.380,00 34.839,00 46.624,00 -42.079.844,00 201.960,00 -336.884,00 1.850.065,00 223.311.847,00
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Sklad je vrednotenje kmetijskih zemlji�č in gozdov v upravljanju Sklada opravil  za leto 1996
na istih osnovah, kot jih uporablja davčna uprava za odmero davka na promet nepremičnin.

Spremembe posameznih oblik stalnih sredstev v lasti R Slovenije in v upravljanju Sklada v
letu 1996 so podane v nadaljevanju:

1. Odplačno pridobljena kmetijska zemlji�ča, agromelioracije in vlaganja v materialne pravice

Povečanje vrednosti stanja odplačno pridobljenih zemlji�č, agromelioracij in vlaganj v
materialne pravice je rezultat nakupov Sklada v letu 1996 v znesku 59.444 tisoč SIT,
menjalnih pogodb ter komasacij, ki se nana�ajo na leti 1994 in 1995  in učinkov revalorizacije
v znesku 21.817 tisoč SIT.

2. Pridobljeni odplačni gozdovi

Povečanje stanja odplačno pridobljenih gozdov je rezultat nakupov v znesku 49.796 tisoč SIT
in  menjalnih pogodb, ki se nana�ajo na leti 1994 in 1995   v znesku 13.022 tisoč SIT.

3. Neodplačno pridobljena kmetijska zemlji�ča

Zmanj�anje stanja neodplačno pridobljenih kmetijskih zemlji�č je rezultat:
• prodaje zemlji�č v letih 1994, 1995 in 1996 po prevzetih začetnih povr�inah v znesku

92.688.944 SIT, ker analitične evidence niso bile vzpostavljene je premo�enje iz tega
naslova bilo previsoko izkazano v letu 1995,

• podvajanja parcel v začetni evidenci, kot posledici napake pri nastavitvi začetnega stanja
parcel. Odprava dvojnega zajemanja je rezultirana v zmanj�anju vrednosti neodplačno
pridobljenih zemlji�č za 32.530.867 tisoč in v previsoko izkazanem premo�enju v letu
1995 prenosa iz neodplačno pridobljenega zemlji�ča v odplačno pridobljeno zemlji�če v
znesku 314.107 tisoč  SIT (prenosi se nana�ajo na parcele, ki so bile prodane Dru�bi za
izgradnjo avtocest v Republiki Sloveniji, d.d.).

Povečanje stanja neodplačno pridobljenih kmetijskih zemlji�č je rezultat:
• dodanih parcel po evidentiranih spremembah v zemlji�kih knjigah v znesku 43.076.571

SIT
• prevrednotenja neplodnih zemlji�č  tako, da jim je Sklad pripisal vrednost 1 SIT/m2. Po

prvotni evidenci je njihova vrednost bila nič, nana�a se pa na vrednotenje  21.054 ha.

4. Neodplačno pridobljeni gozdovi

Zmanj�anje vrednosti stanja neodplačno pridobljenih gozdov je rezultat:
• prodaje do leta 1996 v znesku 7.690 tisoč SIT;
• odprave dvojnih napak v znesku 9.548.977 tisoč SIT in
• prenosa iz neodplačno  v odplačno pridobljene gozdove v znesku 22.777 tisoč SIT.

Povečanje stanja vrednosti neodplačno pridobljenih gozdov je rezultat dodanih parcel zaradi
sprememb v zemlji�ki knjigi za 3.548 tisoč SIT.
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5.  Prenosi agromelioracij, namakalnih sistemov, trajnih nasadov in gradbenih objektov

Skladno določilom Zakona o lastninskem preoblikovanju so dotedanji upravljavci, po stanju
31.12. 1992, po sklenjenih pogodbah prenesli na Sklad vrednost agromelioracij v znesku
1.107.380 tisoč,  vrednost namakalnih sistemov v znesku 39.356 tisoč SIT, vrednost trajnih
nasadov v znesku 700.687 tisoč SIT in vrednost gradbenih objektov v znesku 2.642 tisoč SIT.

Sklad je zavezanec za obračun amortizacije za prenesene agromelioracije, namakalne sisteme
in trajne nasade od 1.1.1993. Po sklepu Vlade R Slovenije z dne 17. julija 1997 se
amortizacija za osnovna sredstva, ki so prenesena v brezplačno upravljanje Skladu,
obračunava skladno s 43. členom Zakona o računovodstvu,  v breme kapitala lastnika, t.j. R
Slovenije.

6. Prenos zemlji�č od zadrug na Sklad

Na Sklad je, v smislu 14. člena Zakona o Skladu in 74. členu Zakona o zadrugah, preneslo
zemlji�ča po pogodbi o prenosu zemlji�ča devet zadrug. Za petinpetdeset zadrug je pogodba o
prenosu zemlji�ča v pripravi.  Za dve zadrugi je Sklad podal to�bo  za prenos zemlji�č.

7.  Prenos zemlji�č občin na Sklad

Pri prenosu zemlji�č občin, do sedaj je preneslo zemlji�ča po pogodbo o prenosu le �est občin,
je poleg načelnega nasprotovanja največji problem to, da občine niso tudi premo�enjsko
razdru�ene in da občinski sveti ne potrjujejo pogodb o prenosu.

Spremembe posameznih oblik stalnih sredstev v lasti R Slovenije in v upravljanju Sklada v
letu 1996 ka�ejo na veliko nihanje vrednosti stalnega premo�enja. Kvaliteta podatkov, ki so v
analitični evidenci, je odvisna predvsem od kvalitete vhodnih katastrskih podatkov in
pravnomočnih listin, ki jih prejme Sklad.

Prenos zemlji�č s strani zadrug in občin na Sklad �e ni sklenjen, zato Sklad nima
evidentiranega celotnega premo�enja, ki je po raznih pravnih podlagah preneseno v lastnino
Republike Slovenije.

Glede na obseg prenesenih povr�in, neusklajeno lastninsko stanje parcel s stanjem v naravi, je
vzpostavitev ustreznih evidenc o kmetijskih zemlji�čih, kmetijah in gozdovih, ki so na
podlagi različnih pravnih podlag prenesene na Republiko Slovenijo, proces, ki zahteva dalj�e
obdobje.

Sklad je v  letu 1996 vzpostavil evidence, ki omogočajo spremljanja stanja in prometa s
parcelami, vendar na Sklad �e niso prenesena vsa zemlji�ča zadrug in občin.

Kvaliteta podatkov, ki so tudi v knjigovodski evidenci pa je odvisna predvsem od kvalitete
vhodnih podatkov, ki jih je Sklad prejel v začetnem (nultem) stanju in pravnomočnih listin, ki
jih prejme Sklad.
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B. Kratkoročne terjatve iz poslovanja

Sklad je v letu 1996 izdal 21.482 računov za zakup zemlji�č oz. gozdov, od tega pravnim
osebam 487 računov in fizičnim osebam 20.995 računov. Sklad je za leto 1996 spro�il to�be,
do fizičnih oseb, zaradi neplačanih računov v 83 primerih.
Stanje terjatev do zakupojemalcev, na dan 31.12.1996 je 761.268 tisoč SIT. Ob upo�tevanju
stanja popravka vrednosti iz naslova zapadlih terjatev v znesku 221.895 tisoč je stanje neto
terjatev 539.373 tisoč SIT.

Med drugimi terjatvami Sklad, na dan 31.12.1996, izkazuje stanje terjatev iz naslova
obračunanih zamudnih obresti izto�enih neplačanih zakupnin v znesku 78.277 tisoč SIT in
popravka vrednosti iz naslova zapadlih obresti iz  finančne nalo�be v Kreditni banki Triglav v
znesku 6.486 tisoč SIT.

Sklad je obračunal zamudne obresti iz naslova neplačanih zakupnin pravnim osebam, ki so
zaradi neplačevanja predlagane v to�bo, za leto 1994, 1995 in 1996. Obračun obresti je
izvr�en od datuma zapadlosti računov do vključno 31.12.1996.
Sklad ni ocenil tveganja iz naslova realnosti realiziranih obračunanih obresti v prihodkih leta
1996.
V postopku revizije računovodskih izkazov Sklada za leto 1996 so preizku�ani podatki
odpisov zapadlih terjatev Sklada po stanju 30.6. 1997. Sklad je tveganja v zvezi z realnostjo
izkazanih obresti iz naslova neplačanih zakupnin leta 1996 prenesel v breme izdatkov leta
1997.

Pri nadzoru je bilo ugotovljeno, da je Sklad obračunal zamudne obresti le pravnim osebam, ki
so zaradi neplačevanja predlagane v to�bo. Po navedbi odgovorne osebe Sklad ni �elel z
zamudnimi obrestmi zaostrovati poslovnih odnosov, ker je �lo za dol�nike s katerimi je tekel
postopek sklepanja pogodb o prenosu in zakupnih pogodb. Pravnim osebam, ki niso plačevale
zakupnine in niso predlagane v postopke izvr�be Sklad ni obračunaval zamudnih obresti.

Sklad je pri obračunu zamudnih obresti razvrstil zakupojemalce pravne osebe na tiste, katerim
je obračunal obresti iz naslova neplačanih oz. nepravočasno plačanih zakupnin in na tiste, ki
tudi niso plačevali zakupnin pa obračuna zamudnih obresti niso prejeli.

Sklad bi na podlagi sklenjenih pogodb o zakupu in pogodbenih  določil o plačilu zakupnine,
kot upravljavec zemlji�č in gozdov v lasti dr�ave, moral za vse neplačane oz. prepozno
plačane zakupnine zakupojemalcem obračunati zamudne obresti.

Svet Sklada je na 13. seji 11.10.1995 sprejel načelen sklep, po katerem je mo�no
zakupojemalcu podalj�ati plačilo zakupnine največ za 90 dni, pri čemer je skrajni rok za
plačilo zadnjega obroka zakupnine za tekoče leto 31.3. naslednjega leta. Določilo tega sklepa
Sveta Sklada se pri fakturiranju zakupnin v letu 1996 ni konkretiziralo.

Sklad v letu 1996 ni obračunaval  zamudnih obresti iz naslova neplačanih oz. nepravočasno
plačanih obresti  zakupnin fizičnim osebam, razen v to�benem postopku.

V postopku nadzora fakturiranja in plačevanja zakupnin je ugotovljeno, da je vodja finančne
slu�be Sklada na podlagi vloge posamezne osebe zakupojemalca dovolil obročno plačevanje
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zakupnine, ki ni definirano v zakupni pogodbi. Sklad nima meril po katerih bi presojal
upravičenost in utemeljenost obročnega odplačevanja zakupnin zakupojemalcev. Vlogi ni
predlo�eno mnenje izpostave Sklada o dejanski utemeljenosti vloge o obročnem
odplačevanju. V postopku nadzora je ugotovljeno, da vodja finančne slu�be nima pristojnosti,
da odloča o re�evanju vlog za odlo�itev plačil zakupnin.

C. Vrednostni papirji in denarna sredstva

V izkazu stanja na dan 31.12.1996 Sklad izkazuje stanje vrednostnih papirjev in denarnih
sredstev v znesku 503.656 tisoč SIT. Znesek  vrednostnih papirjev je izkazan v bruto znesku
863.656  tisoč SIT in s popravkom vrednosti iz naslova finančne  nalo�be v Kreditno banko
Triglav v stečaju v znesku 360.000 tisoč SIT. Pregled analitičnih vrednostnih papirjev in
posameznih oblik denarnih sredstev po  knjigovodski vrednosti ka�e naslednja tabela:

                                                                                                                                     v SIT
Kto Naziv Znesek
11700 RS02 228.922.630
117003 Blagajni�ki zapisi BS  48.462.312
117012 Zadol�nice proračuna  50.000.000
1000 �iro račun in blagajna 176.271.296
S K U P A J 503.656.238

Vrednostni papirji in denarna sredstva so v izkazu stanja pravilno in realno izkazana.

V postopku nadzora je bila preizku�ena pravilnost izkazovanja finančnih nalo�b Sklada glede
na določila  Odredbe o finančnih nalo�bah institucionalnih investitorjev in zavarovalnic po
knjigovodskih podatkih in predpisanih obrazcih, po stanju 15.11. in  30.11.1996. Sklad je
upo�teval predpisan dele� finančnih nalo�b v dr�avne vrednostne papirje. Nepravilnosti niso
bile ugotovljene.

D. Aktivne časovne razmejitve

V postavki aktivnih časovnih razmejitev je Sklad na dan 31.12 1996 razmejil stro�ke, ki
pripadajo bodočem obdobju v vi�ini 3.456 tisoč SIT. V postopku nadzora so preizku�eni
podatki naslednjih odlo�enih stro�kov:

Konto Dobavitelj Dat. in �tev
računa

Znesek v SIT Obdobje -
namen

190131 Slovenijales 24.12; 1070-
001638

1.255.543 januar/97

190030 Urban d.o.o. 31.12. 1.354.664 Zavar. 1997
190029 Zavarovalnica

Triglav
18.12.    715.170 Zavar. 1997

3.325.377

Stanje aktivnih časovnih razmejitev na dan 31. 12. 1996 je pravilno in realno izkazano.
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2.2. TRAJNI VIRI SREDSTEV

2.2.1. KAPITAL

Sklad je v letu 1996, po stanju 31.12. 1995 razdelil nominirani kapital na pasivi na del, ki
predstavlja začetno (ustanovno) vlogo Sklada, kot vir za delovanje Sklada in na del, ki
predstavlja dr�avni kapital s katerim Sklad samo upravlja.

Svet Sklada je na svoji 19. seji z dne 9.,18.,in 23. decembra sprejel sklep s katerim je
nominirani kapital razdeljen, po stanju 31.12.1995, na dr�avni kapital v vi�ini
264.887.249.760 SIT in ustanovno vlogo Sklada v znesku 171.896.380 SIT.

Razdelitev revalorizacijskih rezerv, po stanju 31. 12. 1996, je opravljena skladno viru.

Po stanju 31.12.1996 je ustanovna vloga Sklada  izkazana v vi�ini 224.402 tisoč SIT,
nominirani dr�avni kapital pa v znesku 224.360.579 tisoč SIT.

2.2.1. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Sklad ima, po izkazu stanja na dan 31.12.1996, primerjalno s preteklim letom izkazane
naslednje kratkoročne obveznosti:

                                                                                                                             -    v 000 SIT
Zap.
�tev.

Opis Leto 1996 Leto 1995

1. Predujmi,var�čine 4.679 252
2. Dobavitelji 188.143 158.198
3. Razne obveznosti iz poslovanja 52.051 39.093
4. Obveznosti za osebne dohodke 11.760 9.427
5 Obveznosti za davke, prispevke in dajatve 39.393 49.267
6. Razne obveznosti 1.537 82.898

S K U P A J 297.563 339.135

V okviru  izkazanih kratkoročnih obveznosti so preizku�eni podatki izkazanih obveznosti in
pravilnosti plačil Sklada do Slovenskega od�kodninskega sklada (v nadaljevanju SOS).

2.2.1.1      Obveznosti do Slovenskega od�kodninskega sklada (SOS)

Pregled obveznosti Sklada do SOS je temeljil na pregledu knjigovodskih listin in konto kartic
terjatev do kupcev, prihodkov od poslovanja in izrednih prihodkov. Na podlagi navedene
dokumentacije je Sklad pripravil tabele po posameznih kupcih za posamezen mesec in po
posameznih segmentih poslovanja Sklada, ki so usklajene s knjigovodskimi evidencami.

Po knjigovodskih evidencah je Sklad v letu 1996 SOS izvr�il plačila v vrednosti 108.629.656
SIT. Pri pregledu dokumentacije in ponovnem izračunu obveznosti po ZSOSv času nadzora je
ugotovljeno, da je Sklad za leto 1996 nakazal SOS-u 27.151 SIT sredstev preveč, kar
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predstavlja razliko med izvr�enimi plačili (108.629.656 SIT) in ponovnim izračunom
obveznosti do SOS (108.602.505 SIT).
Pregled obveznosti do SOS za leto 1996 po mesecih na podlagi ponovnega izračuna ka�e
naslednja razpredelnica:

- v SIT
mesec prilivi pogodb.obvez. razlika

januar       11.314.990             1.131.996         10.182.994
februar       14.334.718            2.358.490         11.976.228
marec         3.502.583            1.867.252            1.635.331
april       11.725.572             1.803.969           9.921.603
maj         5.546.452             4.047.187           1.499.265
junij         4.513.192            2.418.463           2.094.729
julij         3.343.450            2.147.296            1.196.154
avgust         2.743.016             3.468.849 -            725.833
september         4.519.209             9.185.017 -         4.665.808
oktober         6.266.692             8.736.957 -         2.470.265
november         9.631.803          20.555.835 -       10.924.032
december       20.937.481           50.881.194 -       29.943.713
SKUPAJ       98.379.158        108.602.505 -       10.223.347

Pri ugotavljanju dejanskih obveznosti Sklada do SOS je ugotovljeno, da urejata obveznosti
Sklada do SOS dva zakona in sicer Zakon o Skladu kmetijskih zemlji�č in gozdov ter ZSOS.

Zakon o Skladu kmetijskih zemlji�č in gozdov v 20. členu določa, da SKZG vplačuje v
Slovenski od�kodninski sklad 10 % priliva sredstev iz naslova kupnin in zakupnin za
kmetijska zemlji�ča in gozdove in 10 % od prihodkov sklada od gospodarjenja z dr�avnimi
gozdovi v lasti RS.

Zakon o Slovenskem od�kodninskem skladu pa v 11. členu določa, da SKZG zagotavlja
sredstva v vi�ini 10 % pogodbenih obveznosti iz naslova kupnin in zakupnin za kmetijska
zemlji�ča in gozdove in 10 % od njegovih prihodkov od gospodarjenja z dr�avnimi gozdovi v
lasti RS.

Pri ugotavljanju obveznosti po Zakonu o Skladu kmetijskih zemlji�č pa je ugotovljeno, da bi
Sklad v letu 1996 moral nakazati le  85.832.281 SIT.

Pri pregledu dokumentacije je ugotovljeno, da Sklad obve�ča SOS samo o vi�ini obveznosti
za posamezni mesec. SOS v tem primeru nima podatka o osnovah za izračun obveznosti.

Prav tako je bilo ugotovljeno, da Sklad ugotavlja obveznosti do SOS samo na podlagi
prihodkov.

Računsko sodi�če ugotavlja, da pri prikazovanju obveznosti Sklada do SOS prihaja do razlik
pri izračunu zaradi nepopolnega zajemanja potrebnih podatkov in zaradi neusklajenosti
zakonov. Sklad je prikazal preveliko obveznost do SOS v letu 1996 v vi�ini 27.151 SIT iz
naslova nepopolnega zajemanja podatkov pri izračunu obveznosti. Iz naslova neusklajenosti
zakonov pa zna�a ta razlika v letu 1996 22.797.375 SIT preveč prikazanih obveznosti Sklada
do SOS. Prav tako je ugotovljena pomanjkljiva kontrola pri izračunih.
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Primerjava obveznosti do SOS po posameznih  zakonskih re�itvah:

 Zakon o Skladu kmetijskih zemlji�č in gozdov  Zakon o Slovenskem od�kodnniinnsskkeemm  sskkllaadduu  razlika
prilivi prihodki pogodbene obveznosti prihodki

mesec  kmetijstvo  prodaja  gozdarstvo  skupaj  kmetijstvo  gozdarstvo  prodaja  skupaj
januar         5.506.528         2.004.460         7.510.988         1.131.996             1.131.996           6.378.992
februar         3.915.655         1.755.772              99.706         5.771.133            503.012              99.706         1.755.772            2.358.490           3.412.643
marec         3.362.270            124.127 -      2.622.162             864.235         2.360.826 -      2.622.162         2.128.588            1.867.252 -         1.003.017
april       10.826.693         1.512.674 -      1.329.254       11.010.113         1.620.549 -      1.329.254         1.512.674             1.803.969           9.206.144
maj         2.132.041         2.463.246              82.210         4.677.497         1.501.731              82.210         2.463.246             4.047.187

630.310
junij         2.665.679         1.737.680 -      2.082.116         2.321.243         2.762.899 -      2.082.116         1.737.680            2.418.463 -              97.220
julij         3.028.195            145.837 -       3.606.641 -          432.609         5.615.273 -       3.606.641            138.664            2.147.296 -         2.579.905
avgust         2.737.698              16.519         2.754.217         3.445.156              16.519                7.174             3.468.849 -            714.632
september         4.428.579            776.726         5.205.305         8.408.291            776.726             9.185.017 -         3.979.712
oktober         5.213.015         1.137.433         4.776.134       11.126.582         2.823.390         4.776.134         1.137.433             8.736.957           2.389.625
november         6.055.907                   960       10.121.882       16.178.749       10.432.993       10.121.882                   960          20.555.835 -         4.377.086
december         4.203.495            636.818       14.004.515       18.844.828       36.149.590       14.004.515            727.090           50.881.195 -       32.036.367
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3. IZKAZ  USPEHA

Pomembnej�i podatki v izkazu uspeha Sklada za obdobje od 1.1. do 31.12.1996 so:

                                                                                                                          v 000 SIT
BILANCA USPEHA 1996 1995
Materialni stro�ki in amortizacija 516.275 650.231
Nematerialni stro�ki 118.042 161.892
Vkalkulirani bruto osebni dohodki 131.823 108.696
Odhodki financiranja 510 3.218
Izredni odhodki 623.533 274.821
O D H O D K I  skupaj 1.390.183 1.198.858
Prihodki od prodaje 1.093.897 1.304.980
Prihodki od financiranja 139.042 121.980
Izredni prihodki 165.819 351.533
P R I H O D K I skupaj 1.398.758 1.777.521
BRUTO dobiček v poslovnem letu 8.575 578.663

3.1. Prihodki

Sklad je po, izkazu bilanca uspeha v obdobju 1.1.-31.12.1996, realiziral bruto prihodke v
vi�ini 1.730.484 tisoč SIT. Od zneska bruto realizacije je Sklad  na podlagi zakonodaje
odvedel SOS znesek 108.631 tisoč SIT in 43.946 obveznost za prometni davek, tako je neto
realizacija Sklada v letu 1995 1.398.758 tisoč SIT.

Posamezne oblike prihodkov so razvidne iz naslednje razpredelnice:
v 000 SIT

zakupnine - fizične osebe 172.544
zakupnine - pravne osebe 432.860
prodaja nepremičnin 140.322
prihodek od gozdov 269.749
prihodki od storitev Sklada 3.211
prihodki iz proračuna 4.543
prorač. sredstva  za sofin vzdr�. gozdnih cest 54.522
prorač sredstva za gozdove  s prepovedjo sečnje 114.430
pror. sredstva za nakupe varovalnih gozdov 29.797
ostala namenska sredstva 12.241
prihodki od financiranja 139.042
izredni prihodki 25.497
SKUPAJ 1.398.758

Sklad je po sklenjenih zakupnih pogodbah obračunaval zamudne obresti po neplačanih
zakupninah le v primeru ko so zakupniki dani v to�bo drugače ni obračunaval zamudnih
obresti do katerih je po zakupnih pogodbah bil upravičen.
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Revizija računovodskih izkazov ni mogla potrditi realnosti izkazanih obračunanih prihodkov
Sklada za leto 1996.

3.2. Odhodki

Stro�ki poslovanja Sklada se nana�ajo na stro�ke za delovanje Sklada in stro�ke za
opravljanje dejavnosti Sklada.

Stro�ki za delovanje Sklada

Sejnine

Sejnine se izplačujejo na podlagi Pravilnika o plačah, nadomestilih in povračilih sprejetega na
seji Sveta Sklada dne 11.4.1994 in se uporablja od 1.4.1994 dalje. Na podlagi  31. člena
Pravilnika o plačah, nadomestilih in povračilih "sejnine pripadajo članom Sveta Sklada in
Nadzornega odbora Sklada, ki niso v delovnem razmerju v Skladu in imajo stalno
prebivali�če izven sede�a Sklada" (citirano).

Vi�ine sejnin določi Svet Sklada in velja za člane Sveta in Nadzornega odbora Sklada.
Sejnine so v letu 1996 do 9.5.1996 zna�ale 10.000 SIT, od 10.5.1996 dalje pa 15.000 SIT.
Skupna vrednost stro�kov sejnin za leto 1996 zna�a 913.913,60 SIT (vključena je vrednost
izplačila sejnine, potnih stro�kov in dohodnine).

V letu 1995 so se sejnine izplačevale za vsako posamično sejo, ne glede na njeno trajanje
(prekinitve in nadaljevanja v naslednjih dneh). V letu 1996 so se za 16. sejo (z dne 10.5. in
15.5.96) in 19. sejo (z dne 9.12., 18.12. in 23.12.96) Sveta Sklada izplačale sejnine za vsak
posamični dan zasedanja. Za spremembo načina izplačevanja sejnin Svet Sklada ni sprejel
posebnega sklepa. Iz naslova izplačil za nadaljevanja sej je Sklad izplačal 15 sejnin v neto
vrednosti 225.000 SIT.

Računsko sodi�če ugotavlja, da je Sklad neupravičeno izplačal sejnine sej Sveta Sklada iz
naslova nadaljevanja 16. seje (z dne 10.5. in 15.5.96) in 19. seje (z dne 9.12., 18.12. in
23.12.96) v neto vrednosti 225.000 SIT. Prav tako ugotavlja, da v zgoraj navedenem
pravilniku niso točno določeni upravičenci za prejemanje sejnin.

Stro�ki računalni�kih storitev

Skupni stro�ki računalni�kih storitev zna�ajo 1.413.903 SIT. Stro�ki računalni�kih storitev se
nana�ajo na vzdr�evanje, dopolnjevanje in nakup programske opreme. Plačevanje
računalni�kih storitev je temeljilo na sklenjenih pogodbah.

V okviru stro�kov računalni�kih storitev se je vzdr�eval in dopolnjeval program za vodenje
evidence in pripravo zakupnih pogodb pri podjetju Kabala, stro�ki dopolnjevanja in
vzdr�evanja zna�ajo 522.900 SIT.

Na podlagi pogodbe z Razvojno dru�bo, Ljubljana z dne 3.5.1996, je Sklad kupil pravice
uporabe programskega paketa OBR v tolarski protivrednosti 2.000 DEM, kar zna�a vključno
s prometnim davkom 190.203 SIT.
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Računsko sodi�če ugotavlja, da je Sklad v stro�kih računalni�kih storitev izkazoval tudi
nakupe in dopolnitve programske opreme. Navedene programske opreme Sklad ni obravnaval
kot osnovno sredstvo.

Reprezentanca, revije, časniki, strokovna literatura

Skupna vrednost stro�kov za reprezentanco za leto 1996 zna�a 713.564,40 SIT. Pregledani so
vsi računi, knji�eni v letu 1996.

V mesecu decembru je bil izstavljen in plačan račun  za gostinske storitve v znesku 189.810
SIT (26,6% vseh sredstev porabljenih za reprezentanco). Račun se nana�a na sklep �t.107/96
19.seje Sveta Sklada, s katerim je določeno, da se odobri sredstva v vi�ini 6.500 SIT po
vabljeni osebi za organiziranje prednovoletnega srečanja.

Skupna vrednost stro�kov za revije, časnike in strokovno literaturo zna�a 768.725 SIT.
Stro�ki se nana�ajo na plačilo naročnine za časopise in revije, nakup knjig in pridobitev
obrazcev BON-1 pri APP za 12 podjetij. Zajet je tudi stro�ek za razpis za oddajo kmetijskih
povr�in v zakup pri Kmečkem glasu v vrednosti 174.835 SIT. Pregledani so računi nad
vrednostjo 14.000 SIT.

Pri pregledu dokumentacije niso bile ugotovljene nepravilnosti, vendar je Sklad nenamensko
uporabil javna sredstva za prednovoletno srečanje. Stro�ek prednovoletnega srečanja je sicer
planiran v okviru reprezentance in potrjen s strani Sveta Sklada, vendar pa omenjeni stro�ek
ni poslovno potreben za poslovanje Sklada.

Zavarovalne premije

Zavarovalne premije se nana�ajo na zavarovanje avtomobilov. Skupna vrednost stro�kov
zavarovalnih premij za leto 1996 zna�a 671.172,50 SIT.

V letu 1996 so bile zavarovalne premije plačane direktno Zavarovalnici Triglav v vrednosti
884.857 SIT. Zavarovalne premije v vrednosti 1.570.775 SIT pa so bile plačane preko
podjetja Urban, d.o.o., Ribnica. Z omenjenim podjetjem ima Sklad sklenjeno pogodbo �t.61-
14/93 z dne 9.11.1993 in 61-14/93-2 z dne 8.11.1996, s katero poobla�ča podjetje, da za Sklad
opravi storitve zavarovanja in registracije osebnih vozil znamke �koda, ki so bili nabavljeni
pri podjetju Urban. Zavarovanje obsega obvezno in kasko zavarovanje, vključno z
zavarovanjem proti kraji. Podjetje Urban pokrije vse obveznosti iz naslova registracije iz
svojega računa, kasneje pa mu Sklad povrne stro�ke. Sklad za opravljeno delo in avansiranje
prizna podjetju Urban stro�ke v vi�ini 5.000 SIT za vsak registriran avtomobil. Po pogodbi s
podjetjem Urban je bilo v letu 1996 registriranih 22 vozil.

Računi, razen računov do meseca aprila (skupna vrednost teh računov zna�a 385.798 SIT), za
zavarovalne premije so se v celoti knji�ili na aktivne časovne razmejitve kot vnaprej plačani
stro�ki, na stro�ke pa se je prena�al sorazmeren del vrednosti glede na časovno obdobje.

Pri pregledu dokumentacije niso bile ugotovljene nepravilnosti, vendar pa Sklad ni ravnal
gospodarno, ko je poobla�čal podjetje Urban, da zanj opravi storitve zavarovanja in
registracije avtomobilov.
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Nadure

Na Skladu je bilo v letu 1996 izplačanih 1.244 ur nadur. Delo preko polnega delovnega časa
je bilo obračunano v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih. Po podatkih Sklada so
zaposleni opravili skupno 3.330 ur preko polnega delovnega časa. Pri primerjavi z letom 1995
je bilo ugotovljeno, da se je skupno �tevilo opravljenih ur preko polnega delovnega časa
povečalo za 16,47 % (v letu 1995 je bilo opravljenih 2.859 ur preko polnega delovnega časa),
prav tako se je povečalo �tevilo plačanih ur preko polnega delovnega časa in sicer za 97,15 %
(v letu 1995 je bilo plačanih 631 ur nadur).

Računsko sodi�če ugotavlja, da �tevilo opravljenih in tudi �tevilo plačanih ur preko polnega
delovnega časa nara�ča. Po mnenju Računskega sodi�ča je poglavitni razlog porastu nadur
bistveno odstopanje med sistematiziranimi in dejansko zasedenimi delovnimi mesti na
Skladu.

Stro�ki za opravljanje dejavnosti Sklada

Zakupnine kmetijskih zemlji�č - fizične osebe

Skupna vrednost stro�kov zakupnin za leto 1996 zna�a 744.087,50 SIT. Pregledani zahtevki,
ki presegajo 50.000 SIT. Stro�ki se nana�ajo na vračilo zakupnin upravičencem, ki so jim bila
zemlji�ča vrnjena v denacionalizacijskem postopku. Upravičenci so vlagali zahtevke za
vračilo zakupnin, ki jih je Sklad pridobil od zakupnikov v času razpolaganja z zemlji�čem, za
katerega je �e bila izdana pravnomočna odločba.

Pri pregledu dokumentacije je bilo ugotovljeno, da so bile pri obračunu za G.J. tri parcele
dvakrat obračunane in da je bila vrnjena zakupnina za celo leto, odločba pa je bila
pravnomočna �ele 8.3.1995.

Računsko sodi�če ugotavlja, da je bilo upravičencu preveč vrnjeno iz naslova dvakrat
obračunanih parcel 13.040 SIT in iz naslova dvomesečne zakupnine 26.838 SIT. Pri ostalih
vračilih niso bile ugotovljene nepravilnosti.

Nadstandardne storitve Zavoda za gozdove Republike Slovenije

Skupna vrednost stro�kov nadstandardnih storitev v letu 1996 zna�a 55.000.000 SIT. Sklad je
z Zavodom za gozdove sklenil pogodbo �t. 1/96, z dne 16.9.1996 v vrednosti 110 mio SIT, za
izvedbo nadstandardnih storitev Zavoda. Sklad je v letu 1996 plačal samo polovico
dogovorjenih obveznosti, preostali del obveznosti se je prenesel v naslednje leto. Vzrok za
prenos v leto 1997 je bil v prepozno dostavljenih podatkih s strani Zavoda za gozdove. V letu
1997 se je vrednost računa Zavoda za gozdove zni�ala glede na pogodbene obveznosti, ker je
Sklad del izvajanja nalog, ki jih je Zavod prenesel na podizvajalce, plačal direktno
podizvajalcem (Zavod in podizvajalci se niso uspeli dogovoriti glede količine in cene
opravljenih ur podizvajalcev).

Pogodba za izvedbo nadstandardnih storitev se nana�a na naslednja dela:
∗ priprava letnega programa sečnje na ravni poobla�čenih izvajalcev, z ustreznimi

datotekami in izpisi
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∗ priprava letnega programa gojitvenih in varstvenih del na ravni poobla�čenih izvajalcev, z
ustreznimi datotekami in izpisi

∗ vris sečnospravilnih enot na karto
∗ vris obstoječih gozdnih prometnic na karto in terenska označitev vlak za novogradnjo
∗ priprava vhodov za normative za planirano in realizirano sečnjo in spravilo ter ureditev na

ravni poobla�čenih izvajalcev
∗ določitev letnih normativov za gojitvena in varstvena dela ter ureditev na ravni

poobla�čenih izvajalcev
∗ vnos podatkov - vhodov za normative, njihova ureditev in kontrola - ter ustrezne datoteke

in izpisi
∗ popolni prevzem poseka in spravila na 5% slučajno izbranih seči�č
∗ prevzem gojitvenih in varstvenih del, ki odstopajo od planiranih, na ravni poobla�čenih

izvajalcev
∗ prevzem gradnje in rekonstrukcije vlak
∗ priprava letnega programa vzdr�evanja gozdnih cest
∗ prevzem vzdr�evanja gozdnih cest
∗ polletni in celoletni izpis realizacije poseka, gojitvenih in varstvenih del na ravni izbranih

izvajalcev, z ustreznimi datotekami
∗ organizacija in izvedba pomoči pri označevanju drevja za posek
∗ zastopanje lastnika pri označevanju drevja za posek.

Sestavni del pogodbe je tudi pooblastilo Sklada kmetijskih zemlji�č in gozdov Zavodu za
gozdove, v skladu s 57. členom Zakona o gozdovih, ki je tudi podlaga za sklenitev pogodbe.

Računsko sodi�če ugotavlja, da je sklenjena pogodba  med Skladom in Zavodom za gozdove
pomanjkljiva, saj presplo�no opredeljuje medsebojne pravice in obveznosti. V pogodbi ni
dovolj jasno določeno v kak�ni obliki in kdaj bodo izvedena dela, ki so predmet pogodbe.
Pogodba je bila sklenjena 16.9.1996, velja pa za celo leto 1996. Za čas od 1.1.1996 do dneva
sklenitve pogodbe je Zavod za gozdove opravljal nadstandardne storitve za Sklad brez
pooblastila, kot to določa 57. člen Zakona o gozdovih.

Iz pogodbe ni razvidno v kolik�ni meri se dodatne (nadstandardne) naloge razlikujejo od
temeljnih nalog, ki jih v skladu s 56. členom Zakona o gozdovih opravlja Zavod za gozdove.
V pogodbi tudi ni posebej določeno kak�na je vrednost posameznih pogodbenih del. Zaradi
navedenega Sklad neupravičeno plačuje Zavodu za gozdove nekatere storitve (npr. v primeru
pogodbene naloge prevzema vzdr�evanja gozdnih cest, ki je v celoti temeljna naloga Zavoda
za gozdove). Nekatere storitve so Zavodu za gozdove financirane deloma ali v celoti iz
proračuna preko javne gozdarske slu�be v skladu s 56. členom Zakona o gozdovih.

3.3. Izredni odhodki

V izkazu uspeha je Sklad za leto 1996 izkazal izredne odhodke v breme rezultata v znesku
623.533 tisoč SIT, od tega se izredni  materialni odhodki v znesku 100.414 tisoč SIT nana�ajo
na način evidentiranja prodaje zemlji�č po Zakonu o računovodstvu in izredni nematerialni
odhodki v znesku 523.119 tisoč SIT.

3.4. Bruto dobiček (razlika med izkazanimi  prihodki in odhodki) leta 1996
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Po predlo�enih računovodskih izkazih je Sklad realiziral bruto dobiček v vi�ini 8.575 tisoč
SIT. Revizija računovodskih izkazov ni mogla potrditi pravilnost izkazanega bruto dobička.

III.  M N E N J E

Računsko sodi�če Republike Slovenije daje v smislu drugega odstavka 25. člena in v
povezavi s četrtim odstavkom 21. člena Zakona o Računskem sodi�ču k računovodskim
izkazom Sklada kmetijskih zemlji�č in gozdov Republike Slovenije za leto 1996 mnenje s
pridr�kom.

Obrazlo�itev

1. Sklad v računovodskih izkazih za leto 1996 ni izkazal vseh prihodkov iz naslova
obračunanih obresti po neplačanih zneskih zakupnin, čeprav je po sklenjenih zakupnih
pogodbah bil upravičen do njih. Sklad je izkazal prihodke iz naslova obračunanih obresti le
v primeru to�benega postopka za neplačane zakupnine pravnih in fizičnih oseb.

 
2. Sklad je neupravičeno izplačal sejnine sej Sveta Sklada za leto 1996 iz naslova

nadaljevanja 16. seje (z dne 10.5. in 15.5.96) in 19. seje (z dne 9.12., 18.12. in 23.12.96) v
neto vrednosti 225.000 SIT.

IV.   P R I P O R O Č I L A

Na podlagi ugotovitev nadzora revidiranja računovodskih izkazov Sklada za leto 1996
Računsko sodi�če podaja nadzorovani osebi naslednja priporočila:

1. Skladu se predlaga, da v upravljanja prenese tudi zemlji�ča zadrug in občin na način kot je
to določeno v Zakonu o Skladu.

 
2. Skladu se predlaga, da skladno določilom sklenjenih zakupnih pogodb obračuna zamudne

obresti za neplačane oz. prepozno plačane zneske zakupnin vsem pravnim in fizičnim
osebam - zakupojemalcem in ne samo tistim, ki so to�ene. Datum nastanka obveznosti
plačila zakupnine mora v pogodbi biti  določen, natančno mora biti določena  vrsta in
vi�ina  zamudnih obresti v primeru nepravočasnega plačila. Pogodbena določila so podlaga
za izdajo računa za zakup. Merila za  odlog oz. obročno plačevanje morajo biti
objektivizirana in sprejeta na organih Sklada in ne odobrena posamično s strani vodje
finančno računovodskega sektorja Sklada. Pred odobritvijo obročnega plačevanja
zakupnine mora odgovorni predstavnik izpostave Sklada  preveriti ali vloga ustreza
dejanskemu stanju.

 
3. Skladu se priporoča, da dolgoročno pooblasti Zavod za gozdove ter sklene dolgoročno

pogodbo o opravljanju nadstandardnih storitev, v kateri naj se natančno določi katera so
pogodbena dela in v kak�ni obliki se ta dela izvedejo. Natančno naj se določi vrednost
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posameznih izvedenih del in posebej razmejitev med temeljnimi nalogami Zavoda za
gozdove (56. člen Zakona o gozdovih) in pogodbenimi deli.

 
4. Skladu se priporoča , da  SOS-u  po�ilja take dokumente, iz katerih bo razvidna osnova za

izračun obveznosti do SOS in na podlagi katerih bo mo�no usklajevanje med obema
skladoma.

 
5. Skladu se priporoča, da v Pravilniku o plačah, nadomestilih in povračilih točneje opredeli

upravičence za prejemanje sejnin Sveta in Nadzornega sveta Sklada.
 
6. Vladi Republike Slovenije se predlaga da, poskrbi za poenotenje določil obveznosti Sklada

od SOS glede na različne osnove ki so dane v Zakonu o Skladu kmetijskih zemlji�č in
Zakonu o slovenskem od�kodninskem skladu.

PRAVNI POUK

Zoper to predhodno poročilo je po 1.točki 24.člena Zakona o Računskem sodi�ču mo�no
vlo�iti pripombe. Pripombe se vlo�i pisno v roku 15 dni od dneva vročitve na Računsko
sodi�če Republike Slovenije, Ljubljana, Pre�ihova ulica 4.

Martin JAK�E, dipl. oec.
                     Član

Vročiti:

1. Sklad kmetijskih zemlji�č in gozdov RS,
    Dunajska 58, Ljubljana
2. Arhiv, tu
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V.  D O D A T E K

 V tem poročilu so upo�tevani naslednji predpisi:
 
1. Zakon o Računskem sodi�ču (Uradni list, �t. 48/94),
2. Poslovnik Računskega sodi�ča RS (Uradni list, �t. 20/95),
3. Zakon o dohodnini (Uradni list, �t. 71/93, 2/94, 1/95, 2/95 in 7/95),
4. Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list, �t. 14/90, 5/91, 29/92, 71/93, 2/94, 19/94 in

38/94),
5. Zakon o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list, �t. 72/93),
6. Zakon o avtorskih pravicah (Uradni list SFRJ, �t. 19/78, 34/78, 24/86, 75/89 in 21/90),
7. Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list, �t. 21/95),
8. Zakon o Skladu kmetijskih zemlji�č (Uradni list, �t. 10/93 in 1/96),
9. Zakon o računovodstvu (Uradni list SFRJ, �t. 12/98, 3/90, 5/90, 7/90, 42/90 in 61/90 ter

Uradni list RS, �t. 42/90, 61/90, 30/93 in 32/93),
10. Zakon o lastninskem preoblikovanju (Uradni list, �t. 55/92, 7/93, 31/93, 43/93, 32/94,

43/95 in 1/96),
11. Zakon o strukturi nekaterih nalo�b določenih javnih zavodov, skladov in zavarovalnih

organizacij (Uradni list, �t. 71/93, 64/94 in 7/96),
12. Zakon o gozdovih (Uradni list, �t. 30/93),
13. Enotna metodologija za vrednotenje kmetijskega zemlji�ča ali gozda (Uradni list, �t.10/87

in 30/89),
14. In ostali zakonski in podzakonski akti.
 


