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       REPUBLIKA SLOVENIJA
       RAČUNSKO SODI�ČE
PRE�IHOVA ULICA 4, 61000 LJUBLJANA

�tevilka: 1210-1/96-14
Datum:   2.7.1996

Na podlagi 24. člena Zakona o Računskem sodi�ču RS (Ur. list �t. 48/94) in 23. člena
Poslovnika Računskega sodi�ča Republike Slovenije (Ur. list �t. 20/95) izdajam

P R E D H O D N O   P O R O Č I L O

o opravljenem nadzoru izplačila plač, drugih osebnih prejemkov in povračil, izplačil
po  pogodbah o delu, izplačil po avtorskih pogodbah, izplačil na podlagi potnih
nalogov in izplačil preko �tudentskih servisov, v letu 1995

pri  Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, Ljubljana, Novi trg 3.

Nadzor, ki je bil pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti   izveden na podlagi
sklepa o izvedbi nadzora  �tevilka 1210-1/96-1, ki ga je izdalo Računsko sodi�če
Republike Slovenije dne 31.1.1996, je temeljil na 19. členu ter 22. do 25. členu
Zakona o Računskem sodi�ču RS (Ur. list RS, �t. 48/94) ter 19., 20., 22., in 23. členu
Poslovnika Računskega sodi�ča RS (Ur. list RS, �t. 20/95).

Nadzor sta  opravili Marija Budin, revizijska sodelavka  Računskega sodi�ča
Republike Slovenije po pooblastilu �t. 1210-1/96-2 z dne 31.1.1996 v času od
12.2.1996  do 5.4.1996 in Jelka Zim�ek, revizijska asistentka  Računskega sodi�ča
Republike Slovenije po pooblastilu �t. 1210-1/96-5 z dne 15.3.1996 v času od
15.3.1996 do 5.4.1996;

1. Na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, Novi trg 3, Ljubljana, sta
    dajala pojasnila ter posredovala dokazna sredstva:
    -  Zoran Mezeg, upravni  direktor SAZU ;
    -  Anica Ribnikar, vodja finančno računovodskega oddelka.
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2.Na sede�u Računskega sodi�ča Republike Slovenije, Ljubljana, Pre�ihova
   ulica 4.

Odgovorna oseba za zakonito poslovanje uprave SAZU je:
- Zoran Mezeg, upravni direktor SAZU.

I. UVOD

1. Pravna podlaga delovanja in dejavnost

Dr�avni zbor Republike Slovenije je na seji dne 20.7.1994 sprejel Zakon o Slovenski
akademiji znanosti in umetnosti (objavljen v Ur.l.RS, �t.48/94).

Slovenska akademija znanosti in umetnosti (v nadaljevanju: SAZU) je najvi�ja
nacionalna znanstvena in umetnostna ustanova.

SAZU je avtonomna ustanova znanstvenikov in umetnikov  - njenih članov in javna
pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata zakon in
statut SAZU.

SAZU neguje, spodbuja in pospe�uje znanost in umetnost  ter s svojo dejavnostjo
prispeva k razvoju znanstvene misli in umetni�ke ustvarjalnosti s tem da:
- obravnava temeljna vpra�anja znanosti in umetnosti;
- sodeluje pri oblikovanju politike raziskovalne dejavnosti in umetni�kega ustvarjanja;
- daje ocene, predloge in mnenja o stanju, razvoju in pospe�evanju znanosti in
  umetnosti, organizaciji raziskovalnega dela in umetni�kega ustvarjanja;
- sodeluje pri obravnavi splo�nih dru�benih in gospodarskih vpra�anj;
- podpira znanstvene, kulturne in umetnostne dejavnosti vseh delov slovenske
  narodne skupnosti;
- spodbuja znanstvene in umetnostne dejavnosti pripadnikov italijanske in
  mad�arske narodne skupnosti v Sloveniji;
- ustvarja mo�nosti za znanstveno in umetnostno delo svojih članov;
- organizira raziskovalno delo, tudi v sodelovanju z univerzami in drugimi
  raziskovalnimi organizacijami, zlasti na področjih, ki so pomembna za
  poznavanje naravne in kulturne dedi�čine slovenskega naroda, za razvoj
  njegovega jezika in kulture;
- ustanavlja zavode na področju znanstvene, raziskovalne in kulturne dejavnosti;
- organizira razprave, znanstvene sestanke, posvetovanja, predavanja in razstave;
- izdaja stalne in občasne publikacije s področja znanosti in umetnosti;
- razvija mednarodno sodelovanje na področju znanosti in umetnosti.

SAZU ima statut, ki ga je sprejela skup�čina SAZU dne 6.6.1995. Po določbi  8.člena
Zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti daje  Vlada Republike Slovenije
soglasje k določbam statuta, ki se nana�ajo na financiranje SAZU. Vlada RS je
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sprejela sklep �t. 650-07/95-2/1-8 z dne 15.6.1995 o soglasju k 87.člena statuta
Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

SAZU je vpisana v sodni register pri Temeljnem sodi�ču v Ljubljani, enota Ljubljana
pod �t.srg 565/82 dne 19.5.1982.
 S sklepom �t. srg 428/93 z dne 27.1.1993 je bila vpisana sprememba zastopnikov.
SAZU zastopajo neomejeno:
- akad. prof. dr. France Bernik, predsednik SAZU,
- akad. prof. dr. Robert Blinc, podpredsednik SAZU,
- akad. Ciril Zlobec, podpredsednik SAZU,
- akad. prog. dr. Matija Drovenik, glavni tajnik SAZU in
- Zoran Mezeg, dipl. oec. upravni direktor SAZU.

2. Notranja organizacija

A. PREDSEDSTVO
- predsednik
- podpredsednika
- glavni tajnik

B. RAZREDI
- I.razred
    za zgodovinske in dru�bene vede
    Oddelek za dru�bene vede
    Oddelek za zgodovinske vede
- II. razred
      za filolo�ke in literarne vede
- III. razred
       za matematične, fizikalne in tehni�ke vede
       Oddelek za matematične, fizikalne in kemijske vede
       Oddelek za tehni�ke vede
- IV. razred
       za narovoslovne vede
- V. razred
       za umetnosti
- VI. razred
       za medicinske vede

C. POSEBNE ENOTE
- Svet za proučevanje in varstvo okolja
- Odbor za energetiko

Č. UPRAVA SAZU
- upravni direktor
- biblioteka
- finančno-računovodski oddelek
- tehnični, nabavni in investicijski oddelek
- strokovno administrativni oddelek.
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3. Financiranje Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Sredstva za delovanje SAZU zagotavlja Republika Slovenija  neposredno iz
proračuna, le manj�i del sredstev SAZU priodobiva z opravljanjem lastne dejavnosti
(prodaja lastnih publikacij biblioteke, storitve za ZRC SAZU itd.).

Slovenska akademija znanosti in umetnosti je 20.12.1994 predlo�ila Vladi Republike
Slovenije  "Obrazlo�itev finančnega načrta" in "Plan prihodkov in odhodkov za leto
1995".

 Iz  sprejetega Proračuna Republike Slovenije za leto 1995 (Ur.l. RS, �t.40/95) je
razvidno, da so SAZU namenjena naslednja sredstva:

                 namen                                                                    v tisoč tolarjih

1. Plače - dr�avni organi                                                                     88.543
    - plače                                                                               63.939
    - drugi osebni prejemki                                                     10.154
    - prispevki delodajalca                                                      14.450
2. Materialni stro�ki - dr�avni organi                                                   18.703
    - materialni stro�ki                                                               5.522
    - amortizacija                                                                          832
    - meddr�avno sodelovanje                                                  2.476
    - nakup revij in knjig                                                            5.696
    - materialni stro�ki biblioteke                                              4.177
3. Plačila storitev                                                                                 47.579
    - Znanstveno raziskovalni center SAZU                            38.750
    - tisk Letopisa in publikacij SAZU                                        8.829
4. Drugi odhodki (članske nagrade akademikom)                               94.176
5. Investicije in investicijsko vzdr�evanje                                           198.162
    - adaptacija objektov SAZU                                               41.202
    - adaptacija ZRC SAZU                                                   156.960

SAZU SKUPAJ                                                                                  447.163

SAZU je uporabnik proračuna Republike Slovenije in je kot organ oziroma javna
pravna oseba dol�na pri svojem poslovanju spo�tovati  Zakon o izvr�evanju
proračuna Republike Slovenije za leto 1994 in 1995 (Ur.l. RS, �t. 26/94, 40/95).
Ob upo�tevanju 26. in 28. člena citiranega zakona, veljajo za izplačilo plač delavcev
in funkcionarjev, zaposlenih v upravi SAZU merila, določena z Zakonom o razmerjih
plač v javnih zavodih, dr�avnih organih in organih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, �t.
18/94), za izplačila drugih osebnih prejemkov in dodatkov pa merila, ki jih določi
vlada.
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II.  UGOTOVITVE

1. Sistemizacija

Slovenska akademija znanosti in umetnosti je imela na dan 31.12.1995
45 zaposlenih, od tega
-  1 funkcionar,
-  1 vi�ji upravni delavec
-  23 strokovno tehničnih delavcev,
-  20 administrativno tehničnih delavcev.
Na dan 31.12.1994 je bilo v upravi  SAZU 46  zaposlenih, en delavec se je
30.12.1995 upokojil.

Upravni direktor SAZU je 14.9.1994 izdelal Sistemizacijo delovnih mest  iz katere so
za vsako delovno mesto razvidni zahtevani pogoji in dodatna znanja, količnik, �tevilo
delavcev in opis nalog. Po navedeni sistemizaciji je na SAZU predvidenih 47 delovnih
mest..
Akt o sistemizaciji je sprejelo predsedstvo v o�jem sestavu, praviloma pa bi ga
moralo po določbi 51. člena Statuta SAZU  predsedstvo v polni sestavi.
SAZU  vodi evidenco  o prisotnosti na delu.

2.Izplačilo plač, drugih osebnih prejemkov in povračil

2.1. Izplačilo plač

Preveritev pravilnosti obračuna in izplačila plač je bila opravljena za mesec december
1995. V tem mesecu je bila izplačano za  plače v bruto znesku 5.645.581 SIT. V
preveritev pravilnosti obračuna in izplačila plač je bilo zajetih vseh 45 delavcev.

Preverjena je bila:
- zakonitost osnovnega (izhodi�čnega) količnika zaposlenega glede na Zakon       o
razmerjih plač v javnih zavodih, dr�avnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Ur.l.
RS, �t. 18/94) in istovetnost z odločbo  in računovodsko evidenco;
-zakonitost določitve razporeditvenega koeficienta (koeficient z napredovanjem) in
istovetnost z odločbo in računovodsko evidenco;
- zakonitost obračuna dodatkov glede na 19. člen Zakona o razmerjih plač v javnih
zavodih, dr�avnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Ur.l.RS,�t.18/94) in
Kolektivno  pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, �t.
18/91, 51/92, 13/93, 34/93, in 80/94). ter istovetnost z določili v odločbah zaposlenih
in računovodskimi podatki;
- zakonitost obračuna delovne uspe�nosti  glede na Zakon o razmerjih plač v javnih
zavodih, dr�avnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, �t. 18/94);
- zakonitost obračuna prispevkov in davkov od plač v smislu Zakona o prispevkih za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje (Ur.l. RS;
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�t. 48/90, 10/93, 42/93, 57/93 in 64/94) in Zakona o dohodnini (Ur.l. RS, �t. 7/93 in
7/95).

2.1.1. Določitev osnovnega količnika

Preverjeni so bili osnovni količniki zaposlenih v upravi SAZU.

Pri osnovnih  količnikih ni bilo ugotovljenih odstopanj glede na določene količnike za
posamezno kategorijo zaposlenih v tabeli, ki je sestavni del Zakona o razmerjih plač
v javnih zavodih, dr�avnih organih in v organih lokalnih skupnosti.

2.1.2  Povečanje osnovne plače iz naslova napredovanja

Pri kontroli povečanja osnovne plače iz naslova napredovanja je bilo ugotovljeno, da
je 17 delavcev (37,7%) Slovenske akademije znanosti in umetnosti napredovalo za 4
in 5 razredov vi�je od osnovnega količnika. Komisija je sodelovala pri razvr�čanju
delavcev v posamezne razrede kot pomoč upravnemu direktorju in je za vsakega
delavca posebej podala dne 1.9.1994 obrazlo�itev. Kot razlog za predlagano
napredovanje navaja deljen delovni čas, delo s kemikalijami, samostojnost pri delu,
de�urstva med dalj�imi prazniki oziroma kolektivnimi dopusti, vodenje manj�ega
oddelka. V obrazlo�itvi napredovanja je citiran 39. in 40. čl. Pravilnika o napredovanju
zaposlenih v dr�avni upravi (Ur.l. RS, �t. 41/94).
Skupna vrednost izplačil iz naslova napredovanja zna�a  v mesecu decembru 1995
591.275    SIT.

Citirani predpis se ne more neposredno uporabljati pri določanju napredovanja,
temveč je v smislu  14.člena Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, dr�avnih
organih in v organih lokalnih skupnosti  (Ur.l. RS, �t.18/94) SAZU kot samostojni
proračunski uporabnik dol�na sprejeti akt  o napredovanju delavcev, v katerem določi
kriterije in pogoje za napredovanje. V konkretnem primeru je SAZU izplačevala plače
iz naslova napredovanja brez pravne podlage, s čimer je ravnala v nasprotju s 14.
členom Zakona o razmerjih plač v  javnih zavodih, dr�avnih organih in v organih
lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, �t. 18/94).

2.2. Drugi osebni prejemki in povračila

2.2.1. Regres za letni dopust

Bruto masa izplačanih sredstev za regres za leto 1995 je zna�ala 2.991.456 SIT,
akontirani davek  355.097 SIT in neto izplačana masa teh  sredstev  2.636.359 SIT.

Regres za letni dopust je bil izplačan 11.5.1995  v znesku 62.400 SIT na delavca, ker
pa so bili upravičeni do regresa v znesku 63.648 SIT je bil 5.7.1995 opravljen
poračun v znesku 1.248 SIT. Dva delavca sta dobila izplačan regres v decembru.

Pri izplačilu je bila osnova za davek zmanj�ana za 11% poprečne plače zaposlenega
v RS po 7. člena Zakona o dohodnini (Ur.l. RS. �t. 71/93, 2/94, 2/95, 7/95) in olaj�ave
za vzdr�evane člane po 10. člena Zakona o dohodnini. Od tako zmanj�ane osnove je
bil obračunan 17% davek od regresa,  kar je v nasprotju z Zakonom o dohodnini, saj
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bi moral biti pri vsakem izplačilu regresa obračunan davek po poprečni stopnji
obdavčitve mesečnega osebnega prejemka zaposlenega (na podlagi podatkov iz
prej�njega meseca).

Glede na to, da  je bila zgoraj navedena nepravilnost ugotovljena po preteku leta za
odmero dohodnine, to je 31.12.1995, se Slovenski akademiji znanosti in umetnosti
ne nalo�i plačila premalo plačane dohodnine, ker morajo po  preteku leta za odmero
dohodnine zavezanci za dohodnino vlo�iti pri pristojni izpostavi RUJP napoved s
podatki, ki so potrebni za odmero in sicer najkasneje do 31.3. tekočega leta za
preteklo leto, kar pomeni, da se med letom neodtegnjeni davek pri pravni osebi
prenese na zavezanca za dohodnino.

2.2.2. Jubilejne nagrade in solidarnostna pomoč

Preveritev zakonitosti izplačil jubilejnih nagrad je temeljila na določbah Sklepa IS
Skup�čine RS (Ur.l. RS, �t.22/91-1). V letu 1995 je bila izplačana ena jubilejna
nagrada za dopolnjenih 20 let delovne dobe in ena solidarnostna pomoč.
Sredstva so bila izplačana v zakonitem obsegu.

2.2.3. Odpravnine

V letu 1995 sta bili izplačani dve odpravnini v skupnem znesku 424.755 SIT.
Odpravnini sta bili izplačani v vi�ini treh zadnjih osebnih dohodkov, kot to določa 70.
člena Zakona o delavcih v dr�avnih organih  (Ur.l. RS, �t. 15/90, 4/93).
Izplačani odpravnini sta bili ni�ji, kot  zna�a neobdavčeni znesek odpravnine po
Uredbi o vi�ini  povračil stro�kov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri
ugotavljanju davčne osnove priznajo kot odhodek (Ur.l. RS, �t. 72/93-7/95).

2.2.4. Prehrana med delom

Stro�ki za prehrano med delom so bili revidirani za mesec december 1995.  Revizija
stro�kov za prehrano je obsegala zakonitost  izplačane vi�ine stro�kov, ki so zna�ali
v decembru  425.000 SIT, glede na določbe Uredbe o vi�ini povračila stro�kov v
zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo
kot odhodek (Ur.l. RS, �t.72/93, 43/94, 62/94, 7/95) oz. Sklepa IS Skup�čine RS
(Ur.l. RS, �t.22/91-I), ter utemeljenost izplačil glede na obračun izplačanih stro�kov
zaradi slu�benih potovanj in drugih odsotnosti z dela.
Delavci so dobili v decembru izplačano prehrano glede na stanje prisotnosti v
mesecu novembru. Nepravilnosti pri obračunu niso bile ugotovljene.

2.2.5. Prevoz na delo

Za mesec december 1995 je bilo izplačanih stro�kov za prevoz na delo v znesku
165.148 SIT. Pregledana je bila pravilnost obračuna stro�kov z izjavami delavcev o
smeri vo�nje in potrjenimi cenami mesečnih vozovnic. Nepravilnosti niso bile
ugotovljene.
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2.2.6. Stro�ki za slu�bena potovana

V letu 1995 je bilo izplačanih stro�kov za slu�bena potovanja v znesku 3.867.762
SIT.

Pregledani so bili potni nalogi izplačani po blagajni in sicer od blagajni�kega dnevnika
�t. 63 z dne 9.10.1995 do blagajni�kega dnevnika �t. 79 z dne 8.12.1995.
V glavnem gre za potovanja akademikov na mednarodna srečanja, konference,
podelitve priznanj, predavanja na tujih univerzah, predavanja v zamejstvu in delo na
mednarodnem znanstvenem projektu.

Preverjeno je bilo, če so dnevnice , kilometrina, stro�ki prenočevanja, stro�ki prevoza
in drugi stro�ki, izplačani v skladu z Uredbo o vi�ini povračil stro�kov v zvezi z delom
in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek
(Ur.l. RS, �t.72/93, 43/94, 62/94 in 7/95) in  Uredbo o povračilu stro�kov za slu�bena
potovanja v tujino (Ur.l. RS, �t.38/94 in 63/94). Stro�ki za slu�bena potovanja so bili
obračunani v mejah zneskov, predpisani z Uredbama, zato ni bilo razlik, ki bi bile
predmet obdavčitve v smislu 15., 16. in 18.člena Zakona o dohodnini.

3. Izplačila članskih nagrad akademikom

Po  določbi 32. člena Statuta SAZU, redni in izredni člani  SAZU, dr�avljani Republike
Slovenije, s stalnim bivali�čem v Sloveniji, prejemajo stalno mesečno nagrado kot
dru�beno priznanje. Rednim članom pripada nagrada v vi�ini sto odstotkov, izrednim
članom pa �estdeset odstotkov povprečne bruto plače zaposlenih delavcev v
Republiki Sloveniji za obdobje zadnjih treh mesecev.

Mesečna nagrada za predsednika SAZU se zvi�a za stopetdeset odstotkov, za
glavnega tajnika za stodvajset odstotkov, za oba podpredsednika za osemdeset
odstotkov, za tajnike razredov in za predstojnika Oddelka za mednarodno
sodelovanje in znanstveno koordinacijo za petdeset odstotkov in za načelnike
oddelkov za �tirideset odstotkov povprečne bruto plače zaposlenih delavcev v
Republiki Sloveniji za obdobje zadnjih treh mesecev. Nagrade se začno izplačevati s
prvim dnem naslednjega meseca po dnevu izvolitve ali imenovanja.

V letu 1995 so bile izplačane članske nagrade akademikom v skupnem znesku
92.940.000 SIT.

Za mesec december 1995 so bile izplačane članske nagrade v znesku 10.397.312
SIT. Preverjena je bila pravilnost teh izplačil.
Za mesec december 1995 je prejelo člansko nagrado 93 akademikov, od tega:
- 71 rednih članov in
- 22 izrednih članov.
Novi člani so bili izvoljeni na seji skup�čine 6.6.1995. V skladu z 32. členom Statuta
SAZU so nekateri člani prejeli tudi funkcijski dodatek.
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Davek ni bil obračunan, saj se v skladu s 14. točko 19. člena Zakona o dohodnini
davka od osebnih prejemkov ne plačuje,  če gre za nagrade, uvedene na podlagi
zakona.

 4. Izplačila na podlagi pogodb o delu

V letu 1995 je bilo izplačanih sredstev na podlagi pogodb o delu v bruto znesku
621.265 SIT, od tega se
- 269.690 SIT nana�a  v glavnem na sklenjene pogodbe za opravljanje tajni�kih del,
  oskrbni�tvo Doma SAZU v Planici in  knjigove�ka dela,
- 351.575 SIT pa na sklenjeni mandatni pogodbi med "Valvazorjevim odborom" pri
  SAZU in  dvemi mandatarji  za provizijo pri prodaji  "Velike knjige grbov" Janeza
  V. Valvasorja.

Vsa pogodbena dela so bila sklenjena z zunanjimi sodelavci. Delavec, ki opravlja
knjigove�ka dela je upokojenec, vendar se ni upokojil pri SAZU.

Preverjena je bila tudi zakonitost obračuna davka po 15. in 16. členu Zakona  o
dohodnini, posebnega davka na določene prejemke (25%), prispevka za pokojninsko
-invalidsko zavarovanje in nesreče pri delu in poklicne bolezni (6%) ter prometni
davek od storitev. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

5. Izplačila na podlagi avtorskih pogodb

V letu 1995 je Slovenska akademija znanosti in umetnosti izplačala sredstev po
avtorskih pogodbah v bruto znesku 11.435.554,00 SIT. Pregledanih je bilo 24
avtorskih pogodb  in 4 aneksi k pogodbam  (vse pogodbe oz. anekse katerih
vrednost je bila večja od 100.000,00 SIT neto), v skupnem bruto znesku
7.689.174,00 SIT (67,24% sredstev izplačanih po avtorskih pogodbah) .

Med pregledanimi avtorskimi pogodbami so bile 4 sklenjene z zaposlenimi v SAZU,
16 pogodb (oz. 12 pogodb in 4 aneksi) je bilo sklenjenih z zunanjimi sodelavci, 5
pogodb je bilo sklenjenih z zaposlenimi v ZRC SAZU, 3 pogodbe pa so bile sklenjene
s člani SAZU.

Nadzor je temeljil predvsem na ugotavljanju skladnosti vsebine avtorskega dela s 3.
členom Zakona o avtorski pravici (Ur.l. SFRJ, �t. 17/79) oz. s 5. členom Zakona o
avtorskih in sorodnih pravicah (Ur.l. RS, �t. 21/95).

Pri pregledu je bilo ugotovljeno:

1.   Pogodbe so  pomanjkljive in sicer:

- predmet pogodbe ni vedno jasno opredeljen;
- realizacija predmeta pogodbe ni določena (manjka rok za izročitev oz. prevzem
avtorskega dela, zapadlost naročnikove obveze plačila),
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kar je v nasprotju z 26.in 47.členom Zakona o obligacijskih razmerjih (Ur.l. SFRJ, �t.
29/78, 39/85, 57/89);

2.  Pri treh pogodbah,  sklenjene z upravnim direktorjem SAZU kot avtorjem ni
     podpisnik s strani SAZU poobla�čeni delavec SAZU, kar je v nasprotju s 56.
     členom  4. odstavka statuta Sloevenske akademije znanosti in umetnosti;

3.   Pri 4 pogodbah je �e iz opredelitve predmeta pogodbe razvidno, da le-te niso bile
      sklenjene za dela, ki bi imela značaj avtorskega dela in sicer:

     -  pogodba z dne 18.4.1995 za vnos besedila za publikacijo Ginekologija na
        Slovenskem v znesku 225.000 SIT,
     -  pogodba  z dne 16.5.1995 za za sodelovanje v komisiji za pripravo statuta
        SAZU v  znesku 176.471 SIT,
     -  pogodba z dne 16.5.1995 za sodelovanje v komisiji za pripravo statuta SAZU
        v znesku 176.471 SIT,
     -  pogodba z dne 6.11.1995 za nadzor gradbenih in obrtni�kih del v znesku
        161.253 SIT.

kar je v nasprotju 3. členom Zakona o avtorski pravici (Ur.l. SFRJ, �t. 17/79) oz. s 5.
členom Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur.l. RS, �t. 21/95).

Sklenitev  4 pogodb za dela, ki po svoji vsebini niso avtorska dela  narekujejo
sklenitev pogodb o delu po določbah 107. - 110. Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l.
RS 14/90, 5/91 in 71/93, popr. 2/94) oz. 600. - 629. člena Zakona o obligacijskih
razmerjih (Ur.l. SFRJ �t. 29/78, 39/85 in 57/89) in s tem določitev davčne osnove in
davčne stopnje in obračuna davka  v skladu s 15., 16. in 18. členom Zakona o
dohodnini (Ur.l. RS �t. 71/93, 2/94, 2/95 in 7/95), uporabo davčne stopnje in
obračuna posebnega davka  v skladu z Zakonom o posebnem davku na določene
prejemke (Ur.l. RS �t.72/93, 22/94 in 45/95), obračun davka od prometa storitev po
5% stopnji v skladu z Zakonom o prometnem davku (Ur.l. RS. �t. 4/92 in 71/93),
obračun prispevne stopnje v skladu s Sklepom o določitvi prispevkov za posebne
primere zavarovanja (Ur.l. RS �t. 23/92) ter obračun pav�alnega zneska v skladu s
Sklepom o pav�alnih zneskih za obvezno zdravstveno zavarovanje (Ur.l. RS �t.
80/94). Izplačevalec je dol�an ravnati po navedenih pravnih podlagah v vseh
primerih, ko opravljeno delo nima značaja avtorskega dela.

6. Izplačila preko �tudentskih servisov

Vrednost opravljenih del preko �tudentskega servisa je na SAZU zna�ala 198.550
SIT.

Pregledana so bila vsa izplačila po naslednjih računih: 58/20.1.1995, 222/21.3.1995,
266/4.4.1995, 279/18.4.1995, 660/6.9.1995, 854/14.11.1995 in 878/17.11.1995. Dela
preko �tudentskega servisa  so opravljali �tudentje in sicer fizična dela, korekture in
svetovanje. Urna postavka za tovrstna dela je zna�ala od 600 do 800 SIT.

�tudentski servis zaračunava tudi 10% manipulativne stro�ke.
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Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

7. Izdaja naloga za odpravo nepravilnosti

Za ugotovljene nezakonitosti pri nadzoru v obsegu selektivne revizije bo Računsko
sodi�če RS izdalo sklep s katerim bo Slovenski akademiji znanosti in umetnosti
nalo�ilo, da odpravi nezakonitosti, ki izhajajo iz ugotovitev pod točko  5 ter jih
evidentira v svojih poslovnih knjigah.

III.  M N E N J E

1. Izplačilo plač in drugih osebnih prejemkov in povračil

O izplačilu plač in drugih osebnih prejemkov in povračil pri Slovenski akademiji
znanosti in umetnosti se izreka

mnenje s pridr�kom.

Obrazlo�itev:

Pri kontroli povečanja osnovne plače iz naslova napredovanja je bilo ugotovljeno, da
je 17 delavcev (37,7%) uprave  Slovenske akademije znanosti in umetnosti
napredovalo za 4 in 5 razredov vi�je od osnovnega količnika. Komisija je sodelovala
pri razvr�čanju delavcev v posamezne razrede kot pomoč upravnemu direktorju in za
vsakega delavca posebej podala  1.9.1994 obrazlo�itev. Kot razlog za predlagano
napredovanje navaja deljen delovni čas, delo s kemikalijami, samostojnost pri delu,
de�urstva med dalj�imi prazniki oziroma kolektivnimi dopusti, vodenje manj�ega
oddelka.
Napredovanje je bilo opravljeno brez pravne podlage, to je pravilnika o napredovanju,
ki je skladno s 14. členom Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, dr�avnih organih
in v organih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, 18/94) osnova za izplačilo plač iz naslova
napredovanja.

2. Izplačila članskih nagrad akademikom

O izplačilih članskih nagrad se izreka pozitivno mnenje.

3. Izplačila na podlagi pogodb o delu

O izplačilih na podlagi pogodb o delu se izreka pozitivno mnenje.

4. Izplačila na podlagi avtorskih pogodb
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O izplačilih na podlagi avtorskih pogodb se izreka

negativno mnenje.

Obrazlo�itev:

Pri pregledu avtorskih pogodb je bilo ugotovljeno, da so le-te pomanjkljive (predmet
pogodbe ni vedno jasno opredeljen, realizacija predmeta pogodbe ni določena, kar je
v nasprotju z 26. in 47. členom Zakona o obligacijskih razmerjih (Ur.l. SFRJ, �t.
29/78, 39/85, 57/89). Podpisnik treh avtorskih pogodb ni poobla�čeni delavec SAZU,
kar je v nasprotju z 56.člena 4.odstavka statuta SAZU. Pri �tirih pogodbah je �e iz
opredelitve predmeta pogodbe razvidno, da ne gre za dela, ki bi imela značaj
avtorskega dela, kar je v nasprotju s 3.člena Zakona o avtorski pravici (Ur.l.SFRJ, �t.
17/79) oz. s 5. členom Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur.l. RS, �t.21/95).

5. Izplačila preko �tudentskega servisa

O izplačilih preko �tudentskega servisa se izreka pozitivno mnenje.

IV.  P R I P O R O Č I L A

Na podlagi opravljenega nadzora podaja Računsko sodi�če RS Slovenski akademiji
znanosti in umetnosti naslednja priporočila:
- pristojni organ SAZU je dol�an sprejeti pravilnik o napredovanju delavcev  uprave
  SAZU ter v njem določiti kriterije, skladno s 14. členom Zakona o razmerjih plač v
  javnih zavodih, dr�avnih organih in organih lokalnih skupnosti.



2100196 Stran 16 od 16

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

V skladu s 1. odstavkom 24. člena Zakona o Računskem sodi�ču Republike
Slovenije (Ur.l. RS, �t. 48/94) lahko  Slovenska akademija znanosti in umetnosti
zoper predhodno poročilo vlo�i pripombe. Pripombe se vlo�ijo pisno v roku 15 dni od
dneva vročitve na Računsko sodi�če Republike Slovenije, Pre�ihova ulica 4.

                                 Nadja �NIDARČIČ - FERRARI
                                   član Računskega sodi�ča

Vročiti:
− priporočeno s povratnico,
     Slovenska akademija znanosti in
     umetnosti, Novi trg, Ljubljana 3


