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PREDLOG ZA IZDAJO 

zakona o privatizaciji podjetij z osnutkom zakona 

ESA 147 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 28. seji dne 
18. 10. 1990 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O PRIVATIZACIJI 
PODJETIJ Z OSNUTKOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 
člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena poslov- 
nika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike Slo- 
venije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 69 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slove- 
nije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena 
začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije določil, 
da bo pri delu skupščinskih delovnih teles sodeloval: 

- Izidor REJC, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za 
industrijo in gradbeništvo. 

Predlog za izdajo zakona o privatizaciji podjetij z osnutkom 
zakona bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin 
in Zbor združenega dela. Obravnavali ga bosta tudi Zakono- 
dajno-pravna komisija in Komisija za spremljanje preobrazbe 

družbene in zadružne lastnine kot matični delovni telesi- 
V obravnavo se bodo vključila tudi druga zainteresirana 
delovna telesa. 

POVZETEK 
Družbena lastnina v podjetjih nima lastnikov, ki bi v inte- 

resu povečevanja vrednosti lastnine skrbeli za učinkovito 
gospodar|en|e. Če želimo, da bodo podjetja z družbenim 
kapitalom v tržnem gospodarstvu uspešno in učinkovito 
poslovala, je privatizacija nujna. Zakon ure|a preoblikovanje 
in privatizacijo podjetij z družbenim kapitalom z različnimi 
metodami v kapitalske družbe z znanimi lastniki za celoten 
kapital. Pri tem opredeljuje tudi vlogo Agencije Republike 

Slovenije za privatizacijo In Sklada Republike Slovenije z* 
razvoj v teh postopkih. Z zakonom se v določenih primeri" 
uvaja institucija začasnega skrbništva nad podjetji z druž- 
beno lastnino, dokler se ta ne preoblikujejo v kapitalske 
družbe, ter razčlenjujejo določbe ustavnega zakona za 
izvedbo amandmaja XCVI k ustavi Republike Slovenije, k 
zahtevajo uskladitev lastninskih razmerij in organizirano9' 
v tistih podjetjih, ki so se preoblikovala v podjetja v mešan 
lastnini z Izdajo internih delnic. 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 

Ustavna podlaga za izdajo zakona je: 
- amandma XI k ustavi Republike Slovenije, ki določa, da 

delovni ljudje in občani v Republiki Sloveniji svobodno odločajo 
o svojem delu in rezultatih dela ter prosto razpolagajo z naravnimi 
bogastvi in naravnimi viri v skladu svojimi, v ustavi določenimi 
pravicami in dolžnostmi: 

- 1. točka amandmaja XIII k ustavi Republike Slovenije, po 
kateri družbenoekonomska ureditev v Republiki Sloveniji temelji 
na enakopravnosti opravljanja dejavnosti s sredstvi družbene, 
zasebne in zadružne lastnine ali s sredstvi različnih lastninskih 
oblik; 

- 2. točka amandmaja XIII k ustavi Republike Slovenije, po 
kateri so delo delavcev in sredstva, vložena v gospodarsko in 
drugo dejavnost, podlaga upravljanja in prilaščanju rezultatov 
dela: 

- 6. točka amandmaja XIII k ustavi Republike Slovenije, ki 
določa, da je pravna oseba nosilka pravic in obveznosti v pravnem 
prometu in odgovarja za svoje obveznosti s svojim premoženjem; 

- 11. točka amandmaja XIII k ustavi Republike Slovenije, ki 
določa, da imajo vlagatelji na podlagi sredstev in dela, vloženega 
v podjetje oziroma drugo organizacijo, pravico do udeležbe pri 
upravljanju in pri dohodku oziroma dobičku sorazmerno z vlože- 
nimi sredstvi in delom; ter da imajo ustanovitelji novih podjetij 
oziroma drugih organizacij enake pravice; 

- 12. točka amandmaja XIII k ustavi Republike Slovenije, po 
kateri podjetja, druge organizacije ter druge pravne osebe lahko 
v skladu z zakonom zbirajo denarna in druga sredstva občanov, za 
kar jim lahko izdajajo delnice, obveznice in druge vrednostne 
papirje; občani lahko na tej podlagi pridobijo določene pravice in 
ugodnosti v skladu z zakonom; 

- 5. člen ustavnega zakona o izvedbi ustavnega amandmaja 
XCVI k ustavi Republike Slovenije, po katerem se v Republiki 
Sloveniji do uveljavitve republiškega zakona o privatizaciji podje- 
tij obstoječa podjetja v družbeni lastnini lahko organizirajo kot 
podjetja v mešani lastnini z izdajo interenih delnic po zakonu 
o spremembah in dopolnitvah zakona o prometu in razpolaganju 
z družbenim kapitalom (Uradni list SFRJ, št. 46/90) ter po drugem 
odstavku 35. člena in 38. členu zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 46/90) samo s pred- 
hodnim soglasjem Agencije Republike Slovenije za pospeševanje 
prestrukturiranja gospodarstva in spodbujanje prenove podjetij; 

podjetja, ki so se do uveljavitve tega ustavnega zakona že o 9 ^ 
zirala kot podjetja v mešani lastnini z izdajo internih "e " 
morajo uskladiti lastninska razmerja in organiziranost z ( ta 
škim zakonom o privatizaciji podjetij v roku, ki ga bo do 
zakon. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Gospodarsko in splošno družbeno nazadovanje, ki ga na$a 
Ijamo v zadnjih letih, je v veliki meri posledica dejstva, jnoS<' 
podjetja nimajo lastnikov, ki bi v interesu povečevanja v 
lastnine skrbeli za učinkovito gospodarjenje. tržn'^ 

Ob širšem odpiranju našega gospodarskega prostor ne 
zakonitostim se je pokazalo, da podjetja v družbeni las ...nni. 
morejo uspešno tekmovati z zasebnimi podjetji doma 
Izvirni interes zaposlenih v podjetjih in poslovodstev ni po ^(0te 
premoženja podjetij, pač pa prevladuje motiv povečevanj ^ ^o- 
porabe, ohranjanja varnosti zaposlitve ter motivi povezan 
bivanjem moči, ugleda in oblasti pri poslovodstvih. lastn'^' 

Če želimo povečati učinkovitost podjetij in zagotovi jvati- 
nadzor nad poslovoden jem, je postopna, vendar odloc 
zacija, neizogibna. nrometu {<1 

Problema se je lotila zvezna vlada z zakonom o p n0rn |P 

razpolaganju z družbenim kapitalom. Kljub dobrim na zaP°s',T nekaterim pozitivnim elementom pri spodbujanju vlaga j neo 
nih v lastna podjetja, je zakonska ureditev tega po jeini^ 
strežna. Zvezni zakon gradi namreč na konceptu int s |<nji0oJ 
ki se lahko kupujejo z visokimi popusti, zadovoljuie |<onceP 
vodskim vrednotenjem podjetij in vključuje neprimezaK°^ 
kreditiranja nakupa internih delnic za zaposlene. Pri kapi1®]:! 
ne rešuje problema lastninjenja preostalega druž --čin v'eCjA 
v podjetju. Poleg tega zvezni zakon ni na ustrezen jzgrafl 

privatizacije podjetij po drugih metodah, predvsemi p ri|ašfianj 
nadzornih mehanizmov, ki bi preprečili neupravičen *lzaj©ie'V 
družbene lastnine. Zato je v praksi že prišlo do Reput»"K 

pojavov, ki so dobili svoj odmev tudi v Skupsc 
Slovenije. andmaja 

Z ustavnim zakonom za izvedbo ustavnega ama pepubl^, 
sprejetim na skupni seji dne 4. oktobra, je Skups konaoP 
Slovenije določila, da se do uveljavitve repubhskeg (ninj lan 
vatizaciji podjetij, obstoječa podjetja v druiJje" internih de' 
organizirajo kot podjetja v mešani lastnini z izdajo 

poroče 



Od<itZVeznem zakonu 0 družbenem kapitalu ter po drugem 
Ivah ^5' č'ena in 38 člena zakona o spremembah in dopolni- 
len hakona 0 Podjetjih samo s predhodnim soglasjem Agencije 
stva Slovenije za pospeševanje prestrukturiranja gospodar- ic a 'I1 spodbujanje prenove podjetij. V razpravah v Skupščini 
v Publike Slovenije je bilo poudarjeno, da ne bi bilo smotrno 
0r ®'oti začasno zaustaviti že začetih procesov preoblikovanja 
v m Pene lastnine in reorganizacij družbenih podjetij v podjetja dr ®h ni lastnini, da pa je treba preprečiti nesmotrno razprodajo 
d0l^

enega kapitala z izdajanjem internih delnic ob pogojih, 
or>a| ih z navedenim zveznim zakonom. Da bi zavarovali naci- 
druj?' 9ospodarski interes in preprečili nesmotrno razprodajo 
denn 6 las,n'ne- ie v 5- členu tega ustavnega zakona predvi- 
?akn da b°do morala podjetja, ki so se do uveljavitve ustavnega inter

na *e preoblikovala v podjetja v mešani lastnini z izdajo ?no ■ delnic, uskladiti lastninska razmerja in organiziranost 
l?

VlrT1 republiškim zakonom o privatizaciji podjetij. 
^ezn Svet Skupščine republike Slovenije ugotavlja, da slabosti 
Učink^a zakona 0 družbenem kapitalu ni mogoče odpraviti na 
Sprej 0vit način drugače, kot da Skupščina Republike Slovenije ra*Dr 8 Poseben zakon o privatizaciji podjetij. To potrjujejo tudi M ave v slovenski skupščini in sprejeti ustavni zakon. 

C'LJI IN POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA 

bengk?n 0 privatizaciji podjetij naj bi omogočil prehod od druž- 
"ozna n'ne "vsako9ar 'n nikogar« v lastninske oblike, ki jih ražp '° sodobna tržna gospodarstva, na načine, ki bi preprečili 
dr£a , Podjetij in omejili »razprodajo« skupnega premoženja 

lJvJ
anov Slovenije. 

Predi svet ie v svojih Programskih usmeritvah, ki jih je julija 
Vanj ,?i'' Skupščini Republike Slovenije, uveljavil idejo o nadzoro- 
ri6rn "decentralizirani« privatizaciji družbene lastnine in o direkt- 
pOdjet

Preob'ikovanju družbenih podjetij v kapitalske družbe, 
lina n po Preoblikovanju dobijo znane lastnike, družbena last- pa Postane zgodovinski pojem. 

Ng 2 
n0sl| kovana decentralizirana privatizacija pomeni, da so 
Cenenipriva,izac'ie podjetja; v njej so udeleženi zaposleni, 
Ces s *eri'. upniki, nekdanji lastniki in država, ki nadzoruje pro- 
Sk|a(j PPrnočjo Agencije Republike Slovenije za privatizacijo in 

Oai0*|lPubliko Slovenije za razvoj. 
'2 tehta tSV za nadzorovano decentralizirano privatizacijo izhaja 
Privatj,n' Prednosti in slabosti različnih modelov, načinov in ciljev 
*li s 

a°'ie. Tako bi naprimer s splošno brezplačno razdelitvijo 
neuCjnP0c|ržavljenjem takoj pridobili »lastnike«, gospodarska 
Povedal i'ost pa bi se v obeh primerih nadaljevala ali celo Vi'na„ a Splošna brezplačna razdelitev je le navidezno »pra- 
'roi0 ^podržavljenje pa le navidezno omogoča učinkovito kon- 
* drUq| ®.več, z njim bi izničili prednosti, ki sta jih v primerjavi 
Krinesla h °Cialističnimi gospodarstvi v slovensko gospodarstvo 

' hote ^encetralizirano upravljanje in omejena tržnost. Država 
"^tan ? ' n®hote prevzela vse lastniške tunkcije, kar bi ustvarilo 
Niti gospodarski sektor, oziroma za slovensko družbo ra*liČn0 [^Primeren državni kapitalizem. Z njim bi zanemarili 
°')8neitl Pri nastajanju družbenega premoženja, podržavljenje bi 
1,1 bi za lrnP'iciralo centralizirano privatizacijo, ki bi bila počasna IZvedbo zahtevala velik administrativni aparat. 

jjf^iait^na.so izpuščena področja, ki so specifična in ki naj bi jih u.9i zakoni. Tako zakon ne ureja preoblikovanja podjetij, " OpraVTyl «Koni. tako zakon ne ureja preoblikovanja podjetij, 
WHen 'Jajo dejavnosti ali zadeve posebnega družbenega 
d 1r®vijaina p°dročju materialne infrastrukture ter za podjetja, ki fr«va 7 deiavnosti na področju kmetijske proizvodnje in goz- 

Zakon8 ,a Podjetja naj bi privatizacijo uredili posebni republi- 
i fla'ni Qo'' Upo^evaje specifičnost teh dejavnosti in njihov naci- 
d da ®Poaarski pomen. Zaradi jasnosti je še posebej poudar- rU9e fjn:|e zakon o privatizaciji podjetij ne nanaša na banke in 
i,ri8 p0 

an^ne organizacije ter na zavarovalnice, ki so organizi- 
ha'6re dru°Sebn'h Predpisih. Javna razprava naj bi pokazala, za •jih bj|0 pe dejavnosti oziroma njihove dele zakon ni primeren in 

za Pq„ a urejati s posebno zakonodajo in tudi če je prime- 
sarriezne dele infrastrukturnih dejavnosti. 

ti*6 met 4 
k adi ra privatizacije omogoča prožnost, ki je potrebna 
i>ne p med podjetji in zaradi razlik pri nastajanju družbene 
n Privati, 0ct,ietie sme izbrati med več metodami preoblikovanja 

93 oPjs!
Clie. ki pa jih zakon natančno določa. Zaradi natanč- 
metod je zakon tehnično zahteven in obsežen, vendar 

se je le tako mogoče izogniti nejasnostim, samovoljnim razlagam 
in določanju pravil privatizacije v posebnih zakonih. 

Zakon razlikuje med avtonomno privatizacijo, privatizacijo pod 
nadzorom Agencije in neposredno privatizacijo s strani Agencije. 
Bistven element avtonomnih metod (avtonomni prenos navadnih 
delnic Skladu, avtonomni prenos participativnih prednostnih del- 
nic Skladu in interna privatizacija) je, da podjetje samo izbere 
način in izvedbo preoblikovanja in privatizacije. Agencijo pa samo 
obvesti o načinu izvedenega preoblikovanja, in da je samo v pri- 
merih, ki jih določa zakon, pri uporabi teh metod potrebno 
soglasje Agencije. 

Privatizacija podjetja s sodelovanjem Agencije se izvede kot 
celotna ali delna prodaja delnic podjetja novemu lastniku, kot 
dokapitalizacija oziroma povečanje kapitala podjetja ter kot pro- 
daja sredstev podjetja. Zaradi vsebinskih podobnosti Agencija 
nadzira tudi pogodbe o leasingu in zakupu sredstev ter pogodbe 
o poslovodenju v družbenih podjetjih. 

Neposredna privatizacija v izvedbi Agencije lahko poteka kot 
prodaja delnic, kot privatizacija s povečanjem kapitala ali kot 
prodaja substancialnega dela ali vseh sredstev (aktive) če gre za 
delnice ali sredstva v lasti Republike Slovenije, če Agencija dobi 
za to pooblastilo na podlagi zakona ali pogodbe in v podjetjih, ki 
so v njenem skrbništvu. 

5. 
Uporaba knjižne vrednosti, popravljene knjižne vrednosti (pri 

kateri se posebej ocenijo deli realnega premoženja) oziroma 
ocene (s pomočjo pooblaščenih organizacij za ocenjevanje) kot 
temelja za vrednotenje je odvisna od izbranega modela privatiza- 
cije in velikosti podjetja. 

6. 
Potrebno je tudi poudariti, da gre samo za privatizacijo oziroma 

na privatizacijo navezano reprivatizacijo podjetij in da ne posega 
na področje nacionalizacije najemnih stavb in mestnih zemljišč iz 
1958. leta. Nekdanji lastniki oziroma njihovi dediči imajo pravico, 
da uveljavijo odškodnino za nacionalizirano premoženje. Odškod- 
nino izplača Republika Slovenija na temelju odločitve sodišča 
z delnicami podjetij ali z drugimi vrednostmi papirji. Odškodninski 
zahtevki naj ne bi zaustavili preoblikovanja podjetij v kapitalske 
družbe Vračanje posameznih delov premoženja v naravi bi bilo 
zapleteno, dolgotrajno in nepravično do nekdanjih lastnikov 
(nekateri bi dobili premoženje vrnjeno, drugi pa ne) in do podjetij, 
ki so se razvila iz nekdanjih privatnih podjetij (ker bi nekatera 
izgubila vitalne, druga pa manj pomembne dele ). 

Vsak zaposlen in vsak polnoleten državljan Slovenije ima pra- 
vido do 30% popusta pri nakupu delnic Sklada Republike Slove- 
nije za razvoj. Enak popust ima državljan tudi pri nakupu delnic 
posameznega podjetja pri javni prodaji in delavci pri interni priva- 
tizaciji. Popust je omejen, mogoče ga je uveljaviti le do konca 
1991. leta in pri nakupu delnic v nominalni vrednosti največ 20.000 
DEM. Nakup delnic nad to vrednostjo je brez popusta 

Zaposleni imajo za vsako leto zaposlitve v podjetju pravico do 
dodatnega popusta v višini 0,5%, vendar skupni popust ne sme 
presegati 40% 

8. 
Delo Agencije Republike Slovenije za privatizacijo in Sklada 

Republike Slovenije, ki v imenu Republike Slovenije spremljata 
privatizacijo, nadzoruje upravni odbor sestavljen iz uglednih stro- 
kovnjakov. 

Sklad za razvoj ima privatizacijski in investicijski del. Lastnika 
privatizacijskega dela sta Skupnost pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja ter Republika Slovenija. Sklad upravlja z njim 
kot skrbnik v imenu in za račun lastnikov ter skladno z letnim 
programom privatizacije, ki ga na predlog Izvršnega sveta 
sprejme Skupšina Republike Slovenije. 

Tekoči prihodki privatizacijskega dela in vsa sredstva pridob- 
ljena od prodaje vrednostnih papirjev iz privatizacijskega portfelja 
se vsako leto ob zaključnem računu prenašajo v SPIZ in proračun 
Republike Slovenije. Proračun sredstva namenja predvsem soci- 
alnim, razvojnim in ekološkim programom ter za nadomestila 
lastnikom nacionaliziranega premoženja. 

Samo z uporabo dela sredstva za pokojnine, socialne, razvojne 
in ekološke programe je mogoče prenesti del koristi od privatiza- 
cije tudi na tiste dele slovenske družbe, ki bi jih modeli privatiza- 
cije obšli. 

^va/ec 



Investicijski del Sklada izvaja komercialno investiranje sredstev 
v kvalitetne vrednostne papirje. Gotovinska sredstva od prodaje 
družbenega kapitala, ki se vložijo v investicijski del sklada, so 
trajna vloga SPIZ in Republike Slovenije. 

9. 
Zakon uvaja začasno skrbništvo nad družbeno lastnino 

v podjetjih, dokler se podjetja ne preoblikujejo v kapitalske družbe 
in dokler družbeni kapital v podjetjih ne preide v lastnino fizičnih 
in pravnih oseb. 

Skrbnik lahko v imenu in za račun Republike Slovenije prev- 
zame skrbniško funkcijo: v krovnih podjetjih, če tako določi repu- 
bliški zakon oziroma na podlagi določil zakona Izvršni svet Repu- 
blike Slovenije z odlokom in v podjetjih z družbeno lastnino, če se 
do 31. 12. 1992 ne bodo preoblikovala v kapitalske družbe. 

Skrbništvo opravlja tako da v podjetju, kjer ni drugih trajnih 
vlagateljev, imenuje upravni odbor, v podjetju, ki je organizirano 
kot kapitalska družba z deležem družbenega kapitala, pa imenuje 
v upravni odbor svoje zastopnike sorazmerno deležu družbenega 
kapitala v skupnem trajnem kapitalu podjetja. 

10. 
Po prehodnih določbah so podjetja vsa že izvedena preobliko- 

vanja v lastninskem smislu dolžna podjetja prijaviti Agenciji v roku 
90 dni po izdaji zakona ter predložiti zahtevano dokumentacijo. 
Če Agencija presodi, da je bila pri preoblikovanju oškodovana 
družbena lastnina, določi podjetjem, ki so se preoblikovala po 
stari zakonodaji, rok za odpravo nepravilnosti in prilagoditev 
veljavni zakonodaji, po potrebi pa lahko sproži tudi druge 
ustrezne postopke. 

Preoblikovanje družbenih podjetij v kapitalske družbe in ' 
hova privatizacija je enkraten, zapleten proces, katerega g°sP j 
darski, socialni in politični učinki so, razen v »modelih«, nežna 
Mnoge rešitve v predlaganem osnutku zakonu se bodo že v obf 

navi pokazale kot napačne, mnoge pa se bodo kot takšne p° 
zale kasneje, in jih bo treba spreminjati. Napačna so tudi Prit® 
vanja, da se bo s privatizacijo takoj povečala učinkovitost slo* 
skega gospodarstva, prav tako kot so napačna mnenja. 
v privatizaciji mogoče uveljaviti »pravičnost«; privatizacija sa 
ustvarja pogoje za večjo gospodarsko učinkovitost. 

IV. DRUGE POMEMBNE OKOLIŠČINE V ZVEZI 
Z VPRAŠANJI, KI JIH UREJA ZAKON 

Zakon ne bo imel neposrednih posledic za proračune držut>en^ 
političnih skupnosti, razen v delu, ki se nenaša na ustanovi'®^ 
delovanje Agencije Republike Slovenije za privatizacijo ji je 
Republike Slovenije za razvoj. Financiranje teh dveh institucj 
predvideno iz republiškega proračuna in iz njihovih lastnin V^ 
hodkov, kar je obrazloženo v predlogih za izdajo zakono • 
urejata ustanovitev in delovanje agencije in sklada. g0- 

Zakon predvideva, da bodo podjetja sama nosila stroške P' 
blikovanja in privatizacije oziroma se bodo ti stroški krili iz 
nine za prodana podjetja. ,,a i» 

Za izvajanje zakona bosta agencija in sklad izdala "av0 ' njzi- 
uporabo posameznih metod privatizacije, agencija pa bo orga 

rala izobraževanje na področju privatizacije podjetij. 

OSNUTEK ZAKONA 

o privatizaciji podjetij 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 
(1) Ta zakon ureja privatizacijo in preoblikovanje podjetij 

z družbenim kapitalom ter vlogo Agencije Republike Slovenije za 
privatizacijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) in Sklada Repu- 
blike Slovenije za razvoj (v nadaljnjem besedilu: sklad) v postop- 
kih privatizacije. 

(2) Ta zakon ureja tudi začasno skrbništvo nad podjetji z druž- 
benim kapitalom. 

Podjetje z družbenim kapitalom 

2. člen 
(1) Podjetja z družbenim kapitalom (v nadaljnjem besedilu: 

podjetje) so po tem zakonu podjetja v družbeni lastnini in podjetja 
v mešani lastnini ter njihove sestavljene oblike, kadar so za nji- 
hovo ustanovitev ali poslovanje trajno in neodplačno odstopljena 
delno ali v celoti sredstva, tako da ta sredstva ne dajejo lastniških 
pravic nobeni fizični ali pravni osebi. 

(2) Podjetja z družbenim kapitalom so po tem zakonu tudi 
organizacije združenega dela, ki opravljajo gospodarsko dejav- 
nost in se še niso organizirala kot podjetja. 

3. člen 
(1) Ta zakon se ne uporablja za: 
- podjetja, ki opravljajo dejavnosti ali zadeve posebnega druž- 

benega pomena na področjih prometa in zvez, energetike, vod- 
nega gospodarstva, komunalnih dejavnosti in stanovanjskega go- 
spodarstva; 

- podjetja, ki opravljajo dejavnosti na področju kmetijske proiz- 
vodnje in gozdarstva; 

- banke in druge finančne organizacije, ki so organizirane po 
zakonu o bankah in drugih finančnih organizacijah, ter zavaroval- 
nice. 

Variantni dodatek: 
- podjetja, ki imajo med svojimi sredstvi bivše zadružno premo- 

ženje, za katero republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo, 
v štirih mesecih po uveljavitvi tega zakona ugotovi, da ga je treba 
vrniti zadrugam, zadružnim zvezam oziroma njihovim pravnim 
naslednikom. 

Družbeni kapital 

4- člen ,n0stjo 
(1) Družbeni kapital je po tem zakonu razlika med vre njrn' 

sredstev (aktive) podjetja in vrednostjo trajnega kapitala z z■ jo 
lastniki ter dolgoročnih in kratkoročnih obveznosti podi 
drugih pravnih ali fizičnih oseb. 

5. člen nsl°vn''1 

(1) V družbeni kapital se ne vštevajo trajni viri izvenp Qtg^ 
sredstev, razen če se izvenposlovna sredstva s sklep01*' ge s® 
upravljanja trajno prenesejo med poslovna sredstva oZ'rorat)lja lt 

vložijo v novo podjetje ali prodajo, kupnina pa se upo 
poslovne namene. 

6. člen zak°nl) 

(1) Knjigovodska vrednost družbenega kapitala po ,en. n0ra*' 
je vsota poslovnega sklada, rezerv, dolgoročnih rezervac 
porejenega dobička preteklih let ter nerazporejenega 
v tekočem letu. . train 

(2) V podjetju, ki ima poleg družbenega kapitala ene9® 
kapital z znanimi lastniki, je knjigovodska vrednost 0 %n ^ 
kapitala tudi del rezerv, ki izhajajo iz poslovanja z .erle(p 
kapitalom, del dolgoročnih rezervacij ter del ner „0djetju- 
dobička, ki ustrezajo kapitalskim razmerjem v takem p 

Sredstva podjetja 

7. člen . , cel""1" 
(1) Sredstva podjetja po tem zakonu vključuj i 

poslovno aktivo. i7nuba- a- 
(2) Med sredstva podjetja se ne vključuje nekri'ta |OVnasr0„ 
(3) Med sredstva podjetja se ne vključujejo izvenpo zakOn.g 

stva, razen v primeru iz drugega odstavka 5. e,®na
na sreds'va'a 

Izvenposlovna sredstva, ki se prenašajo med Posl0^" st pre 

troha nroH nronncnm nroniti (^R nreniena vreO treba pred prenosom oceniti. Če ocenjena p0' 
knjižno, se na strani virov sredstev družbeni kapi 
ugotovljeno razliko. 

Uporaba zakonskih določb 

8. člen . v dein' 
(1) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na dem 

Ski" 

poro< čev*1 



Sžbah , se smiselno uporabljajo tudi za deleže v družbah z ome- 
"o odgovornostjo, 

j, >z) V slepu ali pogodbi, ki ureja preoblikovanje, se lahko določi, 
pj® 'a prenos deležev v družbi z omejeno odgovornostjo ni 
0,rebna privolitev vlagateljev oziroma družabnikov. 

s,'
3) Pri preoblikovanju podjetja z družbenim kapitalom v kapital- 

Pori družbo P° ,em zakonu, se v sodni register vpiše, da se je 
m!6!!6 reorganiziralo s preoblikovanjem, 

sei Ce se Podjetje preoblikuje po metodi interne privatizacije, ^ 'ahko v aktu ali pogodbi iz drugega odstavka tega člena določi, 
(jlla

S6 za delnice zaposlenih namesto delniških listin izdajo potr- 

s, j®) Kadar se po tem zakonu izdajajo delnice, ki se prenesejo 
se lahko delniške listine glasijo na več delnic, lahko pa se 

II celotno število delnic, ki se prenesejo izda le ena delniška 
SL.'na- če ni s pogodbo drugače določeno, lahko podjetje ali 
Ske r "a svoie stroSke zahteva zamenjavo delniških listin za delni- '•stine z drugačno nominalno vrednostjo. 

9. člen 
Slo Ta zakon se uporablja za vsa podjetja s sedežem v Republiki 

lp.eniii, ki so registrirana na področju Republike Slovenije. 
Slo prodai° znatnega dela sredstev, ki so izven Republike 

(^
enije, se uporabljajo določbe tega zakona, 

iivp p°djetje z družbenim kapitalom lahko prenese svoj sedež 
Uor ^Publike Slovenije le s soglasjem pristojnega republiškega avnega organa. 

" Pf,EOBLIKOVANJE podjetij 

(1) D 10- "en 

PoV re°blikovanje podjetij po tem zakonu pomeni pretvorbo 
las,'6'1! v kapitalske družbe, pri čemer dobi podjetje znanega 

t? za ce'0,en kapital. 
Pren ' Preoblikovanju podjetij se vrednost družbenega kapitala 
ng j?

e
h
Se "a sklad v obliki vrednostnih papirjev ali v gotovini glede 

*ako 0 metodo privatizacije. Prenos na sklad v smislu tega iacjj
n® Pomeni prenos vrednosti družbenega kapitala na privati- 

i ki'. ra^un, s katerim upravlja sklad v imenu in za račun 
Slovenije in Skupnosti za pokojninsko in invalidsko 

(3> °k
Vanje v Republiki Sloveniji. 

Sorti dar se preoblikovanje izvede s celotnim ali delnim preno- 
Pr6n^rednosti družbenega kapitala na drugo podjetje, se mora ta 

(4) d'zvršiti v obliki navadnih delnic. regij. Oblikovanje podjetja v kapitalsko družbo se vpiše v sodni 
'U(j| na podlagi pogodbe o prodaji podjetja, ki mora vsebovati 
flruj[jVse elemente ustanovitvenega akta delniške družbe ali 

(5) d* omejeno odgovornostjo. b|ik'^ javni prodaji delnic ali interni privatizaciji, se vpis preo- 
n0vi «nja podjetja v sodni register izvrši na podlagi akta o usta- 
Spr6|'

1delniške družbe oziroma družbe z omejeno odgovornostjo. 
Sogi'^16 ga organ upravljanja podjetja s soglasjem agencije. sie ni potrebno pri interni privatizaciji. 

^ETODE preoblikovanja 

11. člen 
i'h do°0

dJe,'e samostojno izbira med metodami preoblikovanja, ki 
Neti i I'a zakon in jih lahko kombinira. Pri preoblikovanju 

(2)$t'A*°rnbinacijo različnih metod opravlja nadzor agencija. 
°ške postopkov preoblikovanja nosi podjetje. 

Avt0 n°nine metode 

. (1)P0d . 12. člen 
Oliko, I«')0, ki se preoblikuje po avtonomni metodi, izvede preo- 

(2)/\v,'
e brez sodelovanja agencije in sklada. 

- avto0rnne me,ode preoblikovanja so: 
" avt0

nonini Prenos navadnih delnic na sklad, 
in._ nomni prenos prednostnih delnic na sklad in 

o (3>podLn
t? P

ri^tizacija . ^reobii? |e rnora pred vpisom v sodni register obvestiti agencijo 
d ^eobiik3"'" Podjetja po teh metodah in ji predložiti akt B0PUstih 

Vanju ter podatke o vrednotenju, načinu plačila in 

o obvestilu agencije je pogoj za vpis v sodni register. 
v -ret|a Q- —1° v roku 30 dni po prejemu obvestila ne obvesti 
P>. Se Morebitnih zadržkih ali pomanjkljivostih pri preobliko- 

aqe i®' da nima pripomb, če podjetje ne upošteva pri- ,a vpis nc'ie, 'abko agencija v šestih mesecih od vpisa izpod- 
Preoblikovanega podjetja v sodni register. 

1.1. Avtonomni prenos navadnih delnic na sklad 

13. člen 
(1) Podjetje po tej metodi izda in prenese na sklad navadne 

delnice v višini celotnega družbenega kapitala. Podjetje izda del- 
nice v višini knjigovodske vrednosti družbenega kapitala. 

(2)Navadna delnica po tej metodi: 
- daje pravico do upravljanja, tako da ima vsaka delnica en 

glas; 
- daje sorazmerno pravico do dividende na dobičku; 
- daje pravico do sorazmernega dela preostanka premoženja 

po poplačilu upnikov v primeru stečaja ali likvidacije podjetja. 
(3)Pravice upravljanja izvaja pristojni republiški upravni organ 

po določbah tega zakona o začasnem skrbništvu. 

1.2. Avtonomni prenos prednostnih delnic na sklad 

14. člen 
(1)Pogoj za uporabo te metode je, da podjetje proda navadne 

delnice domačim fizičnim osebam v višini najmanj vsaj 20% druž- 
benega kapitala podjetja. Za preostali družbeni kapital podjetje 
izda in prenese na sklad prednostne delnice, od katerih je polo- 
vica prednostnih delnic s fiksno dividendo, polovica pa participa- 
tivnih prednostnih delnic. 

15. člen 
(l)Prednostna delnica s fiksno dividendo po tej metodi: 
- glasi na ime sklada, 
- je prenosljiva, 
- je kumulativna, 
- se izda v nominalni vrednosti 1000 DEM, 
- daje skladu glasovalno pravico sorazmerno deležu v kapitalu 

podjetja le pri odločitvah o razdelitvi, pripojitvi, spojitvi in prene- 
hanju pod|etja, pri zmanjšanju kapitala in prodaji ali trajnem 
vlaganju znatnega dela sredstev; pri ostalih vprašanjih nima gla- 
sovalnih pravic, 

- daje skladu prednostno pravico do dividende v višini 2% od 
njene nominalne vrednosti pred izplačilom dividend na navadne 
delnice; 

- če podjetje v treh zaporednih letih ne izplača dividende na 
prednostno delnico, ima lastnik pravico prednostne delnice 
deloma ali v celoti zamenjati za navadne v razmerju njihovih 
nominalnih vrednosti, 

- daje v primeru stečaja ali likvidacije pravico do poplačila 
nominalne vrednosti delnice pred poplačilom navadnim delni- 
čarjem. 

16. člen 
(1)Participativne prednostne delnice po tej metodi imajo enake 

značilnosti kot prednostne delnice s fiksno dividendo iz prejš- 
njega člena, s tem da imajo pravico enakopravnega sodelovanja 
pri delitvi dobička z navadnimi delnicami. Če dividenda na nomi- 
nalno vrednost navadne delnice presega 2%, daje participativna 
prednostna delnica enako odstopno dividendo kot navadna del- 
nica. 

17. člen 
(1 (Prednostne delnice se izdajo v višini ocenjene vrednosti 

družbenega kapitala. 
(2)Vrednotenje družbenega kapitala opravljajo organizacije, ki 

imajo pooblastilo agencije (v nadaljnjem besedilu: pooblaščene 
organizacije). 

(3)Vrednotenje se lahko opravi tudi po metodi popravljene knji- 
govodske vrednosti, ki jo predpiše republiški sekretar za finance. 

1.3 Interna privatizacija 

18. člen 
(1)Pri interni privatizaciji podjetje proda delnice zaposlenim 

v podjetju, v skladu s programom delničarstva zaposlenih (v 
nadaljnjem besedilu: program). Program vsebuje posebno obliko 
dolgoročnega financiranja odkupa in popuste za nakup teh 
delnic. 

Program 

19. člen 
(1)Program določa način in izvedbo interne privatizacije, tako 

da zaposleni postanejo lastniki celotnega podjetja ali dela 
podjetja. Delnice v programu so navadne in neprenosljive. 

(2)Ob uveljavitvi programa vplačajo zaposleni začetno število 
delnic v skladu z 20. členom tega zakona. Pri začetnem vplačilu 

iro^a/ec 



delnic v gotovini lahko zaposleni uveljavijo popust, določen s tem 
zakonom. 

(3)V času veljavnosti programa lahko podjetje zaposlenim 
izdaja dodatne navadne delnice. Dodatne navadne delnice se 
zaposlenim dodelijo iz dobička podjetja v sorazmerju z vlogami 
zaposlenih, osebnimi dohodki zaposlenih ali drugimi merili, dolo- 
čenimi s programom. Dodatne navadne delnice se skladno s pro- 
gramom lahko vplačajo tudi v gotovini. 

(4)Pravico do vključitve v program imajo vsi zaposleni, vključno 
z vsemi novo zaposlenimi. S prenehanjem delovnega razmerja 
preneha zaposlenim tudi članstvo v programu. Ob prenehanju 
delovnega razmerja mora podjetje odkupiti delnice od zaposlenih 
po vrednosti, ki jo ugotovi pooblaščena organizacija po vsako- 
kratnem zaključnem računu. 

(5)Zaposleni, ki si pridobijo navadne delnice na podlagi tega 
programa, sodelujejo v upravljanju preko svojih zastopnikov, ki 
glasujejo s celotnim paketom delnic iz programa. 

(6)Podjetje sprejme program v skladu z navodili, ki jih določi 
agencija. 

Pogoj) za Interno privatizacijo 

20. člen 
(1)lnterna privatizacija se izvede pod pogoji: 
- da organ upravljanja sprejme program, 
- da znaša ob začetku programa nominalna vrednost delnic, ki 

jih plačajo zaposleni v podjetju, vsaj 15% družbenega kapitala. 
- da delnice po tej metodi vplača več kot polovica delavcev, 

zaposlenih v podjetju. 
(2) Za vplačilo ob začetku programa se šteje tudi: 
- izplačilo dela osebnega dohodka iz ustvarjenega dobička ob 

zaključnem računu v obliki delnic, 
- zamenjavo obveznic v lasti zaposlenih v delnice, 
- realiziran popust pri nakupu delnic v skladu s tem zakonom, 
- izdaja delnic delavcem, zaposlenim v podjetju, na podlagi 

nerazdeljenega dobička po zaključnem računu za leto 1989. 
(3) Podjetje pri interni privatizaciji ne sme kreditirati nakupa 

delnic niti dajati jamstva za kredite za nakup delnic. 

21. člen 
(1) V primeru dokapitalizacije sredstva, vložena na podlagi 

nakupa delnic, ostanejo v podjetju. 
(2) V primeru delnega odkupa podjetja se sredstva, vložena na 

podlagi nakupa delnic plačajo v sklad. 

Financiranje Interne privatizacije 

22. člen 
(1) Pri interni privatizaciji se financiranje izvede tako, da se 

preostali družbeni kapital prenese na sklad v obliki odkupljivih 
prednostnih delnic. 

23. člen 
Odkupljiva prednostna delnica po tej metodi: 
- glasi na ime sklada, 
- je kumalativna, 
- se izda v nominalni vrednosti 1000 DEM, 
- daje skladu glasovalno pravico sorazmerno deležu v kapitalu 

podjetja le pri odločitvah o razdelitvi, pripojitvi, spojitvi in prene- 
hanju podjetja, pri zmanjšuje kapitala in prodaji ali trajnem vlaga- 
nju znatnega dela sredstev; pri ostalih vprašanjih nima glasoval- 
nih pravic, 

- daje skladu prednostno pravico do letne dividende v višini 
2% od njene nominalne vrednosti pred izplačilom dividend na 
navadne delnice, 

- daje v primeru stečaju ali likvidacije pravico do poplačila 
nominalne vrednosti delnice pred poplačilom navadnih delnic, 

- se v primerih iz 25. člena tega zakona lahko spremeni 
v navadno delnico: navadna delnica daje skladu vse pravice 
navadnih delnic iz 13. člena tega zakona. Te pravice ustrezajo 
razmerju nominalne vrednosti odkupljive prednostne delnice in 
navadne delnice ob njihovi izdaji. 

24. člen 
(1) Podjetje ima v roku 10 let od izdaje pravico, da v korist 

zaposlenih, ki sodelujejo v programu, odkupi deloma ali v celoti 
od sklada odkupljive prednostne delnice po njihovi nominalni 
vrednosti, povečani za neizplačane dividende. Ta odkup se lahko 
izvrši tudi v korist drugih fizičnih ali pravnih oseb, kolikor o tem 
odločijo zaposleni, ki sodelujejo v programu na način, določen 
s programom. 

25. člen . 
(1) Sklad ima pravico odkupljive prednostne delnice prod3' 

nazaj podjetju, in sicer za vsako leto eno desetino delnic P° 
njihovi nominalni vrednosti. Če podjetje delnic ne odkupi v ro^ 
30 dni, postanejo odkupljive prednostne delnice na podlagi pis" 
izjave sklada navadne delnice. 

26. člen 
(1) Sklad ne sme prodajati odkupljivih prednostnih delnic b'e 

soglasja izdajatelja drugim pravnim ali fizičim osebam. 

27. člen 
(1) Sklad ima pravico prodati vse delnice nazaj podje'lu' 

podjetje pa jih mora odkupiti v naslednjih primerih: 
- če podjetje ukine program, „ 
- če podjetje odkupi navadne delnice v programu v naspr0'1 

s programom, 
- če podjetje proda znatni del sredstev. 

28. člen wj 
(1) Pri interni privatizaciji lahko podjetje po predhodni odobfl 

sklada, poleg odkupljivih prednostnih delnic skladu izda ,u
jz 

navadne delnice iz 13. člena tega zakona ali prednostne delnic® 
15. in 16. člena tega zakona. 

29. člen idb° (1) Sklad, drugi lastniki podjetja in podjetje lahko s pog0' 
drugače določijo pravice iz odkupljivih prednostnih delnic. 

3°. člen ti 
(1) Pri interni privatizaciji se družbeni kapital podjetja vref j iz 

enako kot pri avtonomnem prenosu prednostnih delnic na skia 
17. člena tega zakona. 

2. Metode privatizacije pod nadzorom agencije 

31. člen 
(1) Metode privatizacije podjetja pod nadzorom agencije so- 
- prodaja podjetja, 
- privatizacija s povečanjem kapitala, 
- prodaja ali vlaganja znatnega dela sredstev podjetja . (j. 

(2) Pod pogoji, določenimi s tem zakonom, se kot metodi p" 
zacije podjetja pod nadzorom agencije štejeta tudi: 

- leasing in 
- pogodba o poslovanju. 

2.1. Prodaja podjetja 

32. člen jaja 
(1) Prodaja podjetja se opravi kot celotna oziroma delna pr 

delnic podjetja v vrednosti družbenega kapitala. «i ji 
(2) Prodaja podjetja se opravi tudi kot prodaja sredstev, 

sledi prenehanje podjetja. 

Postopek prodaje 

33. člen . po- 
(1) Postopek prodaje poteka tako, da organ upravljani 

djetja: 
- sprejme sklep o uvedbi postopka za prodajo podjetja. 
- o uvedbi postopka obvesti agencijo. kateri 
- ustanovi najmanj tričlanski odbor za privatizacijo, v nuj0 

lahko agencija v roku sedmih dni od prejema obvestila ' 
enega člana. 

(2) Odbor za privatizacijo: dnoten'e 

- izbere pooblaščeno organizacijo ter naroči vrea 
družbenega kapitala podjetja, j(<j 

- določi pogoje prodaje in se o tem pogaja s poniJd" 'tj 
- izbere najboljšega ponudnika, pri čemer mora upost k(JpCa, 

dejavnike prodaje (ponujeno ceno, gospodarsko rno^ sred"e 

boniteto in reference kupca, možnost zaposlovanja, P 
učinke, ipd.), . 

- skupaj s skladom določi pogoje financiranja Pr0 Ljgd P" 
(3) Pogodbo o prodaji podjetja s kupcem sklene 

poprejšnjem soglasju agencije. »nnka P'° 
(4) S pogodbo se lahko določi, da nosi stroške p°sl v 

daje podjetja tudi kupec. 

Pogoji prodaje 

34. člen us„. 
(1) Pri prodaji celega podjetja nakaže kupec sjl'®ek pas"|a' 

pogodbi del kupnine v gotovini, za morebitni preosta ^ 

pot' oče**1' 



d kupca prevzame obveznice ali mu odobri kredit. 
12) Sklad lahko posredno financira kupca podjetja tudi tako, da 

°aobri kredit podjetju, ki je bilo prodano, oziroma da prevzame 
^eznice pr0danega podjetja. 

, ™ Del kupnine ali celotna kupnina se lahko plača skladu tudi iz 
r?di,a. ki ga banka odobri kupcu ali podjetju, ki se prodaja. |W) Pri prodaji podjetja mora kupec plačati najmanj 30% cene 
a.Pl,aja v gotovini. 

. I®) Cž je kupec tuja pravna ali fizična oseba oziroma domača 
^'avria oseba, katerega večinski lastnik je tuja oseba, mora ta 

a'ati najmanj 60% cene kapitala v gotovini. 
(o) Kredit ali obveznice se lahko dajejo največ na 5 let, pri čemer 

B obrestne mere določajo v skladu s poslovno politiko sklada. 
s jO 'zjemoma lahko sklad dovoli kupcu plačilo dela kupnine tudi 

stvarmi ali pravicami, pri čemer morajo biti stvari ali pravice 
edhodno ustrezno ocenjene. 

35. člen 
kan ^r' Prodaji dela podjetja se preostali, neprodani družbeni 
de^tal Ponese na sklad v obliki navadnih in/ali prednostnih 

^'e se Prenos izvede z navadnimi delnicami, lahko podjetje te 
star na|ve4 do 20% vrednosti družbenega kapitala podjetja, preo- 
$o i' ?ru*beni kapital pa se prenese v obliki prednostnih delnic, ki a"ko tudi participativne in/ali odkupljive. 

36. člen 
nji ' Sklad določi podrobnejše pogoje financiranja prodaje, med 
iams'|Struk,uro in ročnost kreditov oziroma obveznic ter potrebna 

°da)a podjetja s prodajo.vseh sredstev 

(11 d 37. člen Dr0' 
p°stopek pri prodaji vseh sredstev podjetja je enak kot pri 

Srertf, Podjetja. Kupnino prejme sklad, če ni s pogodbo o prodaji 
"Otljev določeno drugače, preidejo na sklad vse obveznosti 

Srirt' fodjetje preneha z dnem, določenim s pogodbo o prodaji 
T-vi - 

jih j'^ dnem prenehanja podjetja pripadajo delavcem pravice, ki 
de'avci, katerim je prenehalo delovno razmerje zaradi 

Gaji c16 stečajnega ali likvidacijskega postopka. S pogodbo o pro- 
prj k7.reds,ev se lahko določijo pravice delavcev, da se zaposlijo 

(4l o u ali drugje ter druge pravice. 
S0d4 Sklad pošlje pogodbo o prodaji sredstev registrskemu 
re9ister uradni do'žnosti opravi vpis izbrisa podjetja v sodni 
5.J. p . rlvatlzacija s povečanjem kapitala 

(1\ p . 38. člen 
lih (je^

vatizacija s povečanjem kapitala se izvede z izdajo dodat- 

(1\p 39. člen 
OogQd?

stopek pri tej metodi je enak kot v 33. členu, le da sklene 
'ahk0 5° z v|agateljem podjetje s soglasjem agencije. Podjetje se 
Predtl® soglasjem agencije pogaja s potencialnimi vlagatelji brez dr,e licitacije oziroma zbiranja ponudb. 

(1) p 40. člen 
'aia ^ d'etje lahko uporabi to metodo, kadar skupni delež kapi- 

(2) |2I)an'm' lastniki znaša najmanj 40% družbenega kapitala. 
h ne doda,ne delnice vlagateljem morajo imeti značilnosti 

(3) p '■) d0lnic iz drugega odstavka 13.člena tega zakona. 
V °bliki J6t'e mora Pri tej met°di v celoti prenesti družbeni kapital Brean 

de|nic na sklad. Delnice, prenesene na sklad, so lahko 
J&ElJ/i ne ali navadne. Prednostne delnice so nominirane 
'iive. ' s° kumulativne, laHko pa so tudi participativne in odkup- 

,(1)Pri„ 41. člen 
di 2 za ia s povečanjem kapitala podjetja se lahko izvrši anienjavo dolgov in drugih obveznosti za delnice. 

^3. 
°da|a a|| vlaganje znatnega dela sredstev podjetja 

h'1'prori • 42. člen 
o daionh)a ali vla9anie znatnega dela sredstev podjetja pomeni 
b 0vnih atov' profitnih centrov, poslovnih enot ter posameznih 

dstav| Sreds,ev večje vrednosti ali vseh sredstev, kadar to ne |a rednega poslovanja podjetja. 

  

43. člen 
(1) Prodaja znatnega dela sredstev po tem zakonu je tudi delna 

ali celotna prodaja delnic, katerih lastnik oziroma solastnik je 
podjetje. 

(2) Vlaganje znatnega dela sredstev po tem zakonu je tudi 
vlaganje delnic, katerih lastnik ali solastnik je podjetje, v drugo 
pravno osebo. 

44. člen 
(1) za prodajo oziroma vlaganje znatnega dela sredstev po tem 

zakonu ne šteje: 
- prodaja sredstev zaradi obnove oziroma zamenjave dotrajanih 

sredstev z novimi, 
- prodaja sredstev, katerih vrednost ne presega 500.000 DEM, 
- prodaja sredstev, katerih vrednost ne presega 10% trajnega 

kapitala podjetja. 

45. člen 
(1) Postopek prodaje ali vlaganja znatnega dela sredstev je enak 

kot pri prodaji podjetja v 33. členu, le da kot prodajalec oziroma 
vlagatelj sklene pogodbo podjetje s soglasjem agencije. 

(2) Ta postopek velja samo za prodajo oziroma vlaganje sred- 
stev podjetij z večinskim družbenim kapitalom. 

46. člen 
(1) Podjetje je dolžno pred sklenitvijo pogodbe zagotoviti oceni- 

tev vrednosti sredstev, ki so predmet pogodbe, s strani sodnega 
cenilca ali pooblaščene organizacije 

(2) če sredstva predstavljajo zaokroženo poslovno celoto, mora 
cenitev opraviti pooblaščena organizacija. 

47. člen 
i 

(1) Kupnino od prodaje sredstev prejme podjetje. 

2. 4. Leaslng 

48. člen 
(1) Privatizacija z leasingom se lahko izvede v primerih in pod 

pogoji iz 42. in 44. člena tega zakona. 
(2) Postopek je enak kot v 45. členu tega zakona. 

2. 5. Pogodba o poslovodenju 

49. člen 
(1) Podjetje sklene pogodbo o poslovodenju z domačo ali tujo 

pravno osebo, s soglasjem agencije pa lahko sklene pogodbo tudi 
s fizično osebo. 

50. člen 
(1) Pogodbo sklene podjetje potem, ko sprejme sklep o izbiri 

metode, zbere ponudbe in določi najugodnejšega ponudnika. 
(2) če je v pogodbi o poslovodenju predvidena opcija izvajalca 

za nakup delnic ali sredstev podjetja oziroma udeležba izvajalca 
na dobičku podjetja, mora podjetje pred sklenitvijo pogodbe 
pridobiti soglasje agencije. Agencija v teh primerih določi mini- 
malne pogoje za sklenitev pogodbe, ki obsegajo tudi minimalne 
pogoje za jamstvo in garancije. 

(3) Postopki iz tega člena veljajo samo za podjetja z večinskim 
deležem družbenega kapitala v celotnem kapitalu podjetja. 

3. Privatizacija v izvedbi agencije 

51. člen , 
(1) Agencija izvaja privatizacijo v podjetjih v delni ali popolni 

lasti Republike Slovenije, na podlagi pooblastila, danega z za- 
konom. 

(2) Agencija lahko izvede privatizacijo podjetja, ki ji je poverieno 
v skrbništvo. 

(3) Privatizacija se izvede s prodajo delnic podjetja, s poveča- 
njem kapitala, s prodajo znatnega dela oziroma vseh sredstev, 
z leasingom ali s pogodbo o poslovodenju. 

52. člen 
(1) V postopku privatizacije agencija: 
- sprejme sklep o privatizaciji ter izbere metodo, 
- opravi ali naroči vrednotenje podjetja, 
- razpiše licitacijo ali izbere ponudbe, 
- izbere kupca in pripravi pogodbo, 
(2) Pogodbo o privatizaciji sklene sklad. 
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IV. LIKVIDACIJA IN STEČAJ 

53. člen 
(1) Lastniki podjetja ter organi upravljanja v podjetjih z družbe- 

nim kapitalom se lahko odločijo, da podjetje preneha. 
(2) Po sprejemu odločitve o prenehanju podjetja po prvem 

odstavku tega člena se opravi likvidacijski postopek, ki ga ureja 
poseben zakon. 

(3) Preostanek likvidacijske oziroma stečajne mase v primeru 
stečaja podjetja se prenese lasniku oziroma skladu v sorazmerju 
z udeležbo v kapitalu podjetja. 

V. REPRIVATIZACIJA 

54. člen 
(1) V skladu s posebnim zakonom lahko nekdanji lastniki podje- 

tij oziroma njihovi pravni nasledniki uveljavljajo odškodnino za 
krivično oziroma nezakonito odvzeto premoženje. 

(2) Morebitni odškodninski zahtevki ne vplivajo na preoblikova- 
nje podjetij po tem zakonu. 

(3.) Odškodnino povrne Republika Sloveija z vrednostnimi 
papirji sklada oziroma z delnicami podjetij. 

VI. POPUSTI ZA ZAPOSLENE IN DRŽAVLJANE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

1. Popusti za zaposlene 

55. člen 
(1) Pri prodaji delnic podjetja zaposlenim ali pri javni prodaji 

delnic podjetja po tem zakonu imajo zaposleni v tem podjetju 
pravico do popusta pri nakupu teh delnic v gotovini. 

56. člen 
(1) Posameznik ima pravico do popusta do 30% od nominalne 

vrednosti nakupljenih delnic ter dodatnega popusta v višini 0,5% 
za vsako polno leto zaposlitve v podjetju, pri čemer skupni popust 
ne sme presegati 40%. Nominalna vrednost nakupljenih delnic 
s popustom ne sme preseči 20.000 DEM. 

(2) Omejitev popusta iz prvega odstavka tega člena ne posega 
v možnosti nakupa delnic brez popusta. 

(3) Zaposleni lahko uveljavljajo popust tudi v primeru nakupa 
delnic, ki jih izda iz naslova družbenega kapitala podjetje, ki je 
lastnik oziroma solastnik podjetja, v katerem so v delovnem raz- 
merju. 

(4) Uveljavitev popusta pri nakupu delnic gre v breme družbe- 
nega kapitala podjetja, ki prodaja delnice in pomeni njeogvo 
zmanjšanje za znesek popusta. 

(5) Zaposleni lahko uveljavljajo popust pri nakupu delnic v pri- 
meru uporabe katerekoli metode privatizacije po tem zakonu, ki 
vključuje prodajo delnic 

(6) Pravica zaposlenih do uveljavitve popusta ne pomeni isto- 
časno tudi njihove prednostne pravice do nakupa delnic. 

57. člen 
(1) Podjetja vodijo evidenco o realiziranih popustih. 
(2) Aoencija ima pravico nadzora nad evidenco o realiziranih 

P°pUS,ih 58. člen 
(1) Pravica do popusta se uveljavlja individualno in preneha 31. 

12. 1992. 

2. Popusti za državljane Slovenije 

59. člen 
(1) Državljani Slovenije imajo pravico do popusta pri nakupu 

delnic sklada za gotovino oziroma pri nakupu delnic podjetja, če 
gre za javno prodajo delnic, pod pogojem, da še niso uveljavili 
pravice do popusta za zaposlene po določbah 56. člena tega 
zakona. 

60. člen 
(1) Posameznik ima pravico do popusta do 30% od nominalne 

vrednosti nakupljenih delnic, pri čemer nominalna vrednost 
nakupljenih delnic s popustom ne sme preseči 20.000 DEM. 

(2) Omejitev popusta iz prvega odstavka tega člena ne posega 
v možnost nakupa delnic brez popusta. 

(3) Realizirani popust pri nakupu delnic sklada gre v breme 
trajne vloge Republike Slovenije v sklad, pri nakupu delnic 
podjetja pa v breme družbenega kapitala podjetja, ki prodaja 
delnice in pomeni njegovo zmanjšanje za znesek popusta. 

(4)Pravica do popusta, ne pomeni istočasno tudi prednostne 
pravice do nakupa delnic. 
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IX. SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

66. člen 
(1)Za upravljanje sredstev, ustvarjenih s prodajo -■ kapit»":; 

kapitala, za reinvestiranje dela sredstev družbenega ja p<'' 
spodbujanje razovja trga vrednostnih papirjev in ,ir!a']Cneput'|i 
vatizacije podjetij Republika Slovenija ustanovi Sklao 
Slovenije za razvoj. 

(2)Pravice in obveznosti sklada ureja poseben zakon. 

Razdelitev sredstev in privatizacije 

67. člen na (1) SKiao upravlja s privatizacijskim rm>uiiui<-i ■ — -jj podie 

prenese vrednost družbenega kapitala ob preoblikova I -noji" . 
v imenu in za račun Republike Slovenije ter Skupno 
skega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloven 
njem besedilu: Skupnosti) 

(2)Likvidna sredstva privatizacijskega tva privatizacijsKega računa .^v 0 
denar, pridobljen s prodajo podjetij, vrednostnin v r n0 se k, 
donosov na vrednostne papirje privatizacijskega j jn na S*' 
zaključnem računu prenesejo na Republiko sloven'' DrograrTV 

nost. Njuni deleži se določijo vskao leto z letni 
privatizacije. i7 Drivat|Za .m 

(3)Republika Slovenija namenja likvidna sredstva , 
za socialne, razvojne in ekološke programe ter . a.0 m 
nekdanjim lastnikom in njihovim dedičem, kj uve^a i,otjrot>flel 

sklada. to 
ter' 

nino za odvzeto premoženje po posebnem zakonu. 

poro> 

61. člen jc 
(1 (Sklad vodi evidenco o realiziranih popustih pri nakupu del11 

sklada. ^ 
(2)Podjetja vodijo evidenco o realiziranih popustih pri naku" 

delnic podjetij. Agencija ima pravico nadzora. 

62. člen . ,g. 
(1 (Pravico do popusta uveljavljajo državljani Slovenije indiv|fl 

alno in preneha 31. 12. 1992. ,g. 
(2)Kot datum uveljavitve pravice do popusta se šteje dan vp 

čila delnic. 

VII. ZAČASNO SKRBNIŠTVO 

63. člen 
(1 (Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije opravlja 

skrbništvo nad podjetji z družbenim kapitalom: 
- katerih finančni plasmaji ter naložbe v vrednostne v-r ■ ^ 

drugih podjetij sestavljajo več kot polovico celotnih P0S'^5teV 
sredstev tega podjetja, ki pa ima hkrati med trajnimi viri sreo 
najmanj 50% družbenega kapitala po zadnji bilanci stanja, 

- če tako odloči organ upravljanja podjetja, 
- za katere tako odloči Skupščina Republike Slovenije. 

Variantni dodatek: . (v(0 
- za katera republiški upravni organ, pristojen za krne*i'oie- 

ugotovi, da imajo med svojimi sredstvi bivše zadružno prern 

nje, za katerega je verjetno izkazano, da ga bo treba vrniti e 
(2)lzvršni svet Skupščine Republike Slovenije PreJ„e bi 

začasno skrbništvo tudi nad podjetji, ki se do 31 12. 199Z 
preoblikovala v kapitalske družbe po določbah tega zakona- e 

(3)lzvršni svet Skupščine Republike Slovenije lahko Pre 

skrbniško funkcijo na drugo pravno ali fizično osebo. 

64. člen ..erer" 
(1 (V podjetju, ki je pod začasnim skrbništvom in ^ Djtal0, 

družbeni kapital predstavlja celotno vrednost trajnega ^ 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, agencija a

enuie 

pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: skrbnik) ' ke<j3 
upravni odbor podjetja, ki prevzame vse pristojnosti dela* 
sveta i kap'" 

(2)V podjetju, ki ima poleg družbenega kapitala tudi,ra) .v;anj8 

tal z znanimi lastniki, imenuje skrbnik v organe upra ^e\e■ 
zastopnike, ki odločajo v organih upravljanja v sorazmerju 
žem družbenega kapitala v celotnem trajnem kapitalu po") 

VIII. AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
PRIVATIZACIJO 

65. člen .. str"' 
(1 (Agencija republike Slovenije za privatizacijo oprav i 

kovne posle pri preoblikovanju in privatizaciji podjetij- Z(1 os" 
(2)Agencijo ustanovi Republika Slovenija. Pravice, od 

in odgovornosti agencije ureja poseben zakon. 

s« 

,ci\e 

čev*1 



°Predelitev namenov se določi vsako leto z letnim programom 
Privatizacije. 

<4)Skupnost namenja likvidna sredstva iz privatizacije predvsem 
.a Vgradnjo infrastrukturnih objektov, namenjenih upokojencem 
n invalidom, ali pa jih trajno vloži v sklad. 

(S)lzvršni svet republike Slovenije lahko odloči, da se del kup- lne od prodaje podjetja porabi za financiranje socialnega pro- 
gama, povezanega s preoblikovanjem podjetja. 

IX- KONČNE DOLOČBE 
68. člen 

'^Podjetja, ki so do uveljavitve tega zakona izdala interne 
®'nice oziroma potrdila o kapitalskih deležih po zakonu o spre- 

["ernbah in dopolnitvah zakona o prometu in razpolaganju z druž- 
I enim kapitalom (Uradni list SFRJ, št. 46/90) morajo uskladiti 

stninska razmerja in organiziranost s tem zakonom do 31. 
decembra 1991. 
."(Agencija izda potrdilo, da so podjetja iz prejšnjega odstavka 
>jja člena uskladila lastninska razmerja in organiziranost s tem <aKonom. 
Dot P^meru, da podjetja do 31. decembra 1991 ne pridobijo potrdila agencije, zahteva uskladitev pristojni javni pravobranilec 
.Posebnem postopku pred pristojnim sodiščem. V tem postopku 
ter i 8 °Pravi vrednotenje družbenega kapitala, uskladi popuste p r ''nanciranje izdaje delnic po določbah tega zakona. Na tej a'agi se uskladi nominalna vrednost delnic podjetja za celotni 

kapital podjetja ter prenese skladu navadne delnice z značil- 
nostmi po 13. členu tega zakona, na podlagi katerih se izvršujejo 
upravljalska in premoženjska upravičenja v podjetja v sorazmerju 
s kapitalom podjetja. Stroški teh postopkov bremenijo podjetje. 

(4)lmetnik internih delnic ima po uskladitvi po določbah tega 
člena pravico do povračil vplačanega zneska internih delnic. 

69. člen 
(1)Vsa podjetja, ki so izdala interne delnice oziroma potrdila 

o deležih na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o prometu in razpolaganju z družbenim kapitalim ter podjetja, ki 
so se na podlagi tega zveznega zakona preoblikovala v delniške 
družbe oziroma družbe z omejeno odgovornostjo, morajo o tem 
obvestiti agencijo v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona 

70. člen 
(1)Družbeni kapital v kapitalskih družbah z manj kot polovico 

družbenega kapitala v celotnem trajnem kapitalu se po 31. decem- 
bru 1992 prenese na sklad v obliki navadnih delnic oziroma 
deležev. Navadne delnice ter lastništvo deležev daje skladu pra- 
vico do upravljanja v teh družbah ter pravico do udeležbe 
v dobičku in ustrezne vrednosti v likvidacijskem ali stečajnem 
postopku v sorazmerju vrednosti delnic oziroma deležev v celot- 
nem kapitalu družbe. 

71. člen 
(1)Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV: 
n Zakon o privatizaciji podjetja ureja privatizacijo in preoblikova- 

^Podjetij z družbenim kapitalom. 
Spi "vodnih določbah osnutek zakona opredeljuje pojme in 

p določbe, ki so nujne za uporabo zakona: 
deti Polmom Podjetja z družbenim kapitalom osnutek zakona 
ben

nira >'sta podjetja, ki razpolagajo z družbenimi sredstvi - druž- 
0r ° lastnin°, ki nima znanega, zunanjega lastnika (anonimni 
°s kapital). S podjetjem z družbenim kapitalom so po 
se uh,u zakona mišljene tudi vse organizacije združenega dela, ki 
Pa ip reorganizirajo v podjetja po zveznem zakonu o podjetjih, 

' reorganizacije še niso izpeljale. 
_ 0n o privatizaciji podjetij pa se naj ne bi uporabljal: 

zacf/
a Podjetja z družbenim kapitalom, ki opravljajo dejavnosti ali 

infra*f Posebnega družbenega pomena na področju materialne ds'rukture; 
pr0,/

a p°djetja. ki opravljajo dejavnosti na področju kmetijske 
Za V?dnie gozdarstva. 

*ak0r!
a podietja naj bi privatizacijo uredili posebni republiški 

on.,,. ' upoštevaje specifičnost teh dejavnosti in njihov naci- 
Zar' ®osP°darski pomen. igcij,ad' jasnosti je še posebej poudarjeno, da se zakon o privati- 

ter 
,p°djetij ne nanaša na banke in druge finančne organizacije 

Kot Zavarova^nice, ki so organizirane po posebnih predpisih. Se ig, Variantni dodatek se v 3. členu osnutka zakona predlaga, da 
""a/o °" ° priva,'zaciji podjetij ne bi uporabljal za tista podjetja, ki bi fje med svojimi sredstvi bivše zadružno premoženje, za katero 
*itir£Ubliški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
"a rplTesecih po uveliav'tv' le9a zakona ugotovil, da ga je glede 
*adi ,rešitve 

u*nim 

°Pr*der da*e ,udl definicijo družbenega kapitala, pri čemer je 'ega 
ev družbenega kapitala namenjena izključno za uporabo 

v predloženem zakonu o zadrugah vrniti zadrugam, 
zvezam oziroma njihovim pravnim naslednikom. 

aa Zalrr.     —i   0 ra(J v povezavi z obračunskim sistemom in predpisi 
*akonan%vodslvu- Z enakim namenom je v 7. členu osnutka 

s dana tudi definicija sredstev (aktive) podjetja. 
Zakon enu osnutka zakona je predvideno, da se določbe tega .... ki "Po, ,0r . se nanašajo na delnice v delniških družbah, smiselno 

P0 'iai° tudi za deleže v družbah z omejeno odgovornostjo. 
Potres ieno ie tudi, da za izdajo delnic po tem zakonu ni 
Vati^gS1? soglasje Komisije za vrednostne papirje, saj zakon o pri- 
PapirJ11 Podjetij posebej določa pogoje za izdajo vrednostnih 
in \,j' v ter nadzor Agencije Republike Slovenije za privatizacijo 
*acije° Sklada Republike Slovenije za razvoj v postopkih privati- 

S f" Preoblikovanja podjetij. 
a'rekte °dstavkom 8. člena osnutka zakona je omogočen vsoan

n vp.'s preoblikovanja podjetja z družbenim kapitalom 
9 Čl re9ister, kar obstoječa zakonodaja sicer onemogoča. se uPor

n°snu"<a zakona vsebuje kolizijske norme. Zakon naj bi 
'e9istri 'a' za vsa podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so 
v Prirr,lana na območju Republike Slovenije, prav tako pa tudi r3f)° v ru prodaje znatnega dela sredstev podjetja, ki je registri- 
°brn06 Republiki Sloveniji, ta sredstva pa ležijo izven njenega la Zaradi zavarovanja gospodarskih interesov Republike 

Poročevalec 

Slovenije /e predvideno, da lahko podjetje z družbenim kapitalom 
prenese svoj delež izven Republike Slovenije le s soglasjem pri- 
stojnega republiškega upravnega organa. 

V II. poglavju osnutek zakona izključuje delno privatizacijo 
podjetij z družbenim kapitalom. Če se podjetje odloči za preobli- 
kovanje po metodah preoblikovanja, se mora vzporedno reorgani- 
zirati v kapitalsko družbo, pri čemer dobi podjetje znanega last- 
nika za celoten družbeni kapital. Pri tem pa ni nujno, da se 
podjetje, ki samostojno izbira med metodami preoblikovanja po 
tem zakonu, izbere le eno metodo, temveč jih lahko kombinira. 
V tem primeru opravlja nadzor nad takšnim preoblikovanjem 
Agencija Republike Slovenije za privatizacijo. 
podjetij z družbenim kapitalom. Ce se podjetje odloči za preobli- 
kovanje po metodah preoblikovanja, se mora vzporedno reorgani- 
zirati v kapitalsko družbo, pri čemer dobi podjetje znanega last- 
nika za celoten družbeni kapital. Pri tem pa ni nujno, da se 
podjetje, ki samostojno izbira med metodami preoblikovanja po 
tem zakonu, izbere le eno metodo, temveč jih lahko kombinira. 
V tem primeru opravlja nadzor nad takšnim preoblikovanjem 
Agencija Republike Slovenije za privatizacijo. 

Zakon v III. poglavju določa metode preoblikovanja, ki so 
razvrščene v tri skupine: 

1. Avtonomne metode 
Če se podjetje preoblikuje po eni od teh metod, samo izvede 

preoblikovanje brez sodelovanja Agencije Republike Slovenije za 
privatizacijo in Sklada Republike Slovenije za razvoj. 

Možen je avtonomni prenos navadnih delnic na sklad; podjetje 
za višino knjigovodske vrednosti družbenega kapitala izda 
navadne delnice na ime Sklada Republike Slovenije za razvoj. 

Pri metodi avtonomnega prenosa prednostnih delnic na sklad 
podjetje izda navadne delnice v višini najmanj 29% skupne oce- 
njene vrednosti družbenega kapitala podjetja ter jih proda doma- 
čim fizičnim osebam. Za preostalo vrednost družbenega kapitala 
pa podjetje izda in prenese na sklad prednostne delnice, m sicer 
polovico prednostnih delnic s fiksno dividendo in polovico partici- 
pativnih prednostnih delnic. 

Interna privatizacija predstavlja metodo preoblikovanja podje- 
tij z družbenim kapitalom s tem, da podjetje proda delnice zapo- 
slenim v podjetju po posebnem programu. Delavci, zaposleni 
v podjetju, postanejo lastniki celotnega podjetja ali dela podjetja 
pod pogoji, da organ upravljanja sprejme takšen program, da 
delnice pri tem vplača več kot polovica delavcev zaposlenih 
v podjetju in da znaša ob začetku programa nominalna vrednost 
delnic, ki jih vplačajo zaposleni vsaj 15% družbenega kapitala. Pri 
začetnem vplačilu lahko zaposleni uveljavijo popust, ki je določen 
v 1. točki VI. poglavja tega zakona. Ker so delnice, ki se izdajo 
zaposlenim neprenosljive, mora podjetje odkupiti delnice od 
zaposlenih v primeru prenehanja delovnega razmerja. 

Program, ki ga sprejme podjetje v skladu z navodili Agencije 
Republike Slovenije za privatizacijo, vsebuje posebno obliko dol- 
goročnega financiranja odkupa s strani sklada. Pri tem je posebej 
določeno, da podjetje ne sme kreditirati nakupa delnic zaposle- 
nih, niti dajati zaposlenim jamstva za kredite za nakup delnic pri 
interni privatizaciji. 



2. Metode privatizacije pod nadzorom agencije 
Prodaja podjetja se izvede kot celotna oziroma delna prodaja 

delnic podjetja, ki se izdajo v ocenjeni vrednosti družbenega 
kapitala Organ upravljanja podjetja sprejme sklep o uvedbi 
postopka za prodajo podjetja in o tem obvesti agencijo. Ustanovi 
se odbor za privatizacijo, v katerega lahko agencija imenuje 
enega člana. Odbor izvede vrednotenje družbenega kapitala 
podjetja, določi pogoje prodaje, skupaj s skladom pogoje financi- 
ranja prodaje in izbere najboljšega ponudnika. Pogodbo o prodaji 
podjetja sklene s kupcem sklad po predhodnem soglasju agen- 
cije. 

V primeru prodaje celega podjetja z družbenim kapitalom, 
kupec nakaže kupnino v gotovini. Sklad lahko del kupnine kupcu 
kreditira ali prevzame njegove vrednostne papirje. Izjemoma 
lahko sklad dovoli kupcu plačilo dela kupnine tudi s stvarmi ali 
pravicami, ki pa morajo biti predhodno ustrezno ocenjene. 

Metoda prodaje podjetja pa se lahko opravi tudi po metodi 
prodaje sredstev. Postopek je enak kot pri prodaji podjetja, s tem 
da podjetje preneha z dnem, določenim s pogodbo o prodaji 
sredstev. Zaradi zavarovanja pravic delavcev, zakon predvideva, 
da z dnem prenehanja podjetja pripadajo delavcem pravice, ki jih 
imajo delavci, katerim je prenehalo delovno razmerje zaradi 
uvedbe stečajnega ali likvidacijskega postopka. 

Privatizacija s povečanjem kapitala se opravi z izdajo dodatnih 
delnic. Podjetje lahko uporabi to metodo, kadar skupni delež 
kapitala z znanimi lastniki po preoblikovanju znaša najmanj 40% 
družbenega kapitala podjetja. Podjetje mora pri tej metodi v celoti 
prenesti delnice na preostalem delu družbenega kapitala na 
sklad. 

Prodaja ali vlaganja znatnega dela sredstev podjetja pod 
nadzorom agencije pomeni prodajo ali vlaganje znatnega dela 
sredstev (aktive) podjetja - kot so osnovna sredstva večje vredno- 
sti ali pretežni del sredstev, ki ne predstavljajo predmeta poslova- 
nja podjetja. To so lahko tudi delnice ali deleži v drugih podjetjih, 
katerih lastnik oziroma solastnik je to podjetje. Postopek je enak 
kot pri metodi prodaje podjetja, s tem da kot prodajalec oziroma 
vlagatelj sklene pogodbo s kupcem podjetje ob soglasju agencije. 
Ta metoda je možna le pri podjetjih, v katerih predstavlja družbeni 
kapital večinsko vrednost celotnega kapitala podjetja. 

Kot posebna primera privatizacije zakon določa privatizacijo 
podjetja z leasingom In pogodbo o poslovodenju. Privatizacija 
z leasingom se izvede v primerih in pod pogoji, kot je to določeno 
za prodajo ali vlaganje znatnega dela sredstev podjetja pod nad- 
zorom agencije. Pri pogodbi o poslovodenju pa gre dejansko za 
-privatizacijo upravljanja- podjetje z družbenim kapitalom 
sklene pogodbo o poslovodenju z domačo ali tujo pravno osebo, 
ki si za opravljanje poslovodne funkcije izgovori udeležbo na 
dobičku podjetja. Pogodba o poslovodenju je možna le s soglas- 
jem agencije. 
3. Privatizacija v Izvedbi agencije 

Agnecija lahko izvede privatizacijo po metodi prodaje delnic, po 
metodi povečanja kapitala ali po metodi prodaje ali vlaganja 
znatnega dela sredstev podjetja v podjetjih, katerih deužbeni 
kapital je v lasti Republike Slovenije. Tovrstno privatizacijo lahko 
izvede agencija tudi na podlagi posebnega zakonskega poobla- 
stila ali v primeru pooblastila, danega s pogodbo, ki jo sklepa 
Republika Slovenija. 

V IV. poglavju osnutka zakona je določeno, da lahko podjetje 
preneha tudi z odločitvijo lastnikov podjetja oziroma z odločitvijo 
organov upravljanja. Po izvedenem likvidacijskem postopku se 
preostanek likvidacijske mase prenese lastnikom podjetja in 
skladu (anonimni družbeni kapital), v sorazmerju z udeležbo 
v kapitalu podjetja. 

Navedeno poglavje ureja tudi prenos preostanka stečajne mase 
po izvedenem stečajnem postopku na lastnike podjetja in sklad 
v sorazmerju z udeležbo v celotnem trajnem kapitalu podjetja. 

V V. poglavju: Reprivatizacija je v osnutku 54. člena predidena 
možnost, da Republika Slovenija z vrednostnimi papirji sklada 
oziroma delnicami podjetij povrne odškodnino nekdanjim lastni- 
kom podjetij oziroma njihovim pravnim naslednikom za krivično 
oziroma nezakonito odvzeto premoženje, če bi Skupščina Repu- 
blike Slovenije s posebnim zakonom uvedla »denacionalizacijo« 
tega premoženja. Za vračanje namreč ne pride v poštev samo 
premoženje, ki je bilo bivšim lastnikom nacionalizirano, temveč 
tudi premoženje, ki je bilo zaplenjeno, odvzeto z agrarno reformo 
oziroma odvzeto z odvzemom zadružne lastnine 

Osnutek zakona predvideva v VI. poglavju popust za zapo- 
slene In državljane Republike Slovenije. Zaposleni imajo pravico 
do popusta pri nakupu delnic, ki jih podjetje izda zaposlenim ali 
pri javni prodaji delnic podjetja. Posameznik ima pravico do 
popusta do 30% nominalne vrednosti nakupljenih delnic in 
dodatno 0,5% za vsako leto zaposlitve v podjetju, pri čemer skupni 
popust ne sme preseči 40%, nominalna vrednost nakupljenih 
delnic s popustom pa ne 20.000 DEM. Za nakup delnic nad 20.000 

DEM popust ni možen. Pravica do popusta se lahko uvelis 

najpozneje do 31. decembra 1992. j 
Zakon daje pravico do popusta pri nakupu delnic sklada 

roma pri nakupu delnic podjetja tudi vsem državljanom Repu m 
Slovenije do enake višine kot je to omogočeno za popust 
nim. Tudi v tem primeru se lahko pravica do popusta uveljavi 
31. decembra 1992. 
V VII. poglavju osnutek zakona uvaja institut začasnega 
štva nad podjetji z družbenim kapitalom, s katerim se omo9' ^ 
varovanje družbene lastnine pod pogoji, določenimi s tem z* ^ 
nom, za čas do preoblikovanja podjetij z družbenim kap1^ j/ 
v kapitalske družbe z znanimi lastniki za celoten kapi<al 

institut ne predstavlja začasnih ukrepov družbenega varstva 
ne posega v pravice, obveznosti in odgovornosti državnih 
nov in organov družbene skupnosti v zvezi z varstvom druz0^ 
lastnine. ^ 

Začasno skrbništvo se uvede nad podjetji: katerih 
plasmaji ter naložbe v vrednostne papirje drugih podjetij $e~ [i 
Ijajo več kot polovico celotnih poslovnih sredstev tega podje'i ^ 
pa ima hkrati najmanj 50% družbenega kapitala v celotnem ^ 
nem kapitalu podjetja: za katere tako odloči Skupščina 
Slovenije in v podjetjih, pri katerih se za začasno skrbništvo O ^ 
organ upravljanja podjetja. Kot variantni dodatek, je 9le,} s! 

variantno dopolnitev 3. člena osnutka zakona predlagano, 
začasno skrbništvo lahko uvede tudi nad podjetji, ki irnafl 
svojimi sredstvi bivše zadružno premoženje in za katera 
ugotovi Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo F 

hrano. dfUt- 
V podjetjih, ki so pod začasnim skrbništvom in v kateri" jpi 

beni kapital predstavlja celotno vrednost trajnega kapitala,' p) 
svet Skupščine Republike Slovenije, po njegovem pooblas'^tv 
tudi druga pravna ali fizična oseba, kot skrbnik imenuje u"s^et) | 
odbor podjetja, ki prevzame vse pristojnosti delavskega ^ j 
V podjetju, ki je pod začasnim skrbništvom in ki ima poleg " enoie 

nega kapitala tudi trajni kapital z znanimi lastniki, pa 
skrbnik v organ upravljanja svoje zastopnike, ki odločajo z 
glasov, ki pripadajo sorazmernemu Veležu družbenega k y 

v celotnem trajnem kapitalu odjetja. w $ 
Začasno skrbništvo naj bi se po določbi drugega osta j/ 

člena osnutka zakona uvedlo tudi nad podjetji, ki se 
decembra 1992 ne bi preoblikovala v kapitalske družbe P° 
bah tega zakona uto!"'1' 

V poglavjih VIII in IX osnutek zakona določa vlogo in pr 
stl Agencije Republike Slovenije za privatizacijo in Sklada 
blike Slovenije za razvoj v postopkih privatizacije in pre° 
nja podjetij. oos^i 

Pravice, obveznosti in odgovornosti agencije bo ureau h'ncil' 
republiški zakon, s katerim naj bi nadomestili zakon 0 spod^' 
Republike Slovenije za pospeševanje prestrukturiranja 9° fa/gOl' 
stva in prenove podjetij (Uradni list Republike Slovenije, s 

Z novim republiškim zakonom naj bi uredili tudi PravlC'0; W s° 
nosti in odgovornosti Sklada Republike Slovenije za raz 
sedaj urejene s posebnim zakonom, objavljenim v Urao nUtK 
Republike Slovenije, št. 14/90. V določbah 66. in 67. člena pepU' 
zakona pa so opredeljene pristojnosti in funkcije Skia 
blike Slovenije za razvoj v zvezi z upravljanjem sredsfe^ sred$te

h 
nih s prodajo družbenega kapitala, reinvestiranjem ecjpos,!1'j 
družbenega kapitala, spodbujanjem razvoja trga vr ^ 
papirjev in financiranja privatizacije podjetij po tem za ese vre . 
upravlja s privatizacijskim računom, na katerega se pre .^gpu [ 
nost družbenega kapitala ob preoblikovanju podjetij, " uggt 1 

za račun Republike Slovenije ter Skupnosti P°^0I'J' A sred^_ 
invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji. Likvidf1 n* 
privatizacijskega računa sklada se po zaključnem rac:^ega 
sejo na Republiko Slovenijo in na Skupnost Poko/ *a do^Lg 
invalidskega zavarovanja, pri čemer se njuna dele 
vsako leto s programom privatizacije, ki ga sPreirT!el,ul(ina s *■ 
Republike Slovenije. Republika Slovenija namenja ngdolV

j0 
stva za socialne, razvojne in ekološke programe ter ,g 
stila nekdanjim lastnikom in njihovih dedičem, repjbH$ 
odškodnino za odvzeto premoženje po posebnem 
zakonu. Skupnost pokojninskega in invalidskega' b^a p<e 

v Republiki Sloveniji pa lahko likvidna sredstva up° ^ up° :e 
vsem za izgradnjo domov za upokojence, slanov^ JgposlovB J0- 
jence, zavodov za rehabilitacijo invalidov, podjetij za upo^j 
invalidov ter drugih infrastrutkurnih objektov, name / trajnO 
jencem in invalidom, lahko pa likvidna sredstva 
v sklad tni^go v sKido ... e lastni"". 
V končnih določbah zakon rešuje vprašanje uskla<^djetja, 
razmerij in organiziranosti s tem zakonom za ,tS f rjfl jeie*' ,gcr 
izdala interne delnice oziroma potrdila o kaPl,a nr1ietu in' 
zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o pr 
laganju z družbenim kapitalom. 

iiec 
10 porO' če*""1 



PREDLOG ZA IZDAJO 

Zakona o Agenciji Republike Slovenije za privatizacijo 

2 osnutkom zakona ESA 148 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 28. seji dne 18. 10. 1990 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O AGENCIJI REPUBLIKE 

SLOVENIJE ZA PRIVATIZACIJO Z OSNUTKOM ZAKONA. 
Ji vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 
"ena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena poslov- 
nika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1, člena začasnega poslovnika Skupščine Republike Slo- 
venije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 69. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slove- 
nije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena 
začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije določil, 
da bo pri delu skupščinskih delovnih teles sodeloval: 
- Izidor REJC, član Ivzršnega sveta in republiški sekretar za 

industrijo in gradbeništvo. 

Predlog za izdajo zakona o Agenciji Slovenije za privatiza- c'jo z osnutkom zakona bodo obravnavali Družbenpolitičnl 
*bor, Zbor občin in Zbor združenega dela. Obravnavali ga 
bosta tudi Zakonodajnopravna komisija in Komisija za sprem- 

ljanje preobrazbe družbene in zadružne lastnine kot matični 
delovni telesi. V obravnavo se bodo vključila tudi druga zain- 
tersirana delovna telesa. 

POVZETEK 

Z zakonom se na novo in v skladu z zakonom o privatizaciji 
Podjetij opredeljuje položaj in pristojnosti Agencije Repu- 
blike Slovenije za razvoj. Agencija je javni zavod, ki opravlja 
Analitične svetovalne, promocijske, nadzorne in druge stro- 
kovne posle v zvezi s preoblikovanjem in privatizacijo podje- 

tij z družbenim kapitalom. Agencija je pri svojem delu samo- 
stojna In jo upravlja upravni odbor iz vrst priznanih domačih 
in tujih strokovnjakov. Izvršni svet Skupščine Republike Slo- 
venije nadzoruje delo agencije tako, da imenuje in razrešuje 
organe upravljanja in vodenja ter nadzira finančno poslova- 
nje agencije, ter daje soglasje k statutu. 

' USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 

k ^benopolitična skupnost lahko po 3. tč. amandmaja XIV 
clio

s'avi Republike Slovenije ustanovi podjetje ali drugo organiza- 
Poo ■ 'e °Pravljanje dejavnosti te organizacije nenadomestljiv (j0?°i za življenje in delo občanov ali za delo drugih organizacij na 
n^.? nem območju ali če je to nujno za delo organov te družbe- 

U«'*ične skupnosti, 
attia na Podlaga za ta zakon je podana tudi v določbah 5. tč. 
RenK™3'3 Xlv k us,avi Republike Slovenije in 51. člena ustave 
deia 0 Slovenije. Po teh določbah se lahko v zakonu določijo Pogosti oziroma zadeve posebnega družbenega pomena, 
n-9°|i in način opravljanja takšnih dejavnosti ali zadev, soodloča- 
uV6|Us,an°viteljev in organov družbenopolitičnih skupnosti in 

Ovijanje nadzora. 

^CENA stanja in razlogi za izdajo 

Pres*ak°nom o agenciji Republike Slovenije za pospeševanje 
(Urad 

,ur'rania gospodarstva in spodbujanje prenove podjetij 
novij"' list Republike Slovenije, št. 14/90) je bila agencija usta- 
PoS|' na kot specializirana organizacija republike za opravljanje 
spr6je

vn'h' ''nančnih in drugih storitev. Ustanovitev agencije in 
stva j171 *akona so narekovali razlogi prestrukturiranja gospodar- 
kovrie Spodbujanje prenove. Agencija zagotavlja predvsem stro- 
aarstvaP°dla9e za PriPravo programov prestrukturiranja gospo- b°|j a ter zagotavlja, da se proces prestrukturiranja odvija čim 
ki jj^ lnkovito z uporabo vseh tistih modernih tehnik in možnosti, 
bllj obi<LPu^ea nova zakonodaja. Za dosego navedenih ciljev sta 
Prestr''k°vani dve organizaciji, poleg agencije za pospeševanje 

skiaririran'a 9osPodarstva in spodbujanje prenove podjetij rePubifk Za razv°i' ki je bil ustanovljen z zakonom o skladu 
U/9q) Slovenije za razvoj (Uradni list Republike Slovenije št. 
Sp°dbu instituciji sta namenjeni podpori in izvajanju procesa niuria 7,'ania presturkturiranja slovenskega gospodarstva in je *asn0v 'avn°st medsebojno soodvisna. S tem je bila začrtana 
9osPo ,a normativne ureditve problematike prestrukturiranja arstva in prenove podjetij. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je pripravil predlog 
zakona o privatizaciji, ki ureja privatizacijo in preoblikovanje 
podjetij z družbenim kapitalom ter vlogo Agencije Republike 
Slovenije za privatizacijo in Sklada Republike Slovenije za razvoj 
v postopkih privatizacije. Z zakonom se spreminja dosedanja 
vloga obeh institucij v procesih prestrukturiranja gospodarstva in 
v postopkih privatizacije, zaradi česar je potrebno v tej smeri 
sprejeti nov zakon o Agenciji Republike Slovenije za privatizacijo. 
Agencija bo izvajala, pospeševala in nadzorovala procese privati- 
zacije v Republiki Sloveniji v skladu z zakonom o privatizaciji ter 
v skladu s programom privatizacije ki ga sprejme Skupščina 
Republike Slovenije. V skladu s tem je potrebno na novo oprede- 
liti dejavnost agencije, tako da bo ta namenjena podpori izvajanja 
procesov privatizacije v Republiki Sloveniji. 

III. POGLAVITNE REŠITVE 

Zakon povsem na novo ureja vlogo, položaj in pristojnosti 
Agencije za spodbujanje prestrukturiranja in gospodarski razvoj 
v Agencijo Republike Slovenije za privatizacijo (v nadaljnjem 
besedilu: agencija). 

Agencija posluje kot javni zavod, s pravicami, dolžnostmi in 
odgovornostmi, ki jih določa ta zakon in izvaja pooblastila iz 
zakona o privatizaciji v imenu in za račun Republike Slovenije. 

V okviru svoje dejavnosti agencija: 
- pripravlja program privatizacije, 
- izvaja, pospešuje in nadzoruje procese privatizacije v Repu- 

bliki Sloveniji v skladu z zakonom o privatizaciji ter v skladu 
s programom privatizacije, 

- nadzira procese preoblikovanja in privatizacije z dajanjem 
sogalsij in mnenj ter se neposredno vključuje v te procese, 

- izvaja skrbništvo nad družbenim kapitalom po pooblastilu 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, 

- svetuje podjetjem pri njihovem preoblikovanju in jim nudi 
informacije ter pomoč v postopkih privatizacije ter v ta namen 
organizira izobraževalne seminarje, 

- opravlja druge posle v skladu z zakonom o privatizaciji 
podjetij in drugimi predpisi. 

Agencija se ustanovi kot javni zavod, saj njen namen ni pridobi- 
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vanje dobička, temveč zadovoljevanje potreb v procesih privatiza- 
cije za Republiko Slovenijo. 

Agencijo upravlja upravni odbor, katere člane in predsednika 
imenuje in razrešuje Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije iz 
vrst priznanih domačih in tujih strokovnjakov. Agencijo vodi 
direktor agencije, ki ga imenuje in razrešuje Izvršni svet Skupš- 
čine Republike Slovenije. 

Pri svojem delu je agencija samostojna, vendar ima Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije pravico, da potrjuje zaključni 
račun agencije in finančni načrt za delovanje agencije, imenuje 
direktorja in upravni odbor ter daje soglasje k statutu, s katerim se 
podrobneje uredijo pravice in obveznosti organov upravljanja ter 
notranja organizacija dela in druga vprašanja v agenciji. 

Agencija se financira iz proračuna Republike Slovenije, za 

iji£il" 
posamezne storitve pa lahko uporabnikom zaračunava P'° ^ 
svojih storitev na podlagi dejanskih storškov v skladu s poS 

opredeljenimi merili, ki jih določi upravni odbor. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Z zakonom je predvideno zagotavljanje sredstev za delo 
cije v proračunu Republike Slovenije V skladu s sprejetim Pr°jgje 
mom privatizacije. Finančno poročilo in finančni načrt P° ' so 
Izvršni svet Republike Slovenije. Sredstva za izvedbo zakC1 c. 
bila za letošnje leto zagotovljena z rebalansom republiškega^, 
računa za znaten del aktivnosti agencije. Za druge družben°K ^ 
tične skupnosti pa zakon ne bo povzročil nobenih drugih str° 
in izdatkov iz njihovih proračunov. 

OSNUTEK ZAKONA 

'o Agenciji Republike Slovenije za privatizacijo 

1. člen 
(1)Ta zakon ureja položaj, pristojnosti ter pravice in obveznosti 

Agencije Republike Slovenije za privatizacijo (v nadaljevanju: 
agencija). 

2. člen 
(1 (Agencija opravlja analitično, svetovalne, promocijske, nad- 

zorne in druge strokovne zadeve v zvezi s preoblikovanjem in 
privatizacijo podjetij z družbenim kapitalom ter druge zadeve 
v skladu z zakonom o privatizaciji podjetij in tem zakonom. 

3. člen 
(1 (Agencija je javni zavod, ki opravlja strokovne zadeve v imenu 

in za račun Republike Slovenije. 
(2)Sedež agencije je v Ljubljani. 

4. člen 
(1 (Agencija v okviru svojih pristojnosti: 
- strokovno sodeluje pri pripravi programa privatizacije, ki ga 

sprejme Skupščina Republike Slovenije, 
- izvaja, pospešuje in nadzoruje proces privatizacije v Repu- 

bliki Sloveniji v skladu z zakonom o privatizaciji podjetij ter 
v skladu s programom privatizacije, 

- spremlja in proučuje uresničevanje predpisov in drugih ukre- 
pov ekonomske politike na področju privatizacije ter predlaga 
Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije ustrezne ukrepe, 

- daje podjetjem osnovne informacije glede postopkov privati- 
zacije, 

- pripravlja merila ter določa standarde in načela za vrednote- 
nje podjetij ter daje pooblastila (licence) organizacijam za vredno- 
tenje podjetij in opravlja revizijo vrednotenj, 

- pripravi navodila za uporabo metod privatizacije, načinbv 
financiranja in kreditiranja privatizacije, načinov prodaje in licita- 
cije, izbora kupcev in izvedbo drugih postopkov pri privatizaciji 
v skladu z zakonom, 

- nadzira procese preoblikovanja in privatizacije z dajanjem 
soglasij in mnenj ter z neposrednim vključevanjem v procese 
preoblikovanja in privatizacije v skladu z zakonom, 

- vodi evidenco o vseh postopkih preoblikovanja in privatizacij 
podjetij, i 

- izvaja skrbništvo nad družbenim kapitalom, j kadar ga na 
agencijo prenese Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
v skladu z zakonom o privatizaciji podjetij, 

- opravlja privatizacijo posameznih podjetij v skladu z zako- 
nom o privatizaciji podjetij, 

- organizira in pospešuje izobraževanje na področju privatiza- 
cije ter skrbi za prenos tujih in domačih izkušenj med podjetji, 

- skrbi za promocijo programa privatizacije Republike Slove- 
nije doma in v tujini, 

- lahko svetuje podjetjem pri njihovem preoblikovanju in pri- 
vatizaciji, 

- opravlja druge posle v skladu z zakonom o privatizaciji 
podjetij in drugimi predpisi. 

5. člen 
(1 (Agencija je pri svojem delu samostojna. 
(2(lzvršni svet Republike Slovenije vsako leto potrjuje: 

- zaključni račun agencije s poročilom 
- finančni načrt za delovanje agencje. _ 
(3)Agencija lahko pri izvrševanju svojih nalog sodeluj® 

gimi domačimi in mednarodnimi organizacijami in instit vainf 
ter organizira in vzdržuje mrežo domačih in tujih s ve 
podjetij in organizacij. 

6. člen .. |<j id1® 
(1 (Organ upravljanja agencije je upravni odbor agencije, 

predsednika in šest članov vršni^ 
(2)Predsednika in člane odbora imenuje in razrešuje izvr ^ ^ 

Skupščine Republike Slovenije iz vrst priznanih domačin 
strokovnjakov. 

7. člen 

itil' 
(1 (Poslovanje agencije vodi direktor, ki ga imenuje in ra 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije. noob|aS' 
(2(Direktor lahko imenuje delavce s posebnimi P 

v skladu s statusom agencije 

8- č,en u anencij0 olJ 

(1)Agencija ima statut, ki ga sprejema upravni odbor ay 
soglasju Izvršnega seta Skupščine Republike SloveniJ 

(2(S statutom se podrobneje določijo: 
- organizacija in način poslovanja agencije, n|enifl ° 
- pristojnosti upravnega odbora agencije in drugm 

ganov, j0 
■ - pooblastila za zastopanje in podpisovanje, ravP 

- pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev, 
dela in naloge s posebnimi pooblastili in odgovorno 0'sebf1,n 

- mandat članov upravnega odbora in delavcev v ^ 
pooblastili, ,-invaniefl1 ^ 

- druga pomembnejša vprašanja v zvezi s posio 
cije. 

9. člen . 
(1 (Agencija pridobiva sredstva za delo na podlag 

financ0 

drufl1 i 
Id" plana iz republiškega proračuna in iz drugih vir?*- in o 

(2(Agencija za svoje storitve zaračunava podjeiJ ^ sK'a 

uporabnikom plačilo storitev po dejanskih stro 
z merili, ki jih določi upravni odbor agencije 

... i» 
10. člen slove"1' ,e- 

(1 (Delovanje in organiziranje Agencije Republlike bujanje P - 
pospeševanje prestrukturiranja gospodarstva in spo dneti V 
nove podjetij je potrebno uskladiti s tem zakonom 
njegovi uveljavitvi. 

11. člen v0|jati &K 
(1(Z dnem, ko začne veljati ta zakon, Pren ,.trU|<turira 11 )£- uiioiii, ku zaune vtMjau id t-<\k,w; rpstrU 

o Agenciji Republike Slovenije za pospeševanj P 
gospodarstva in prenove podjetij (Ur. I. RS, št. 

12. člen . Uradne"1 

(1 (Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi 
Republike Slovenije. 

|is«lJ 
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OBRAZLOŽITEV: 

Zakon o Agenciji Republike Slovenije za privatizacijo podjetij 
Preminja položaj in vlogo Agencije Republike Slovenije za pre- 
'^kturiranje gospodarstva in spodbujanje prenove podjetij, ki je 

blik * za^onom ustanovljena kot specializirana organizacija repu- 
Pristojnosti agencije izhajajo iz predloga zakona o privatizaciji 

podjetij, ki agencijo predvideva kot institucijo, ki opravlja anali- 
n ' svetovalne, promocijske, nadzorne in druge strokovne Posle v zvezi s preoblikovanjem in privatizacijo podjetij z družbe- 

lrr> kapitalom ter izvaja skrbništvo nad družbeno lastnino ter ru9e zadeve v skladu z zakonom o privatizaciji podjetij. Te 
's'°inosti so s tem zakonom podrobneje razdelane. 
°ejavnost agencije je neprofitna, saj agencija opravlja javna 

^°°blastila za Republiko Slovenijo v skladu z zakonom o privati- 
,°c'ji in drugimi predpisi. Zato se agencija ustanovi in posluje kot lavni zavod. 

Zakon predvideva, da agencij&opravlja zadeve iz svoje pristoj- 
nosti sicer samostojno, vendar Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije opravlja nadzorno funkcijo v zvezi z delom in poslova- 
njem agencije. Zakon določa, da Izvršni svet imenuje in razrešuje 
upravni odbor kot organ upravljanja, direktorja agencije, potrjuje 
finančni načrt in zaključni račun agencije ter daje soglasje k sta- 
tutu agencije. 

Zakon predvideva način financiranja agencije prek proračuna 
Republike Slovenije, dopušča pa, da agencija za svoje storitve 
zaračunava svojim uporabnikom svoje storitve po dejanskih stro- 
ških v skladu z merili, ki jih določi upravni odbor agencije. 

Zaradi drugačne ureditve položaja in vloge agencije je zakon 
pripravljen v novem besedilu in je zato potrebno določiti preneha- 
nje veljavnosti zakona o Agenciji Republike Slovenije za pospeše- 
vanje prestrukturiranje gospodarstva in spodbujanje prenove po- 
djetij. 

Predlog za izdajo 

*akona o Skladu Republike Slovenije za razvoj 

^osnutkom zakona ESA 143 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 28. seji dne 18- 10. 1990 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SKLADU REPUBLIKE 

SLOVENIJE ZA RAZVOJ Z OSNUTKOM ZAKONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 

"ena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena poslov- 
nika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike Slo- 
venije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenija je na podlagi 69. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slove- 
nije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena 
začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije določil, 
da bo pri delu skupščinskih delovnih teles sodeloval: 

- Izidor REJC, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za 
industrijo in gradbeništvo. 

Predlog za izdajcf zakona o Skladu Republike Slovenije za 
razvoj bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin In 
'bor združenega dela. Obravnavali ga bosta tudi Zakonodaj- 
nopravna komisija in Komisija za spremljanje preobrazbe 

družbene in zadružne lastnine kot matični delovni telesi. 
V obravnavo se bodo vključila tudi druga zainteresirana 
delovna telesa. 

povzetek 

^ zakonom je urejen položaj Sklada Republike Slovenije 
razvoj, ki se organizira kot delniška družba v skladu s tem 

*akonom. Sklad upravlja s sredstvi, ustvarjenimi s prodajo 
družbenega kapitala, skrbi za reinvestiranje dela sredstev 
družbenega kapitala, zagotavlja financiranje privatizacije 
Podjetij v skladu z zakonom o privatizaciji. Sklad posluje 
» Privatizacijskim in investicijskim računom; s prvim v imenu 
n račun Republike Slovenije in Skupnosti pokojninskega 

in invalidskega zavarovanja, z drugim pa v svojem imenu in 
za svoj račun. Zakon omogoča skladu naložbe in izdajo 
delnic v okviru investicijskega računa. S skladom upravlja 
upravni odbor, ki ga imenuje in razrešuje Izvršni svet Skupš- 
čine Republike Slovenije. Delo in poslovanje nadzira Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije tako, da imenuje in 
razrešuje direktorja, daje soglasje k statutu ter potr|uje 
celotno finančno poslovanje sklada, politiko finančnih 
naložb, finančni načrt in zaključni račun sklada. 

I. ustavna podlaga za izdajo zakona 

PQC"aga za sprejem zakona je tretja točka amandmaja 
'''na l. us,av' Republike Slovenije, ki določa, da družbenopoli- 
raevo pnost lahk0 ustanavlja sklade za financiranje določenih ali 0rt,nih in drugih skupnih potreb. Sklad se ustanovi z zakonom 
nja |j*'°kom, ki temelji na zakonu, ki hkrati določi način upravlja- 
SkUD*.Poslovanja sklada, njegovo delo in poslovanje pa nadzira 

Ust družbenopolitične skupnosti, ki jo ustanovi sklad, a^na podlaga za zakon je podana tudi v določilih pete točke 
Repiihi"13'3 XIV k us,avi Republike Slovenije in v 51. členu ustave 
dejav s'°venije. Po teh določbah se lahko v zakonu določijo Pog0

n°s,i oziroma zadeve posebnega družbenega pomena, 
I' m način upravljanja takšnih dejavnosti ali zadev, soodloča- 

nje ustanoviteljev in organov družbenopolitičnih skupnosti in 
uveljavljanje nadzora. 
II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 

Z zakonom o Skladu Republike Slovenije za razvoj (Ur. I. Repu- 
blike Slovenije št. 14/90) je bil sklad ustanovljen kot organizacija, 
ki se bo ukvarjala z investiranjem v raznovrstne oblike vrednostnih 
papirjev in finančno podprla projekte prestrukturiranja gospodar- 
stva in spodbujanje prenove podjetij posebna institucija repu- 
blike, ki naj bi se ukvarjala s financiranjem programov za prestruk- 
turiranje gospodarstva in prestrukturiranje gospodarskega raz- 
voja. Ob tem naj bi sklad v imenu in za račun republike upravljal 
tudi z družbenim kapitalom, ustvarjenim s prodajo družbenega 
kapitala. 
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Izvršni svet Republike Slovenije je pripravil predlog zakona 
o privatizaciji, ki ureje privatizacijo in preoblikovanje podjetij ter 
vlogo agencije Republike Slovenije za privatizacijo in Sklada 
Republike Slovenije za razuoj v postopkih privatizacije. Z zako- 
nom se spreminja dosedanja vloga obeh institucij v procesih 
prestrukturiranja gospodarstva in v postopkih privatizacije, zaradi 
česar se spreminja tudi zakon o skladu Republike Slovenije za 
razvoj. 

III. POGLAVITNE REŠITVE 

Sklad Republike Slovenije za razvoj je ustanovljen zaradi uprav- 
ljanja s sredstvi, ustvarjenih s prodajo družbenega kapitala, za 
reinvestiranje dela sredstev družbenega kapitala, za spodbujanje 
razvoja trga vrednostnih papirjev in financiranje privatizacije po- 
djetij. 

Zakon določa, da je sklad pravna oseba, ki se organizira kot 
delniška družba v skladu s tem zakonom. 

Sklad posluje z dvema ločenima deloma, privatizacijskim in 
investicijskim. 

Na privatizacijski račun se prenaša vrednost družbenega kapi- 
tala ob preoblikovanju podjetij v skladu z zakonom o privatizaciji 
podjetij. S temi sredstvi upravlja sklad v imenu in za račun Repu- 
blike Slovenije ter v imenu in za račun skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji na način, določen 
z zakonom o privatizaciji. 

Investicijski račun predstavlja naložbe sklada v vrednostne 
papirje podjetij in drugih institucij, sklad pa sredstva lahko plasira 

tudi v obliki kreditov oziroma izdaja garancije. 
V okviru investicijskega dela lahko sklad pridobiva tudi sre<ds 

s prodajo delnic, ki pa nimajo glasovalnih pravic, drugim 
čim in tujim pravnim in fizičnim osebam ali jih pridobiva z 
drugih vrednostnih papirjev. Del sredstev pa zagotavlja RePu ni|i 
Slovenija kot svojo trajno vlogo v sklad, za kar Republiki Slov® 
sklad izda navadne delnice. 

Upravljanje sklada poteka prek upravnega odbora, ki ga 'Ji 
nuje in razrešuje Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije. < , 
pa ga direktor, ki ga imenuje in razrešuje Izvršni svet Skups ,e 
Republike Slovenije. Izvršni svet tudi nadzira delo in pošlo" ^ 
sklada, saj sprejema statut sklada in potrjuje politiko finan 

naložb, finančni načrt in zaključni račun sklada. ki5e 
Financiranje sklada poteka iz proračuna republike za del. 

nanaša na upravljanje s privatizacijskim računom, sicer P > 
sklad financira v investicijskem delu iz prihodkov od svojih,l(1 

nih naložb. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
.«1 

Zakon predvideva financiranje privatizacijskega računa » 5o 
iz proračuna Republike Slovenije. Sredstva za izvedbo zako^nj 
bila za letošnje leto že zagotovljena z rebalansom Pror®ai> 
Republike Slovenije, ki zagotavlja inicialna in druga sre ..a| 
delovanje sklada. V preostalem delu pa se bo sklad financ" v. 
podlagi prihodkov od svojih finančnih naložb. Zakon ne bo 
zročil nobenih drugih stroškov in izdatkov ostalim družben v 
tičnim skupnostim. 

OSNUTEK ZAKONA 

o Skladu Republike Slovenije za razvoj 
T 

1. člen 
(1)Ta zakon ureja položaj, pristojnosti, ter pravice in obveznosti 

Sklada Republike Slovenije za razvoj (v nadaljevanju: Sklad). 

2. člen 
(1) Republika Slovenija ustanovi Sklad za upravljanje sredstev, 

ustvarjenih s prodajo družbenega kapitala, za reinvestiranje dela 
sredstev družbenega kapitala, spodbujanje razvoja trga vrednost- 
nih papirjev in financiranje privatizacij podjetij v Republiki Slove- 
niji. 

3. člen 
(1)Sklad je pravna oseba, s pravicami, obveznostmi in odgovor- 

nostmi, ki jih določajo ustava, zakon o privatizaciji podjetij, ta 
zakon ter drugi predpisi. 

(2)Sklad se organizira kot delniška družba. 
(3) Sedež sklada je v Ljubljani. 

4. člen 
(1) Sklad posluje s privatizacijskim in investicijskim računom. 

5. člen 
(1) Sklad upravlja s privatizacijskim računom, v katerega se 

prenese vrednost družbenega kapitala ob preoblikovanju podjetij, 
v imenu in za račun Republike Slovenije ter Skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji. 

(2) Sklad razporeja učinke iz poslovanja s privatizacijskim raču- 
nom po določilih zakona o privatizaciji podjetij. 

6. člen 
(1) Investicijski račun sklada predstavlja naložbe sklada v vred- 

nostne papirje podjetij in drugih institucij. 
(2) Sklad lahko skladno s poslovno politiko, ki jo določa upravni 

odbor, plasira sredstva tudi v obliki kreditov oziroma izdaja garan- 
cije. 

(3) Sklad upravlja investicijski račun samostojno, v svojem 
imenu in za svoj račun. 

(4) Sklad zagotavlja sredstva za svoje naložbe z izdajo delnic za 
vložena sredstva Republiki Sloveniji ter s prodajo delnic brez 
glasovalnih pravic domačim ali tujim pravnim in fizičnim osebam. 
Delnice so navadne, lastnikom pa ne dajejo glasovalnih pravic. 

(5)Sklad lahko pridobiva sredstva tudi z izdajo drugih vrednost- 
nih papirjev. 

(6) Dobiček investicijskega dela sklada se izplača vsakoletno na 
podlagi sklepa upravnega odbora Sklada lastnikom delnic v obliki 
dividende v sorazmerju s številom delnic v Skladu. 

7. člen , ugiffi' 
(1) Sklad lahko pri izvrševanju svojih nalog sodeluje z.° j 

domačimi in tujimi finančnimi organizacijami in institucij3 jjti 
(2) Sklad lahko s pogodbo poveri upravljanje z delom 

naložb drugi domači ali tuji pravni osebi. 

8. člen nredie& 

(1) Organ upravljanja sklada je upravni odbor, ki ima P1 

nika in šest članov. 
(2) Predsednika in člane odbora imenuje in razreSu'lačih 

svet Skupščine Republike Slovenije« vrst priznanih dorn 

tujih strokovnjakov. 
9. člen raz'e' !§Ui« 

(1) Poslovanje sklada vodi direktor, ki ga imenuje in 
Izvršni svet Republike Slovenije. ob|a ' 

(2) Direktor lahko imenuje delavce s posebnimi p° 
v skladu s statutom sklada 

10. člen eofliasi®"' 
(1) Sklad ima statut, ki ga sprejme upravni odbor s » 

Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije. 
(2) S stafutom se podrobneje določijo: 
- organizacija in način poslovanja sklada, cklad3, 

- pristojnosti upravnega odbora in drugih organov => 
- pooblastila za zastopanje, . _„ravl|al 

- pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev, kj k 
dela in naloge s posebnimi pooblastili in odgovornostrn^niC 

- mandat članov upravnega odbora in delavcev s p 
pooblastili, S| 

- druga pomembnejša vprašanja v zvezi s poslovanje 

11. člen i,nietoP°tf 

(1) Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije vsako 
juje: 

- politiko finančnih naložb in delovanja sklada, 
- finančni načrt sklada, 
- zaključni račun sklada s poročilom. 

12. člen ufltizacii5"^ 
(1) Za izvajanje nalog v zvezi z upravljanjem Prl*'3 preOs'rj. 

računa, se sklad financira iz republiškega proračuna, ^ p ^«1  :u ~ -II  I  ::u i: A.lh n-aln^h t B> del pa iz prihodkov od svojih finančnih naložb ter 
hodkov. 

13. člen . organiza' 
(1) Sklad Republike Slovenije za razvoj mora s 

uskladiti v 60 dneh po uveljavitvi tega zakona. 

cii" 
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14. člen 15. člen 
(1) 2 dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon (1) Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 0 Skladu Republike Slovenije za razvoj (Ur. I. RS, št. 14/90). Republike Slovenije. 

Z zakonom se spreminja položaj in vloga sklada Republike 
oven ijg za razvoj glede na zahteve, kot so predvidene v predlogu 

2a izdajo zakona o privatizaciji podjetij z osnutkom zakona. 
Pristojnosti sklada izhajajo že iz predloženega besedila zakona 

° Privatizaciji podjetij. Sklad se ustanovi za upravljanje sredstev, 
^varjenih s prodajo družbenega kapitala, za reinvestiranje dela 
SrBdstev družbenega kapitala, za spodbujanje razvoja trga vred- 
nostnih papirjev in financiranje privatizacij podjetij. 

Zakon predvideva, da sklad posluje z dvema ločenima deloma, 
^atizacijskim in investicijskim. 
™a privatizacijski račun se prenaša vrednost družbenega kapi- 

ca ob preoblikovanju podjetij. Sredstva pripadajo Republiki Slo- 
sniji oziroma Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarova- 
la. S temi sredstvi upravlja sklad v imenu in za račun Republike 
'ovenije ter v imenu in za račun Skupnosti pokojninskega in 
validskega zavarovanja in se za izvajanje teh nalog financirata iz 

ePubliškega proračuna. 
^ investicijskim računom upravlja sklad v svojem imenu in za 
°l račun. Vanj vlaga Republika Slovenija, za kar ji sklad izda avadne delnice. Zakon predvideva možnost, da sklad v tem delu 

prodaja neglasovalne oziroma neupravljalske delnice tudi drugim 
domačim in tujim osebam ali izdaja druge vrednostne papirje. Ta 
del sklada se financira iz prihodkov od finančnih naložb sklada in 
se lastnikom delnic izplačujejo dividende v sorazmerju s številom 
delnic v skladu. 

Zaradi posebne narave svoje dejavnosti se sklad organizira kot 
delniška družba. Upravljanje sklada poteka prek upravnega 
odbora, ki ga iz vrst priznanih domačih in mednarodnih strokov- 
njakov imenuje in razrešuje Izvršni svet Skupščine Republike 
Sloveije. Direktorja, ki vodi poslovanje sklada, imenuje in razre- 
šuje Izvršni svet. 

Zakon določa, da izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
daje soglasje k statutu, s katerim se podrobneje določijo organi- 
zacija in način poslovanja sklada. Izvršni svet pa tudi potrjuje 
politiko finančnih naložb in delovanje sklada, finančni načrt in 
zaključni račun. 

Zakor, je pripravljen v celotnem besedilu, vsled česar je treba 
razveljaviti dosedanji zakon o Skladu Republike Slovenije za raz- 
voj (Ur. I Republike Slovenije, št. 14/90). 

Na sejah zborov v novembru 1990 bosta obravnavana 
tudi predloga ustavnih zakonov za izvedbo ustavnega 
amandmaja XCVI k ustavi Republike Slovenije na 
Področju lastninskopravnih razmerij in na področju druž- 
benega kapitala in vrednostnih papirjev. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije |e že pred- 
ložil delovna osnutka ustavnih zakonov. V skladu z 2. 
točko XCVIII amandmaja k ustavi Republike Slovenije bo 
Komisija za ustavna vprašanja predložila zborom pred- 
loga ustavnih zakonov, ki bosta naknadno objavljena. 

predlog za izdajo 
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Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 28. seji dne 18- 10. 1990 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O ZADRUGAH 

£ OSNUTKOM ZAKONA, 
vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 

ciena, drugega odstavka 265. člena, 266., 267. in 311. člena 
Poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim 
astavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Repu- bl'ke Slovenije. 
tevršni svet Skupščine Republike Slovenije predlaga Skupš- lr|i Republike Slovenije, da sprejme zakon z združitvijo obrav- a^e in sklepanje o predlogu za izdajo z osnutkom zakona, ker 

' ,reba čim prej izdati republiški zakon o zadrugah in s tem 
mogočiti zadrugam in drugim oblikam zadružnega organizi- 
ra, da uskladijo svojo organiziranost in s tem ponovno 

postavijo zadružništvo na klasična zadružna načela. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 69. 

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slove- 
nije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena 
začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije določil, 
da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delov- 
nih teles sodelovali: 

- dr. Jože OSTERC, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Marija MARKEŠ, namestnica republiškega sekretarja za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Martina LIPPAI, republiška svetovalka v Republiškem 
sekretariatu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

. predlog za izdajo zakona o zadrugah z osnutkom zakona 
°uo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin In Zbor 
GruJenega dela. Obravnavali ga bosta tudi Zakonodajno- M avna komisija in Komisija za spremljanje preobrazbe druž- 

bene in zadružne lastnine kot matični delovni telesi. V obrav- 
navo se bodo vključila tudi druga zainteresirana delovna te- 
lesa. 

pOVZETEK 
Na podlagi ustavnih amandmajev k ustavi Republike Slo- 

enije, po katerih se delovni ljudje in občani svobodno zdru- ule|o v skladu z zakonom v kmetijske, gozdarske, obrtne in 
°ru9e zadruge ali druge oblike združevanja; po katerih je 
»druga samostojna samoupravna organizacija zadružni- 
ov; zadružnik obdrži lastninsko pravico na sredstvih, zdru- 

ženih v zadrugo, če jih s pogodbo nI prenesel v skupno 
lastnino zadružnikov; zadružnik obdrži lastninsko pravico na 
sredstvih, združenih v zadrugo, če jih s pogodbo nI prenesel 
v skupno lastnino ali v družbeno lastnino; zadružniki odlo- 
čajo o sredstvih, ki jih je zadruga ustvarila s svojim poslova- 
njem, samostojno v skladu s statutom zadruge, je Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije pripravil zakon o za- 
drugah. 
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Zvezna skupščina |e v januarju 1990 sprejela zvezni zakon 
o zadrugah (Uradni list SFRJ, št. 3/90). Republika Slovenija |e 
ves čas opozarjala, da je federacija v njem prekoračila svoja 
pooblastila in uredila tudi vprašanja iz republiške pristojno- 
sti. Po drugi strani pa je zvezni zakon nedorečen In ne ureja 
nekaterih ključnih vprašanj zadružništva, zlasti pa ne upo- 
števa posebnosti slovenskega zadružništva, ki ima stoletno 
tradicijo na klasičnih podlagah. Zaradi nevedenega je 
v ustavnem zakonu za izvedbo ustavnih amandmajev 
k ustavi Republike Slovenije določeno, da se zvezni zakon 
o zadrugah v Republiki Sloveniji ne uporablja. 

Na teh podlagah je pripravljen republiški zakon o zadru- 
gah, v katerem pa so urejeni tudi pogoji, način in postopek 
vračanja zadružnega premoženja in sredstev, ki so jih 
zadruge ali zadružne zveze združile, vložile ali prenesle 
v podjetja oziroma druge pravne osebe. 

Zakon je splošen in bo veljal za vse oblike zadružništva 
(kmetijsko, gozdarsko, ribiško, obrtno, stanovanjsko itd.). 
V njem so urejena tista razmerja, ki so bistvenega pomena 

I. USTAVNA PODLAGA 

Ustavna podlaga za urejanje te problematike z zakonom je v: 

- amandmaju XXII k ustavi Republike Slovenijo, po katerem 
delovni ljudje in občani svobodno združujejo v skicdu z zakonom 
svoje delo in sredstva oziroma samo delo ali ;amo sredstva 
v kmetijske, gozdarske, obrtne in druge zadruge ali druge oblike 
združevanja. Zadruga je samostojna samoupravna organizacija 
zadružnikov. Zadružnik obdrži lastninsko pravico na sredstvih, 
združenih v zadrugo, če jih s pogodbo ni prenesel v skupno 
lastnino zadružnikov, v zadružno lastnino ali v družbeno lastnino. 
O sredstvih, ki jih zadruga ustvari s svojim poslovanjem, odločajo 
zadružniki samostojno v skladu s statutom zadruge. Za razrešitev 
materialne osnove dela lahko zadruga zbira denarna in druga 
sredstva občanov; 

- amandmaju XXIII, po katerem kmetje lahko združujejo svoje 
delo, zemljišče oziroma druga sredstva v kmetijske zadruge in 
druge oblike združevanja kmetov ali pa jih lahko združujejo 
z delavci v podjetjih in drugih organizacijah. Kmetje ustanovijo 
kmetijsko zadrugo z aktom o ustanovitvi, s katerim določijo 
pogoje združevanja, skupne interese in cilje ter svoje posamične 
in skupne pravice in obveznosti, ki jih uresničujejo v zadrugi. 
Oblike organiziranja in razmerja v zadrugi ureja statut zadruge, 
medsebojne pravice in obveznosti zadružnikov in zadruge pa se 
uredijo s pogodbo. Kmetje obdržijo lastninsko pravico na zem- 
ljišču, delovnih sredstvih ozifoma drugih sredstvih, ki jih združijo 
v kmetijsko zadrugo. Kmetje lahko ta sredstva s pogodbo prene- 
sejo v skupno lastnino zadružnikov, zadružno lastnino ali v druž- 
beno lastnino. Zadružnik, ki je svoje delo, zemljišče oziroma 
druga sredstva združil v zadrugo, ima ob izstopu iz zadruge ali ob 
njenem prenehanju pravico do vračila zemljišča oziroma drugih 
sredstev, na katerih je obdržal lastninsko pravico, oziroma pravico 
do vračila vrednosti sredstev, ki jih je združil v zadrugo, in pravico 
do dela sredstev v skladih zadruge, ustvarjenih z njenim poslova- 
njem, pod pogoji, ki jih določata pogodba in statut v skladu 
z zakonom; 

- v 10. točki prvega odstavka 321. člena ustave Republike 
Slovenije, po kateri Skupščina Republike Slovenije z zakonom 
ureja lastninska, zemljiška in druga stvarnopravna razmerja. 

Podlaga za izdajo tega zakona je podana tudi v 4. členu ustav- 
nega zakona za izvedbo ustavnega amandmaja XCVI k ustavi 
Republike Slovenije /Uradni list RS, št. 37/90/, po katerem se 
zvezni zakon o zadrugah na območju Republike Slovenije ne 
uporablja. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

1. V Republiki Sloveniji je za organiziranje zadrug veljal zakon 
o združevanju kmetov/Uradni list SRS, št. 1/79 in 1/86/, posebno- 
sti stanovanjskega zadružništva so urejene v zakonu o stanovanj- 
skem gospodarstvu /Uradni list SRS, št. 3/81/, obrtnega zadružni- 
štva pa v obrtnem zakonu /Uradni list SRS, št. 35/88/. Z zakonom 
o prenehanju veljavnosti zakona o združevanju kmetov /Uradni list 
RS, št. 14/90/ je določeno, da ta zakon velja za zadruge in druge 
oblike zadružnega organiziranja, dokler svoje organiziranosti ne 
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za zadružnike, in za tretje, ki vstopajo v razmerja z zadru- 
gami. Podrobno so določeni pogoji in ustanovitev zadruge: 
za člane (sprejem v članstvo in prenehanje članstva); dolo- 
čeni so organi zadruge in njihove pristojnosti; opredeljeno je 
premoženje zadruge; članski deleži in njihova vračljivost; 
odgovornost zadruge; delitev presežka; razlogi za preneha- 
nje zadruge; posebnosti podjetja v zadružni lastninil 
obvezno združevanje zadrug v zadružne zveze; razmerja 
med zadrugami In državnimi organi; revizija; firma, sedež, 
dejavnost, zastopanje In vpis v sodni register zadrug 
zadružnih zvez; vračanje zadružnega premoženja ter združe- 
nih, vloženih ali prenesenih sredstev; kazenske določbe I" 
prehodne določbe, ki določajo dveletni rok za uskladite* 
organiziranja zadrug s tem zakonom. 

Predlaga se, da bi Skupščina Republike Slovenije ta zakon 
obravnavala v dveh fazah, in sicer z združitvijo prve in druge 
zakonodajne faze, in v skrajšanih rokih, tako da bi bil pred- 
log za Izdajo z osnutkom tega zakona obravnavan na skup*' 
činskih zborih že na prvem zasedanju v novembru 1990. 

uskladijo z zveznim zakonom o zadrugah. Zakon o združen p 
kmetov je bil razveljavljen, ker je federacija z zakonom o zadrgi 
na novo uredila zadružništvo, pri čemer je v skladu z usta* ^ 
amandmaji postavila zadružništvo nazaj na klasične podlag®^ 
tem pa je federacija prekoračila svoja pooblastila, saj je v zv0LpU- 
zakonu o zadrugah uredila tudi vprašanja, ki sicer spadajo v 
bliško pristojnost, po drugi strani pa je zvezni zakon o za<3'£I/a 
nedorečen v nekaterih bistvenih delih /članstvo, deleži, jar" 
vračanje zadružne lastnine/. 

f)0@^ I 
Skupščina Republike Slovenije je pred sprejemom zV^Z

ono«' 
zakona o zadrugah opozarjala zvezne organe, da se z za* e(n | 
prekoračujejo pooblastila federacije in da je zakon v doloc 
delu nedorečen. Teh pripomb zvezni organi niso upo Š,tValotežaV 

je zvezni zakon zaradi svoje nedorečenosti povzročil nemalo s0 
zadrugam in drugim oblikam zadružnega organiziranja, ^ 
hotele svojo organiziranost uskladiti z njim. Prav tako ,e rerri0' 
povzročil veliko nezadovoljstva, saj je vračilo zadružnega P 
ženja omejil z rokom in vrsto premoženja. 

Po sprejemu ustavnega zakona za izvedbo ustavnega ^neg> 
maja XCVI k ustavi Republike Slovenije je na področju pf» sv6l 
urejanja zadružništva nastala pravna praznina. Zato je Izvr vje 
pripravil republiški zakon o zadrugah, v katerem je tudi P ^ru9e 

o vračanju zadružnega premoženja ter sredstev, ki so jih jrug" 
oziroma zadružne zveze združile, vložile ali prenesle e[,nC' 
pravne osebe. Rešitve v tem zakonu pa bodo upoštevale p b0 it 
sti zadružništva na Slovenskem. Zakon bo splošen, ve '®anjsK0' 
vse vrste zadružništva /kmetijsko, gozdarsko, stano 
obrtno, ribiško, potrošniško itd./. 

2. Zaradi predstavitve stanja na tem področju, zlasti pa ^ \e 
stanihreorganizacij kmetijskih zadružnih zvez v Slovenu • tr0tja 
imelo za posledico tudi odvzem njenega premoženja. I ^([)r 
prikazati spremembe predpisov in organizacije kmetijski!1 

nih zvez v Sloveniji po letu 1945. 

Vlogo prve povojne zadružne zveze je imel Iniciativni ^ 
odbor za Slovenijo /IZOS/ kot državni organ, ki ga je ze.oCjiin0^ 
ustanovilo predsedstvo Slovenskega narodnoosvo! rS|<a ' 
sveta. Njegova naloga je bila organizacijska, inštruK 
r6ViZiiSka- odaj"^ Sledi' mu Republiška poslovna zveza nabavno Pr 

združništva LRS /RPZ/, ustanovljena na ustanovnem sodiSC» 
zboru 3.9.1947 /vpisana v zadružni register Okrozneg 
v Ljubljani 25.9.1947/. Članice so bile okrajne Pos'° RPZ svul 

/OPZ/ pa tudi potrošniške zadruge, ki so imele P< 
poseben oddelek. ^ 

RPZ je oskrbovala kmetijske nabavno-prodajne in 
zadruge preko OPZ s potrošnim blagom in predme'eZ(iih P g. 
pod plansko razdeljevanje, pomagala pri oclkuPp7

0
oZjro<ina kjh 

sežkov kmetijskih pridelkov in organizirala po 0P^ih' kmeti|L|0 
jevnih zadrugah odkup prostih presežkov in <"u9 . prevZ itl 
pridelkov, imela je statistično službo, od IZOS-a P ^gje^ 
tudi informativno- poslovno revizijo svojih deja^gl 
zadrug.S 1.3.1948 je prevzela dejansko c,7nS pren%0/ 
IZOS-a, razen obrtniških zadrug. Formalno pa I® ' . pg, Št. j 
na podlagi 139. člena zakona o obrtništvu /Uradni . nje 0" j. 
50/, ko je pripadlo po likvidaciji preostalo pzadrU 

zbornici LRS za podpiranje in pospeševanje obri 
štva. 
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RPZ je prešla v likvidacijo po odločbi Ministrstva za kmetijstvo L°S z dne 29.4.1950, ki je obenem odredilo, da preide preostalo 
Premoženje na že dejansko ustanovljeno Republiško zvezo kme- 
čkih zadrug /RZKZ/. 

Ob množični reorganizaciji kmetijskih nabavno-prodajnih 
zadrug v splošne kmetijske zadruge/KZ/ in ustanavljanju novih KZ 
^ v aprilu in maju 1948 združujejo KZ po okrajnih ljudskih 
°aborih v okrajne zveze kmetijskih zadrug /OZKZ/. 

OZKZ povezujejo KZ v svojem okraju, razen kmečkih delovnih 
zadrug IKDZI in zadružnih ekonomij, ki se združijo do decembra 
950 v ustanovljene zadružne sklade, ti pa v Glavno direkcijo za 

*adružno kmetijstvo, ustanovljeno z odlokom o reorganiazciji ade LRS z dne 11.4.1951. 

OZKZ so 7.5.1950 ustanovile RZKZ, registrirano 7.6.1950. 

Na ta način je bil ustvarjen dvotirni sistem: KZ so bile povezane 
yZKz, te pa v RZKZ; KDZ in zadružne ekonomije pa v zadružne 

K|ade, ti pa v Glavno direkcijo za zadružno kmetijstvo. 

24.12.1951 je bila odpravljena Glavna direkcija za zadružno 
PJetijstvo, z zvezno uredbo z dne 7.5.1952 pa so bili zadružni 

adi pripojeni OZKZ. 

v ^
a H. rednem zboru RZKZ dne 4. in 5.7.1952 se je ta preimeno- a v Glavno zadružno zvezo LRS, registrirano 25.7.1952. 

Na ta način je bil ukinjen dvotirni sistem, ustvarjeno je bilo 
v ot 0 zadružno vodstvo za celotno kmetijsko zadružništvo 

trajnem in republiškem merilu. 

Do^i'avna zadružna zveza LRS je nadzorovala in revidirala celotno 
no anje včlanjenih OZKZ, v maju, juniju in juliju 1952 preime- 
te r?n'^ v okraine zadružne zveze /OZZ/. Poleg OZZ so bile članice 
ok i ne 2adružne zveze tudi posamezne zadruge, če se je njihov 'S raztezal na dva ali več okrajev. 

Ij V času so nastala tudi zadružna podjetja, ki so jih ustanav- 
Urorik Glavna zadružna zveza LRS in KZ, zadnje na podlagi 
iltv - 0 iz leta 1954 tudi obrate in samostojne obrate. S pripo- 
tioJ0 zadružnih skladov so prešla na OZKZ oziroma OZZ tudi Podietja skladov. 

^družna zveza Slovenije ima položaj, pravice, obveznosti in 
tvornosti sekcije v Gospodarski zbornici Slovenije. Po 13. 
,4/^zakona o Gospodarski zbornici Slovenije /Uradni list RS, št. 

ie pravna oseba. 
I^Novi zvezni zakon o zadrugah, ki velja za vse vrste zadrug in ne 
ia^r^^stijske zadruge, pa zopet bistveno spreminja status 

se
Pr®?vsem niso to več obvezne organizacije zadrug. Po 26. členu 

n|n|/ ■ ru90, zadružna podjetja /pravilno: podjetja v zadružni last- 
v druge oblike zadružnega organiziranja lahko združujejo adružne zveze 

6lgak°n dokaj obširno navaja naloge zadružnih zvez. Svojim 
zboli«9'11 dajejo strokovno in drugo pomoč pri organiziranju in 
Pri ' evanju njihovega poslovanja, sodelujejo s pristojnimi organi 
Stvo PreierTlanju predpisov in ukrepov, pomembnih za zadružni- 
eKoriV *adru*nih zvezah usklajujejo in uresničujejo članice svoje p0°™ske in poslovne interese, zadruga in druge članice lahko 
Ustr„ 

s,ii° zadružne zveze, da zanje organizirajo ali opravljajo re*ne posle 

Zor^!ru*ne zveze lahko organizirajo za svoje članice lastni nad- 
lieno rev'zijo ter s statutom Zadružne zveze Slovenije določijo ne Pristojnosti. 

inO* torej, da imamo lahko zadružne zveze, ki opravljajo 
Zadru* sko 'n cel° nadzorno ter revizijsko službo, lahko pa tudi Z en0 - e zveze, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, pa tudi take ln drugo dejavnostjo /kombinirane/. 

v ng5^' tega ima vsaka zadružna zveza lastnost pravne osebe, pr°tju s sedanjo pa se vpisuje v sodni register. 

Iah|^en 'ZOS-a, ki je bil tudi po svoji obliki državni organ, bi 
9°vorili o kontinuiteti vseh republiških zadružnih zvez. 

rVa ^ePubliška poslovna zveza nabavno-prodajnega zadruž- 

ništva LRS, ustanovljena leta 1947, je bila likvidirana z odločbo 
Ministrstva za kmetijstvo LRS leta 1950, vendar je isti organ 
prenesel njeno premoženje na istega leta ustanovljeno Republi- 
ško zvezo kmetijskih zadrug. Zlasti je pa nova zveza prevzela 
naloge prejšnje. 

RZKZ pa se je leta 1952 le preimenovala v Glavno zadružno 
zvezo LRS oziroma kasneje Slovenije. Obstajala je vse do 1961, ko 
je bila izbrisana iz sodnega registra. 

Od 1961 do 1972 nimamo republiške zadružne zveze. Vendar pa 
je treba upoštevati, da je nova Zadružna zveza SR Slovenije 
prevzela naloge Glavne zadružne zveze Slovenije,da je skratka 
stopila na njeno mesto in da bi jo bilo treba zaradi tega šteti za 
njeno pravno naslednico, vsaj z vidika upravičenosti do premože- 
nja Glavne zadružne zveze Slovenije. 

Sedanja Zadružna zveza Slovenije je kljub spremenjenemu 
položaju v celoti pravni naslednik zveze iz leta 1972. Po 142. členu 
zakona iz leta 1979 je morala le prilagoditi svojo organizacijo in 
uskladiti svoje samoupravne splošne akte z novim zakonom. 

Isto bo veljalo za zadružno zvezo kmetijskih zadrug v republi- 
škem merilu, ki bo nastala na podlagi novega zakona o zadrugah. 

3. V nadaljevanju podajamo prikaz predpisov o zadružni lastnini 
v našem pravnem sistemu, o načinu upravljanja v kmetijskih 
zadrugah, takratno agrarno politiko z ugotovitvami, kako je bilo 
odtujeno zadružno premoženje. 

Po prvem odstavku 14. člena ustave FLRJ iz leta 1946 /Uradni 
list FLRJ, št. 74/46/ so proizvajalna sredstva v Federativni ljudski 
republiki Jugoslaviji občeljudska imovina, to je imovina v rokah 
države, ali imovina ljudskih zadružnih organizacij ali imovina 
zasebnih fizičnih ali pravnih oseb 

Ustavni zakon o temeljih družbene in politične ureditve Federa- 
tivne ljudske republike Jugoslavije in zveznih organih oblasti iz 
leta 1953 /Uradni list FLRJ, št. 3/53/ pa zadružne lastnine več ne 
omenja. V prvem odstavku 4. člena le določa, da so družbena 
lastnina proizvajalnih sredstev, samouprava proizvajalcev 
v gospodarstvu in samouprava delovnega ljudstva v občini, mestu 
in okraju temelj družbene in politične ureditve države. 

V skladu s to ustavno določbo predpisuje 11. člen uredbe 
o kmetijskih zadrugah /Uradni list FLRJ, št. 5/54/, da je zadružno 
premoženje družbena last, z njim pa gospodari zadruga. 
Zadružno premoženje sestavljajo vse stvari, ki jih zadruga proiz- 
vede, in pa stvari in pravice, ki si jih zadruga pridobi ob ustanovitvi 
ali ob opravljanju svoje delavnosti. Zadružno premoženje se 
v nobenem primeru ne sme vzeti zadrugi. 

Zadružne lastnine nimamo vse do ustavnih amandmajev 
k zvezni in slovenski ustavi iz leta 1988 oziroma 1989. 

Zakon o podjetjih uvaja podjetja v zadružni lastnini, zakon 
o zadrugah pa v 3. odstavku 15. člena določa, da so zadružna 
lastnina deleži zadružnikov, sredstva, ustvarjena s poslovanjem 
zadruge, in sredstva, ki jih je zadruga kako drugače pridobila. 

Odločilen za usodo premoženja, pridobljenega z delom in 
poslovanjem zadrug in zadružnikov, pa je bil tudi sistem upravlja- 
nja kmetijskih zadrug. 

Po predpisih do leta 1954 so upravljali zadruge izključno le 
njihovi člani. Funkcijo poslovodnega organa je opravljal predsed- 
nik upravnega odbora, ki je bil obenem predsednik zadruge. 

Z uredbo o kmetijskih zadrugah iz leta 1954 in njenimi kasnej- 
šimi spremembmi pa se uvaja mešano upravljanje članov in delav- 
cev, ki preide kasneje s temeljnim zakonom o kmetijskih zadrugah 
iz leta 1965 /Uradni list SFRJ, št. 13/65 in 7/67/ praktično v pre- 
težno delavsko upravljanje. 

Po uredbi o kmetijskih zadrugah in njenih spremembah so 
morali biti v organih zadruge poleg zadružnikov tudi delavci 
podjetij, obratov in samostojnih obratov, ki jih je zadruga ustano- 
vila. Pravico do članstva in s tem do izvolitve v organe zadruge so 
imeli tudi delavci zadruge in njenih samostojnih obratov. Zakon iz 
leta 1965 pa je uvedel pojem delovne skupnosti, ki jo sestavljajo 
delavci in člani. 

Oba slovenska zakona o združevanju kmetov iz leta 1972 in iz 
leta 1979 oziroma 1986 /Uradni list SRS, št. 22/72 in Uradni lišt 
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SRS, št. 1/79 in 1/86/ sta uvedla v glavnem enakopravno odločanje 
članov in delavcev, novi zvezni zakon o zadrugah pa uvaja 
v skladu z ustavnimi amandmaji zopet upravljanje po zadružnikih, 
delavci le sodelujejo pri upravljanju. 

Po sprejeti resoluciji aprila 1957 Zvezne ljudske skupščine 
o perspektivnem razvoju kmetijstva in zadružništva in sklepih IX. 
plenuma SZDL iz leta 1959 je bil v skladu s spremenjeno agrarno 
politiko cilj rekonstrukcije kmetijstva ustanavljanje velikih sociali- 
stičnih proizvodnih enot, ki bodo sposobne na podlagi moderne 
tehnike in znanstvenih dognanj organizirati družbeni proces dela 
ob postopnem podružbljanju zemlje. Zaradi tega je treba skupaj 
z družbenimi kmetijskimi posestvi razvijati take kmetijske 
zadruge, ki naj s proizvodnim sodelovanjem s kmeti in lastnimi 
zadružnimi ekonomijami postanejo organizator moderne kmetij- 
ske proizvodnje. 

Težnja je bila, da bi dobili močne zadruge, ki naj bi se razvijale 
v agrokombinate. Kmetijske zadruge so se zaradi tega združevale, 
zlasti se pa tudi pripajale kombinatom. Temeljni zakon o kmetij- 
skih zadrugah je ta proces pospeševal, ko je določil, da se 
zadruge lahko spajajo tudi s podjetji oziroma da se jim pripajajo. 

Višek tega dogajanja oziroma najnižja raven zadružništva je bila 
ustvarjena z zakonom o ustanovitvi enotnih gospodarskih zbornic 
/Uradni list FLRJ, št. 22/62/, ki je ukinil vse zadružne zveze v Jugo- 
slaviji. Te so se pripojile zbornicam, namesto zadružnih zvez pa so 
se ustanovile pri zbornicah sekcije za zadružništvo in kooperacijo. 

V Sloveniji pa je Glavna zadružna zveza Slovenije prenehala 
delovati že dobro leto prej. Iz zadružnega registra pri Okrožnem 
gospodarskem sodišču v Ljubljani je razvidno, da je bila že 
7.7.1961 izbrisana iz registra. Dejansko pa je Glavna zadružna 
zveza Slovenije že prej opuščala svojo dejavnost. 

Vsi ti dejavniki so omogočali in spodbujali množična spajanja 
kmetijskih zadrug in njihovo pripajanje kmetijskim kombinatonrr, 
pa tudi drugim podjetjem. Pri tem je bilo formalno vse zakonito, 
dejansko pa je proti volji kmetov veliko premoženje, ustvarjeno 
z njihovim delom, prehajalo na nezadružne organizacije. 

Reakcija na to je bila kasneje 78. člen slovenske ustave iz leta 
1974, ki je tako odtujevanje zadružnega premoženja za v bodoče 
onemogočil, ko je vsakršno statusno spremembo enote kmetijske 
zadruge, v kateri so sredstva kmetov, vezal na njihovo soglasje. 
Tako ustavno določbo, ki je sicer sedaj z ustavnimi amandmaji 
odpravljena in je bila povzeta le še v 13. členu zakona o združeva- 
nju kmetov iz leta 1979 oziroma 1986 /ki pa je prenehal veljati/, je 
imela le slovenska ustava. 

4. Glede zakonske ureditve stanovanjskega zadružništva naj 
omenimo, da so stanovanjsko zadružništvo do leta 1974 urejali 
zvezni predpisi, in sicer najprej splošni zakon o zadrugah /Uradni 
list FLRJ, št. 59/46/. Po splošnem zakonu o zadrugah so bile 
stanovanjske zadruge opredeljene kot prostovoljne gospodarske 
organizacije, katerih naloga je bila graditev novih in obnova starih 
zgradb. Po 35. členu navedenega zakona je bila dolžnost državnih 
organov zgolj dodeljevanje poceni posojil kot pomoč države sta- 
novanjskemu zadružništvu. 

V letu 1959 je bil sprejet temeljni zakon o stanovanjskih zadru- 
gah, prečiščeno besedilo /Uradni list SFRJ, št. 1/68/. Po 96. členu 
zakona je bilo predvideno, da občina in druge družbenopolitične 
skupnosti podpirajo stanovanjske zadruge s svojo udeležbo pri 
financiranju zadružne stanovanjske izgradnje, s posojili po ugod- 
nih pogojih in v drugih oblikah. 

V skladu z ustavnimi spremembami, ki so bile sprejete leta 1972, 
je pristojnost glede stanovanjskega zadružništva prešla na repu- 
bliko. V SR Sloveniji je bil sprejet zakon o stanovanjskih zadrugah 
/Uradni list SRS, št. 37/74/, od leta 1981 pa stanovanjsko zadružni- 
štvo ureja zakon o stanovanjskem gospodarstvu /Uradni list SRS, 
št. 3/81, 34/83, 24/85, 1/86 in 11/88/. 

V celotnem obdobju delovanja stanovanjskih zadrug od leta 
1945 po naših ocenah stanovanjske zadruge niso bile deležne 
državne pomoči v obliki dodelitve stavbnih zemljišč, ki bi bila 
zadružna lastnina, brez nadomestila. Zato za stanovanjske 
zadruge ne pride v poštev vračanje zadružne lastnine. 

5. Obrtno zadružništvo ima v Republiki Sloveniji že dolgoletno 
tradicijo, saj je že leta 1856 v Ljubljani ustanovljeno prvo obrtno 
društvo za kreditiranje obrtnikov. 

V predvojnem obdobju so bile obstoječe obrtne zadruge gl®°® 
na sedanji razvoj obrti predvsem specializirane, združevale s" 
samostojne obrtnike ene stroke /zadruge dimnikarjev, mizarje^ 
čevljarjev, kovinarjev/, torej predvsem storitvene dejavnosti. 

V povojnem obdobju so pomembno vlogo za samostojni 
osebno delo odigrale obrtno-nabavno-prodajne zadruge žara" 
oskrbe s surovinami, orodjem in drugim materialom, ki ga takf® 
ni bilo mogoče dobiti v prosti prodaji. Te zadruge so se ustanav* 
Ijale v drugi polovici leta 1947, tako da je bila v vsakem okraju P 
ena obrtna-nabavno-prodajna zadruga, v kateri so bile zaS ' 
pane vse stroke obrtnikov, izjema je bila le Ljubljana, kjer so s 
obrtniki odločili za zadruge po strokah. 

Ob pospešeni obnovitvi in gradnji lahke in težke industrije se if 
tudi v obrtnem zadružništvu pokazala težnja po razvoju pr0' 
vodno obrtnih dejavnosti ter sodelovanju z združenim delo1^ 
Razvoj samostojnega osebnega dela, sodelovanje z OZD-i, po* 
zovanje tega v sistem samoupravnega združenega dela so nare

r?ne 
vali potrebo po združevanju samostojnih obrtnikov v obn" 
zadruge. Sprejetje zakona o združenem delu ter sprememb 
obrtne zakonodaje v letih 1979 in 1983 pa sta pripomogla k ra 
voju in izredni rasti obrtnih zadrug, saj se je njihovo štev 
povečalo po letu 1976 glede na prejšnje obdobje za 52,5 %• 

Pri pregledu in ocenjevanju razvoja obrtnih zadrug ugo'^. 
Ijamo, da je bil ta zelo različen po posameznih obdobjih in nep 
sredno odvisen od stopnje razvoja samostojnega osebnega °e ^ 
ta pa seveda od stopnje razvoja družbe, družbenoekonoms . 
odnosov in proizvajalnih sil v republiki in federaciji. V povez 
s tem pa je prav tako narekovala možnosti razvoja zakonodaja, 
se je prav tako spreminjala glede na navedeni razvoj. 

Posebnosti razvoja samostojnega osebnega dela so tako n®r® 
kovale razvoj in tudi odmiranje obrtnih zadrug. Ugotavljamo, o 
kar 60 % obrtnih zadrug takšnih, ki po času poslovanja ob®,vLju, 
razpon od 0 - 10 let. Zadruge, ki so nastale v povojnem obdo 
so delovale le krajši čas. 

Z namenom ugotoviti dejansko stanje obrtnega zadružni 
glede morebitnih pravnih naslednikov zadrug, ki jim je bilo n 
vično odvzeto zadružno premoženje z nacionali7acijo, smo iz |z 
anketo med vsemi obrtnimi zadrugami v Republiki S'9vellirug 
rezultatov ankete izhaja, da ni pravnih naslednikov obrtnih za 
iz tistega obdobja kakor tudi niso znani upravičenci do v

Qle 
zadružne lastnine, ki jim je bila odvzeta brez nadomestila 
na časovni trend poslovanja obrtnih zadrug v tistem obdoDl 
menimo, da je število potencialnih upravičencev do v 

zadružne lastnine minimalno. 
Vlada LRS je prenesla na Glavno zadružno zvezo LRS 

teljske pravice za več podjetij republiškega pomena, ki so D 
tedaj v pristojnosti Glavne direkcije za zadružno kmeti|SW vgta 
roma Sveta vlade LRS za kmetijstvo in gozdarstvo, pa tuO' 
vlade LRS za blagovni promet. 

Tako je z odločbo vlade LRS z dne 28.6.1952 prešlo v Pri®^5jjjetj® 
Glavne zadružne zveze podjetje Agrotehnika kot uvozno P vpj- 
za oskrbo zadružnega kmetijstva. V zadružni register je o ^ 
sano 14.11.1952. 1.1.1953 so se združila z Agrotehniko djetje 
samostojna podjetja Kooperativa - Slovenija, Zadružno p 
za izvoz in uvoz, Živinopromet, Zadružno kmetijstvo z g 
živine ter mesnih in živalskih proizvodov, Agroservis, P°°' venija 

vzdrževanje kmetijskih strojev, in Zadružna agencija - & 

v skupno podjetje Agrotehnika EXPORT-IMPORT. 
SQ j0 

Zaradi novih predpisov o zunanjetrgovinskem Pos'ov^,7Lhoi'<0, 

1.11.1954 Agrotehnika ponovno razdelila na Agro q0<- 
EXPORT- IMPORT, Kooperativa export-import, Gruoa 
t-import in Agroindus. 

Od leta 1953 do 1955 je prešlo na Glavno zadružno z ^ 
oziroma je ustanovila ta zveza še več podjetij, kot npr ^ovarn® 
nova, Zadružna mlekarna, Agroprogres, Slovenija- sadi . 
močnih krmil, Medex, vsa v Ljubljani, Mesna industrija peru'" 
pri Ljubljani, Hmezad v Žalcu, Drava-export v Mario • ^ str. 
nina Ptuj, in dr. /gl. tudi Zadružni leksikon FLRJ, Zagre 
302 in 303/. 

•' im9,nravicoUŽd® organizacija kot ustanovitelj že po samem zakf^p de|3vri0 Značilno za vsa zadružna podjetja je bilo, da je irn raVjco, ^ 
organizacija kot ustanovitelj že po samem zakonu i^ejavnos

u 
podjetje ni smelo opustiti ali spremeniti svoje 9'®vn

1<.tanovi'e'|. u .  i;—io rtrinadal US>1° 
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brez dovoljenja ustanovitelja, da je pripadal 
-zadružni organizaciji del dobička podjetja in 
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^drie® P'aCa,i zadružni organizaciji določen prispevek za njeno 

Usta° '6,u 1955 s0 bile zadružne organizacije izenačene z drugimi aHovitelji podjetij. 0 posebnih zadružnih podjetjih ni torej 
°90če več govoriti. 

*ad° I107®'' uredbe o KZ iz leta 1956 so se začele ustanavljati ružne poslovne zveze kot prostovoljna gospodarska združenja 
liain na' svoi'm Članicam pomagajo, da skupno uspešneje oprav- 10 9ospodarske in druge dejavnosti. 

2al? 2_1957 je bila na ustanovnem občnem zboru ustanovljena 
i na 

na poslovna zveza Slovenije. V njenem okviru so bili obrati 
"itak- a,i P°vsem industrijsko proizvodnjo, kot npr. farma krav 
sk *ar'c v Zadobrovi, farma bekonov v Ihanu, farma rac v Dol- 

in dr. 

0 združevanju in poslovnem sodelovanju /Uradni list 
nadai Pa ie v 'ler,u določil, da poslovne zveze lahko v ma z d®1001 le kot poslovna združenja. Po tem zakonu je 
°bra/U 1960 Zadružna poslovna zveza prešla v likvidacijo, njeni 1 so se pa osamosvojili. 

p_ 
sPon .členu zakona o združevanju kmetov iz leta 1972 je bilo 
Ustan ■ °. sprejeto na ustanovnem občnem zboru 6. julija 1972, 
ni*ac°V''ena Zadružna zveza SR Slovenije kot prostovoljna orga- si«jd 13 KZ' obra,ov za kooperacijo, posebnih OZD, samoupravnih s D(?.nos'' lastnikov gozdov in poslovnih združenj, ki se ukvarjajo sPeševanjem kmetijstva. 

?born°n 'e določal, da ie Zadružna zveza članica Gospodarske 
re9isi 6 Slovenije, da je pravna oseba in se vpiše v zadružni z g 'er Pfi Okrožnem gospodarskem sodišču. Če se ukvarja 
Pred Podarsk° dejavnostjo, se za tako poslovanje uporabljajo 
krnB,„ ' 0 poslovnih združenjih, če ni z zakonom o združevanju net°v drugače določeno. 

^J[u9a. posebna OZD oziroma poslovno združenje, ki je član 
niCo ?ne zveze SRS, se ni dolžno včlaniti v Gospodarsko zbor- 
skuDn Pa je Član zveze obrat za kooperacijo ali samoupravna 
p|ačatfSL lastnik°v gozdov, se odbije od prispevka, ki ga mora zbornici, sorazmerni znesek. 

5°n.° združevanju kmetov/Uradni list SRS, št. 1/79 in 1/86/pa 
sloven

V°'BrTI 12 členu zopet spremenil status Zadružne zveze 9ih 0r„
)e'.Namesto prejšnje prostovoljne organizacije KZ in dru- 

Sadruž."izacii je nova zveza obvezna organizacija KZ, temeljnih v seSia"!h or9anizacij in temeljnih organizacij združenega dela 
*acije k" Obvezne članice so tudi temeljne in delovne organi- 
r,etlanh°0p®ran,ov' Ta zakon i6 prenehal veljati z zakonom o pre- 5t. i4/Qry

e'iavr,osti zakona o združevanju kmetov /Uradni list RS, 
*adružn Se P® uP°rablia do uskladitve organiziranosti 
Sk'm zveze z zveznim zakonom o zadrugah oziroma republi- akonom o zadrugah. 

'avo°dnH/0''no pa se ^^l*0 včlanijo OZD, ki se ukvarjajo s prede- s Proiz avo in Prometom s kmetijskimi ali gozdnimi proizvodi, 
°Prem0

Vodni° ali Prometom z reprodukcijskim materialom ali ?S6be . Za kmetijstvo ali gozdarstvo, in druge družbene pravne 
'n je n'.kl se ukvarjajo s pospeševanjem kmetijstva ali gozdarstva 

I novo delovanje v skladu z delovanjem zveze. 

žadru^ed Subjekti, ki opravljajo blagovni promet, ni potrošniških 

*asebn?tn' pr°met opravljajo podjetja v vseh oblikah lastnine in "jeni nra ?vci - 'izične osebe. Ker potrošniške zadruge oziroma 
P°tr0»' nasledniki ne obstajajo, menimo, da se premoženje 

s,ninn zadrug, ki je brez nadomestila prešlo v družbeno • ne bo vračalo. 

1*1 je bita*0* 0 obsegu premoženja nekdanjih potrošniških zadrug, 
Pestila „ aradi organizacijskih in statusnih sprememb brez nado- 
Podatko neseno drugim uporabnikom, ni mogoče zbrati. Do teh V aružhV ''' morebiti lahko prišli le z anketiranjem trgovcev r9ziiCn0

e.nern sektorju, vendar pa ni pričakovati, da bi zaradi stl interesov prišli do resničnih podatkov. 
7, ^ 

v sklatju
Pr'kaz stanja glede vračanja zadružnega premoženja še 

^.^retariS 37 c'enom zveznega zakona o zadrugah je Republiški Pri krne.'at za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zbiral podatke Vse in drugih zadrugah ter Zadružni zvezi Slovenije. Ker u9e niso odgovorile na vprašalnik, je ocena dejanskega 

Por°čevalec 

stanja nepopolna, vendar že kaže na obseg premoženja, ki bi ga 
bilo treba iz družbene lastnine vrniti v zadružno lastnino, če bi 
vračanje potekalo po 37. členu zveznega zakona. 

Na vprašalnik je do 24.6.1990 odgovorilo 18 kmetijskih zadrug 
oziroma temeljnih zadružnih organizacij in Zadružna zveza Slove- 
nije. 

Po doslej zbranih podatkih bi bilo treba vrniti v zadružno last- 
nino: 1678 ha gozdov, 1000 ha kmetijskih zemljišč, 5 ha vinogra- 
dov, 2 hleva, 1 oljarno, 3 delavnice oz. proizvodne prostore, 
1 mlekarno, 4,5 zaružnega doma, 1 skladišče, 7 trgovskih lokalov, 
13 stavb oziroma gospodarskih poslopij, 156 strojev, 18 vozil, 602 
glav živine, 27 stavbnih parcel, hotel z 11 sobami, 1 poslovno 
stavbo, 24 stanovanj, del 11 agroservisov in del 5 podjetij. 

V Republiki Sloveniji pa je bila sprejeta odločitev, da se 
v zadružno lastnino vrnejo vse zadružno premoženje in tudi sred- 
stva, ki so jih zadruge in zadružne zveze združevale, vlagale 
oziroma prenesle v podjetja ali druge pravne osebe. Tega premo- 
ženja pa je bistveno več, saj se ugotavlja, da je bilo po drugi 
svetovni vojni okoli 30 % celotnega nacionalnega premoženja 
v Sloveniji v zadružni lastnini. 

8. Zakon je torej treba izdati, ker se zvezni zakon o zadrugah na 
območju Republike Slovenije ne uporablja in je sedaj na tem 
področju pravna praznina. V tem zakonu pa je treba dati tudi 
podlage za vračanje zadružnega premoženja ter združenih, vlože- 
nih oziroma prenesenih sredstev zadrug in zadružnih zvez. 

III. CILJI, KI SE ŽELE Z ZAKONOM DOSEČI, IN 
NAČELA, NA KATERIH BO TEMELJIL ZAKON 

Cilji tega zakonskega urejanja so predvsem: 

- urediti zadružništvo na Slovenskem tako, da bodo upošte- 
vane njegove posebnosti, da bo pri zadružnikih močan interes za 
združevanje v zadruge, ki naj kot pravna oseba delujejo kot 
gospodarski in tržni subjekt; 

- članom zadrug in zadružnih zvez zagotoviti primerno varstvo: 
- zavarovati koristi tretjih, ki poslujejo ali drugače sodelujejo 

z zadrugami oziroma zadružnimi zvezami; 
- zagotoviti oblikovanje in delo organov zadruge v interesu 

zadružnikov ; 
- zagotoviti zadrugi premoženje, s katerim bo lahko nastopala 

kot enakopraven gospodarski subjekt; 
- ponovno uvesti revizijo kot nadzorno in svetovalno službo 

z namenom varstva članov zadruge in tretjih oseb; 
- vrniti v zadružno lastnino premoženje, ki je bilo odvzeto 

zadrugam oziroma zadružnim zvezam brez nadomestila in je bilo 
preneseno v družbeno lastnino, in sredstva, ki so jih zadruge 
oziroma zadružne zveze združile, vložile ali prenesle v podjetja ali 
druge pravne osebe; 

- odpraviti oziroma vsaj omiliti krivice, ki so bile zadrugam, 
zadružnikom in zadružnim zvezam povzročene z ukinitvijo 
zadružne lastnine in njenim prenosom v družbene organizacije; 

- dati podlago za delo in razvoj zadružništva ne glede na 
različne vrste zadrug in različne interese, zaradi katerih se zadruž- 
niki združujejo v zadruge. 

Zak6n bo temeljil na načelih, da: 

- zadružništvo temelji na klasičnih načelih pospeševanja 
gospodarskih koristi članov, prostovoljnem pristopu, svobodnem 
izstopu, enakopravnem sodelovanju in upravljanju članov; 

- je zadružna lastnina enakopravna z družbeno in zasebno 
lastnino; 

- je zadružna lastnina temelj zadružništva /ni zadruge brez 
zadružne lastnine/; 

- je treba po načelih pravičnosti vrniti v zadružno lastnino vse 
družbeno premoženje, ki je bilo zadrugam oziroma zadružnim 
zvezam z organizacijskimi oziroma statusnimi soremembami odv- 
zeto brez odškodnine, in sredstva, ki so jih zadruge oziroma 
zadružne zveze združile, vložile oziroma prenesle v podjetja ali 
druge pravne osebe. 

IV. GLAVNE REŠITVE 

1. Zakon naj bi določil, da je zadruga pravna oseba, v katero je 
združeno vnaprej nedoločeno število članov ,ki ima namen pospe- 
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-Sevati koristi svojih članov ter temelji na prostovoljnem pristopu, 
svobodnem izstopu, enakopravnem sodelovanju in upravljanju 
članov. Zadruga je lahko ustanoviteljica ali delničarka v podjetjih, 
se s tem uresničuje namen, zaradi katerega je bila ustanovljena, 

2. Zadruga lahko opravlja eno ali več dejavnosti, ki jih določajo 
zadružna pravila. 

3. Zadrugo lahko ustanovijo najmanj tri fizične oziroma pravne 
osebe, ustanovi se z aktom o ustanovitvi, katerega obvezen 
sestavni del so tudi zadružna pravila. Zakon bo določil vsebino 
ustanovnega akta in zadružnih pravil ter obveznost vpisa zadruge 
v sodni register, s čimer pridobi zadruga pravno in poslovno 
sposobnost. Glede vpisa v register, imena, firme, sedeža, dejavno- 
sti in zastopanja se za zadruge smiselno uporabljajo predpisi 
o podjetjih. 

4. Zakon bo podrobneje določil pogoje in postopek za sprejem 
v članstvo oziroma za prenehanje članstva. Zadruga bo morala 
voditi imenik članov, ki bo javna knjiga. Nevcdenje imenika bo 
določeno za prekršek, za katerega bo predpisana kazen. 

5. Kot obvezna organa zadruge bosta določena občni zbor in 
predsednik zadruge, za zadruge, ki imajo deset oziroma več 
članov, pa tudi upravni odbor. Zadruga pa ima lahko tudi druge 
organe, kot npr. nadzorni odbor, direktorja itd. 

Občni zbor je najvišji organ upravljanja zadruge Na občnem 
zboru odločajo vsi člani, če niso z zadružnimi pravili določili, da 
na občnem zboru odločajo predstavniki, ki jih člani izvolijo. V vsa- 
kem primeru pa bo treba pred odločanjem predstavnikov na 
občnem zboru organizirati delne zbore, na katerih bodo predstav- 
niki pridobili stališče članov. 

Predsednik zadruge predstavlja in zastopa zadrugo in je po 
svojem položaju predsednik upravnega odbora, če ga zadruga 
ima Predsednik zadruge bo praviloma eden izmed članov 
zadruge Upravni odbor sklicuje občni zbor, uresničuje sklepe 
občnega zbora in skrbi za smotrno poslovanje in organizacijo 
dejavnosti zadruge. 

Nadzorni odbor nadzira celotno delo in poslovanje predsednika 
zadruge, upravnega odbora, direktorja in delavcev s posebnimi 
pooblastili in odgovornostmi ter skrbi, da je občnemu zboru 
pravočasno predložen letni obračun. 

Direktor zadruge ni obvezen organ. Direktorja imajo tiste 
zadruge, ki imajo to predvideno v zadružnih pravilih. Direktor 
opravlja tiste naloge, ki mu jih določajo zadružna pravila oziroma 
mu jih dodelita predsednik zadruge ali občni zbor. 

6. Premoženje zadruge sestavljajo stvari, pravice in denar, ki so 
nastali iz deleža članov in drugih virov, ki jih je zadruga pridobila 
pri svojem poslovanju. Zadružno premoženje ;e v zadružni last- 
nini, za katero veljajo predpisi o lastninski pravici. 

7. Zakon bo določil obvezno plačilo deležev v denarnem ali 
nedenarnem znesku, s tem da bo treba eno četrtino obveznega 
deleža vplačati v roku, ki ga bodo določila zadružna pravila. 
Preostali del deleža pa lahko v skladu s pravili zadružnik plača iz 
dobička ali iz drugih virov. Deleži se bodo valorizirali v skladu 
z zadružnimi pravili oziroma s sklepi občnega zbora. Vplačani 
deleži bodo vračljivi v valoriziranem znesku. Že plačani deleži 
sedanjih članov zadrug se jim bodo vštevali v novi delež v valorizi- 
rani višini, če pa bodo presegli višino novega deleža, se jim bo 
razlika vrnila. 

8. Zadruga bo odgovarjala za svoje obvezncsti z vsem svojim 
premoženjem. Ob stečaju pa bodo odgovarjali tudi člani zadruge 
za primanjkljaj v obsegu, kot ga bodo določila zadružna pravila, 
če sredstva zadruge ne bodo zadoščala za poplačilo obveznosti. 
Skupaj s člani bodo odgovarjali tudi bivši člani eno leto po izteku 
poslovnega leta, v katerem jim je članstvo prenehalo, njihova 
odgovornost pa ne more biti večja kot takrat, ko jim je prenehalo 
članstvo, in tudi ne večja od odgovornosti članov. V firmi zadruge 
je treba določiti tudi odgovornost članov za obveznosti zadruge. 

9. Zakon bo določil posebnosti letnega obračuna za zadruge in 
način njegovega sprejemanja. 

10. Zakon bo določil tudi obveznost oblikovanja obveznih 
rezerv, oblikovanje drugih skladov pa bo prepustil zadružnim 
pravilom. V njih bo določeno tudi, kako se ob izstopu oziroma 
prenehanju zadruge razdelijo skladi med člane. 
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11. Zakon bo določil načine prenehanja zadruge in način deli'v6 

preostalega premoženja. Premoženje, ki ga bodo zadruge prid?" 
bile z vračanjem odvzete zadružne lastnine in vračanjem vložen^ 
združenih oziroma prenesenih sredstev, pa po osnovnem bes« 
dilu ne bo deljivo med člane; po 1. varianti bi se preneslo n 

ustrezno zadružno zvezo; po drugi pa bi bilo deljivo. 

12. Zakon bo predpisal obvezno združevanje zadrug v zadruž^ 
zveze. Določil bo okvirne naloge zadružnih zvez in da i"13' 
zadružne zveze v načelu položaj zadrug. 

13. Zaradi zagotovitve enakopravnega položaja zadružne la5' 
nlne ter zadrug in zadružnih zvez kot subjektov bo zakon zarj 
navezave na zakon o privatizaciji podjetij v variantni rešitvi ob* 
zal Agencijo Republike Slovenije za privatizacijo, da pri svol« 
delu skrbi tudi za zadružno lastnino. 

14. Po letu 1961 bo zakon prvič določil, da se v zadrugah izva'a 

revizija v skladu s posebnimi predpisi, ki se še pripravljajo. 

15. V zakonu bodo določeni tudi pogoji in način vrač3"|® 
zadružnega premoženja ter združenih, vloženih ali prenese^1 _ 
sredstev zadrug oziroma zadružnih zvez v podjetja oziroma dru« 
pravne osebe. 

16. Zakon bo vseboval kazensko določbo o prekrških in sank0 

jah zanje za dejanja, ki so v nasprotju s tem zakonom. 

17. V prehodnih in končnih določbah bodo predpisani postoP^ 
roki, organi za uskladitev organiziranosti obstoječih zadrug ^ 
drugih oblik zadružnega organiziranja s tem zakonom. Razve

ke(n 
Ijeni bodo predpisi, ki urejajo zadružništvo v stanovanj 0 
gospodarstvu in obrtništvu. Zakon naj bi začel veljati osmi da 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Z uveljavitvijo zakona ne bodo nastale finančne P0S'edLCjetj9' 
proračune družbenopolitičnih skupnosti in tudi ne za . ora,~ 
organizacije in skupnosti, razen za tiste zadruge, ki bodo ^ v(1e 
uskladiti svojo organizacijo z novim zakonom, in za tiste P 
osebe, ki so neodplačno prejele bivšo zadružno lastnino ° of1\3 
morajo vrniti sredstva, ki so jih vanje vložile, združile oz ^ 
prenesle zadruge oziroma zadružne zveze. Pri tem ni ""Lora18 

bodo za to potrebovale finančna sredstva, temveč bodo 
zadrugam oziroma zadružnim zvezam zagotoviti delež; ^nj,j 
podjetjih in soupravljanje oziroma se bodo morala v rta' Ll}neg2 
tako pridobljena sredstva. Gre torej za prenos bivšega zadr Q 
premoženja iz družbene lastnine ponovno v zadružno las 

Uresničevanje tega zakona pomeni: 
užneSf 

- za zadruge in zadružne zveze ter druge oblike zad grgapi- 
organiziranja, da bodo morale v dveh letih uskladiti svojo 
zacijo s tem zakonom; 

- za člane zadrug, da bodo morali obvezno vplačati delei ^ 

- za zadruge in zadružne zveze, ki bodo zahtevale ^neSe- 
zadružnega premoženja oziroma združenih, vloženih ali ^otrebCe 

nih sredstev, veliko dela pri pridobivanju podatkov m P | zarje 

dokumentacije, da bodo zahtevke lahko vložile, |<ar P, zadru*n8 

novo in zapleteno nalogo, še zlasti ker jim je ,nninizve< 
lastnina odvzeta po sili zakona, ni pa to evidentirano in ^ 
v zemljiški knjigi. To povečano delo pa je zanemarljiv 
korist, ki jo bodo z vrnitvijo lastnine imele; ^ 

- za republiške upravne organe, ki bodo Preverialj 
utemeljenosti zahtevkov za vračilo in usmerjali spor družne9 
zadrug in podjetij za določitev in vračilo bivšega krT,etijstvf'' 
premoženja, nove naloge. Republiški sekretariat za jegvCa, ' 
gozdarstvo in prehrano bo zato potreboval 2 n0V®. iu t»o tflB

n. 
sicer enega dipl.pravnika in enega dipl.ekonomista, J preij1 

za to delo še posebej usposobiti. Vračalo se bo preo . na d< 
ženje kmetijskih zadrug in kmetijskih zadružnih zve .j p0goj'z 

gih področjih po oceni ustreznih resorjev niso izpolni 
vračanje bivšega zadružnega premoženja. 

- za sodišča - nepravdne oddelke več dela in nov^ ^ n® 
vendar za to ne bodo potrebni posebno izpopolnje 
novi delavci; 

poro če**1 



~ za sodišča - zemljiškoknjižne oddelke - več dela, vendar za 10 novi delavci ne bodo potrebni; 

~ za geodetske uprave: več dela ob odmerah zemljišč 
zadružni lastnini in vpisi v zemljiški kataster, vendar ocenjujemo, Qa za to novi delavci ne bodo potrebni. 

~ za Agencijo Republike Slovenije za privatizacijo dodatne 

naloge pri skrbi za zavarovanje zadružnega premoženje, če bo 
sprejeta variantna rešitev v tem zakonu in v zakonu o privatizaciji 
podjetij. 

Vse to pa ne pomeni trajno povečanega obsega nalog, temveč 
le za določen čas, dokler zakon ne bo uresničen. 

7a uresničevanje zakona ne bo treba izdati podzakonskih aktov. 

OSNUTEK ZAKONA o zadrugah 

1 SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
im U9a 'e or9anizaciia vnaprej nedoločenega števila članov, ki 
te namen pospeševati gospodarske koristi svojih članov ter melji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu, enako- 
p av nem sodelovanju in upravljanju članov. 

b^ruga je lahko udeležena v podjetjih in drugih pravnih ose- 
?m' se s ,0 udeležbo uresničuje namen, zaradi katerega je bila aaruga ustanovljena. 

J V.ICII 
v ^

adruga lahko opravlja eno ali več dejavnosti, če izpolnjuje za 
ak0 od teh dejavnosti predpisane pogoje. 

skfe tako določajo zadružna pravila, lahko zadruga posle, ki jih 
v - ®Pa s svojimi člani, sklepa tudi z drugimi osebami, vendar ne 
p kem obsegu, da bi imelo sodelovanje s člani podrejen pomen. 
v„50dba ali drug pravni posel, sklenjen v nasprotju s to prepo al°. je veljaven. 

d0?aP°dlagi poslovanja s svojimi člani ali na drugi podlagi, 
'Bn' z zakonom, imajo zadruge lahko posebne olajšave pri 

kovanju 

"■ ustanovitev zadruge 

> j. cien 
°seb lahk0 ustanovijo najmanj tri fizične oziroma pravne p0 i ■ Ustanovitelji zadruge, ki so fizične osebe, morajo biti 

'°vno sposobni. 

v Us,anovljeno zadrugo se lahko pod pogoji, določenimi aružnih pravilih, včlanijo fizične oziroma pravne osebe. 

Zati 4" C,en ru9a se ustanovi s sprejetjem akta o ustanovitvi. 

^a'anovi<veni akt vsebuje: 1) imena in naslove oziroma sedeže 
o i*JI<rV',el'ev' ^ sklep o sprejemu zadružnih pravil, 3) sklep 
ž ja. "tvi organov zadruge, ki jih mora zadruga izvoli ti v skladu 
opraJ?.noni in s svojimi pravili, razen če so osebe, ki bodo prvič 
4) dat 

e dolžnosti teh organov, določene že v zadružnih pravilih, 
iJstan . 'n krai ustanovnega občnega zbora, 5) podpise vseh 
*3drii0Vil8l'ev 0?3 Obvezni sestavni del akta o ustanovitvi 9e so zadružna pravila. 

Zad 5- člen ružna pravila morajo vsebovati zlasti: 

2) rt"® (,irm°> in sedež zadruge, 3) Jielavnost zadruge, 
4) "0rebitne posebne pogoje za sprejem v članstvo, 

ZadrUQ
0re,3i'ne posebne pogoje, zlasti odpovedni rok za izstop iz 

5) ra
9®' 

6) d °9e, na podlagi katerih je lahko član izključen iz zadruge, 
°')vezn h ' mora vpisati vsak član (obvezni delež), število ^9|6j deležev, če morajo člani vpisati več kot en obvezni 
števju pa Podlago za določitev višine obveznega deleža ali 
°bve?n ol>Veznih deležev, če morajo posamezni člani vpisati 

C'e'e* v raz|itni višini oziroma različno število obveznih 
'n način vplačila za najmanj eno četrtino obveznega 

8) druge obveznosti članov, zlasti glede sodelovanja z zadrugo, 
oziroma pogoje, pod katerimi se lahko takšne obveznosti uvedejo 
oziroma povečajo, 

9) odgovornost za obveznosti zadruge, 
10) podlago za razporeditev presežka ter za poravnavo more 

bitnih izgub pri poslovanju, 
11) določbe o sklicu in odločanju občnega zbora, če je občni 

zbor sestavljen iz predstavnikov, pa tudi o izvolitvi, odpoklicu in 
dobi, za katero so izvoljeni predstavniki, 

12) določbe o delovnem področju, izvolitvi, odpoklicu in man- 
dat ni dobi predsednika in drugih organov zadruge, 

13) določbe o zastopanju in predstavljanju zadruge, 
14) način obveščanja članov o sklepih občnega zbora in določbe 
o poslovni tajnosti, 

15) način delitve premoženja, ki preostane po poplačilu upnikov 
in vračilu deležev v likvidacijskem ali stečajnem postopku, ozi- 
roma namen tega premoženja, če se ne razdeli med člane. 

6. člen 
Z vpisom akta o ustanovitvi v sodni register pridobi zadruga 

pravno in poslovno sposobnost. 

III. ČLANSTVO 

1. Sprejem v članstvo po ustanovitvi zadruge 

7. člen 
Podlaga za sprejem v članstvo je datirana pisna pristopna 

izjava, iz katere izhaja, da se podpisnik strinja s pravicami, obvez- 
nost mi in odgovornostmi, ki jih določajo zadružna pravila. 

Pristopna izjava mora posebej vsebovati znesek in število 
zadružnih deležev, ki jih je pripravljen prevzeti podpisnik kot član 
zadruge, ter izjavo, da so mu znane določbe zadružnih pravil 
o jamstvu. Zadružna pravila lahko določajo, da članstvo nastane 
z dnem, ko organ zadruge, določen v zadružnih pravilih, sprejme 
sklep o o?; sprejemu pristopne izjave, ali pa že z dnem, ko je 
zadruga preje la pristopno izjavo. V vsakem primeru pa mora 
zadruga najkasneje v 60 dneh po prejemu pristopne izjave pisno 
obvestiti podpisnika, s katerim dnem je bil sprejet v članstvo. 

če v roku iz prejšnjega odstavka zadruga ni obvestila podpis- 
nika o svoji odločitvi, se šteje, da je pristopna izjava zavrnjena. 
Zadružna pravila lahko določajo, da ima oseba, katere pristopna 
izjava je bila zavrnjena, pravico do pritožbe na občni zbor ali drug 
organ zadruge 

Drugostopenjski organ mora o pritožbi odločiti in poslati svoj 
sklep osebi, ki je vložila pritožbo, v 30 dneh po njenem prejemu. 

Če zadruga v predpisanem roku ni obvestila podpisnika o spre- 
jetju v članstvo oziroma o pritožbi, se šteje, da je pristopna izjava 
oziroma pritožba zavrnjena.) 

/Varianta k četrtemu odstavku: Če je bila pristopna izjava zavr- 
njena, vendar ne s sklepom občnega zbora, mora zadruga obve- 
stiti podpisnika, da lahko v 30 dneh po prejemu obvestila vloži 
pritožbo. O pritožbi odloča poseben organ, ki po zadružnih pravi- 
lih rešuje pritožbe članov /npr. odbor za pritožbe/, če takšnega 
organa zadruga nima, pa občni zbor zadruge. Zadružna pravila 
lahko določijo daljši rok za vložitev pritožbe./ 2. Prenehanje član- 
stva v 

8. člen 
Članstvo preneha z izstopom, izključitvijo, smrtjo fizične osebe, 

prenehanjem pravne osebe oziroma s prenehanjem zadruge. 
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9. člen 
Član lahko izstopi iz zadruge na podlagi pisne odpovedi. 

Članstvo preneha z dnem, ko je zadruga prejela pisno odpoved, 
če zadružna pravila ne določajo drugače. Zadruga mora v 30 dneh 
potrditi odpoved članstva. Če zadruga odpovedi ni potrdila, članu 
ni treba ponoviti odpovedi. 

Zadružna pravila lahko za izstop določijo odpovedni rok in tudi 
druge pogoje, vendar ti pogoji ne smejo glede na namen in dejav 
nost zadruge pretirano oteževati ali celo onemogočati izstopa 
člana iz zadruge. 

10. člen 
Zadružna pravila določajo razloge, zaradi katerih je mogoče 

izključiti člana iz zadruge. Ne glede na to pa je član izključen iz 
zadruge v primeru, če ne izpolni obveznosti glede vplačila prevze- 
tega deleža niti v nadaljnjih 30 dneh po pismenem opominu, ki mu 
ga je zadruga poslala s priporočenim pismom, in je bil v opominu 
na to opozorjen. 

O izključitvi odloča organ, ki ga določajo zadružna pravila. Pred 
izrekom o izključitvi mora imeti član možnost, da se pojasni vsa 
dejstva in okoliščine, pomembne za odločitev. 

Sklep o izključitvi mora biti obrazložen. 
Če izključitve ni izrekel občni zbor, mora sklep vsebovati tudi 

o?; pouk, da se lahko izključeni član v 30 dneh od prejema sklepa 
pritoži na organ, ki rešuje pritožbe članov, če takšnega organa 
zadruga nima, pa na občni zbor. Zadružna pravila lahko določijo 
daljši rok za vložitev pritožbe. 

Drugostopenjski organ mora odločiti in poslati pritožniku sklep 
v 30 dneh, potem ko je prejel pritožbo, sicer se šteje, da je pritožba 
zavrnjena. 

Izključeni član zahteva varstvo svojih pravic pred pristojnim 
rednim sodiščem v 30 dneh po prejemu sklepa, s katerim je izre 
kel izključitev občni zbor ali s katerim je potrjen sklep prvos 
topenjskega organa o izključitvi, oziroma v 30 dneh po izteku 
roka, v katerem bi moral občni zbor ali drug organ zadruge, ki 
rešuje pritožbe članov, odločiti o pritožbi. 

11. člen 
Z dnem, ko preneha članstvo, prenehajo upravljalske pravice in 

dolžnosti, ne prenehajo pa premoženjskopravne pravice,pravne 
pravice in obveznosti določene s pogodbo, z zadružnimi pravili 
oziroma zakonom. 

12. člen 
Zadruga tekoče vodi članski imenik , v katerega se vpisujejo 

ustanovitelji, nato pa drugi člani po vrstnem redu, kakor so bili 
sprejeti.Imenik članov je javna knjiga. 

V članski imenik je treba vpisati ime in prebivališče oziroma 
sedež vsakega člana, datum nastanka članstva, število deležev, ki 
jih je član vpisal, datum in znesek vplačila, datum in razlog 
prenehanja članstva ter datum izplačila deleža. 

Pristopne in odpovedne izjave ter druge listine v zvezi s prene 
hanjem članstva mora zadruga trajno hraniti. 

Vsak član, upnik zadruge ali druga oseba, ki ima pravni interes, 
lahko zahteva vpogled v članski imenik in izpisek na svoje stroške. 

i 

IV. ORGANI ZADRUGE 

1. Skupna določba 

13. člen 
Zadruga ima občni zbor in predsednika zadruge. Zadruga, ki 

ima 10 oziroma več članov, ima tudi upravni odbor. V skladu 
z zadružnimi pravili ima zadruga lahko nadzorni odbor, direktorja 
in druge organe. 

2. Občni zbor 
14. člen 

Najvišji organ upravljanja zadruge je občni zbor članov. Občni 
zbor odloča: 

1) o sprejemu, spremembah in dopolnitvah zadružnih pravil, 

2) o sprejemu letnega obračuna, uporabi presežka in poravnavi 
izgube, 

3) o izvolitvi in odpoklicu predsednika zadruge, članov upravne 
ga in nadzornega odbora'ter direktorja, razen: 

- če v skladu s posebnim zakonom ali kolektivno pogodb® 
delavci, zaposleni v zadrugi ( variantni dodatek: oziroma podjetl" 
v zadružni lastnini), sodelujejo pri upravljanju zadruge tako. da 

volijo in odpokličejo določeno število članov upravnega odbor® 
oziroma nadzornega odbora; 

- če zadružna pravila določajo, da direktorja zadruge v°" 
oziroma odpokliče upravni ali nadzorni odbor, 

4) o izdaji vrednostnih papirjev, 
5) o statusnih spremembah in prenehanju zadruge, 
6) o drugih vprašanjih, ki niso v pristojnosti drugih organo 

zadruge. 

Član oziroma njegov zakoniti zastopnik lahko za sodelovanje i" 
odločanje na občnem zboru pisno pooblasti drugega člana, c 

zadružna pravila ne določajo drugače. 

15. člen 
Zaradi velikega števila članov, velikosti območja, na katereni 

zadruga sodeluje s člani, različnih dejavnosti in podobnih raz 
gov lahko zadružna pravila določijo, da se zadeve iz pristoj n°s . 
občnega zbora vseh članov v celoti ali deloma prenesejo na obe 
zbor, sestavljen iz predstavnikov, ki so jih izvolili člani. Na obe 
zbor, sestavljen iz predstavnikov, ni mogoče prenesti obravna 
in sklepanja o revizijskem poročilu. 

Vabilo za občni zbor predstavnikov mora vsebovati tudi kr^ 
datum in uro za predhodne zbore članov po posameznih oe 
zadruge (delne zbore), v katerih člani volijo svoje predstav n 
Na delnih zborih člani obravnavajo vprašanja z dnevnega red ^ 
izvolijo svoje predstavnike za občni zbor. Če zadružna Prav 

določajo drugače, za delni zbor smiselno veljajo določbe o o 
nem zboru vseh članov. 

Posameznega predstavnika volijo vsi člani v določenem dej" 
zadruge, pri čemer pa mora biti vsakemu članu zagotovljena 
na pravica. 

Za predstavnika je lahko izvoljena poslovno sposobna 
oseba, ki je član zadruge ali zakoniti zastopnik člana, Pa

kega, 
poslovno sposobna fizična oseba, ki je na podlagi slans ana 
delovnega ali kakšnega drugega pravnega razmerja pove 
s pravno osebo - članico zadruge. 

(T\6^ 
Skupaj s predstavniki lahko člani izvolijo tudi njihove na 

nike. 

Način izvolitve predstavnikov in njihovih namestnikov', 
datno dobo, če predstavniki niso izvoljeni za vsak ob " rejajo 
posebej, možnost za ponovno izvolitev in odPok,'c.nj z^o' 
zadružna pravi la ali poseben poslovnik, ki ga sprejme obcn 

16. člen u od 
Vsak član lahko kadar koli, ne samo na občnem zid^uge 

predsed nika zadruge, upravnega odbora ali direktor|a z |0. 
zahteva podatke in obvestila o poslovanju in gospodarske £ 0n. 
žaju za druge kakor tudi vpogled v poslovne knjige in ko ^g. 
denco zadruge, razen če gre za poslovno ali drugo ,aln°'J'0dgo* 
čeno v skladu z zakonom. Na pisno zahtevo mora zadrug vjCo 
voriti članu najkasneje v 30 dneh. (Variantni dodatek: 1 ° P|er n® 
ima tudi bivši član ali njegov pravni naslednik. 0 j 
preneha njegova odgovornost za obveznosti zadruge) 

17. člen . a pred' 
Pri odločanju na občnem zboru ima vsak član 0*'r0 pa jol0' 

stavnik en glas,če zadružna pravila ne določajo, da ima vjco 
čeni podlagi lahko posamezni član oziroma predstavn 
do več glasov. 

las, te 

Tudi pri volitvah predstavnikov ima vsak član e" SI p0Sa- 
zadružna pravila ne določajo, da ima na določeni po 
mez ni član pravico do več glasov. 

18. člen 
Občni zbor je redni ali izredni. 

Redni občni zbor sklepa o sprejemu letnega obr0 dru* 
pore ditvi presežka oziroma poravnavi izgube, lahko p 
gih zadevah. 

Vsak drug občni zbor je izredni. 



19. člen 
Upravni odbor, če zadruga nima upravnega odbora, pa pred- 

sednik zadruge, mora sklicati redni občni zbor tako, da se sestane v Šestih mesecih po izteku poslovnega leta, izredni občni zbor pa 
vedno, kadar to zahtevajo koristi zadruge. 

Sklic izrednega občnega zbora lahko zahtevajo tudi nadzorni 
°dbor, če ga je ustanovila zadruga, pa tudi najmanj ena desetina 

vseh članov ali najmanj 100 članov, če zadružna pravila ne 
določajo manjšega dela oziroma števila. Zahteva mora biti pisna 
"i mora vsebovati vprašanja, o katerih naj sklepa izredni občni 
*bor. 

Če organ, ki je upravičen sklicati občni zbor, najkasneje v dveh 
jednih, potem ko je prejel pisno zahtevo, občnega zbora ne skliče, 
!ahko izredni občni zbor skliče nadzorni odbor oziroma člani, ki sp v skladu z zakonom oziroma s zadružnimi pravili zahtevali 
sklic. 

20. člen 
Vabilo na občni zbor je treba objaviti na način, ki ga določajo 

Zadružna pravila, ali pa osebno poslati vsem članom. 

Med objavo vabila oziroma dnem, ko so bila vabila odposlana, 
!n občnim zborom mora preteči najmanj en teden, vendar ne več 
k°t tri tedne. 

Vabilo mora vsebovati kraj, datum in uro občnega zbora ter 
Pred lagani dnevni red. 

Občni zbor ne more odločati o zadevah, ki niso bile posebej 
Uvrščene na dnevni red, predlagan v vabilu. Ne glede na dnevni 
j®d. predlagan v vabilu, pa lahko vsak občni zbor odloča o pred 
°9u za sklic novega občnega zbora in o predlogih, ki se nanašajo 

[Ja vodenje občnega zbora, lahko pa tudi obravnava pobude in o?; 
Pologe članov. 

Na zahtevo člana je treba uvrstiti na dnevni red občnega zbora 
,K|epanje o zadevi, če je zadruga prejela njegovo pisno zahtevo, 
I ^Preden je bilo vabilo za občni zbor objavljeno oziroma odpos 

te občni zbor sklepa o letnem obračunu in delitvi presežka 
žiro ma poravnavi izgube, spremembi zadružnih pravil, statusni 
Pfe membi ali prenehanju zadruge, morajo biti predlog letnega 

o?ra£una skupaj s poročilom o poslovanju in poročilom o pre- 
kat*^ le,ne9a obračuna, predlog za spremembo zadružnih pravil 
zad ,udi Pred,°9 za statusno spremembo ali za prenehanje °druge na vpogled vsakemu članu na sedežu zadruge od dneva, 

Je bilo objavljeno ali poslano vabilo na občni zbor. 

o^družna pravila lahko določajo, da so predlogi iz prejšnjega 
r ostavka na vpogled članom tudi na sedežu zadružnih enot ozi- 

^a na stroške zadruge poslani vsem članom. 

I^e glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena velja sklep, 

zbora93 s°9'asno sPreieli in podpisali vsi člani, kot sklep občnega 

Oh* 
Pred zbor ,ahk0 sklepa, če so navzoči in zastopani člani ali sov ' ki imajo več kot polovico od celotnega števila gla- 

štev6|* 6no uro P° sk'icu lahko sklepa občni zbor ne glede na 
niki 9'asov navzočih in zastopanih, če so bili člani ali predstav- nra 

na posebej opozorjeni v vabilu na občni zbor in v zadružnih 
"'h ni drugače določeno. 

q. 22. člen 
'ih i z'30r sprejema sklepe z večino od oddanih glasov navzo- n zastopanih članov ali predstavnikov. 

9'aso VtA'tvah se šteje, da so izvoljeni tisti, ki so dobili največ Ce je dvoje ali več kandidatov za isto mesto dobilo enako ,QV"° glasov, odloči žreb. 

obfr?a'rTlani dvotretjinsko večino od oddanih glasov sprejema uni zbor sklepe: 

jj ° spremembi dejavnosti zadruge, 
3) o Povečanju zneska ali števila obveznih deležev, p0cja| Povečanju odgovornosti članov za obveznosti zadruge ali 

isanju jamstvene dobe, 

4) o uvedbi, razširitvi, omejitvi ali ukinitvi pravice do več glasov, 
5) o uvedbi ali povečanju obveznosti članov glede njihovega 

sode lovanja z zadrugo, 
6) o določitvi strožjih pogojev za izstop iz zadruge, 
7) o zmanjšanju pravic članov ob prenehanju članstva ali ob 

prenehanju zadruge, 
8) o statusnih spremembah zadruge (razdelitev, pripojitev, spo- 

jitev). 

Zadružna pravila lahko vsebujejo strožje pogoje za sprejemanje 
sklepov na občnem zboru. 

Član oziroma predstavnik, ki se ni strinjal z enim od sklepov iz 
tretjega odstavka in je še pred koncem občnega zbora zahteval, 
da se njegovo nesoglasje vpiše v zapisnik, lahko v 60 dneh po 
končanem občnem zboru da odpoved in izstopi iz zadruge tako, 
da ta sklep zanj ne učinkuje. 

To pravico ima tudi član, ki ni bil na občnem zboru, če v enakem 
roku zadrugi pisno odpove članstvo zaradi nestrinjanja s takšnim 
sklepom. 

23. člen 
Sklep občnega zbora, ki je v nasprotju z zakonom, je ničen. 

Sklep občnega zbora, ki je v nasprotju z zadružnimi pravili ali 
naklanja neupravičeno korist enemu ali več članom oziroma dru- 
gim osebam v škodo zadruge, lahko posamezni član, upravni ali 
nadzor ni odbor ali direktor, ki je na občnem zboru posebej 
nasprotoval proti sprejemu takšnega sklepa in zahteval, da se 
njegov protest vpiše v zapisnik, izpodbija s tožbo pri pristojnem 
sodišču v 60 dneh po končanem občnem zboru. 

Če je občni zbor sestavljen iz predstavnikov, lahko v roku iz 
prejšnjega odstavka vloži tožbo tudi član, ki ni bil izvoljen za 
predstavnika. 

Ugotovitev ničnosti sklepa občnega zbora pa lahko kadar koli 
zahteva vsakdo, ki ima pravni interes, celo tisti, ki je glasov al za 
takšen sklep. 

Če tožbo za ugotovitev ničnosti ali razveljavitev sklepa vloži 
organ, ki zastopa zadrugo, zastopa zadrugo v pravdi nadzorni 
odbor ali en oziroma več pooblaščencev, ki jih imenuje občni 
zbor. 

Pravnomočna sodna odločba o ugotovitvi ničnosti ali o razvelja 
vitvi sklepa občnega zbora učinkuje za vse člane. 

24. člen 
Če občni zbor ne izvoli drugega člana oziroma predstavnika, 

vodi njegovo delo predsednik zadruge. 

Če je nadzorni odbor sam sklical občni zbcr, vodi občni zbor 
predsednik nadzornega odbora, če pa je občni zbor sklicalo 
določeno število članov, vodi občni zbor eden izmed sklicatel jev. 

25. člen 
O delu občnega zbora mora biti sestavljen zapisnik. 

Zapisnik občnega zbora vsebuje kraj in čas občnega zbora, 
seznam navzočih članov oziroma predstavnikov in število glasov, 
ki pripadajo vsakemu članu oziroma predstavniku, če imajo posa- 
mezni člani ali predstavniki na občnem zboru različno število 
glasov, sprejete sklepe z navedbo izida glasovanja in morebitna 
ločena mnenja članov ali predstavnikov. 

Zapisnik podpišejo predsednik občnega zbora, zapisnikar in naj 
manj en overitelj, ki ga izvoli občni zbor 

V petih dneh po končanem občnem zboru mora biti zapisnik na 
vpogled vsem članom na sedežu zadruge, tistim članom, ki to 
zahtevajo, pa tudi poslan njegov prepis na stroške zadruge. 

3. Predsednik, upravni in nadzorni odbor zadruge 

26. člen 
Če ima zadruga upravni oziroma nadzorni odbor, predsednika 

tega odbora voli in odpoklicuje občni zbor, če zadružna pravila ne 
določajo, da odbor lahko sam izvoli oziroma odpokliče predsed 
nika iz vrst svojih članov. 

Predsednik upravnega odbora je po položaju predsednik 
zadruge. 
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Če zadruga nima upravnega odbora, občni zbor izvoli predsed- 
nika zadruge. 

Za predsednika zadruge oziroma v upravni in nadzorni odbor so 
lahko izvoljene fizične osebe, ki so po lem zakonu lahko izvol jene 
za predstavnika na občnem zboru. 

Za člana upravnega oziroma nadzornega odbora, vendar ne za 
pred sednika odbora, so lahko izvoljene tudi druge fizične osebe, 
vendar njihovo število ne sme presegati polovice od celotnega 
števila odbornikov. 

27. člen 
Upravni in nadzorni odbor opravljata svoje dolžnosti na sejah, ki 

jih na lastno pobudo, zahtevo katerega koli drugega odbornika ali 
na zahtevo direktorja skliče predsednik odbora 

Pri odločanju ima vsak član upravnega ali nadzornega odbora 
en glas. Svoje dolžnosti mora član upravnega ali nadzornega 
odbora opravljati osebno. Odbornikov namestnik, če je bil izvo- 
ljen, stopi na mesto odbornika do izteka mandatne dobe odbor- 
nika, samo če odbornik zaradi smrti ali drugega razloga trajno ne 
more opravljati svoje dolžnosti. 

Če zadružna pravila ne določajo drugače, je upravni ali nad- 
zorni odbor sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica 
odbornikov, sklep pa je sprejet, če je zanj glasovala več kot 
polovica navzočih odbornikov. Ob enaki razdelitvi glasov se šteje, 
da o vprašanju ni bilo odločeno, če zadružna pravila ne predvide- 
vajo, da je v takšnem primeru sprejet predlog, za katerega je 
glasoval predsednik. 

Če se število članov in njihovih namestnikov v upravnem in 
nadzornem odboru zmanjša, tako da odbor zaradi tega ne more 
več sklepati, morajo drugi odborniki brez odlašania sklicati občni 
zbor. 

Upravni in nadzorni odbor lahko določene zadeve obravnavata 
tudi na skupni seji, vendar morata vedno ločeno glasovati. Pred- 
sednik upravnega ali nadzornega odbora poskrbi, da je o vsaki 
seji sestavljen zapisnik, ki ga podpišejo vsi navzoči odborniki. Če 
kdo od navzočih odbornikov odreče podpis, se to vpiše v zapisnik, 
kakor tudi morebitni razlogi, ki jih je nave del. o?; 

28. člen 
Upravni odbor oziroma predsednik zadruge, če zadruga nima 

uprav nega odbora, sklicuje občni zbor, uresničuje sklepe obč- 
nega zbora in skrbi za smotrno poslovanje in organizacijo dejav- 
nosti zadruge 

Določene naloge s svojega področja lahko upravni odbor pre- 
nese na svoje posamezne člane, direktorja, delavce zadruge ali 
druge osebe. Tudi predsednik zadruge, v kateri ni upravnega 
odbora, lahko določene naloge s svojega področja prenese na 
direktorja, delavce zadruge ali druge osebe. 

Predsednik zadruge predstavlja in zastopa zadrugo. 

29. člen 
Nadzorni odbor nadzira celotno delo in poslovanje predsednika 

zadruge, upravnega odbora, direktorja in delavcev s posebnimi 
pooblastili in odgovornostmi ter skrbi, da je občnemu zboru 
pravočasno predložen letni obračun. 

V nadzorni odbor ne sme biti izvoljena oseba, ki je predsednik 
zadruge, član upravnega odbora ali direktor. 

Pri opravljanju nalog s svojega delovnega področja lahko nad- 
zorni odbor bodisi kot celota bodisi njegovi posamezni člani vsak 
čas pregledujejo poslovne knjige, spise, listine, vrednostne 
papirje, blagajno, naprave, blago in drugo premoženje zadruge. 
Upravni odbor, direktor ter delavci s posebnimi pooblastili in 
odgovor nostmi v zadrugi so dolžni dati nadzornemu odboru 
oziroma članom nadzornega odbora, ki jih je za to pooblastil 
nadzorni odbor, vsa potrebna pojasnila. 

Nadzorni odbor mora sam brez odlašanja sklicati zbor, če 
zahteva jo to koristi zadruge, zlasti pa, če ugotovi hujše nepravil- 
nosti pri delu in poslovanju zadruge ali hujše kršitve zakona, 
zadružnih pravil oziroma sklepov občnega zbora. 

4 Direktor zadruge 
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30. člen . 
Direktor vodi poslovanje zadruge v skladu z zakonom, zadruž- 

nimi pravili,sklepi občnega zbora in upravnega odbora, če P 
zadruga nima upravnega odbora , pa v skladu s smernica"1 

predsednika zadruge. Direktor mora posebej skrbeti za to, da I 
poslovanje zadruge skladno z zakonom in drugimi predpisi- 

Direktor zadruge je lahko član ali druga fizična oseba, ki i"13 

polno poslovno sposobnost. 

Direktor zastopa zadrugo v mejah pooblastil, ki jih dol°6al° 
zadružna pravila ali jih je prenesel na direktorja predsedni 
zadruge. Direktor ima pravico in dolžnost do udeležbe ter ra 

prave na občnem zbora ter sejah drugih organov zadruge'n 
glede na to, ali je član zadruge oziroma izvoljen v upravni odo• 
ali drug organ zadruge, razen če občni zbor ali drug orga. 
zadruge pri odločanju o posamezni zadevi sklene drugače0 • 
Direktor zadruge ali podjetja v zadružni lastnini je lahko izvol I 
brez javnega razpisa, če zadružna pravila ne določajo drugače 

Če zadružna pravila ne določajo drugače, direktor sam izbe'8 

delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. 

5. Posebne določbe za občni zbor in druge organe zadrug® 

31. člen za 
Član oziroma predstavnik ne sme osebno niti po zakonitem ^ 

stopniku oziroma pooblaščencu glasovati na občnem zboru, 
občni zbor sklepa o njegovi obveznosti do zadruge, ali o °°j|< 
nosti koga drugega do zadruge, pa ima član oziroma Preds _r0 
v tej zadevi, čeprav gre za obveznost druge osebe, zadrugi nasp 
ten interes. 

Določba prejšnjega odstavka velja smiselno tudi za zakonite9a 

zastopnika oziroma pooblaščenca na občnem zboru. 

Predsednik zadruge ter drugi člani upravnega ali nad*°rgyati 
odbora ter direktor zadruge na občnem zboru ne smejo 9las

vnaVi 
o sprejemu letnega obračuna ter o uporabi presežka ali Pora 

izgube. 

Zadružna pravila lahko določajo, da člani, ki jim je bil P^j8^ 
sklep o izključitvi, članstvo pa še ni prenehalo, oziroma ci ^ 
niso izpolnili obveznosti iz prevzetega deleža niti v ,rl rjpo- 
dneh po pismenem opominu, ki jim ga je zadruga poslala s P s0. 
ročenim pismom, na občnem zboru ne morejo uresničevati y 
valne pravice. 

Če zadruga sklepa s predsednikom zadruge ali z re
f^"i°n!rna 

pogod bo, zastopa zadrugo nadzorni odbor, če pa za<rru® pose- 
nadzorne ga odbora, pa občni zbor ali pooblaščenec, ki g 
bej določi občni zbor. 

32-tlen i.nravni ali 

Predsednik zadruge, oseba, ki je bila izvoljena v up s(<0(jo. 
nadzorni odbor, oziroma direktor zadruge odgovarjajo' . razen 
ki so jo s svojimi dejanji in opustitvami povzročili zadr y • j in 
če dokažejo, da so v vsem ravnali skladno s svojimi doi 
jim ni mogoče očitati malomarnosti glede odvrnitve s 

O vložitvi tožbe zoper osebe iz prejšnjega odstavka aH °^0pa 
titvi njihove odgovornosti odloča občni zbor, zadrugo P jol0^' 
nadzorni odbor ali en oziroma več pooblaščencev, ki ] 
občni zbor. 

33- člen direktor i® 
Član upravnega ali nadzornega odbora ozirom drugafie 

lahko kadar koli odpoklican, če v zadružnih prav'" ravjCe ij1 

določeno. S predčasnim odpoklicem ne Pre" J)icani sklep'1 
obvez nosti iz morebitne pogodbe, ki joje °R*dDOklicern !e 

z zadru go glede opravljanja svoje funkcije vsa dejstv®'" 
treba prizadetim osebam dati možnost, da pojasnilo 
okoliščine, pomembne za to odločitev. ^ 

Upravni odbor ne more iz zadruge izključiti 'larJ® "^čni *b°r' 
odbora. O izključitvi člana nadzornega odbora odio 

Nadzorni odbor lahko, če je tako predvideno delavk® 
lih, odstavi člane upravnega odbora, direkto i kršite 
s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, če zar ,m prime' 
njihovih obveznosti preti zadrugi večja Skoda. ,n mU poro 
mora nadzorni odbor nemudoma sklicati obcn zbor3 P 
čati o ugotovljenih nepravilnostih, do odločitve   
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sam imenuje začasne člane upravnega odbora, vršilca dolžnosti 
direk torja oziroma delavcev s posebnimi pooblastili in odgovor- 
nostmi. 

V. PREMOŽENJE ZADRUGE 

1- Splošna določba 

34. člen 
Premoženje (sredstva) zadruge sestavljajo stvari, pravice in 

jtenar Viri zadružnega premoženja so deleži članov in drugi viri, 
jih je zadruga pridobila med svojim poslovanjem. 

Zadružno premoženje je v zadružni lastnini, za katero se smisel no uporabljajo predpisi o lastninski pravici, če ni s tem ali z dru- 
9'm zakonom drugače določeno, 

Zadruga lahko izdaja vrednostne papirje v skladu s posebnim 
<akonom. 

Sredstva v družbeni lastnini se lahko prenesejo na zadrugo. 

Vsak član mora vpisati najmanj en delež. 

Denarna vrednost deleža je enaka za vse člane, če zadružna 
Pravila ne določajo podlage, po kateri morajo posamezni člani 
^Pisati obvezni delež v različni višini ali različno število obveznih 
deležev, odvisno od možnega ali dogovorjenega sodelovan ja 2 zadrugo oziroma velikosti ali drugih značilnosti gospo darskih en°t (kmetij, obratovalnic, gospodinjstev in pod.) članov. 

Pod pogoji, ki jih določajo zadružna pravila, lahko član poleg 
ene9a ali več obveznih deležev vpiše in vplača tudi enega ali več 
Prostovoljnih deležev. 

, 36. člen 
Član vplača delež v denarnem znesku. 

Če zadružna pravila dopuščajo, lahko član v celoti ali deloma 
Plača delež tudi v nedenarnem sredstvu (v stvari ali materialni 

Pravici), ki pa je izraženo v denarni vrednosti. 

denarno vrednost nedenarnega deleža oceni upravni odbor 
2'roma drug organ zadruge, ki ga določajo zadružna pravila, na 

P°dlagi cenilnega zapisnika enega ali več strokovnjakov. Strokov- 
lake izbere upravni odbor oziroma drug organ, ki odgovarja za 

njihovo izbiro. 

če član vloži kot delež eno ali več stvari, se glede prehoda 
eyarnosti oziroma jamstva za stvarne in pravne napake smiselno 
Porabljajo pravila o prodajni pogodbi. 

član vloži kot delež samo pravico do uporabe, tako da na 
^ari obdrži lastninsko pravico, odgovarja za stvarne in pravne 
®Pake po pravilih o zakupni oziroma najemni pogodbi. Če je kot 

vos^ vloiena 'erjatev, član odgovarja za njen obstoj in iz terljl- 

Če zadružna pravila določajo rok in način le za vplačilo dela 

zb ' odloča o načinu in rokih vplačila preostalega dela občni (j6?r- Zadružna pravila lahko tudi določijo, da se preostali del 
oh a vPlača iz dela presežka, ki pripada članu po sprejetih letnih Dračunih. 

člP^ Popolnem ali delnem vplačilu deleža mora zadruga izdati 
rtihrt pisno potrdilo, pisne izjave o vpisu obveznih in prostovolj- deležev pa trajno hraniti kot poslovne listine. 

~ 37. člen 
sl, 

S|eii se valorizirajo v skladu z zadružnimi pravili oziroma ePi občnega zbora. 

naf6 ,a^° določajo zadružna pravila, se deleži obrestujejo. Višina, p Cl" obračunavanja in izplačila obresti se določijo z zadružnimi Vl|i oziroma sklepom občnega zbora. 

a 38. člen 
Pravi " ne vP|a6a deleža v roku, določenem z zadružnimi '• dolguje zadrugi tudi zakonite zamudne obresti. 

Če je sprejel sklep o roku vplačila deleža občni zbor. začnejo 
teči zakonite zamudne obresti od dneva, ko je bil član pisno 
opomnjen k plačilu. 

39. člen 
Bivšemu članu oziroma njegovim univerzalnim pravnim nasled- 

nikom se vrne denarna vrednost deleža v višini, kakršno izkazuje 
letni obračun za poslovno leto, v katerem je prenehalo članstvo. 

Delež se vrne po enem letu po izteku poslovnega leta, v katerem 
je prenehalo članstvo. 

Ne da bi zaradi tega prenehalo članstvo, lahko član odpove 
prostovoljni delež in zahteva njegovo vračilo pod enakimi pogoji, 
kot so določeni za odpoved članstva in vračilo obveznega deleža. 

3. Odgovornost za obveznosti zadruge 

40. člen 
Za svoje obveznosti odgovarja zadruga z vsem svojim premože- 

njem. 

Če je nad zadrugo uveden stečaj in njeno premoženje ne zado- 
stuje za popolno poplačilo upnikov, odgovarjajo člani zadrugi 
v stečaju za primanjkljaj na podlagi, ki jo določajo zadružna 
pravila. 

Skupaj s člani odgovarjajo tudi bivši člani oziroma njihovi 
univerzalni pravni nasledniki. Bivši člani oziroma njihovi univer- 
zalni pravni nasledniki odgovarjajo še eno leto po izteku poslov- 
nega leta, v katerem jim je članstvo prenehalo. Odgovornost 
bivših članov oziroma njihovih univerzalnih pravnih naslednikov 
ne more biti večja kot takrat, ko je prenehalo članstvo, in tudi ne 
večja od odgovornosti članov. 

Doplačilna obveznost posamezne osebe iz prejšnjega odstavka 
za poravnavo primanjkljaja upnikov v stečaju se določi po enakih 
delih, če zadružna pravila ne določajo drugačne podlage za izra- 
čun te obveznosti. 

Zadružna pravila lahko to odgovornost omejijo na določeno 
vsoto, lahko pa jo tudi povsem izključijo. 

Firma zadruge mora vsebovati besedo »zadruga« in označbo 
odgo vornosti članov za obveznosti zadruge: 

- »z neomejenim jamstvom« ali »z n. j.«, če odgovornost članov 
za obveznosti zadruge ni omejena na določeno vsoto niti ni ta 
odgovornost z zadružnimi pravili izključena. 

- »z omejenim jamstvom« ali »z o. j.«, če je odgovornost članov 
za obveznosti zadruge po zadružnih pravilih omejena na dolo- 
čeno vsoto, - »brez jamstva« ali »b. j.«, če je odgovornost članov 
za obvez nosti zadruge po zadružnih pravilih izključena. 

Varianta k 40. členu: 

Za svoje obveznosti odgovarja zadruga z vsem svojim premože- 
njem. 

Firma zadruge mora poleg drugih sestavin vsebovati besedo 
»zadru ga« in označbo »popolna odgovornost« ali skrajšano 
»po.«. 

5. Znižanje obveznih deležev in jamstva 

41. člen 
Če občni zbor odloči, da se znižajo obveznosti članov glede 

vpisa deležev, ali omeji odgovornost članov za obveznosti za 
druge, sklep učinkuje šele po vpisu (varianta: eno leto po vpisu) 
spremembe zadružnih pravil v sodni register. 

6. Letni obračun 

42. člen 
V dveh mesecih po izteku poslovnega leta mora upravni odbor 

ali drug organ, ki ga določajo zadružna pravila, sestaviti letni 
obračun (bilanco stanja, bilanco uspeha s predlogom za razpore 
ditev rezultatov poslovanja in s poročilom o poslovanju). Poročilo 
o poslovanju mora, če s posebnimi predpisi niso predpi sane še 
druge sestavine, navajati število članov, ki jim z iztekom prete- 
klega leta članstvo ni prenehalo, ter število in denarno vrednost 
njihovih deležev, ki do izteka preteklega leta niso bili odpovedani, 
posebej pa število članov, ki jim je v preteklem letu prenehalo 
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članstvo, in znesek deležev, ki jih bo morala zadruga vrniti zaradi 
odpovedi v preteklem letu. o?; Letni obračun mora biti sestavljen 
tako, da omogoča članom vpogled v premoženjsko stanje in 
dosežene poslovne rezultate zadruge. 

Letni obračun mora pregledati nadzorni odbor. Če zadružna 
pravila ne določajo, da ima zadruga nadzorni odbor, mora občni 
zbor za pregled letnega obračuna izvoliti enega ali dva pregled- 
nika. Občni zbor lahko vsakega preglednika vsak čas odstavi, 
vendar mora na njegovo mesto takoj izvoliti novega. Mandatna 

. doba pre glednika traja najmanj eno poslovno leto. Pri pregledu 
poslovan ja, pridobivanju podatkov in obvestil ima preglednik 
enake pra vice in obveznosti kot nadzorni odbor. 

Nadzorni odbor oziroma preglednik mora o svojem pregledu 
sestav iti poročilo in ga v enem mesecu skupaj z letnim obraču- 
nom izročiti organu, ki mu je letni obračun predložil v pregled. 
Nadzorni odbor oziroma preglednik lahko v svojem poročilu 
predla ga občnemu zboru sprejem, popravke ali zavrnitev letnega 
obračuna. Če je bil letni obračun spremenjen, ga mora nadzorni 
odbor oziroma preglednik ponovno pregledati in sestaviti o tem 
poročilo za občni zbor. 

Poročilo podpišejo vsi člani nadzornega odbora oziroma pre- 
gled nik. Če posamezen odbornik oziroma preglednik poročila ne 
podpiše, je treba to posebej zapisati kakor tudi morebitne ra 
zloge. Posamezen član nadzornega odbora oziroma preglednik 
lahko da tudi ločeno mnenje o poročilu. 

Preden občni zbor odloči o letnem obračunu, je treba prebrati 
poročilo o pregledu. 

7. Delitev presežka 

43. člen 
Iz doseženega presežka zadruga oblikuje obvezne rezerve. 

Zadružna pravila določajo del presežka, ki ga mora zadruga 
nameniti za obvezne rezerve, lahko pa tudi višino obveznih rezerv, 
do katere traja ta obveznost. 

44. člen 
Poleg obveznih skladov lahko zadruga, če tako določajo 

zadružna pravila ali sklene občni zbor, oblikuje še druge sklade in 
jim določi namen uporabe (prostovoljni skladi). 

Samo , če je tako določeno v zadružnih pravilih, ima bivši član 
oziroma njegov pravni naslednik poleg pravice do vračila denarne 
vrednosti deleža tudi pravico do ustreznega dela prostovoljnih 
skladov. Če zadružna pravila ne določajo posebne podlage za 
določitev obsega te pravice (npr. obseg sodelovanja z zadrugo, 
trajanje članstva, število deležev in podobno), se ta del določi ob 
upoštevanju enake pravice drugih članov v primeru, da bi tudi 
njim prenehalo članstvo. Podlaga za izračun je letni obračun, 
sprejet za leto, v katerem je članstvo prenehalo. Za izplačilo dela, 
ki pripada bivšemu članu oziroma njegovemu univerzalnemu 
pravnemu nasledniku iz prostovoljnih skladov zadruge, veljajo 
enaki pogoji kot za vračilo deleža. 

Če je v roku za izplačilo deleža in ustreznega dela prostovoljnih 
deležev nad zadrugo uveden stečaj ali likvidacija, ima bivši član 
oziroma njegov univerzalni pravni naslednik enake pravice do 
premoženja zadruge kot drugi člani, ki jim članstvo do uvedbe 
stečajnega oziroma likvidacijskega postopka ni prenehalo. 

45. člen 
Del presežka, ki ga zadruga ne razporedi v sklade ali ne uporabi 

za kakšen drug namen, se deli med člane v sorazmerju z njihovim 
poslovanjem z zadrugo. 

46. člen 
Zadruga lahko poravna izgubo iz obveznih rezerv. Če izgube ni 

mogoče poravnati iz obveznih rezerv, se lahko poravna iz drugih 
skladov zadruge. 

Občni zbor lahko tudi sklene , da se za znesek neporavnane 
izgube sorazmerno, kolikor zadružna pravila ne določajo druge 
podlage, zmanjša vrednost obveznih in prostovoljnih deležev, ki 
so jih vpisali člani. 

Če se zaradi odpisa izgube vrednost deležev in skladov zadruge 
zniža za več kot polovico, mora občni zbor skleniti, da se deleži 
doplačajo v celotni odpisani vrednosti, če ne sklene predlagati, da 
se nad zadrugo uvede stečaj. 

VI. PRENEHANJE ZADRUGE 

47. člen 
Zadruga preneha: 
1) z iztekom časa, za katerega je bila ustanovljena, če je bila 

ustanovljena za določen čas, in občni zbor pred iztekom tega čas3 

ne sklene, da zadruga nadaljuje s poslovanjem, 
2) če ji je izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, ker ne 

izpolnjuje pogojev za njeno opravljanje, in v roku, ki ji je dolofej1 

v izreku ukrepa, ne izpolni pogojev za opravljanje dejavnosti 
oziroma ne spremeni dejavnosti, 

3) če se spoji z drugo zadrugo, pripoji drugi zadrugi oziro"18 

razdeli na več novih zadrug, 
4) če se s pravnomočno odločbo sodišča ugotovi ničnost flj® 

nega vpisa v sodni register, 
5) po opravljenem stečajnem postopku, 
6) če tako odloči občni zbor, 
7) če se število njenih članov zmanjša pod najmanjše števil0, 

predpisano z zakonom, neprekinjeno za najmanj šest mesecev. 
8) v drugih primerih, določenih z zakonom. 

V primerih iz prejšnjega odstavka, razen po 3. in 5. tofi^1, 

zadruga preneha po opravljenem likvidacijskem postopku. 

V primeru iz 6. točke prvega odstavka občni zbor ne 
odločiti o predlogu za likvidacijo zadruge, če najmanj trije člani S 
pred sklepom izrazijo željo, naj zadruga še nadalje obstaja. V ,e_ 
primeru se mora glasovati poimensko, za tiste člane, ki so 9las ,j 
vali za sprejem predloga, pa velja, da so se s tem odpoveda 
članstvu. Ta določba smiselno velja tudi za občni zbor predstavn 
kov, s tem da predstavniki ne morejo spreje ti predloga za Prenfa 
hanje zadruge, če je zadruga še pred občnim o?; zborom Pre)e' 
pisne izjave od najmanj treh članov, ki niso bili izvoljeni za 

predstavnike, da se ne strinjajo s prenehanjem zadruge. 

48. člen _ 
Po poplačilu upnikov v stečaju oziroma likvidaciji zadrug6 

najprej vrnejo članom prostovoljni, nato pa obvezni deleži. 

Drugo premoženje zadruge, ki preostane po poplačilu uP^!^j 
in vračilu deležev,razen premoženja, pridobljenega po 56. člen 
tega zakona (varianta: če je sprejeta II. varianta k 65. členu teg 
zakona, se črta besedilo »razen premoženja, pridobljenega P° "J- 
členu tega zakona«), se razdeli med člane sorazmerno z obse g 
njihovega sodelovanja z zadrugo v zadnjih petih letih pred pr®" 
hanjem zadruge, če zadružna pravila za to premoženje ne do 
čajo drugačnega namena oziroma ne določajo drugačne pod' 
za delitev. 

VII. PODJETJA V ZADRUŽNI LASTNINI 

•»». cien rfruO' 
Podjetja v zadružni lastnini lahko ustanovijo eno ali več zaa 

zadružnih zvez in druga podjetja v zadružni lastnini. 

Podjetje v zadružni lastnini lahko opravlja katero koli 9osp°g3 

sko dejavnost, če izpolnjuje za to dejavnost predpisane pog 

Za podjetje v zadružni lastnini, ki je ustanovljeno kot za,d.r" gli- 
podjetje, družba z neomejeno solidarno odgovornostjo, k° . 
ditna družba, delniška družba ali družba z omejeno odg. n| 
nostjo, se ustrezno uporabljajo predpisi o podjetjih v za 
lastnini, če s tem zakonom ni drugače določeno. 

VIII. ZADRUŽNE ZVEZE 

50. člen zadrug® 
Zaradi varovanja in pospeševanja skupnih interesov se z 

in podjetja v zadružni lastnini združujejo v zadružne zvez 

Zadružne zveze lahko za svoje članice opravljajo zlasti nas 
nje posle: ekono^' 

- dajejo strokovno organizacijsko, tehnično, pravno, biaS- 
sko, administrativno pomoč, vključno z revizijo, če so p 
čene za opravljanje revizije, hornicah in 

- zastopajo interese zadružništva v gospodarskih zd 
pred državnimi organi, adruga^ 

- organizirajo izobraževanje članov in delavcev v za 
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- dajejo pristojnim organom mnenja in predloge za sprejem 
Predpi sov oziroma ukrepov, pomembnih za razvoj zadružništva, 
ter sode lujejo pri pripravi teh predpisov in ukrepov, če pristojni 
0rgan za to zaprosi, 

- skrbijo za ohranjanje in razvijanje poslovnih zvez med članica 
mi, 

~ oblikujejo rizične in garancijske sklade za pomoč članicam 
°t> nelikvidnosti oziroma izgubi. 

Zadružne zveze lahko opravljajo tudi posamezne naloge iz 
Prejšnjega odstavka. 

Za zadružne zveze se smiselno uporabljajo določbe tega 
zakona o zadrugah, če v tem ali drugem zakonu ni drugače 
določeno. 

,X- ZADRUGE IN DRŽAVNI ORGANI 

51. člen 
Država s primernimi ukrepi zunanje kontrole in gospodarske 

Poli tike pospešuje gospodarski in družbeni razvoj zadružništva. 

Variantni dodatek 

52. člen A9encija Republike Slovenije za privatizacijo pri svojem delu 
*rbi za zagotovitev enakopravnosti lastnin in subjektov. V ta 

"amen poskrbi, da se bivše zadružno premoženje, ki ga v skladu 
* teti zakonom zahtevajo nazaj zadruge, zadružne zveze in njihovi 
Pravni nasledniki, v podjetjih, ki se privatizirajo po zakonu o priva- 
'*aciji podjetij, ugotovi in zadrugam oziroma zadružnim zvezam 

podeli ustrezen delež v podjetju, če pa to ni mogoče, se jim 
Premoženje vrne v naravi oziroma izplača odškodnina v skladu ,em zakonom in predpisi o privatizaciji podjetij. 

*■ Revizija 

53. člen 
Revizije so obvezne za vse zadruge. 

Redna revizija se opravi v vsaki zadrugi enkrat na dve leti. 

Izredna revizija se opravi po zadružnih pravilih, ki veljajo za 
dn° revizijo,ob utemeljenem sumu, da so pri poslovanju 
druge nastale resne nepravilnosti. 

broške redne revizije poravna zadruga. 

. Stroške izredne revizije poravna tisti, ki je zahteval, da se opravi 
redna revizija, razen če se izkaže, da je bila zahteva utemeljena. 

PIRMA, sedež, dejavnost, zastopanje in 
"'S V SODNI REGISTER 

r 54. člen 
Vni firme, sedeža, dejavnosti, zastopanja zadrug in njihovega 
ietfh V soclni register se smiselno uporabljajo predpisi o pod l|f1. če s tem zakonom ni drugače določeno. 

p 55. člen 
. ravico in obveznost, da uporabljajo v imenu firme zadružno 
v st'i imai° zadruge in druge oblike zadružnega organiziranja 'adu s tem zakonom. 
Vi, 
Vračanje zadružnega premoženja 
^združenih, vloženih ali prenesenih 

p 56. člen 
si,, te^oženje zadrug , ki je bilo od 9.5.1945 dalje z organizacij- 
drun 'n s,atusnimi spremembami brez nadomestila preneseno na *akn uporabnike, se na način in ob pogojih, določenih s tem 
Ozir ■ ,er na podlagi dokumentirane zahteve vrne zadrugam 0,,1a njihovim pravnim naslednikom. 

Premoženje zadružnih zvez, ki je bilo od 9.5.1945 dalje brez 
nadomestila preneseno na druge uporabnike, se na način in pod 
pogoji, določenimi s tem zakonom, na podlagi dokumentirane zah 
teve vrne zadružnim zvezam oziroma njihovim pravnim nasledni- 
kom. 

Sredstva, ki so jih zadruge oziroma zadružne zveze od 9.5.1945 
dalje združile, vložile ali prenesle v podjetja oziroma druge pravne 
osebe, niso pa bila vrnjena ali v skladu s samoupravnim sporazu- 
mom ni prenehala pravica do vračila, se z uveljavitvijo tega 
zakona štejejo za sredstva zadruge oziroma zadružne zveze. Na 
tej podlagi ima zadruga oziroma zadružna zveza na svojo zahte vo 
pravico do sodelovanja pri upravljanju takega podjetja oziroma 
druge pravne osebe in pravico do udeležbe v dobičku oziroma 
pravico, da se ji na podlagi dokumentirane zahteve vrne valorizi 
rana vrednost združenih, vloženih ali prenesenih sredstev. 

57. člen 
Zahtevo za vrnitev zadružnega premoženja po prvem odstavku 

prejšnjega člena lahko vloži predlagatelj. Predlagatelj po tem 
zakonu je zadruga, ki je s svojim delovanjem in z delovanjem 
svojih zadružnikov ustvarila premoženje, ki se vrača po tem 
zakonu; če takšne zadruge ni več, lahko zahtevo vloži zadruga, ki 
je njen pravni naslednik; če zadruge ali njenega pravnega nasled 
nika ni več, se šteje, da je pravni naslednik tudi: - druga zadruga, 
ki posluje na območju, na katerem je poslovala prejšnja zadruga, 
in opravlja isto ali podobno dejavnost kot prejšnja zadruga; - če 
zadruge iz prejšnje alinee ni, pa zadružna zveza, ki deluje na 
območju prejšnje zadruge, združuje zadruge, ki opravljajo dejav- 
nost prejšnje zadruge. Zadružna zveza mora to premoženje upo- 
rabiti za razvoj zadružništva. 

Predlagatelj vrnitve zadružnega premoženja po drugem 
odstavku prejšnjega člena je zadružna zveza, ki deluje na 
območju prejšnje področne zadružne zveze. Če takšne področne 
zadružne zveze ni, je lahko predlagatelj vrnitve zadružnega pre- 
moženja področna zadružna zveza, ki deluje za območje repu- 
blike. 

Za vrnitev sredstev iz tretjega odstavka prejšnjega člena se 
smiselno uporabljajo določbe tega zakona. 

58. člen 
Če se zadruga, ki je upravičena do vrnitve zadružnega premože- 

nja, razdeli na več zadrug, je vsaka od teh zadrug upravičena 
zahte vati vrnitev zadružnega premoženja v delu, ki ji zaradi 
območja in področja dejavnosti pripada kot pravni naslednici 
prejšnje zadruge. 

V takem primeru lahko zadruga po prejšnjem odstavku začne ali 
vstopi v postopek vračanja zadružnega premoženja oziroma zah- 
teva ustrezen del tega premoženja od zadruge ali zadružne zveze, 
ki ji je bilo zadružno premoženje vrnjeno. 

Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi za 
vrnitev zadružnega premoženja iz drugega odstavka 56. člena 
tega zakona zadružnim zvezam oziroma njihovim pravnim nasled- 
nikom. 

59. člen 
Predlagatelj lahko v skladu s tem zakonom zahteva vrnitev 

zadružnega premoženja oziroma njegove vrednosti od pravne 
osebe oziroma njenega pravnega naslednika, na katero je bilo 
bivše zadružno premoženje zaradi organizacijskih oziroma status- 
nih sprememb neodplačno preneseno (v nadaljnjem besedilu: 
nasprotni udeleženec). Če je bilo teh sprememb več, lahko 
zadruga oziroma njen pravni naslednik zahteva vračilo od tistega 
nasprotnega udeleženca, ki je z organizacijskimi ozirpma status- 
nimi spremem bami poslednji pridobil bivše zadružno premoženje 
brez plačila nadomestila. 

Če gre za nepremičnine, se šteje za nasprotnega udeleženca 
tista pravna oseba, ki je v zemljiški knjigi vpisana kot imetni ca 
pravice do uporabe na bivšem zadružnem premoženju. Če takšne 
pravne osebe ni več, se šteje, da je nasprotni udeleženec občina, 
na območju katere so nepremičnine, če ne dokaže, da druga 
pravna oseba razpolaga z bivšim zadružnim premoženjem. 

če je bilo nasprotnemu udeležencu pridobljeno zadružno pre- 
moženje odvzeto na podlagi oblastvenega akta in je za to prejel 
odškodnino, lahko zadruga od njega zahteva vrnitev valori zirane 
odškodnine; če pa je bil odvzem brez odškodnine, se bivše 
zadružno premoženje oziroma njegova vrednost ne vrača. 
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Določbe prejšnjih odstavkov tega člena se smiselno uporabljajo 
tudi za vračanje zadružnega premoženja zadružnim zvezam. 

60. člen 
Od ugotovljene vrednosti premoženja se odbije vrednost 

neamorti ziranih vlaganj, ki jih je v premoženje vložil nasprotni 
udeleženec. 

Zadružno premoženje se vrne v valorizirani vrednosti, ki se 
ugotovi tako, da se dinarska vrednost premoženja ob prenosu iz 
zadružne lastnine spremeni v po takrat veljavnem uradnem tečaju 
ameriškega dolarja (USD) in ponovno v dinarje po uradnem 
tečaju, ki velja ob vložitvi zahtevka za vrnitev zadružnega premo- 
ženja. Za čas od vložitve zahtevka pa do izplačila pripadajo pred- 
lagatelju obresti po obrestni meri, določeni z zakonom. 

Sedanja vrednost zadružnega premoženja, v katerem je tudi 
bivše zadružno premoženje, se ugotovi po knjigovodski (varianta: 
tržni) vrednosti ob vložitvi zahtevka za vračilo. 

Šteje se, da je nasprotni udeleženec prejel bivše zadružno 
premoženje brez bremen, če ne dokaže nasprotnega. 

61. člen 
Zahtevo za vrnitev zadružnega premoženja mora predlagatelj 

skupaj z dokumentacijo vložiti najpozneje v treh mesecih od 
uveljavitve tega zakona na: - republiški upravni organ, pristojen 
za kmetijstvo, če gre za vračanje premoženja kmetijskim, ribiškim 
ali gozdarskim zadrugam ali njihovim zadružnim zvezam; - repu- 
bliški upravni organ, pristojen za obrt, če gre za vračilo premože- 
nja obrtnim zadrugam ali njihovim zadružnim zvezam; o?; - repu- 
bliški upravni organ, pristojen za tržišče, če gre za vračilo premo- 
ženja potrošniškim zadrugam oziroma njihovim zvezam;- repu- 
bliški upravni organ, pristojen za urejanje prostora, če gre za 
vračilo premoženja stanovanjskim zadrugam oziroma njihovim 
zvezam. 

Zahteva za vrnitev zadružnega premoženja mora biti vložena 
v dveh /varianta: štirih/ izvodih in vsebuje zlasti: firmo in sedež 
predlagatelja ter firmo oziroma ime in sedež nasprotnega udele- 
ženca; imena morebitnih zastopnikov in pooblaščencev; premo- 
ženje, ki se zahteva; v kateri zadrugi oziroma zadružni zvezi je bilo 
to premoženje pridobljeno; kdaj je bilo to premoženje pridob- 
ljeno; podatke o pridobitvi tega premoženja; akt, na podlagi 
katerega je zadružno premoženje postalo družbena lastnina in se 
preneslo v upravljanje drugim uporabnikom; način vrnitve (z 
deleži, v denarju, z najemniškim odnosom, fizično, drugo), rok 
vrnitve itd. 

62. člen 
Zadružno premoženje se vrne predlagatelju na podlagi spora- 

zuma, sklenjenega med predlagateljem in nasprotnim udeležen- 
cem pred pristojnim republiškim upravnim organom. 

Po prejemu zahteve za vrnitev zadružnega premoženja mora 
pristoj ni republiški upravni organ brez odlašanja vročiti en izvod 
vloge z dokumentacijo nasprotnemu udeležencu in razpisati 
narok za sklenitev sporazuma za vrnitev zadružnega premoženja; 
/variantni dodatek: en izvod Agenciji za privatizacijo in en izvod 
Skladu za razvoj/. 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Na podlagi opravljenega naroka republiški upravni organ ugo- 
tovi verjetnost utemeljenosti zahtevka po temelju in višini in to 
sporoči Agenciji za privatizacijo podjetij. Z dnem ugotovitve ver- 
jetnosti zahtevka je podjetje pod skrbništvo Izvršnega sveta kupš- 
čine Republike Slovenije v smislu 62. člena zakona o privati zaciji 
podjetij. Vrednost bivšega zadružnega premoženja pa se mora 
izločiti iz družbenega kapitala, ki je predmet prodaje po zakonu 
o privatizaciji podjetij.« 

Republiški upravni organ si mora prizadevati, da se stranki 
sporazumeta o vrnitvi zadružnega premoženja, in ju pri tem opo 
zarjati na njune pravice ter obveznosti po določbah tega zakona. 

V sporazumu o vrnitvi zadružnega premoženja morajo biti dolo- 
čeni zlasti: premoženje oziroma njegova vrednost, ki se mora 
vrniti, ter način in roki vrnitve. Pri tem se upošteva tudi vrednost 
neamortiziranih vlaganj nasprotnega udeleženca v to premoženje. 

Sporazum o vrnitvi zadružnega premoženja se zapiše v zapis- 
nik, ki mora navajati vse podatke, potrebne za izpolnitev obvezno- 
sti nasprotnega udeleženca in za vpis v zemljiško knjigo. 
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kO Sporazum o vračilu zadružnega premoženja je sklenjen, 
stranki podpišeta zapisnik, v katerega je vpisan. 

Zapisnik, v katerega je vpisan sporazum o vrnitvi zadružne!)® 
premoženja, ima moč izvršilnega naslova. Sestavljen mora ° 
tako, da je primeren za vpis v zemljiško knjigo, če se vrača) 
nepremičnine. 

Če se v zadružno premoženje vračajo nepremičnine, 
republiški upravni organ en izvod zapisnika iz prejšnjega ods

mU 
ka s predlogom za vpis novega lastninskega stanja pristojne"1 

temeljnemu sodišču, da opravi vpis v zemljiško knjigo. 
63-tlen h od 

Če sporazum iz prejšnjega člena ni sklenjen v treh mesečin 
vložitve zahtevka, predlagatelj pa od zahtevka ne odstopi. ' k 
bliški upravni organ brez odlašanja pošlje vlogo s spisi v reže,Te|g. 
pristojnemu sodišču, na katerega območju ima nasprotni u<a 
ženec sedež; če gre za nepremičnino, pa za celotno premoze ^ 
pristojnemu sodišču, na območju katerega je nepremičnina,, 
odloči o vrnitvi zadružnega premoženja. Sodišče odloči o vrn 
zadružnega premoženja v nepravdnem postopku. 

Če republiški upravni organ ne ravna po prejšnjem odstavku^ 
lahko predlagatelj obrne za vrnitev zadružnega premoženja n 
nost na sodišče. 

Če mora nasprotni udeleženec po pravnomočni odločbi s°^go 
vrniti nepremičnine v zadružno lastnino, se vpis v zemljiško k ig 
opravi po uradni dolžnosti na podlagi pravnomočne s 
odločbe. 

64. člen rnože- 
Nasprotnemu udeležencu ne pripada odškodnina za Pr® jtve 

nje, ki se vrne v zadružno lastnino. Upravičen je le do v 
neamotizi rane vrednosti vlaganj v to premoženje. 

K 64. členu: Drugi odstavek se spremeni tako, da 80 

»Predlagatelju pripada za čas, ko s premoženjem ni up dn0- 
izgubljeni dobiček. Izgubljeni dobiček znaša 2% letno od gem 
sti odvzetega premoženja, valoriziranega za vsako leto po o 
ostavku 60. člena tega zakona. 

Varianta k drugemu odstavku: Predlagatelju ne P'^0ie- 
odškodnina in tudi ne izgubljeni dobiček za čas, ko je s Pr 

njem upravi jala druga pravna oseba. 

65. člen . vj3i s« 
Zadružna lastnina, pridobljena po določbah tega p°9 

ne sme razdeliti med člane. 
dstva 

Ob prenehanju zadruge oziroma zadružne zveze se dajo Sgj!|avj3. 
v zadružni lastnini, pridobljena po določbah tega P =ze; če 
v upravljanje občini glede na sedež zadruge ali zadružne * ernjt- 
gre za nepremičnine, pa občini, na območju katere so n Pla- 
nine. Občina lahko ta sredstva uporabi le za razvoj zadru 

(I. varianta k 65. členu: 

Ob prenehanju zadruge se dajo sredstva v zadrui"'k'ater0 )e 

.pridobljena na podlagi tega poglavja, zadružni zvezi, ^a $e 
bila zadruga včlanjena; ob prenehanju zadružne zv g|avj3, 

sredstva v zadružni lastnini, pridobljena na podlagi tega p 
razdelijo med njene člane.) 

(II. varianta k 65. členu: Ta člen se črta.) 

66. člen .. 0 se nepr0' 
Do izdaje novih predpisov o vpisih v zemljiško knJ.'9 zem\\i&° 

mičnine v zadružni lastnini iz prejšnjega člena vpišejo narnb0, °a 

knjigo kot last zadruge oziroma zadružne zveze z zaz 
so nedeljive med zadružnike. 

67. člen mož^ia: 
Za opravila, ki so v zvezi z vračanjem zadružnega p ^aV0|< o 

se ne plačujejo upravne oziroma sodne takse in tua 
prometa z nepremičninami. 

Za plačilo stroškov v postopku pred uPravn'!?l|ogbe zak°njj 
določbah tega poglavja se uporabljajo ustrezne a nepravdne, 
o splošnem upravnem postopku; za strošlkona o nepra" 
postopku pa se upo rabljajo ustrezne določbe zaK 
nem postopku. 
 poroče„aieC 



68. člen 
Sporazumi o vrnitvi zadružnega premoženja, sklenjeni pred 

uvelja vitvijo tega zakona, so veljavni. 

Postopki pred sodišči za vrnitev zadružnega premoženja, ki ob 
uveljavitvi tega zakona še niso končani na prvi stopnji, se končajo 
v skladu s tem zakonom. 

XM|- KAZENSKE DOLOČBE 

69. člen 
Z denarno kaznijo od 4.500 do 45.000 din se kaznuje za prekr- 

šek: -zadruga , če ne vodi članskega imenika ali ne omogoči 
vpogleda zainteresiranim v ta imenik (12. člen) - zadruga ali druga oblika zadružnega organiziranja, če ne upo rablja v firmi 
zadružnega imena, druga pravna oseba pa, če upo rablja v firmi 
zadružno ime (55.člen) 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 din se kaznuje odgovorna 
°seba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

70. člen 
Obstoječe zadruge, temeljne zadružne organizacije in temeljne 

°r9anizacije združenega dela v sestavi zadrug, temeljne in de 
'ovne organizacije kooperantov, sestavljene zadruge ter zadružne 
zveze uskladijo svojo organiziranost in poslovanje s tem zakonom v dveh letih po njegovi uveljavitvi. 

Predlog novih zadružnih pravil v zadrugi, v delovni organizaciji 
Kooperantov oziroma temeljni organizaciji kooperantov, ki ni 
* sestavi delovne organizacije kooperantov, ter v sestavljeni 
zadrugi, ki še niso uskladile svoje organiziranosti z zveznim zako- 

o zadrugah (Uradni list SFRJ, št. 3/90, popravek 11/90), 
Q°loči njen zadružni svet. V zadrugah, ki so svojo organizira nost 
uskladile z zveznim zakonom o zadrugah, pripravi nova zadružna 
Pravila upravni odbor, če pa zadruga nima upravnega odbora, pa 
Komisija, ki jo imenuje občni zbor. V zadružni zvezi pripravi nova 
adružna pravila organ, ki po statutu zadružne zveze pripravlja 

Predloge za občni zbor članic, skupščino ali drug organ upravlja- 
la zadružne zveze. 

O sprejemu novih zadružnih pravil zadruge odločajo člani za 
ruge oziroma kooperanti delovne organizacije koooperantov ali 
meijne organizacije kooperantov, ki ni v sestavi delovne organi- 

s
aciie kooperantov, po predhodni obravnavi na način, določen 
sPlošnim aktom organizacije. 

O sprejemu novih zadružnih pravil zadružne zveze odloča občni 
, °r vseh članic, skupščina ali drug ustrezen organ upravljanja adružne zveze 

„ 71. člen 
spremembah organiziranosti temeljnih organizacij v zadrugi 

te 
r°ma v delovni organizaciji kooperantov in o organiziranju 

l- e'ine organizacije kooperantov v zadrugo odločijo člani, 
°°Peranti in delavci. 

v£°>a zadruga oziroma delovna organizacija kooperantov 
spr ■ ' ses,avi temeljne organizacije, pa temeljna organizacija ne 
sve?'me Predl°ga nove organiziranosti, ki ga je določil zadružni 
da *adru9e oziroma delovne organizacije kooperantov, se šteje, pr 

,a temeljna organizacija sprejela sklep o izločitvi. Zavr nitev 
zacr -a v ,eme|in' organizaciji ne ovira drugih temeljnih organi- 
s rj' ki so sprejele predlog zadružnega sveta , da nadal jujejo M°stopkom uskladitve. 

n®Qa Ve'iavnost sklepa o izločitvi temeljne organizacije združe- nj: de|a iz sestave zadruge oziroma delovne organizacije 
(Var' ran,ov je potrebno soglasje članov oziroma kooperantov. lVar|antak7l.členu: 

lizadnem' ko so elani zadru9e oziroma kooperanti delovne orga- 
Za|<0

ci'e kooperantov sprejeli zadružna pravila v skladu s tem 
zadr 

norT|. temeljne organizacije in delovne skupnosti v sestavi 
Prav, 9e °ziroma delovne organizacije kooperantov prenehajo kot 

osebe) 

72. člen 
V delu podjetja, organiziranem iz temeljne organizacije koope- 

rantov, ki je prenehala po zakonu o podjetjih, vendar pred uvelja- 
vitvijo zveznega zakona o zadrugah , mora biti najpozneje v šestih 
mesecih po uveljavitvi tega zakona zagotovljeno osebno izjavlja-' 
nje kooperantov in delavcev tega dela podjetja o organiziranju 
zadruge. 

Prvi zbor, na katerem kooperanti in delavci tega dela podjetja 
obravnavajo organiziranje v zadrugo, skliče na pobudo organa 
podjetja ali posameznega kooperanta družbeni pravobranilec 
samoupravljanja, morebitne naslednje zbore pa oseba, ki jo iz 
berejo kooperanti in delavci. Če je večina od skupnega števila 
kooperantov in delavcev, od tega več kot polovica kooperantov, 
sprejela sklep o organiziranju tega dela podjetja v zadrugo in so 
(variantni dodatek: najmaj trije) koopeipnti sprejeli zadružna pra- 
vila , novoorganizirana zadruga uredi premoženjska in lastnin ska 
razmerja s podjetjem po določbah, ki veljajo za vračilo zadruž- 
nega premoženja. 

73. člen 
Premoženje obstoječih zadrug in delovnih organizacij koope- 

rantov, temeljnih organizacij v zadrugah, temeljnih organizacij 
kooperan tov, sestavljenih zadrug in zadružnih zvez z dnem uve- 
ljavitve tega zakona postane zadružna lastnina. 

Prepovedi iz zakona o začasni prepovedi sečnje v gozdovih 
v družbeni lastnini in začasni prepovedi prometa z nepremični- 
nami v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 26/90), razen 6. točke 2. 
člena, veljajo tudi za nepremičnine, ki so prešle v zadružno last- 
nino po prejšnjem odstavku. 

Prehod premoženja v zadružno lastnino po določbah poglavja 
o vračanju zadružnega premoženja ter združenih, vloženih ali 
prenesenih sredstev se ne šteje za promet z nepremičninami 
oziroma drugimi sredstvi. 

74. člen 
Sedanji član zadruge, ki je vplačal delež pred uveljavitvijo zvez- 

nega zakona o zadrugah, pa mu doslej ni bil vrnjen, ima pravico, 
da se mu revalorizirana vrednost plačanega deleža všteva v izpol- 
nitev obveznosti iz prevzetega deleža po novih zadružnih pravilih, 
morebitni presežek nad to obveznostjo pa vrne. 

Pravico iz prejšnjega odstavka imajo tudi osebe, ki jim je član- 
stvo prenehalo po uskladitvi organiziranosti zadruge z zveznim 
zakonom o zadrugah oziroma s tem zakonom, kakor tudi dediči 
teh oseb. 

Vplačani delež iz prvega odstavka tega člena se od vplačila pa 
do vračunanja oziroma izplačila revalorizira v skladu z drugim 
odstavkom 60. člena tega zakona. 

Če bi izplačilo deležev po tem členu lahko ogrozilo normalno 
poslovanje zadruge, lahko zadruga podaljša rok iz drugega 
odstavka 39. člena tega zakona, vendar ne več kot deset let 

75. člen 
Revizija se začne izvajati v skladu s posebnimi predpisi. 

76. člen 
Če je zadruga sprejela statut /zadružna pravila/ z vsebino, ki 

ustreza temu zakonu, pred uveljavitvijo tega zakona, se šteje, da je 
svojo organiziranost in poslovanje uskladila s tem zakonom. Revi- 
zija se začne izvajati v skladu s posebnimi predpisi. 

Zakon o združevanju kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79 in 1/86) se 
uporablja za vse zadruge in druge oblike zadružnega organiziran 
ja, ki svoje organiziranosti do uveljavitve ustavnega zakona za 
izvedbo ustavnega amandmaja XCVI k ustavi Republike Slovenije 
/Uradni list RS, št. 37/90/ še niso uskladile z zveznim zakonom 
o zadrugah. 

V zadrugah in drugih oblik zadružnega organiziranja, ki so 
svojo organizacijo /do uveljavitve ustavnega zakona za izvedbo 
ustavne ga amandmaja XCVI k ustavi Republike Slovenije/ uskla- 
dile z zvez nim zakonom o zadrugah, se do uskladitve njihove 
organiziranosti s tem zakonom uporabljajo njihovi akti. 

77. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 

- poglavje« III. ZADRUGE« - /58. do 79. člen/ obrtnega zakona 
(Uradni list SRS, št. 35/88 in 24/89)); 

- poglavje »V. STANOVANJSKE ZADRUGE« /103. do 131. člen/ 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 3/81, 
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34/89, 24/85, 1/86 in 11/88); 78. člen 
- 2. člen zakona o prenehanju veljavnosti zakona o združevanju Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem lis 

kmetov (Uradni list RS, št. 14/90). Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV: 

K 1. členu: 
1. Po predlagani določbi zadrugo opredeljujejo v pravnem 

pogledu (kot pravno osebo) štiri bistvene značilnosti: pospeše- 
valni namen, prostovoljnost članstva oziroma vnaprej nedoločeno 
število članov - zaradi prostovoljnega pristopa in svobodnega 
izstopa enakopravno sodelovanje in upravljanje članov. 

2. Najpomembnejša značilnost zadruge je njen namen, da 
pospešuje določene gospodarske koristi svojih članov in tako 
izboljšuje tudi njihov družbenogospodarski položaj. Vprašanje, ali 
je zadru ga kot pravna oseba dejansko sposobna uresničiti ozi- 
roma ali dejansko uresničuje ta namen, pa za priznanje neke 
pravne osebe kot zadruge ne more biti odločilno. Gre za tveganje, 
ki ga mora prevzeti in nositi vsak, kdor opravlja neko gospodarsko 
ali drugo dejavnost. O ustreznosti uresničevanja tega namena 
odločajo v skladu z načelom demokratične uprave sami člani, 
s tem da zadrugo ustanovijo, določijo dejavnost zadruge, njeno 
organiziranje in upravljanje, ob vsakem času pa lahko sprejmejo 
tudi sklep o prenehanju (likvidaciji) zadruge. 

3. Iz ustavnega načela prostovoljnosti zadružnega organiziranja 
izhaja in je v tej opredelitvi tudi posebej poudarjena prosto volj- 
nost članstva za vsakega posameznega člana: pristop v zadrugo 
je prostovoljen, izstop svoboden. To načelo ne izključuje 
zadružne avtonomije. Zadruga lahko v svojih pravilih določi 
posebne pogoje za pristop novih članov, prav tako pa lahko pred 
vidi tudi določene pogoje za izstop iz zadruge (zlasti odpovedni 
rok), vendar s tem ne sme izključiti možnosti za pristop novih 
članov, niti ne sme glede na svoj namen in dejavnost pretirano 
oteževati ali celo onemogočiti izstopa članov. 

4. Za zadrugo je značilna neposredna udeležba članov v njeni 
dejavnosti oziroma t. i. načelo istovetnosti (identitete): člani 
zadruge so hkrati njeni dobavitelji (v prodajni zadrugi), odjemalci 
(npr. v potrošniški zadrugi), delavci (v proizvodni zadrugi). Sode- 
lovanje med članom in zadrugo je lahko opredeljeno bodisi kot 
obojestranska obveznost bodisi samo kot pravica člana, da upo- 
rablja storitve, ki mu jih ponuja zadruga. Odločitev o temje 
odvisna od namena in dejavnosti zadruge in jo je v splošnem 
zadružnem predpisu, ki velja za vse zadruge, najprimer neje 
prepustiti statutarni avtonomiji samih zadružnikov. Pravno sred- 
stvo, na podlagi katerega se odvija sodelovanje zadružnikov 
z zadrugo, so pogodbe in drugi pravni posli. O pogod bi med 
članom in zadrugo (ne med zadružniki) govorijo tudi ustav ni 
amandmaji Po drugem odstavku 2. točke amandmaja XXIII 
k ustavi Republike Slovenije se medsebojne obveznosti med kme- 
tijsko zadrugo in njenimi člani uredijo s pogodbo. O pogodbi 
govorita tudi isti amandma (v 3. in 4. točki) ter amandma XXII (v 2. 
točki) v zvezi z urejanjem lastninskih razmerij in s pravico bivšega 
člana kmetijske zadruge do vračila združenih sredstev oziroma do 
vračila njihove vrednosti in do dela sredstev v zadružnih skladih. 

5. Načelo demokratične uprave (tudi samouprave) članov 
v zadrugi je po svoji vsebini širše od načela -en član - en glas«. 
Načelo demokratične uprave, če se nanaša na občni zbor vseh 
članov kot najvišji organ upravljanja, ne pomeni samo večinskega 
sprejemanja sklepov, ampak tudi zagotovitev ustreznih manjšin- 
skih in individualnih članskih pravic. Ob občnem zboru vseh 
članov in potrebni delitvi dela pa načelo demokratične uprave 
zahteva predvsem voljenost in odgovornost drugih zadružnih 
organov, se pravi, da tiste zadružne organe, ki jih ne sestavljajo 
(vsi) člani, volijo in odpoklicujejo neposredno ali posredno vsi 
člani za druge. Zaradi konkurenčnega pritiska drugih družb, zlasti 
delniških, sodobne zadružne zakonodaje sicer vse pogosteje 
dopuščajo izjeme od načela >•en član - en glas«, zlasti glede 
udeležbe pravnih oseb v zadrugah (t. i. zadruge druge stopnje), 
vendar ne tako, da bi na podlagi teh izjem posamezni član lahko 
izgubil glasovalno in druge upravljalske pravice ali se tem pravi- 
cam odpovedal morda na račun drugih gmotnih prednosti. 

6. Določba drugega odstavka izrecno jamči pravico zadrugi, da 
je »udeležena v podjetjih in drugih pravnih osebah«. Zadruga 
lahko bodisi ustanovi drugo podjetje oziroma pravno osebo ali pa 
se naknadno pridruži pravni osebi, če je to v skladu z njenim 
namenom. Z določbo so zajeta tako podjetja (zlasti v zadružni ali 
v mešani lastnini) kakor tudi druge pravne osebe, v katerih so 
lahko udeležene tudi zadruge po svojem namenu. 

K 2 členu: 
1 Glede na enakopravnost opravljanja dejavnosti s sredstvi 
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v družbeni, zasebni ali zadružni lastnini (1. točka amandmaja XIII V Ul U4.UGI II, {.aacuill ail £.aui uti u lajn lil II I » . Ii/i/na oni aiiu»—/- Q 
k ustavi Republike Slovenije) je v prvem odstavku predviden 
enako kot v 146. členu zakona o podjetjih (Ur. I. SFRJ, št. 77!°° . 
40/89), da zadruga lahko opravlja eno ali več dejavnosti, če izp 
njuje pogoje, predpisane za vsako od teh dejavnosti. ^ 

2. V skladu s pospeševalnim namenom zadruge je v drug'9 

odstavku predvidena omejitev sklepanja poslov, ki jih zadrU9 
sklepa s svojimi člani (in zaradi katerih je bila ustanovljen• • 
z drugimi osebami-nečlani, tako da lahko te posle zadruv 
sklepa z nečlani pod dvema pogojema: če tako določajo Pr*j.nj 
(formalni pogoj) in če sodelovanje z drugimi osebami - neCi . 
ne zavzema takšnega obsega, da bi imelo sodelovanje zadr y 
s člani podrejen pomen (vsebinski pogoj). Brez pretežnega s°.. 
lovanja s člani zadruga namreč izgublja svoje značilnosti, zi 
pospeševalni namen, in se po načinu opravljanja dejavnosti pf g 
žuje podjetju oziroma kapitalskim družbam. Posebej je ^ 
poudariti, da bi takšna omejitev veljala samo za t. i. api 
posle«, torej samo za posle, ki jih zadruga sklepa s svojim' c ,g 
(npr. odkup kmetij skih pridelkov), ne pa za t. i. nasprotne p' . 
(npr. prodaja kmetijskih pridelkov) in pomožne posle (npr na 

ali zakup poslovnih prostorov). zg 
Zaradi varnosti pravnega prometa oziroma utrditve P°l°.. 1 n(i 

druge pri poslovanju s tretjimi osebami pa možna omejite' ? 
sklepanju poslov z nečlani nikakor ne bi smela vplivati na v 
nost poslov, ki jih sklepa zadruga. iden11' 

3. Zaradi značilnega poslovanja s svojimi člani po načelu 1 g 
tete in morebitnih drugih pogojev, ki bi jih predvidel zako ^ 

,P 
Za*0n'jlfl 

v četrtem odstavku predvideno, da lahko zadruge Pr' sV°'a te 
poslovanju uživajo določene olajšave. Način in pogoje 
olajšave naj bi urejali drugi (predvsem davčni) predpisi. 

K 3. členu: k ngj- 
1. Po prvem odstavku tega člena je predvideno ena ali0ni> 

manjše število ustanoviteljev: trije kot po zveznem Ai0čsi° 
o zadrugah. Druge zadružne zakonodaje zelo različno oo ^a. 
najmanjše število ustanoviteljev oziroma članov zadruge v, ,gn0v 
terih državah je najmanjše število ustanoviteljev oziroma 
določeno v različni višini tudi za posamezne vrste zadrug- 
v našem pravu bi bilo mogoče, če se izkaže za Po!re~l'li0£eiie 

manjše število ustanoviteljev oziroma članov za zadruge oo 
vrste drugače urediti. Ne more pa zadruge, ki lemell'k"a i<aže- 
vzajemne samopomoči, ustanoviti ena sama oseba Pra* 
da imajo manjše število članov navadno proizvodne ali o tt 
zadruge, precej večje število članov pa štejejo t. '• ar0vaWe 

skupno poslovanje (npr. kreditne, nabavne, prodajne, z&v tel 
itd ), ki so večinoma bolj neposredno izpostavljene tržne 
movanju in težnjam po koncentraciji. Vtovolin° 

2. Čeprav ustavni amandmaji predvidevajo samo pros ^ 
združevanje dela in sredstev delovnih ljudi in občanov ^gp 
gah, torej združevanje fizičnih oseb v zadrugah, naj po 
izrecno dopustil članstvo v zadrugah tudi pravnim oseba 
našem mnenju v ustavnih amandmajih ni prepovedano, jj iaSt- 
enakopravnosti opravljanja dejavnosti s sredstvi v razi ^gjenf 
ninskih oblikah naj zadružno organiziranje ne bi nr0(jpis^ 
zgolj na fizične osebe, medtem ko podjetja po veljavnih p 
lahko ustanavljajo fizične in tudi pravne osebe. 

K 4. členu: , „rlava P°sel 
1. Amandma XXIII k ustavi Republike Slovenije predvi me(jtef 

bej akt o ustanovitvi in posebej statut kmetijske zadrug • gV pe 
ko amandma XXII, ki ureja zadruge na splošno, teh dve 
omenja. ter nuin 

2. Zaradi splošno sprejete zahteve po deregulac j zg(jruine 

ekonomičnosti in preglednosti notranje, avfonomn uS/r 
pravne ureditve je v tej določbi predvideno, da se z 0,gan 
novi s sprejemom pravil /statuta/ in izvolitvijo zadruz .^ijj i 
ki so obvezni po zakonu in zadružnih pravilih. us £g neP°, 
člani zadruge neposredno po ustanovitvi so iste ose ■ jftlgrj>' 
redno po ustanovitvi v zadrugo pristopijo novi [":uStgn0^lte!.. 
z njimi ustanovitelji nimajo posebnih, prednostnih r snreie'v 

skih«) pravic . Zato ni videti razlogov za sestavljanje 
nje dveh ločenih aktov. 

K 5. členu: 
1. Iz razlogov, nevedenih k prejšnjemu cienu, 



zadružna pravila že od samega začetka bistvena vsebina ustano 
vitvenega akta in tako najvišji avtonomni akt zadruge, ki ureja tako 
ustanovitev, vključno s konstituiranjem zadružnih organov, kakor 
tudi nadaljnje poslovanje zadruge. V tem členu so navedene zlasti 
obvezne sestavine zadružnih pravil. V teh zadevah ne zadostuje 
navaden sklep občnega zbora, temveč mora občni zbor sprejeti 
sklep o spremembi pravil z 2/3 večino. Določba je po membna 
zato, ker za sprejem pravil kot najvišjega akta ni več predpisan 
Poseben referendumski postopek. 

V tem osnutku ni predvideno, da zadružna pravila urejajo tudi 
Pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev. Ne gre le za dereg 
ulacijo, temveč tudi za načelne pomisleke. Položaj delavcev v zadrugi lahko ustrezno urejata zakon kot akt heteronomnega, 
državnega prava in kolektivna pogodba kot dvostranski akt, ne pa 
Pravila, ki jih sprejemajo samo člani. 

K 6 členu: 
. Določba ustreza drugemu odstavku 185. člena zakona o podjet- 
ij. ki predpisuje enak pravni učinek za vpis podjetja v sodni 
register. 

K 7 členu: 
' Vnaprej nedoločeno število članov kot ena izmed bistvenih 

značilnosti zadruge pomeni predvsem, da zadruga lahko kadar 
Koli sprejema nove člane, ne pa tudi pravice oseb zunaj zadruge, 
da so sprejete v članstvo. Tuji pravni redi priznavajo takšno 
Pravico samo izjemoma, zlasti v primerih, ko ima zadruga pri 
°Pravljanju svoje dejavnosti monopolen položaj (npr. oskrba 
z električno ali toplotno energijo, odkup ali prodaja določenega 
°laga) in bi zaradi zavrnitve nastala prosilcu škoda, ki je ni 
Mogoče odvrniti drugače kot s sprejemom v članstvo. Ponekod je 
takšno pravico začela priznavati sodna praksa, drugod pa je 
urejena v predpi sih, ki določajo pogoje za opravljanje posamez- 
nih dejavnosti, oziroma v predpisih o tržni disciplini. 

2 Prostovoljnost ni popolna, če ni obojestranska, se pravi tudi 
na strani zadruge, ki lahko zavrne posameznega kandidata, četudi 
'Zpolnjuje vse posebej predvidene pogoje, ki jih je za sprejem v Članstvo določila sama zadruga. V skladu z načelom prostovolj- 
nega pristopa pa naj bi bila zadrugam prepuščena zelo široka 
avtono mija glede sprejemanja v članstvo: bodisi tako da za 
nastanek članstva zadostuje že prejem pravilne pisne pristopne 
'zjave, bodisi tako da o pristopni izjavi odloča poseben organ, ki 

določajo zadružna pravila (npr. upravni odbor ali celo občni 
zbor). 

3 Zaradi varovanja načela odprtosti zadruge je predvidena 
Možnost, da se zavrnjeni član pritoži. Po variantnem besedilu bi 
Pritožbeni postopek urejal že ta zakon in ne zadružna pravila. 
y Pritožbi bi po variantni rešitvi odločal poseben organ, ki sicer 
ešuje pritožbe članov (to možnost bodo uporabile predvsem za 

uruge z večjim številom članov, v katerih se občni zbor ne more 
P°9osteje sestajati in zato težje sproti odloča o posameznih 
Pravicah in obveznostih članov), če pa zadruga takega organa 
nirna, pa občni zbor. Pritožba ne bi bila smotrna in zato tudi ni 
Predvidena edinole v primeru, ko bi občni zbor kot najvišji organ 
adruge odločil že na prvi stopnji. Da prosilec ne bi bil preti rano 
°'9o v negotovosti, pa je v osnutku v variantnem besedilu dolo- 
en rok, v katerem mora biti odločeno o pristopni izjavi. 

: , Zaradi pomembnosti članskih obveznosti in odgovornosti, ki 
t^ sprejema nov član, zlasti glede deležev in jamstva, mora biti Udi naknadni pristop v zadrugo po njeni ustanovitvi v pisni obliki, 
akšna oblika je predvidena v interesu kandidata, da bi zadosti 

premišljeno prevzel članske obveznosti, kot tudi zato, da obsta- ™/° o članstvu ter najpomembnejših materialnih članskih obvez- 
l°s,ih in odgovornostih ustrezna dokazila. Pisna poroštvena 
v'q»a se nanaša na določeno obveznost) je predvidena tudi 
sdi ilenu zakona o obligacijskih razmerjih, medtem ko gre tu za P'ošno, statusnopravno odgovornost. 

* členu: ,em členu so navedeni razlogi za prenehanje članstva. 
čl anstvo je razmerje osebne narave, zato se ne more podedovati 

Pre0rna Prenest1 s pravnim poslom na drugo osebo, temveč _ "eha s smrtjo fizične oziroma s prenehanjem pravne osebe 
članice zadruge, z izstopom, izključitvijo ali prenehanjem zadruge 

* 9- členu: 
ne J* na£ela prostovoljnosti izhaja pravica do prostega izstopa. 
Pri i b' rnoral član odpoved kakor koli utemeljiti. Enako kot stopna izjava mora biti tudi odpoved v pisni obliki. 
svoh Pravila ne določajo odpovednega roka, v skladu z načelom 

oodnega izstopa ta določba postavlja nadomestno pravilo: 

članstvo preneha že, ko je zadruga prejela pisno odpoved Pravi /a 
pa lahko uredijo prenehanje članstva drugače, npr. vežejo na 
določen odpovedni rok: možni so tudi dodatni pogoji, npr. da se 
član za določen čas (nikakor pa ne trajno!) odpove izstopu 

3. Glede na različno stopnjo gospodarske povezanosti članov 
v posameznih zadrugah verjetno ni primerno z zakonom predpi- 
sovati niti enotnega niti najkrajšega oziroma najdaljšega odpo- 
vednega roka in je primerneje prepustiti ureditev tega vprašanja 
zadružnim pravilom. 

K 10. členu: 
1. Pri izključitvi preneha članstvo proti volji zadružnika. Zato 

morajo biti razlogi za izključitev vnaprej določeni v pravilih. Ti 
razlogi bodo v posameznih zadrugah praviloma različni. Glede na 
obveznost deležev, ki je skupna vsem zadrugam, pa je predvi dena 
možnost, da lahko zadruga, potem ko je brezuspešno potekel 
tridesetdnevni naknadni rok za plačilo dospele obveznosti iz 
naslova deleža, člana izključi na podlagi zakona, čeprav ta razlog 
ni določen v pravilih. Vendar mora biti član v predhodnem opo- 
minu, poslanem v priporočenem pismu, na to možnost posebej 
opozorjen. 

2. Glede postopka za izključitev morajo pravila zlasti določiti 
organ, ki je pristojen za odločitev o izključitvi, v samem po- 
stopku pa ima član pravico pojasniti vse pomembne okoliščine in 
tudi pravico do pritožbe na občni zbor, če občni zbor ni odločil že 
na prvi Mopnji, ali na drug organ. 

3. Tudi obvezna obrazložitev, torej utemeljitev izključitvenega 
sklepa, Ki ga je izdal zadružni organ na prvi ali drugi stopnji, je 
določeni' zaradi zavarovanja pravic izključenega člana. 

4. Izkli ičeni člani naj bi imel pravico zahtevati varstvo svojih 
pravic tui 'i pred pristojnim sodiščem. 

K 11. členu: 
S samim prenehanjem članstva ne prenehajo pravice in obvez- 

nosti premoženjske narave, npr. pravica do vračila deleža, ki je 
pogojno odložena ravno za primer prenehanja članstva, nadalje 
jamstvena obveznost, ki traja še določen čas po prenehanju 
članstva (sicer jamstvo ne pomeni zadostnega varstva upnikov) 
, pa tudi ne pravice in obveznosti, ki sta jih zadruga in član zaradi 
medsebojnega sodelovanja uredila s pogodbo. 

K 12. členu: 
1. V skladu z dosedanjo prakso je v tej določbi predlagano, da 

se člani, razen ustanoviteljev, ne vpisujejo v sodni register, temveč 
mora zadruga voditi ustrezno evidenco članstva Vpis pristopa 
novih članov oziroma prenehanja članstva bi bil povezan s pre- 
cejšnjimi stroški zlasti v zadrugah z velikim številom članov. Zate 
je predvidena obveznost zadruge, da vodi evidenco članstva 
v zadrugi javno. Glede na to da je za vračilo deležev predviden 
najmanj enoletni rok, prav toliko pa naj bi znašala jamstvena doba 
po prenehanju članstva, bi bili interesi upnikov oziroma pravnega 
prometa s tem zadosti zavarovani. 

K 13. členu: 
Zaradi nizkega najmanjšega števila članov zadruge z zakonom 

ni primerno predpisovati enotne upravljalske strukture za vse za 
druge. Zato sta v zakonu predvidena kot obvezna organa občni 
zbor in predsednik zadruge; za zadruge, ki imajo 10 oziroma vet 
članov, pa tudi upravni odbor. Drugi organi z zakonom niso 
določeni kot obvezni, posebej sta omenjena kot fakultativna 
organa nadzorni odbor in direktor, zadruga pa ima lahko tudi 
druge organe, predvidene v zadružnih pravilih. 

K 14. členu: 
1. Občni zbor kot najvišji organ upravljanja zadruge odloča 

o najpomembnejših vprašanjih zadruge, o katerih ne more odlo- 
čati noben drug organ zadruge (izključna pristojnost), pa tudi 
o drugih vprašanjih, o katerih po zakonu oziroma pravilih ne 
odločajo drugi organi zadruge (nadomestna pristojnost občnega 
zbora). 

2. V tej določbi je predvideno tudi sodelovanje delavcev, zapo- 
slenih v zadrugi pri njenem upravljanju. Delavci volijo in odpokli- 
čejo določeno število članov upravnega odbora in nadzornega 
odbora. Vendar podlaga za sodelovanje delavcev pri upravljanju 
zadruge ne more biti statut oziroma zadružna pravila, ki jih sprej- 
mejo samo člani. Delavci oziroma njihovi predstavniki na občnem 
zboru ne odločajo. Zato jim takšno pravico lahko uredi poseben 
zakon, ki naj bi opredelil sodelovanje delavcev pri upravljanju ne 
glede na pravno organizacijsko obliko, ali pa kolektivna pogodba. 

3. Član oziroma njegov zakoniti zastopnik lahko pooblastita za 
zastopanje drugega člana, drugo osebo pa le, če to določajo 
pravila. Smisel te določbe je predvsem v tem, da člani, če sami 
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niso odločili drugače (v pravilih), niso dolžni sprejeti na občnem 
zboru osebe, ki ni član, pa uresničuje na podlagi poo blastila 
upravljalske pravice kot drugi člani. Pravila lahko tudi povsem 
izključijo možnost dajanja pooblastil za zastopanje na občnem 
zboru. 

K 15. členu: 
Na podlagi te določbe lahko člani izvolijo predstavnike za občni 

zbor. V določbi so samo primeroma našteti razlogi za takšno 
oblikovanje občnega zbora, tako da lahko zadruga prosto odloča, 
ali bo zadeve iz pristojnosti občnega zbora članov v celoti ali 
deloma prenesla na občni zbor predstavnikov. Posameznega pred 
stavnika volijo samo člani v določenem delu zadruge, vendar pri 
tem nihče od članov ne sme biti prikrajšan za svojo (aktivno) 
volilno pravico. Za predstavnika je lahko izvoljena poslovno spo- 
sobna fizična oseba, ki je član, njegov zakoniti zastopnik, ali 
oseba, ki je na podlagi članskega, delovnega oziroma drugega 
pravnega razmerja povezana s pravno osebo, ki je članica 
zadruge. Zaradi pomembnosti revizorskega poročila pa zakon 
določa, da se obravnava in sklepa o njem na občnem zboru vseh 
članov, ne pa na predstavniškem občnem zboru. 

K 16. in 17. členu: 
1. Ta dva člena urejata dve najpomembnejši upravljalski pravici 

člana: pravico do obveščenosti in pravico do glasovanja. Glede na 
to da se redni občni zbor 'po zakonu sestaja enkrat letno in ga 
lahko sestavljajo samo predstavniki, ne pa vsi člani, ima član 
pravico pridobiti podatke in obvestila ne samo na občnem zboru, 
temveč kadarkoli, zadruga pa mu mora v določene v roku odgo- 
voriti. To pravico naj bi imeli tudi bivši člani oziroma njihovi pravni 
nasledniki, dokler traja njihova odgovornost za obveznosti za 
druge. Pravica do obveščenosti je omejena le z interesi varovanja 
poslovne ali druge tajnosti, določene v skladu z zakonom. Če pa 
gre za odločanje na občnem zboru, je pravica članov do obvešče- 
nosti posebej urejena v naslednjih določbah. 

2. Glede glasovalne pravice je upoštevano načelo »en član-en 
glas«, od katerega so možne izjeme le v primerih in na podlagi, ki 
jih določajo pravila. Ni pa dopustna izjema, da bi se član odpove- 
dal svoji pravici odločanja, morda na račun drugih ugodnosti 
(podobno kot npr. imetnik t. i. neupravljalskih delnic v delniški 
družbi), saj bi bila v nasprotju z načelom enakopravnosti in demo- 
kratične uprave članov. 

3. Podlage za glasovalno pravico članov in predstavnikov so 
lahko različne (npr. vsak član ima en glas, predstavnik pa toliko 
glasov, kolikor članov predstavlja). 

K 18. členu: 
Reden je občni zbor, ki se mora sestati vsako leto zaradi skle 

panja o letnem obračunu, posebej še o uporabi presežka oziroma 
poravnavi izgube, vsak drug občni zbor pa je izreden. 

K 19. členu: 
1. Vsak občni zbor lahko sprejme sklep o sklicu naslednjega 

občnega zbora, ne da bi bilo to posebej določeno v dnevnem 
redu. Vendar pa pravočasen sklic ni obveznost občnega zbora, 
ampak predvsem organov, ki opravljajo poslovodno funkcijo. 

2. Sklic občnega zbora lahko zahtevajo tudi organi, ki opravljajo 
nadzorstveno funkcijo, pa tudi določeno število članov (t. i. manj- 
šinska pravica). 

3. Redni občni zbor je treba sklicati zaradi odločanja o letnem 
obračunu v določenem roku po izteku poslovnega leta, izredni 
občni zbor pa vedno, kadar za sklic pooblaščeni organ, posebej 
še nadzorni odbor, če ga je zadruga ustanovila, oziroma določeno 
število zadružnikov meni, da to zahtevajo koristi zadruge. 
K 20. členu: 

1. Vabilo na občni zbor mora vsem članom oziroma predstavni- 
kom omogočiti udeležbo, predhodno seznanjenost z zadevami, ki 
jih bodo obravnavali predhodni delni zbori in občni zbor, in kvali 
ficirano odločanje. Zato mora biti v določenem roku pred občnim 
zborom vabilo s predlogom dnevnega reda objavljeno na način, 
določen v pravilih, ali pa osebno poslano vsem članom oziroma 
predstavnikom. 

2. Za najvažnejše sklepe občnega zbora (o sprejemu letnega 
obračuna, vključno s poročilom o poslovanju in poročilom o pre 
gledu letnega obračuna, spremembi pravil, statusni spremembi ali 
prenehanju zadruge) pa morajo biti predlogi izdelani v pisni obliki 
in dostopni članom na sedežu zadruge najpozneje od dneva 
objave vabila oziroma dneva, ko je bilo vabilo poslano članom. Tu 
so predvidene le minimalne zahteve o predhodni obveščenosti 
članov v zadrugi. V pravilih bi bilo lahko predvideno, da imajo 
člani vpogled v določene predloge za občni zbor tudi v zadružnih 
enotah ali da se ti predlogi pošljejo vsem članom skupaj z vabi 
lom. 
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3. Omenjene formalnosti niso same sebi namen, temveč 
skuša z njimi doseči pravočasna obveščenost članov o zade<va ■ 
o katerih bo odločal občni zbor. Če pa so določen sklep s°9laS", 
sprejeli vsi člani, ni videti razloga, da tak sklep ne bi učinkoval 
sklep občnega zbora, saj so vse formalnosti (objava oziro" 
pošiljanje vabila na občni zbor v določenem roku, način razy 
nitve predlogov za določene sklepe na vpogled članom 'P 
določene samo v njihovem interesu. 

K 21. členu: . b0r 
Za sklepčnost občnega zbora je predlagano, da občn' taV- 

lahko sklepa, če so navzoči ali zastopani člani oziroma Pre"s uf0 
niki, ki imajo več kot polovico glasov, s tem da občni zbor eno ^ 
po (pravilnem) sklicu lahko veljavno sprejema sklepe ne 9le° e(j 
število glasov navzočih oziroma zastopanih članov oziroma P je 
stavnikov, če so bili povabljeni na to posebej opozorjen 
v vabilu, pravila pa za tak primer ne določajo drugače. Na ta ne' . 
je zadrugam omogočeno pravočasno sprejemanje sklepov, z 
v nujnih primerih,ko bi odlašanje zadrugi lahko povzročilo ve 
škodo. Takšno odločanje pa je možno ob razmeroma str* 
zahtevah glede predhodne obveščenosti članov ali predstavni 

Nekateri pravni redi predvidevajo milejše zahteve glede sk,e^rg. 
sti za t. i. drugi (oziroma naslednji, npr. tretji) sklic občnega z • 
Takšna ureditev je praviloma za zadrugo povezana z *e 'tj0 
stroški (npr. ponovna objava ali pošiljanje vabil) in tudi z j 
zamudo časa, saj naslednji občni zbor ne sme biti sk/zcan F a 
prvotno napovedanim datumom, sicer sklic drugega oz ajg 
naslednjega občnega zbora, še preden se je sestal prvi, z ' f$ 
člane v negotovost. Ne glede na to pa naj bi bila dopustna 
možnost, če je predvidena s pravili. 

K 22. členu: „htevane 

1. V tem členu so določeni le minimalni pogoji glede zan ^ 
večine za sprejemanje sklepov občnega zbora, odvisno ou 1 tr0iji 
pomembnosti. V zadružnih pravilih so lahko določeni 
pogoji. . nddan'^ 

2. Občni zbor sprejema sklepe praviloma z večino °° "n\tfV 
glasov navzočih in zastopanih članov oziroma predst ,aSg\i 
Predlagano je, da se večina ugotavlja po številu oddan ma pred 
(glasovi -za« in -proti«), kar bi spodbujalo člane oziro iernanie 

stavnike k aktivnemu opredeljevanju in olajševalo spre/ zarsd' 
sklepov v določenih primerih, ko določeni člani, ztasi ^ef, 
nepristranskosti odločanja, ne morejo glasovati. Izjema ijen' 
navzdol naj bi bila dopustna ob volitvah, ko naj bibiii ^ )Sto 
tisti, ki dobijo največ glasov, če pa dva ali več kandidat 
mesto prejmeta enako število glasov, naj bi odločil *re nafla' 

3. Za najpomembnejše sklepe, ki so poebej našteti m lu(ji 
šajo na spremembo dejavnosti: statusne spremembe, n ^(ja- 
za prene hanje zadruge s tako imenovano prostovoljno a/, 
cijo; na uvedbo ali povečanje določenih obveznosti ^gtoč^' 
zmanjšanje ali odpravo njihovih pravic, je po P^d/aga j/jsO* 
zahtevan sprejem z najmanj dvotretjinsko večino odda ^o 
Tudi ta določba naj bi veljala kot nadomestno pravilo, sp/#- 
pravila določijo strožje zahteve za sprejemanje sklep0 < gbSo- 
jem navadnih sklepov npr. tričetrtinsko relativno vec ^gd- 
lutno dvetretjinsko večino ali celo soglasje vseh član 
stav nikov). . cnreje^K) 

4. Po našem mnenju za zadruge gotovo ni v celo".9ljg čienit 
smiselna uporaba zakona o podjetjih (tretji odstavek lati',, 
po katerem je mogoče dejavnost spremeniti celo p .^g stat 
pogoji, kot so predpisani za druge spremembe in dop v kate' 
ta. Šteti je namreč, da je sprememba dejavnosti zao y

oreVZgte9°. 
so člani neposredno udeleženi (sodelovanje), P0 ^ fghko ufe 

deleža in jamstva tako pomembna odločitev, da se 
samo v zadružnih pravilih na podlagi strožje večine 

5. Zahteva po kvalificirani večini je izraz t. i. man)s £g dO'", 
zadružnikov. Najvažnejših sklepov ni mogoče spr l • najtns 
čena manjšina (npr. več kot tretjinska ob preop 
dvotretjinski večini) temu nasprotuje. iveirai/msiKi vaunu/ iomu . rfp iZ^^jg 

6. Za takšne primere je predvidena tudi pravi ne strin 
odpovedi kot individualna, osebna pravica člana, « far vec 

s sprejetim sklepom. Obveznost podrejanja s*upn,~'oi0žaja £ 

sko sprejetim sklepom ne sme pretirano oteževati P, n.err\ sv°l 
ki s takšnim povečanjem obveznosti oziroma zrnam preds< ; 
pravic ni soglašal. V takem primeru lahko član (oz naSpro'° p 
nik), ki je bil navzoč na občnem zboru, in jeizre gvZoči 0 * 
sprejet ju sklepa, kakor tudi na občnem zboru ^ doioča" 
(zlasti če je občni zbor sestavljen iz predstavnikov/, dg ski r 
roku na podlagi pisne izjave izstopi iz zadruge, 
s katerim se ne strinja, zanj ne velja. 

<dn<> 



f 23. členu: 
1- Kof nični naj bi bili opredeljeni listi sklepi občnega zbora, ki 

so v nasprotju z zakonom, kot izpodbiti pa sklepi občnega zbora, 
ki so v nasprotju s pravili oziroma naklanjajo neupravičeno korist 
Posameznim članom ali drugim osebam v škodo zadruge. 

2. Medtem ko ugotovitev ničnosti lahko zahteva vsakdo, ki ima 
Pravni interes, celo tisti, ki je morda glasoval za tak sklep, in to 
kadarkoli (tožba na ugotovitev ničnosti ni vezana na nikakršen r°k). pa lahko zahtevajo razveljavitev izpodbitega sklepa v določe- 
nem roku samo tisti člani oziroma organi zadruge, ki so na 
občnem zboru posebej, se pravi, izrečno protestirali proti spre- 
Miu takega sklepa in zahtevali, da se njihov protest vpiše v zapis- 
nik. ali pa člani, ki se niso mogli udeležiti občnega zbora zato, ker 
16 sestavljen iz predstavnikov. 

3- Pravnomočna sodba o ugotovitvi ničnosti ali o razveljavitvi sklepa občnega zbora po naravi stvari učinkuje za vse člane, 
s°dba, s katero je zavržen ali zavrnjen tožbeni zahtevek za ugoto- 
vitev ničnosti oziroma za razveljavitev sklepa občnega zbora, pa 
učinkuje samo med pravdnimi strankami. 

* 24. členu: 
v skladu z zadružno tradicijo vodi sejo občnega zbora predsed- n'k zadruge, če občni zbor ni izvolil drugega člana oziroma pred 

s,avnika. 
J^jema naj bi veljala le za primere, ko občni zbor neposredno 

skliče nadzorni odbor ali določeno število sklicateljev. V tem 
Primeru vodi občni zbor predsednik nadzornega odbora ali eden 
0(3 sklicateljev. 

^25 členu: 
Določba o protokoliranju (zapisniku) občnega zbora je sicer 

Poslovna, vendar olajšuje dokazovanje sprejetih sklepov. Pisna 
blika sicer sama po sebi ni pogoj za veljavnost sklepov občnega 
bora c v nekaterih pravnih redih je za določene sklepe občnega 
P°ra zadruge, zlasti za spremembo pravil, predpisana celo 

.Jrpžja oblika kot pogoj za veljavnost - npr. notarsko sestavljena stina). Qre za sklepe, ki jih sprejema najvišji organ zadruge in 
'"orajo tudi člani, ki se niso udeležili občnega zbora, imeti mož- 
°Jt- da se s sklepi čim prej seznanijo. Zato naj bi bil zapisnik 
določenem kratkem roku po končanem občnem zboru na vpo- 

vsem članom na sedežu zadruge, da je varovan rok za 
.orebitno izredno odpoved oziroma za vložitev ničnostne ali 
Podbojne tožbe. 

do 29. členu: 
lik Predsednik zadruge je oseba, ki opravlja funkcijo predsed- (JJa upravnega odbora. Če pa zadruga nima upravnega odbora. 
£1° ' Predsednika zadruge občni zbor. Za predsednika zadruge in 
11 ne upravnega oziroma nadzornega odbora so lahko izvoljeni 
ob* ki so lahko P° ,em zakonu izvoljeni za predstavnika na 
0)0 . zboru. Druge osebe(npr.: predstavniki delavcev) ne 
o*/° biti večinsko zastopane v upravnem oziroma nadzornem 
Pra°rU zactruge. ® tem ie konkretizirano načelo članske samou- 

kot ®el° upravnega in nadzornega odbora je manj formalizirano 
^5 ,0c"o(5an/e na občnem zboru. Pomembna je določba, da ima 
Da. dan upravnega in nadzornega odbora en sam glas. Po 
in /f"1 mnenju ni sprejemljiva pravica do več glasov v upravnem 
sj,0?dzornem odboru. Zaradi načela zaupanja morajo odborniki 
Preti dolž"osti opravljati osebno. Za sprejemanje sklepov sta vPra('den' sklepčnost in potrebna večina, vendar pravila lahko to 
s*

anje uredijo drugače. Posebej je predpisano še ločeno gla- 
O0b na morebitnih skupnih sejah upravnega in nadzornega 
Zsr?La (nadzorna funkcija mora biti ločena od poslovodne). 
°<fon taiie9a dokazovanja sklepov in ugotavljanja morebitno 
*orn 0rn°sti je predpisan še zapisnik o sejah upravnega in nad- 3 e9a odbora. 

)Q Določeno je delovno področje predsednika zadruge, uprav- 
zatt nadzornega odbora. Predsednik zadruge predstavlja in Pa zadrugo. 

e!enu: 
"BlJen doloebi je kot delovno področje direktorja organa opre o6in"° v°denje poslovanja v skladu z zakonom, s pravili, sklepi 
Ca/e e^a zbora in upravnega odbora ter smernicami, ki mu jih 
ie taPredsednik zadruge. Direktor lahko tudi zastopa zadrugo, če 
Prert 

0 Predvideno v zadružnih pravilih ali ga je za to pooblastil 
DoIn1nik zadruge. 

''eia i Pete9a odstavka o imenovanju direktorja pa je uteme- 90) ,9'ede na 9 člen zakona o delovnih razmerjih (Ur. I. RS, št. 14/ 
Poi]i'.ne Predvideva izjeme glede javnega razpisa za zadruge in 
tieL 

v mešani lastnini, temveč le za podjetja v zasebni in an' lastnini. 

P°r°če valeč 

K 31. členu: 
V tej določbi je predvidena izključitev glasovalne pravice v zade- 

vah, ko se interesi oseb, upravičenih do glasovanja na občnem 
zboru, ne ujemajo z interesi zadruge, in bi utegnil biti v primeru, 
če bi te osebe glasovale, za zadrugo sprejet škodljiv sklep, v vsa- 
kem primeru pa bi pri drugih glasovalnih upravičencih takšno 
glasovanje vzbujalo utemeljen dvom o njegovi nepristrans kosti. 

Poleg tega naj bi bilo dopuščeno pravilom, da ob kršitvi član 
skih obveznosti (člani, ki jim je bil že poslan sklep o izključitvi, 
oziroma člani, ki tudi po naknadnem opominu niso vplačali 
deleža) predvidijo suspenz glasovalne pravice, ne pa tudi drugih 
pravic, ki jim gredo iz članskega razmerja (npr. pravica do dela 
presežka, vračila deleža itd ). 

K 32. členu: 
V tej določbi je urejena odškodninska odgovornost predsednika 

zadruge, članov upravnega in nadzornega odbora ter direktorja 
zadruge. Za to odgovornost ni predvideno nobeno posebno 
merilo (npr. vestnost dobrega zadružnega odbornika oziroma 
dobrega gospodarstvenika), ampak gre to odgovornost presojati 
po okoliščinah vsakega konkretnega primera, odvisno tudi od 
ureditve v zadružnih pravilih. Odgovornost posameznih članov 
zadruge za odločanje na občnem zboru ni predvidena, glede na to 
da je občni zbor najvišji organ upravljanja zadruge in je tudi 
v drugih zakonodajah predvidena le izjemoma. 

K 33. členu: 
Določba predvideva odpoklic predsednika zadruge, članov 

upravnega in nadzornega odbora ter poslovodnega organa 
zadruge, tako da so lahko odpoklicani kadarkoli. Smisel te 
določbe je, da omenjeni organi ne morejo opravljati svoje dolžno- 
sti, če so na kakršen koli način izgubili zaupanje organa, ki jih je 
izvolil, ne da bi bilo zadrugi treba dokazovati utemeljenost takš- 
nega sklepa. Ker je takšna določba izjemno stroga, je predvideno, 
da lahko pravila to vprašanje drugače uredijo (npr. dopustijo 
odpoklic samo iz utemeljenih razlogov). Predvidena je tudi okrepi- 
tev vloge nadzornega odbora, da lahko začasno odstavi upravni 
odbor, poslovodni organ oziroma delavce s posebnimi pooblastili 
in odgovornostmi in da lahko o izključitvi članov nadzornega 
odbora odloča samo občni zbor. 

K 34. členu: 
1. Po prvem odstavku je opredeljen sestav premoženja zadruge 

enako kot po 160 členu zakona o podjetjih. 
2. Po drugem odstavku sta opredeljena dva vira zadružne last- 

nine: deleži zadružnikov in drugo premoženje, ki ga je zadruga 
prido bila med svojim poslovanjem. 

3. Po tretjem odstavku je predvideno, naj bi se za zadružno 
lastnino smiselno uporabljali predpisi, ki veljajo za lastninsko 
pravico (npr. glede priposestvovanja, načina pridobitve, varstva), 
razen če je z zakonom drugače določeno. 

K 35. členu: 
1. Zadružni kapital sestavljajo deleži članov. 
2. Za vsakega člana naj bi bil obvezen najmanj en delež. 

Denarna vrednost tega deleža naj bi bila enaka za vsa člane, če 
pravila ne določajo, da se denarna vrednost deleža za posamezne 
člane izračuna v različni višini na določeni (objektivni) podlagi. 
Pod enakimi pogoji je lahko za posamezne člane predvidena 
obveznost prevzema več deležev. 

3. S pravili pa je lahko predvidena pravica, da pod določenimi 
pogoji posamezni član vpiše in vplača enega ali več (prostovolj 
nih) deležev. 

4. V prehodnih določbah je posebej urejeno priznavanje prejš- 
njih deležev, ki so jih posamezni člani v obstoječih zadrugah že 
vplačali, pa jim doslej niso bili vrnjeni. 

K 36. členu: 
1. Zadruga ni kapitalska družba, zaradi spremenljivosti števila 

članov je zanjo značilna (pa tudi nevarna) spremenljivost kapita ta 
Na splošno v primerjalnem pravu ni predpisana niti najmanjša niti 
največja višina deleža (nekateri zadružni zakoni omogočajo celo 
ustanovitev zadruge brez deležev). Vplačilo deleža v celoti ozi- 
roma v določenem delu večinoma tudi ni pogoj za ustanovitev 
zadruge oziroma za naknadni pristop k zadrugi. Navadno je uredi 
tev tega vprašanja tesno povezana z obveznostjo zadruge, da 
oblikuje določene obvezne (zakonske) rezerve, pa tudi s posebno 
zadružno revizijo. 

2. Pravila naj bi določala roke in način za vplačilo najmanj ene 
četrtine deleža, rok in način za vplačilo preostalega dela naj bi 
določil občni zbor. če v pravilih ne bi bilo predvideno, da se ta del 
vplača iz presežka, ki pripada članu. 

3. Predlagani sta tudi možnost za nedenarni delež (pri stvareh 
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oziroma pravicah) in urejena odgovornost zadružnih organov in 
člana v primeru, ko gre za delež v takšni obliki. 

K 37. členu: 
1. Določba iz prvega odstavka je predvsem računovodske 

narave (urejanje revalorizacije, zlasti pa razporeditev njenih učin- 
kov). 

2. Po klasičnem zadružnem načelu je obrestovanje kapitala 
izključeno ali pa omejeno. Vendar mnoge novejše zakonodaje 
zaradi spodbujanja članov k večjim deležem oziroma večjemu 
številu deležev višine obrestne mere ne omejujejo več, kvečjemu 
pogo jujejo izplačilo obresti na ugotovitev presežka po letnem 
obračunu. Vprašanje priznavanja, obračunavanja in izplačevanja 
obresti na deleže je tesno povezano tudi z računovodskimi in 
davčnimi predpisi. O teh zadevah je treba odločiti v zadružnih 
pravilih oziroma s sklepi občnega zbora. 

K 38. členu: 
Zamudne obresti od obveznosti do vplačila deleža tečejo od 

dneva, ko se je iztekel rok, določen v pravilih, sicer pa od dneva, 
ko je bil član opomnjen k plačilu. Na ta način so ustrezno zavaro- 
vani interesi zadruge in člana. 

K 39. členu: 
1. Obvezne in prostovoljne deleže mora zadruga vrniti članu 

oziroma njegovemu pravnemu nasledniku po prenehanju član- 
stva, prostovoljni delež pa tudi, potem ko je bil odpovedan. Za 
odpoved in vračilo prostovoljnega deleža veljajo enaki pogoji kot 
za odpoved samega članstva in vračilo obveznega deleža 

2. Delež se vrne v denarnem znesku in v višini, kakršno na podla 
gi opravljenih vplačil, pripisov dela presežka oziroma odpisov 
zaradi izgube v poslovanju in morebitnih opravljenih revalorizacij 
izkazuje letni obračun za poslovno leto, v katerem je članst vo 
prenehalo oziroma se je iztekel rok za odpoved prostovoljnega 
deleža. Določba je primerna predvsem iz praktičnih razlogov. Ne 
glede na to, kdaj se izteče odpovedni rok, s koncem poslovnega 
leta ali že prej, zadrugi namreč ni treba sestavljati posebnega 
obračuna za ureditev premoženjskih razmerij z bivšim članom 
oziroma njegovim pravnim naslednikom. 

3. Delež naj bi bil vrnjen po enem letu od izteka poslovnega leta, 
v katerem je članstvo prenehalo oziroma je bil delež odpovedan. 
Rok za vračilo deleža je določen neodvisno od sprejema letnega 
obračuna, vendar tako da je do njegovega poteka letni obračun že 
sprejet. Najkrajše trajanje roka (eno leto) je predvideno zato, da ne 
bi bil delež vrnjen pred iztekom jamstvene dobe, ki je določena 
v enakem trajanju. 

K 40. členu: 
1. Določba prvega odstavka izhaja iz 6. točke amandmaja XIII 

k ustavi Republike Slovenije, po kateri pravna oseba odgovarja za 
svoje obveznosti s svojim premoženjem. V naslednjih odstavkih 
tega člena pa je dodatno urejena še odgovornost zadružnikov za 
obveznosti zadruge. 

2. Odgovornost članov za obveznosti zadruge je pomembna 
predvsem zaradi spremenljivosti zadružnega kapitala in pa 
potrebe članov, vsaj v neproizvodnih zadrugah, da deleži niso 
pretirano visoki in njihove samostojne gospodarske enote (npr. 
kmetije, obratovalnice, gospodinjstva) z deleži niso preveč obre- 
menjene. Garancijk dejansko vplačanemu in razpoložljivemu 
zadružnemu kapitalu dopolnilno funkcijo je zadružno jamstvo 
imelo zlasti na začetku (posebej kreditnega) zadružništva. Vendar 
zadružne zakonodaje dandanes večinoma omejujejo uresničitev 
obveznega jamstva zgolj na primer, ko premoženje zadruge v ste- 
čaju ne zadostuje za popolno poplačilo upnikov, hkrati pa dopuš- 
čajo tudi omejitev obsega jamstvene obveznosti na določeno 
vsoto ali celo izključitev osebnega jamstva zadružnikov. V tem 
primeru člani za obveznosti zadruge jamčijo zgolj z deležem, ne 
pa več. 

Razlog za omejitev jamstva članov na stečaj zadruge je pred- 
vsem v tem, da premoženje zadruge navadno ponuja upnikom 
večjo varnost kot pa premoženje vseh njenih članov, posebej še, 
ker je uveljavljanje terjatev proti posameznim zadružnikom na 
podlagi njihovega osebnega jamstva izven stečaja povezano 
z velikimi stroški, možne pa so tudi različne špekulacije v škodo 
posameznih upnikov ali članov zadruge. 

Za omejitev ali izključitev jamstva govorijo predvsem razlogi 
pravičnosti in socialno-psihološki razlogi. Neomejeno jamstvo 
zadružnikov utegne biti v očitnem nesorazmerju tako s koristmi, ki 
jih član ima in sploh lahko pričakuje od zadruge, pa tudi v neso- 
razmerju z vplivom, ki ga ima na upravljanje in poslovanje 
zadruge. Poleg tega zadružniki v sodobnem času navadno raje 
prevzamejo višje deleže ali več deležev kot pa jamstvo. Uresničitev 
jamstva je namreč lahko odvisna od zunanjih okoliščin, na katere 
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zadružniki nimajo nikakršnega vpliva (npr. nenadne tržne sp<e 

membe). . 
Namesto zadružnega jamstva kot naknadnega ukrepa, .Q 

vsaj delno zavaruje koristi upnikov, se dandanes uveljavi j. 
sprotni oziroma predhodni kontrolno-svetovalni ukrepi, P e 
vsem v obliki notranjega nadzora in zunanje, splošne ali P°se 

(zadružne) revizije. 0v 
3. Po predlagani določbi se lahko osebna odgovornost Cia. 

za obveznosti zadruge uresniči samo v primeru, ko je nad za 

uveden stečaj in njeno premoženje ne zadostuje za P°P°V /n 
poplačilo upnikov. Koristi (zlasti enakopraven položaj) uPn' m, 
članov zadruge so zavarovane s tem, da vsak član oziroma °s.^i 
ki se ji jamstvena doba še ni iztekla (bivši člani oziroma ni 
univerzalni pravni nasledniki),dolguje ustrezen del zadrug1 v 

čaju, ne pa morda posameznemu upniku. . ^ 
4. Podlago za določitev višine t. i. doplačilne obveznosti & ^ 

zadruge v stečaju določajo pravila. Kot nadomestna P°°,a*e ps 
predvidena delitev po enakih delih, ki je najbolj enostavna, n 

seveda vedno tudi najbolj pravična. ,.^jO 
5. Tudi če se jamstvo članov lahko uresniči samo v s'ejijo j 

zadruge, naj bi bilo dopuščeno, da zadružna pravila °n' 
osebno jamstvo članov na določeno višino ali pa to jamstv" 
povsem izključijo. zrl0s<1 

6. Variantno je predlagana tudi določba, da za °.tm, & 
zadruge odgovarja zgolj zadruga z vsem svojim premoženja 
pravi z vplačanimi deleži, ki so že zadružna lastnina, in s ibko 
tvami zadruge za morebitni nevplačani del deležev, ki so P'3 

kot vplačani deleži sestavni del premoženja zadruge. 

K 41. členu: oni^ 
Namen te določbe je zagotoviti minimalno varstvo "P 

zadruge v primeru, ko zadruga sprejme sklep, po katero1*' ^ 
obveznost članov do vpisa deležev aH omeji odgovornost ^ 
za obveznosti zadruge . Nekateri zakoni predpisujejo za oset)V° 
primer poseben ponudbeni postopek, v katerem je treba $ 
in z oglasom, ki ga objavi sodišče, pozvati upnike za°r^tia(i10 

lahko v določenem roku (npr. šest mesecev) zahtevajo p°r. s0 to 
oziroma zavarovanje svojih terjatev. Šele ko so bili uPn r0ti d^' 
zahtevali, poplačani ali zavarovani, sklep učinkuje tudi p' 
gim upnikom. 

K 42. členu: . sklePS, 
Občni zbor se mora sestati najmanj enkrat letno zara 2aie 

nja o letnem obračunu (redni občni zbor). Odločanje o 
spada med najvažnejše sklepe v okviru rednega P° jgipeQs, 
zadruge, zato je posebej predpisan predhodni preQ1 g; bi ? 
obračuna. Tudi če zadruga nima nadzornega odbora, 
zaradi pregleda letnega obračuna imenovan vsaj en p' * 
Poročilo o pregledu je treba prebrati, preden občni zb ^ igtne^ 
o letnem obračunu.Čas za pripravo, pregled in sklepanje ^gijfiC 
obračunu je prekratek, če želimo zagotoviti pogoje za 

rano odločanje članov. . „ #$'' 
V Avstriji je treba letni obračun napraviti in sPre^egseci^' h 

mesecih po izteku poslovnega leta; v Italiji v štirih m ^ ^5" 
ustanovni akt ne določa daljšega roka. vendar nal J.oSiovne-3 
mesecih: v Nemčiji v prvih petih mesecih po 'ztel(U

h a^un^ >a 
leta; na Nizozemskem v šestih mesecih po izteku obr o(jaK 
leta, če sam občni zbor zaradi posebnih okoliščin n 
tega roka za največ pet mesecev: na Švedskem v šes 9 
po izteku obračunskega leta. Pri tem je rok za Pr'P . MizO*e

l0 
obračuna v kapitalskih družbah v Nemčiji tri mesece, 
skem pet mesecev, kar pomeni, da pravne osebe n 
istočasno letnih obračunov. 

K 43. členu: . „hl/ernost °h0\it 
Zaradi spremenljivosti zadružnega kapitala ye od jf) njin 

vanja obveznih rezerv umestna. Oblikovanje teh r gnjg, K j/t 
nedeljivost ob prenehanju članstva olajšujeta po oSto^\p 
zaradi zmanjšanja števila članov oziroma odpove ^ a ^0\o ^ 
deležev zmanjša nominirani kapital. Zadruga na) o zerve 1 

kolikšen del presežka bo namenjala za obvezn 
katere višine obveznih rezerv traja ta obveznost. 

,• t>(°? K 44. členu: . . w, v zadrJ^'ji *(' 
1. Razen obveznih rezerv naj bi bili drugi sK/ oc//ag<' P ,oV°!l 

tovoljni, zadruga naj bi jih oblikovala bodisi na p pf0s ec 
pa sklepa občnega zbora. Določba omogoča 01 gVna to 
nih skladov zadruge pod (formalnim) pogojem, 0\y 
no določajo. dela P'°r^iii"l 

2. Če pravila ne določajo podlage za ugotov . oVirn P' j pO 
nih skladov, ki pripada bivšemu članu oziroma Ljaga d#'1 
naslednikom, je predvidena kot nadomestna p 

   'porote^ 
J 
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®nakih delih. Sicer naj bi veljali za izračun tega dela in izplačilo ,e9a dela prostovoljnih skladov enaki pogoji kot za vračilo deleža 
°b prenehanju članstva. 

^45. členu: 
Delitev presežka, ki pripada članom, urejajo pravila, v skladu 

z enim od klasičnih zadružnih načel je določena le nadomestna 
Podlaga: obseg sodelovanja člana z zadrugo. 

^ 46- členu: 
določba ureja poravnavanje izgub iz obveznih rezerv, drugih 

kladov in članskih deležev.Če pravila ne določajo drugače, člani 
0 rej tvegajo izgubo glede na višino in število deležev, ne glede na 
sodelovanje z zadrugo, sicer lahko ob pričakovani izgubi zmanj- al° svoje sodelovanje, s čimer se položaj zadruge utegne še 
skfatno Poslabšati. Če se zaradi odpisa vrednost deležev in *!°d°v (lastnega kapitala) zmanjša za več kot polovico, je treba 
^*°l sklicati občni zbor, da odloči o doplačilu odpisane vrednosti 
sieiev, sicer mora zadruga v stečaj (prim. tretji odstavek 24. 
e"a zakona o finančnem poslovanju). 

^ členu: 
violočbi so našteti razlogi za prenehanje zadruge in je urejen čln odločanja o tako imenovani prostovoljni likvidaciji zadrug. 

* p" členu: po poplačilu upnikov se članom zadruge v likvidaciji oziroma 
naiPrei povrnejo prostovoljni, nato pa obvezni deleži. 

ie 0fna i° dopustna deljivost tudi drugega zadružnega premo- 
o(?Ja, uiema velja le za tisto premoženje, ki se po pravilih, se pravi 
001 "w občnega zbora, ne sme razdeliti med zadružnike, ker ima ^ '°čen drugačen namen ob prenehanju zadruge. Kot nado- 

esfna podlaga, če pravila ničesar ne določajo, je za delitev tega 
v 20ž?nja predviden obseg sodelovanja zadružnikov z zadrugo 
JHnlih petih letih. Morebitne drugačne določbe glede (ne)delji- 
"im sedanle9a premoženja v zadrugah, vključno bivšim zadruž- 
v ^ Premoženjem, ki naj bi bilo vrnjeno zadrugam, pa spadajo 

prehodne določbe zakona. 

Ooi°Sebei Pa ie v poglavju o vračanju zadružnega premoženja 
t,°ČSn°, da se to ne sme deliti med zadružnike. Rešitve v tem 
<>sn"J So odvisne od rešitev v 65. členu, v katerem sta poleg ornega besedila še dve varianti. 

členu: 
tle^

e2n' zakon o zadrugah enotno ( v treh členih - od 22. do 24 
tj, a) ureja ustanovitev, upravljanje in premoženjski režim podje- 
p0 *adružni lastnini, čeprav zakon o podjetjih razlikuje pet tipov 
,e *«/ v zadružni lastnini: zadružno podjetje, družbo z neome- 
$ko s°*'damo odgovornostjo članov, komanditno družbo, delni- o d'uibo in družbo z omejeno odgovornostjo. Niti zakon 
r*Wki'h kasnelš' zvezni zakon o zadrugah pa nista uredila v Zarf med zadružnim podjetjem in drugimi štirimi tipi podjetja 
°Pori Uin' lastnm' Prav ,ako n' iasno, katere določbe zakona 
"oio^tHh se smiselno uporabljajo za podjetja v zadružni lastnini: 
'43 * 0 Podjetjih v družbeni, mešani ali zasebni lastnini (prim. 
Vrstahn zakona o podjetjih)? Glede na tipizacijo podjetij po na,0 

lastnme, ki jo zakon o podjetjih še vedno ohranja, je 
v igJ^rnejše, da republiški zakon o zadrugah glede podjetij 
jih v 

ru*ni lastnini zahteva smiselno uporabo predpisov o podjet- 
*asebni lastnini. 

*So. členu: 
$e$tw° ukinitvi poslovnih in revizijskih zadružnih zvez v začetku 
no,,65?«'" let tega stoletja je za pravni položaj ponovno usta 
<"»> zadružnih zvez ( v začetku sedemdesetih let) značilno 
o f0[

n° urejanje: po predpisih o zadrugah in po predpisih 
*pia»?e*nem) združevanju v gospodarske zbornice in druga 

Gi6
na druženja. 

Zlasti na dejavnost lahko razlikujemo več vrst zadružnih zvez. 
*aarUi

Pa Poslovne, revizijsko-svetovalne in predstavniške 
"osfn, 6 zveze ter zadružne zveze z -mešanimi", različnimi dejav 
Drav0

eten ureja organiziranje zadrug v zadružne zveze. Med pri 
°rgan,>Vezne9a zakona o zadrugah se je pričakovalo, da bo 
losh j anie vseh pravnih oseb temeljilo na načelih prostovolj 
$ki ekonomskega interesa Vendar sta že zakon o Gospodar- 
ici jJn'c' Slovenije in pozneje tudi zakon o Gospodarski zbor- 
°seb P0slavije predpisala obvezno združevanje vseh pravnih 
"9osd °Pravljajo gospodarsko dejavnost, torej tudi zadrug, 
*8flr(jQ 

ar sko zbornico. V teh zakonih je odločeno, da se lahko 
*b°rnir druge oblike organiziranja združujejo v gospodarsko 0 preko zadružnih zvez. 

Doro<?eva/ec 

Takšno stanje je nevzdržno tudi zato, ker se ne more pričako- 
vati, da se bo gospodarska zbornica ukvarjala s posebno proble- 
matiko in razvojem zadružništva, kar je naloga zadružnih zvez. 
Zato je edina možna in smiselna rešitev, da se predpiše obvezno 
združevanje zadrug v zadružne zveze. 

Z obveznim združevanjem zadrug, zadružnih podjetij in drugih 
oblik zadružnega organiziranja, ki opravljajo gospodarsko dejav- 
nost, dosežemo, da se bodo preko zadružnih zvez kot celota 
združevale v zbornični sistem. Prav tako s tem dosežemo, da se 
bodo zadružne zveze organizirale na isti ravni, na kateri je predpi- 
sano organiziranje gospodarske zbornice. 

Z obveznim združevanjem zadrug v zadružne zveze se doseže ta 
celota in enotnost zadružnega organiziranja na podlagi nalog, 
določenih s tem zakonom. V nasprotnem primeru bi se zadruge 
organizirale v razne zadružne zveze oziroma bi nekatere zadruge 
ostale izven tega organiziranja, kar bi lahko pomenilo vprašljivo 
uporabo zadružnih načel. 

2. Če zadružna zveza lahko opravlja enako dejavnost kot njene 
članice, njenega položaja kot (zadružne zveze) ni treba posebej 
urejati, če je dopustno, da zadrugo ustanovijo druge zadruge. 
Zadružna zveza se tedaj šteje za »zadrugo zadrug« oziroma 
zadrugo druge ali višje stopnje. 

3. V drugem odstavku so naštete posebne naloge, ki jih 
zadružna zveza zlasti opravlja za svoje članice. 

K 51. in 52. členu: 
Predlagana določba tega člena utegne biti sporna, kot je raz- 

merje zadružništva do države eno najbolj spornih vprašanj 
zadružne teorije in prakse. Aktivni odnos države do zadružništva, 
skupaj s socialno (družbeno) funkcijo zadružništva, poudarjajo 
ustavni in drugi predpisi zlasti v državah južne Evrope('), medtem 
ko se ta odnos drugod ne poudarja v tolikšni meri in sama pravna 
ureditev zadrug kaže liberalnejše (tudi individualistične) poteze. 
Vendar po našem mnenju sami pravni predpisi ne morejo biti 
edini kazalec dejanskega razmerja med zadružništvom in držav- 
nimi organi. 

Vsekakor namen predlagane določbe ni podržavljanje zadrug, 
temveč uspešno vsebinsko prilagajanje zadrug spremembam 
v gospodarskem sistemu, ne le formalnim zakonskim zahtevam 

Glede na pospešeno preoblikovanje družbenih podjetij 
v podjetja v mešani lastnini in ustanovitev posebnih državnih 
agencij za prvatizacijo podjetij je smotrno, da se opredelijo 
ustrezna vloga, usklajeno delovanje in pomoč teh inštitucij tudi 
pri prestrukturiranju oziroma preoblikovanju in lastninjenju 
zadrug, sicer obstaja nevarnost, da bodo ob splošnih težnjah in 
državni podpori preoblikovanja podjetij v smeri kapitalskih družb 
tudi zadruge vse bolj prevzemale njim tuje vzorce, podobno kot so 
bile do nedavna organizacije združenega dela -sui generis« 
Pasivni odnos države do zadružnih organizacij oziroma prepušča- 
nje zadružnih organizacij samim sebi ob hitri transformaciji druž- 
benih podjetij, podprti z organizacijskimi, svetovalnimi in materi- 
alnimi ukrepi, in siceršnjem zaostajanju pri sprejemanju zadruž- 
nih predpisov lahko otežuje uresničevanje tega zakona in utegne 
oslabiti še celo obstoječe zadružne in kooperantske organizaci/e. 
da ne omenjamo vračila bivšega zadružnega premoženja Državna 
pomoč oziroma podpora zadrugam naj bi bila usmerjena zlasti 
v skrb za zagotovitev enakopravnosti lastnin in subjektov ter 
v svetovanje in revizijo. Zlasti v obdobju za uskladitev s tem 
zakonom bi bila takšna pomoč velikega pomena. 

Zaradi zagotovitve enakopravnosti lastnin in subjektov ter pra 
vilnega ugotavljanja zadružnega premoženja, ki naj se v skladu 
s tem zakonom vrne zadrugam oziroma zadružnim zvezam, je 
v zakonu predvidena posebna skrb Agencije Republike Slovenije 
za privatizacijo. Ta bi morala podobno zagotavljati pomoč zadru- 
gam in zadružnim zvezam pri uveljavljanju vračila zadružnega 
premoženja ter združenih, vloženih ali prenesenih sredstev 
v druge pravne osebe. 

K 53. členu: 
1. Vprašanje posebne zadružne revizije in njenega organiziranja 

je v drugih državah različno urejeno. Ponekod je včlanitev v revi 
zijske zadružne zveze obvezna, zadruga pa lahko izbira, v katero 
revizijsko zvezo se bo včlanila. Nekatere države so sprejele 
vmesno rešitev, tako da v zadrugah, ki so članice revizijskih zvez, 
opravljajo revizijo te zveze, v zadrugah, ki se niso včlanile 
v nobeno revizijsko zvezo, pa državni organi. V tretjo skupino pa 
bi lahko uvrstili države, ki niso predpisale posebne zadružne 
revizije, ampak poslovanje nadzorujejo revizorji, ki so lahko zuna- 
nje osebe, pod določenimi pogoji (zlasti v zadrugah, ki spadajo 
v velike pravne osebe po splošnih predpisih o računovodstvu) pa 
morajo biti te osebe pooblaščeni oziroma priznani revizorji ozi- 
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roma revizijske družbe (lahko tudi zadružne zveze, če izpolnjujejo 
pogoje za takšen status). 

2. V Jugoslaviji se pripravljata posebna zakona o reviziji in 
reviziji javnih izdatkov, v katerih bodo enotno urejeni revizijski 
postopek in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične 
osebe za opravljanje revizije. Zato je v tem zakonu posebej dolo- 
čeno le, da je revizija za zadruge obvezna, da se redna revizija 
opravlja na dve leti; če je potrebno, pa v krajšem obdobju, to je 
izredna revizija. Ob tem pa je poudarjena sveto valna vloga revizije 
in ne zgolj njena nadzorna funkcija. 

3. Za revizijo, ki zajema vse zadruge, govori več razlogov. Predv 
sem je obvezna revizija v interesu samih članov, saj pomaga pri 
uresničevanju namenov, zaradi katerih so ustanovili zadrugo. 
Tudi tveganje članov, ki ni omejeno le na njihov delež, temveč 
navadno obsega tudi sodelovanje z zadrugo in osebno jamstvo, je 
na ta način manjše. Zadružna revizija koristi tudi upnikom zaradi 
velike spremenljivosti zadružnega kapitala in navadno omejene (v 
nekaterih primerih pa praktično izključene) osebne odgovornosti 
zadružnikov za obveznosti zadruge 

Samo ob načelu obveznosti lahko revizija pripomore k ustrez- 
nemu poslovnemu ugledu zadružništva kot celote, saj sicer 
obstaja nevarnost, da se bodo reviziji izogibale najbolj tiste 
zadruge, v katerih bi bila revizija najnujnejša. 

K 54. členu: 
Določba predpisuje smiselno uporabo zakona o podjetjih s tem, 

da je uporaba teh predpisov razširjena še na zastopanje zadruge, 
če ni v tem zakonu drugače določeno. 

K 55. členu: 
V tem členu je določeno, da je zadružno ime rezervirana 

označba, ki jo imajo v svojem imenu pravico uporabljati le 
zadruge, zadružne zveze in zadružna podjetja. Neizvajanje ali 
zloraba te določbe se šteje za prekršek. 

K 56. členu: 
1.V poglavju vračanje zadružnega premoženja ter združenih, 

vloženih ali prenesenih sredstev so določeni pogoji in način 
vračanja zadružnega premoženja in drugih sredstev, ki so jih 
zadruge oziroma zadružne zveze združile, vložile ali prenesle 
v podjetja oziroma druge pravne osebe, in zadrugam in zadružnim 
zvezam niso bila vrnjena. 

V povojnem obdobju se je z reorganizacijo zadrug in njihovim 
preoblikovanjem v kombinate in z ukinitvijo zadružne zveze ter 
z ukinitvijo zadružne lastnine precejšen del zadružnega premože- 
nja neodplačno -prisilno« prenesel na druge organizacije združe- 
nega dela. Prav tako so zadruge in zadružne zveze na podlagi 
samoupravnih sporazumov združevale, vlagale oziroma prenašale 
del svojih sredstev v organizacije združenega dela, ta sredstva pa 
jim niso bila vrnjena oziroma so jim bila vrnjena v nominalnem 
znesku. S tem so bile zadruge, zadružne zveze in na ta način 
kmetje, ob precejšen del zadružnega premoženja, ki so ga ustvari 
li s poslovanjem in na druge načine v zadrugi. 

Z ustavnimi amandmaji pa je ponovno uvedena zadružna last- 
nina. Na podlagi teh ustavnih določb je že v zveznem zakonu 
o zadrugah predvideno (36. in 37. člen), da se zadružno premože- 
nje vrne zadrugam oziroma zadružnim zvezam. V Sloveniji smo 
ves čas zahtevali, da se zadrugam in zadružnim zvezam vrne 
celotno zadružno premoženje, ki jim je bilo neodplačno odvzeto 
pri reorganizacijah. V zveznem zakonu pa je to vračilo omejeno 
z rokom in načinom pridobitve zadružne lastnine, določeno je 
namreč, da se zadrugam vrne le tisto premoženje, ki so ga ustva- 
rile s svojim delom in poslovanjem od 1.7.1953 dalje: zadružnim 
zvezam pa le poslovne stavbe in stanovanjske hiše, ki so bile 
v njihovi lasti od 1. julija 1953 do 31. decembra 1965. Na ta način bi 
bil vrnjen v zadružno lastnino le manjši delež zadružnega premo- 
ženja. Prav tako je Slovenija predlagala, da sedanje premoženje 
zadrug v celoti postane zadružna lastnina, torej tudi tista sredstva 
v družbeni lastnini, ki niso bila zadružna lastnina. Tudi tega 
predloga zvezni zakon o zadrugah ni upošteval. 

iz navedenih razlogov je v ustavnem zakonu za izvedbo amand- 
maja XCVI k ustavi Republike Slovenije določeno, da se zvezni 
zakon o zadrugah na območju Slovenije ne uporablja. 

2. Na podlagi navedenih izhodišč je v 56. členu osnutka zakona 
predlagano, da se zadrugam oziroma njihovim pravnim nasledni- 
kom vrne na podlagi njhove dokumentirane zahteve celotno pre- 
moženje, ki je bilo z organizacijskimi in statusnimi spremembami 
brez nadomestila preneseno na druge uporabnike. To pomeni, da 
bodo lahko zadruge na podlagi dokazil zahtevale vrnitev celot- 
nega zadružnega premoženja, ki so ga imele ob koncu druge 
svetovne vojne (9.5.1945/ ter vse nadaljnje premoženje, ki so ga 
pridobile po vojni, ter jim je bilo neodplačno odvzeto. 
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Prav tako bodo zadružne zveze na podlagi dokumentira ,^e 
teve pridobile nazaj celotno zadružno premoženje, kis0 *oreinO- 
ob koncu druge svetovne vojne (9.5.1945), in vse nadaljnie r 
ženje, ki jim je bilo neodplačno odvzeto. 

Zadruge in zadružne zveze bodo lahko na podlagi teg ^ so 
zahte vale tudi vrnitev valorizirane vrednosti vseh sredste 
jih združile, vložile ali prenesle v podjetja ali druge pravne 
ki jim niso bila vrnjena in pravica do vračila ni prenehala 

Ocenjuje se, da je bilo v povojnem obdobju, dokler je se gt\ 
la zadružna lastnina, približno 30% celotnega slovenskeg .enja 
alnega premoženja v zadružni lastnini. Z vračanjem Pre"n0 tirfl* 
po tem zakonu bi morali doseči, da se v zadružno la nvanjS^e 

vse to premoženje. To pa so zemljišča, gozdovi, s,an°g tile*1' 
hiše, stanovanja, poslovni prostori (gospodarska poslopl 
vinske /kleti, mlekarne, trgovine itd.), zadružni domov 
stroji, denarna sredstva, ki so bila v zadrugah oziroma z . 
hranilnicah, ki so imele status zadruge in drugo Prem?ke pred?' 

Pri vrnitvi tega premoženja iz podjetij s področja ^ivtjfige1c'^ 
lave in drugih bo morala imeti pomembno vlogo ' 'Cno'0" 
Republike Slovenije, katere osnovni namen je sicer z y (^s 
pravilno ovrednotenje sedanje družbene lastnine in nl ^ d®" 
formacijo v privatno lastnino, enak poudarek pa bo m 

tudi zadružni lastnini. 

K 57. členu: ,gZaf' 
V tem členu so navedeni upravičenci do vložitve zanie gg tu 

tev zadružnega premoženja. V prvi vrsti so to za(Sri^f'iajo ta^e 

premoženje ustvarile. V kmetijstvu v glavnem še obst i ^g po 
zadruge oziroma njihovi pravi pravni nasledniki, Jako ^p0si 
posebnih problemov pri tem, kdo je lahko aktivna stra ^ nrg\iic° 
opku vračanja. Če takšne zadruge ni več, daje *?ko. tane9a 

zadrugi, ki je pravni naslednik prejšnje zadruge. steia tO" 
naslednika ne bi bilo, bi se po tem zakonu za naslednika ^ovsl* 
druga zadruga, ki sedaj deluje na območju, na katerem I ^ p'e^ 
prejšnja zadruga in opravlja isto ali podobno deyavnos . 
nja zadruga. Četudi take zadruge ne bi bilo, bi za

7a(fruQe < 
vložila zadružna zveza, ki deluje na območju prejšnje oSt *°. 
združuje zadruge, ki opravljajo isto ali podobno del 
prejšnje zadruge. Da zadružno premoženje, ki bi g« Kg zano" 
zadružna zveza, ne bi bilo namenjeno za kaj drugega. ^g(jrUlo 
določa, da ga mora zadružna zveza uporabiti za razvoj " 
štva. leta ' 

Glede na to da v Sloveniji v obdobju od leta 1963 do 0(j\a9' 
nismo imeli zadružnih zvez, ker so bile ukinjene zadr^z![e 
zakona, je s tem zakonom določeno, da so sedaot zajfonu -.i 
zveze pravni nasledniki prejšnjih zadružnih zvez. Ce m vro1 

bi postavili takšne fikcije, ne bi mogli zadružnim z 
premoženja, ki jim je bilo neodplačno odvzeto. zadrU„e 

Tudi za vračilo sredstev, ki so jih zadruge 0Z"rnrJ)a ^ 
zveze združile, vložile ali prenesle v podjetja oZl^rU^pa 
pravne osebe, sta aktivni stranki zadruga oziroma zao 
oziroma njuni pravni nasledniki. - 

«5/10 K 58. členu: ,ja plac" 
Če se zadruga, ki uveljavlja oziroma je že uvf ^aCjruge L 

zadružnega premoženja, razdeli, med novo nastale z ^ 
deli tudi vrnjeno zadružno premoženje oziroma na$,$ $ 
sredstva. Če premoženje še ni vrnjeno, pa se lahko orabli$ .. 
zadruga vključi v postopek vračanja. Ta določba se P g pre^ 
zadruge in zadružne zveze in sicer za vračanje zadruz ^ jgV 
ženja in združenih, vloženih oziroma prenesenih sre 

K 59. členu: postoP^ 
V tem členu je navedeno, kdo je pasivna stra'l nZlrorf>a nLje 

vračanja premoženja. V prvi vrsti je to pravna oseba rerpote '0 
pravni naslednik, na katero je bilo bivše zadružno fprerese j 
zaradi organizacijskih oziroma statusnih 
neod plačno. Če /e bilo teh sprememb več. se vra poCiplatn°,;j. 
tiste ga, ki je zadnji pridobil zadružno premoženje n j. zel" L 

Pri nepremičninah se šteje, da jih mora vrniti s ^.g tja 
škoknjižnji lastnik. Če te pravne osebe ni več, se ■ 
zavezanec občina, kjer nepremičnina leži. 

Določena je tudi izjema . i za premoženje, ki /e b jdobila y 
aktom odvzeto pravni osebi, ki ga je neodplačno P jn0stijzP m 
za to pridobila odškodnino, jo mora v valorizirani n,i'od 
čati prejšnjemu Istniku, če pa je bil odvzem brez o ^te M' 
tudi zadruga oziroma zadružna zveza ni upravičena 
te pravne osebe, temveč od Republike Sloveni/e. 

. vt&d 
Zadružno premoženje se vrne v valorizirani vre^'lhSprenosjJ''iri 

nost se izračuna tako, da se vrednost Prem0 J~vnern ura 

drugo pravno osebo spremeni po takrat vel/a 

K 6o. členu: 

po> ročev» 



(qA 
UrB

aJU ameriškega dolarja v dolarje, nato pa po sedaj veljavnem 
vai em 'ečaju ameriškega dolarja ponovno v dinarje.Drugačna 
vainZac'ia ne pride v P°š,ev, saj je nemogoče takratne dinarje si"*"8« v sedanje, v obdobju po 2. svetovni vojni smo v Jugo- 
a'" trikrat izvedli denominalizacijo, prav tako se je po vojni 
pr ° minalizirala nemška marka. Poleg tega se gibanje drobno- 
nekJnih cen v Sloveniji spremlja šele od leta 1983 dalje, odvzem 
Srna / -h delov zadružne9a premoženja pa je bil že prej. Edino 
vred" dolar P° v°ini n' bil denominaliziran. Od ugotovljene 
ki jj?0sl' Premoženja se odbije vrednost neamortiziranih vlaganj, 
Prem16 v Premoženje vložila pasivna stranka. Sedanja vrednost 
UQot°*enia' v katerem je tudi bivše zadružno premoženje, bi se 
no T''ala po kni'9ov°dski vrednosti, variantno pa je predvide ■da bi se ugotavljala po. tržni vrednosti. 
vzakSdi razt>remenitve aktivne stranke v postopku vračanja je 
iad določeno, da se šteje, da je pasivna stranka prejela bivše 
Pasi 0 Premoženje brez bremen. To pomeni, da bo morala 
Pren3 slranka dokazovati, da je bivše zadružno premoženje leta z bremeni. 

* ®' členu: 
Uver^ Za vlož'tev zahtevka za vrnitev premoženja je trimesece od 
rneJfv',ve te9a zakona. Zahtevku je treba priložiti potrebno doku- 
oem '° Zahtevek se vroči pristojnemu republiškemu uprav- 
Zal).

u °rganu, glede na vrsto dejavnosti, ki jo zadruga opravlja. 
*8dr * mora vsebovati vse podatke, da bo lahko vrnjeno 
">o ri° Premoženje oziroma vložena sredstva. V zahtevi bo 
Prem a.akt'vna stranka napisati tudi, na kakšen način želi, da se ji 
soun°*enie vrne Premoženje naj bi se vračalo v obliki deležev in 
takšavliania v P^vni osebi, v kateri je to premoženje sedaj. Če 
z način ne bi bil možen, naj bi se premoženje vrnilo 
o<Jn dnino. četudi to ni mogoče z najemniškim ali podobnim 
kya,°(

SOfn in šele nazadnje z vračilom premoženja v naravi. Način 
neki, mora biti prilagojen tudi vrsti premoženja, ki se zahteva. Za 
v n

a e dele tega premoženja bo namreč najlažje, da se vrnejo 
v d?,'.tU'' še zlasti, če gre za kmetijska zemljišča ali gozdove HU*°eni lastnini. 
DreT 'e del dokumentacije o zadružnem premoženju in njenem 
f(jdj 

0su v družbeno lastnino izgubljen, z zakonom ni mogoče in 
Post k/ bil° pravično omejevati dokaznih sredstev, zato bo v teh 
bo°Pkih treba dopustiti izvedbo vseh relevantnih dokazov, da 
riain/6'01' sporazum oziroma odločitev sodišča temeljila na mate- 

Va resn'c'm bo pravična. en ?
riar,tno je predvideno, da pristojni republiški upravni organ 

"s(rp"od zahtevka da Agenciji, enega pa Skladu, da se zagotovi 
iih Zen del sredtev v podjetju, ki se lastnini po zakonu o podjet- 

členu: 
*kl£rnoien1e nai bi se vrnilo na podlagi pisnega sporazuma, Upr'

eneSa med obema strankama pred pristojnim republiškim 
orq 

nim organom. Pri tem ne gre za upravni postopek Upravni 
sPora na* le skrbel za to, da bi do sporazuma prišlo, usmerjal to iilni Ufnevanje, poskrbel za obliko sporazuma, ki je lahko izvr- 
sp0 °as'°v in listina, sposobna za vpis v zemljiško knjigo. Ta 

prf
Zum ie sestavni del zapisnika, ki ga vodi ta upravni organ. 

Prem 'fkaniu rešitve, v kakšnem postopku naj bi se zadružno 
y °zenje vračalo, je predlagatelj proučil naslednje možnosti: - 

inoi° fo6ba občinskega upravnega organa, pristojnega za pre- 
ne 

nlsko pravne zadeve, v upravnem postopku: takšna rešitev 
Prem't6 v P°s,ev, saj gre pri vračanju zadružne lastnine za 

b/ ° eniske pravice, ki spadajo v pristojnost rednih sodišč: 
ker f.

azsociba posebne arbitraže: takšna rešitev ne pride v poštev, 
Pa ' morali z zakonom predpisati obveznost arbitriranja, česar 
Pod// Pravni sistem ne pozna in za to ni ustrezne ustavne 
s p0Q9® 0 reševanju sporov pred arbitražo se stranki dogovorita 

c/s o, ne more pa to biti zakonska obveznost: 
v p0A?c1t}a sodišča v pravdnem postopku: pravdni postopek pride 
sPori za reševanje spornih zadev, kar pa ni nujno, da bodo 

Ql ° vračanju zadružnega premoženja. 
*aciru 

na navedeno, predlagatelj predlaga, da se o vračanju 
ljavije 

e9a premoženja odloča na podoben način, ki je že uve- 
p°'n *a določanje odškodnine v razlastitvenem postopku. Ta 
*adBv

Pek ie preizkušen in je učinkovit. Pri tem bo treba čimveč 
*avze 

Ured'ti sporazumno med strankami, za kar se bo moral 
birnati tudi pristojni republiški upravni organ, pred katerim naj 

Nač POrazum sklenjen. 
Povzr ln, vračila zadružne lastnine naj bi bil takšen, da bi ne 
ia(0 

a' motenj v proizvodnji ali drugih negativnih posledic, 
s°j, P^enstveno pridejo v poštev vzpostavitev delničarskih odno- 
ikih oJj v denarju, z izdajo obveznic, vzpostavitev najemni- 
°dvjSpnos°v in šele nato fizična vrnitev. Seveda bo način vrnitve 
sti in S1 od vrste objekta, njegovega stanja in funkcije ter možno- n dopustnosti vračila. 

K 63. členu: 
Če do sporazuma o vrnitvi premoženja ne pride v treh mesecih 

od vložitve zahtevka, predlagatelj pa pri zahtevku vztraja, mora 
upravni organ zadevo nemudoma odstopiti pristojnemu temelj- 
nemu sodišču, ki zadevo obravnava v nepravdnem postopku. Če 
tudi v tem postopku ne bi bilo odločeno o zahtevku, bi morali 
stranki sporne zadeve razrešiti v pravdnem postopku pred rednim 
sodiščem. 

Postopek za vračilo premoženja ne bo lahek in tudi ne kratko- 
trajen. Prizadevati bi si bilo treba, da se čim več zadev uredi 
sporazumno. Zato bi morala v teh postopkih odigrati ustrezno 
vlogo tudi Agencija Republike Slovenije za privatizacijo. Ta bi 
morala zagotoviti, da z delom družbenega premoženja, za katero 
je verjetno izkazano, da je bivše zadružno premoženje oziroma 
vložek zadruge oziroma zadružne zveze v drugo pravno osebo, 
podjetje ne bi razpolagalo, temveč bi ga rezerviralo za vračilo 
prejšnjim lastnikom na podlagi ustreznega akta. 

K 64. členu: 
Po osnovnem besedilu bi prejšnjemu lastniku za pomoženje, ki 

ga zahteva nazaj, pripadal izgubljeni dobiček za obdobje, ko je 
bilo premoženje drugje. 

Variantno pa je predvideno, da ta dobiček in tudi odškodnine ne 
pripadata. Pri tem gre za politično vprašanje ali bo Republika 
Slovenija tiste, ki jim je bilo premoženje odvzeto krivično ali 
nezakonito, ob vračanju priznala izgubljeni dobiček in če, ali 
vsem, ali selektivno. 

Zaradi nemoči ugotavljanja izgubljenega dobička na pravni 
način, je v zakonu predvideno, da le ta znaša 2% valoriizirane 
vrednosti odvzetega premoženja letno. 

Pasivni stranki za vrnjeno premoženje ne pripada odškodnina, 
temveč le neamortizirana vrednost vlaganj v to premoženje. 
Pasivna stranka je to premoženje pridobila neodplačno, zato ji ne 
pripada odškodnina za to premoženje. 

K 65. členu: 
Ker gre pri vračilu bivšega zadružnega premoženja in vloženih 

oziroma združenih sredstev za poseben način pridobitve 
zadružne lastnine, je v tem členu določeno, da se na ta način 
pridobljena zadružna lastnina ne sme deliti med zadružnike, tem- 
več lahko ostane le kot lastnina zadruge. To je izjema od ustavne 
določbe, ki omogoča članom zadruge ob izstopu oziroma ob 
prenehanju zadruge razdelitev celotnega zadružnega premoženja 
v skladu z zadružnimi pravili. Če zadruga oziroma zadružna zveza 
preneha, se vsa sredstva prenesejo na občino, ki jih mora name- 
niti za razvoj zadružništva. 

Po prvi varianti se sredstva v zadružni lastnini, pridobljena 
z vračanjem, ob prenehanju zadruge prenesejo na zadružno 
zvezo, katere članica je bila zadruga: ob prenehanju zadružne 
zveze, pa se sredstva razdelijo med njene članice Prednost te 
variante je, da se dosledneje zagotovi namembnost zadružnega 
premoženja brez intervencije občine, kar bi v zadružno lastnino 
lahko vnašalo elemente državne (družbene) lastnine. Lahko pa je 
na ta način okrnjeno načelo teritorialnosti. 

Po drugi varianti pa bi se ta člen črtal. Na ta način ne bi bilo 
omejitev pri razpolaganju z vrnjenim zadružnim premoženjem . 

K 66. členu: 
Zaradi nejasnosti glede vpisov zadružne lastnine v zemljiško 

knjigo je v tem členu določeno, da se nepremičnine v zadružni 
lastnini, pridobljene po določbah tega zakona, vpišejo v zemljiško 
knjigo kot last zadrug oziroma zadružnih zvez. 

K 67. členu: 
Vračilo zadružnega premoženja oziroma vloženih ali združenih 

sredstev ni pravni promet, zato je v zakonu predvideno, da se ne 
plačujejo upravne ali sodne takse in tudi ne davek od prometa 
nepremičnin. 

Stroški postopkov se obračunavajo in plačujejo v skladu z zako- 
nom o splošnem upravnem postopku - za postopek pred uprav- 
nimi organi: z zakonom o nepravdnem postopku - za postopek 
pred nepravdnim sodiščem. Če bo za vračanje premoženja treba 
izvesti pravdni postopek, se bodo stroški obračunavali po zakonu 
o pravdnem postopku. 

K 68. členu: 
Če so do uveljavitve tega zakona že sklenjeni sporazumi o vra- 

čilu zadružnega premoženja oziroma združenih ali vloženih sred- 
stev, ostanejo v veljavi, čeprav niso sklenjeni v obliki in postopku, 
določenima s tem zakonom. Postopki pred sodišči za vrnitev 
zadružnega, vloženega oziroma združenega premoženja, ki ob 
uvel javitvi tega zakona še ne bodo končani na prvi stopnji, se 
bodo končali v skladu s tem zakonom. 
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K 69. členu: 
V tem členu so določene sankcije za prekrške po tem zakonu. 

Za prekršek se šteje, če zadruga ne vodi imenika članov, ki je 
javna knjiga (12. člen zakona); če zadruga ali zadružna zveza ali 
druga oblika zadružnega organiziranja ne uporablja v imenu firme 
zadružnega imena; če druga pravna oseba uporablja v imenu 
firme zadružno ime. Kazni za te prekrške so določene v višini, ki jo 
dopušča republiški zakon o prekrških. 

K 70. členu: 
V tej prehodni določbi je določen dveletni rok po uveljavitvi 

zakona, v katerem morajo obstoječe zadruge in druge oblike 
zadružnega organiziranja uskladiti svojo organiziranost s tem 
zakonom. Določeno je tudi, kdo mora pripraviti predlog novih 
zadružnih pravil in kdo odloča o njihovem sprejemu. Ker so 
nekatere zadružne oblike že uskladile svojo organiziranost z zvez- 
nim zakonom o zadrugah, je treba v prehodnih določbah določiti 
posebne režime za te zadruge, posebne režime pa za tiste 
zadruge, TOK, DOK in druge zadružne oblike, ki so še vedno 
organizirane po zakonu o združenem delu in zakonu o združeva- 
nju kmetov. 

Prav tako so v tem členu določeni rok za uskladitev organizira- 
nja, organi, ki pripravijo nova pravila in organi, ki to sprejmejo, za 
zadružne zveze. 

K 71. členu: 
Za uskladitev organiziranosti zadrug in delovnih organizacij 

kooperantov, ki imajo v svoji sestavi temeljne organizacije, in še 
niso uskladile organiziranosti z zveznim zakonom o zadrugah, sta 
predvideni dve rešitvi; po prvi se analogno zakonu o podjetjih 
predhodno opravi sprememba pri organiziranju temeljnih organi- 
zacij, ki se organizirajo v eno ali več zadrug (TOZD pa tudi v eno 
ali več zadružnih podjetij); po varianti pa naj bi temeljne organiza- 
cije v zadrugi prenehale kot pravne osebe že s sprejemom novih 
zadružnih pravil. 

Člani (kooperanti) vsake temeljne organizacije dajejo soglasje 
k izločitvi TOZD iz sestave zadruge oziroma DOK. Če ena izmed 
temeljnih organizacij zavrne predlog nove organiziranosti, ki ga je 
določil zadružni svet zadruge ali delovne organizacije kooperan- 
tov. je (drugače kot v zakonu o podjetjih) jasno postavljena dom- 
neva, da je ta temeljna organizacija sprejela sklep o izločitvi, kar 
pa ne ovira drugih temeljnih organizacij, da nadaljujejo s postop- 
kom uskladitve. 

K 72. členu: 
V tem členu je nekoliko podrobneje kot v 33. členu zveznega 

zakona o zadrugah opredeljeno ponovno izjavljanje kooperantov 
v delu podjetja, ki je nastal iz prejšnje temeljne organizacije 
kooperantov. Ni pa zajet primer, ko bi bilo na podlagi zakona 
o podjetjih organizirano iz zadruge podjetje, ker takšnih primerov, 
kot nam je znano, v praksi ni bilo. 

Vzpostavitev v prejšnje stanje, da bi torej ponovno odločali vsi 
kooperanti in delavci prejšnje temeljne organizacije kooperantov, 
torej po stanju na dan, ko je ta temeljna organizacija kooperantov 
prenehala, zaradi sprememb med kooperanti in zaposlenimi po 
našem mnenju ni mogoča. Pač pa je posebej predvideno, da prvi 
zbor, ki obravnava možnost za organiziranje zadruge, na pobudo 
organa podjetja ali posameznega kooperanta skliče družbeni 
pravo branilec samoupravljanja in da nova organizirana zadruga 
uredi premoženjska in lastninska razmerja po pravilih, ki veljajo za 
vračilo bivšega zadružnega premoženja. 

K 73. členu: 

Premoženje obstoječih zadružnih in kooperantskih organizacij ter 
zadružnih zvez naj bi postalo zadružna lastnina že z dnem uvelja- 
vitve tega zakona. Če bo zadruga oziroma zadružna zveza na tej 
podlagi pridobila kmetijska zemljišča, gozdove ali druge nepre- 
mičnine, ki so bile prejšnjim lastnikom odvzete na kateri koli 

razen ^ način, določen z zakonom o začasni prepovedi sečn/e ■■■■'^ ne 
gre za vračilo čistega zadružnega premoženja, v teh g0*0 ^(ri- 
bo smela sekati in ne bo smela razpolagati z drugimi neP z(jgiii, 
nami. Ugotovljeno je namreč, da so bila zemljišča 'n.*aC,jo a" 
odvzeti prejšnjim lastnikom z agrarno reformo, nacionalna ^n0 
zaplembami, dodeljeni zadrugam, ki so jih vodile kot z*jn jih 
lastnino. Če bo sprejeta odločitev o vračanju teh nepremiw'pKU 
bo zadruga morala vrniti prejšnjim lastnikom. Že v p° ^ $ 
vračanja zadružnega premoženja se lahko zgodi, da bo PjpjSiH, 
konkurence več zahtevkov, kar bo treba posebej rešiti v p' elJl0■ 
ki naj bi urejali vračanje krivično in nezakonito odvzetega p 
ženja. 

K 74. členu: . vrailji« 
Po ustavnih amandmajih je članski delež obvezen m gg rfU 

Zato je v tem členu posebej predvidena pravica člana, 0 a\or'0' 
prejšnji vplačani deleži, ki mu doslej niso bili vrnjeni, vre zete93 

ranem znesku vračunajo v izpolnitev obveznosti iz P ne pri' 
deleža, ki je določen na novo, morebiten presežek pa 
vico do vračila vplačanega nevrnjenega deleža v revalo t' ,0 po 
znesku naj bi imele tudi osebe, ki jim je članstvo Pren

ma rep0' 
uskladitvi organiziranosti zadruge z novim zveznim oziro' 
bliškim zakonom, oziroma njihovi dediči. 

K 75. členu: 

■■■■nore**1'' 
Revizija je vezana na sprejem novih zakonov o reviziji <n sgt>in°' 
javnih izdatkov. Ti zakoni so v pripravi. Določali bodo^ $e \>o \ 
postopek in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati revizor/' ag(jpisi, 
zadružna revizija opravljala v skladu s temi nastajajočim' P 
se bo začela v rokih, ki jih bodo ti predpisi določali- 

K 76. členu: kona »° 
Glede na pretežno dispozitivno naravo določb tega z g zgdrJ' 

večina zadrug, organiziranih ali ustanovljenih po zakon erJlb $,a' 
gah, lahko nadaljevalo delo brez pomembnejših spre™ 
tuta oziroma celo te spremembe sploh ne bodo P0,r ^rUievanlu 

Z zakonom o prenehanju veljavnosti zakona o žo g 2(jfu- 
kmetov (Uradni list RS, št. 14/90) je določeno, da se za . e 
ževanju kmetov uporablja za zadruge in druge zadruz gn0iv 
dokler ne uskladijo svoje organiziranosti z zveznim ^ pfetiO<> 
o zadrugah. To je storilo le nekaj zadrug. Zato je tre^u i<rnet0[ 
nih določbah podaljšati veljavnost zakona o združevanj ofg^n0' 
za tiste zadruge in druge oblike združevanja, ki še n °jZjr30°.n 
rane v skladu z zveznim zakonom, do uskladitve or9a ■ s0 sV°i° 
z republiškim zakonom o zadrugah. Tiste zadruge. * ^ pa5 

organiziranost že uskladile z zveznim zakonom o zadrug 
usklajujejo s tem zakonom v skladu s svojimi akti. 

K 77. členu: ze<jru9: 

Ta zakon bo splošen zakon in bo veljal za vse v ^,r0šni^ 
kmetijske, gozdarske, ribiške, obrtne, stanovanjske, P~jrU2ništv°' 
itd. Ker je v posameznih zakonih posebej obdelano zad ^gnof 
je treba določbe teh zakonov razveljaviti. Zato se s tem ^ fi$n 
razveljavljajo 58. do 79. člen obrtnega zakona in 103 00 (rta<'_ 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu. Prav tako je treo kfe' 
člen zakona o prenehanju veljavnosti zakona o zdruzev ^ v$e 
tov, ki določa, da se zakon o združevanju kmetov upora l

zVgzHl'r 
zadruge, dokler ne uskladijo svoje organizira nosti n0$ti 
zakonom o zadrugah. Tiste zadruge, ki svoje organizi za^oO° n 
uveljavitve ustavnega zakona niso uskladile z zvezn„DOsredn 

o zadrugah, bodo svojo organiziranost prilagodile riP g z<jtU' 
republiškemu zakonu o zadrugah in to v skladu z zakon 
ževanju kmetov in svojimi akti. 

K 78. členu: dnelri U*IU 

Zakon naj bi začel veljati osmi dan po objavi v Urao ^ 
Republike Slovenije. Gre torej za normalen uveljavitve 
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Predlog za izdajo 

Jakona o zavodih z osnutkom zakona ESA 146 

Jzvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 28. seji dne 
8-10. 1990 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O ZAVODIH Z OSNUT- 

KOM ZAKONA. 
. ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 
'ena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena poslov- 

na Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
0r>i 1. člena začasnega poslovnika Skuščine Republike Slo- 

venije. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 69. Iena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slove- 

nije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena 
začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije določil, 
da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delov- 
nih teles sodelovali: 

- Lojze JANKO, član Izvršnega sveta in republiški sekretar 
za zakonodajo, 

- Pavle SVETE, namestnik republiškega sekretarja za zako- 
nodajo, 
- Ksenija MIHOVAR-GLOBOKAR, svetovalka republiškega 

sekretarja za zakonodajo. 

. Predlog za izdajo zakona o zavodih z osnutkom zakona D°do obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin In Zbor 
^fuženega dela. Obravnavali ga bosta tudi Zakonodajno- 

P°VZETEK 

Ustavna podlaga za izdajo zakona je 2. točka XIV. amand- aia k ustavi Republike Slovenije, ki določa, da oblike organi- 
ranja družbenih dejavnosti in njihovega povezovanja določa 

<ako n. 
**on o zavodih ureja statusna vprašanja, ki so skupna za 

®e vrste zavodov, pri čemer bo potrebno vse posebnosti 
Svodov, ki opravljajo dejavnosti na posameznih področjih, 
*diti v posebnih zakonih. Zakon izhaja iz opredelitve, da se 
Sanizacija ustanovi kot zavod, če njen namen ni pridobiva- 

te dobička, temveč trajno zadovoljevanje potreb po določeni 
javnosti. Določbe tega zakona se ne uporabljajo za zavode, se ustanavljajo kot upravni organi ali upravne organizacije 
"Predpisih o državni upravi. 

0r °n ureja ustanovitev in prenehanje zavodov, dejavnosti, 
zavodov, splošne akte, organizacijo zavodov, financi- 

do/e >n nadzor- Zakon vsebuje tudi prehodne in končne 'Očbe. s katerimi se ureja reorganizacija obstoječih delov- 
n organizacij na področju družbenih dejavnosti v zavode 

Predlaganim zakonom bodo ustvarjeni pogoji za organizi- 

' ustavna podlaga za izdajo zakona 

k ustaVna P°dla9a za izdajo zakona je 2. točka XIV. amandmaja 
drujbp

Vl FlePub|ike Slovenije, ki določa, da oblike organiziranja enih dejavnosti in njihovega povezovanja določa zakon 

TRcbENA STANJA na področju, ki gaje 
Ijfru , UREDITI Z ZAKONOM, RAZLOGI ZA 

^JO IN CILJI 
n'je jjf'avn'T»i amandmaji IX do LXXXIX k ustavi Republike Slove- 
1-1gg^s,avnim zakonom za njihovo izvedbo, s katerim je bilo s 1/ 
r*nC*ačasno preneseno opravljanje nalog samoupravnih inte- 
i'h g0 kupnosti na področjih družbenih dejavnosti in na področ- 
blike o,Podarske infrastrukture na Izvršni svet Skupščine Repu- 
'uflj j2. °^®nije oziroma občinske izvršne svete, so bila ustvarjena 
jih °dišča in podlage za sistemske spremembe na teh področ- 

nost
e?n

,er". ko se organizacije, ki opravljajo gospodarsko dejav- 
'ntenziv

Pridob^aj° dohodek s prodajo blaga in storitev na trgu, 
0 Podier^, Pre°t>likujejo v podjetja v skladu z določili zakona 
^"edn se za organizacije na področju družbenih dejavnosti "] pqS| 0 uPorablja zakon o združenem delu. Sistem organiziranja 

izrerjVan'a or9anizacij po zakonu o združenem delu je povzro- 
ča s^

n° togo in uniformno urejenost organizacij, saj ne upo- 
lrr,aTio s,i Posameznih področij, kar ima za posledico, da vsem Dg družbenih dejavnostih nepregleden, neučinkovit, pred- 
aeiavno t

nerac'onalno organiziran sistem opravljanja družbenih s*', ki blokira nadaljnji razvoj. 

pravna komisija in Komisija za notranjo politiko kot matični 
delovni telesi. V obravnavo se bodo vključila tudi druga zainte- 
resirana delovna telesa. 

ranje učinkovitih, visokostrokovnih neprofitnih institucij, ki 
bodo sposobne trajno in strokovno opravljati posamezne 
dejavnosti. Hkrati pa bo tudi omogočen prehod na organizira- 
nost, ki bo v posamezni dejavnosti ustrezala opredelitvi kon- 
cepta javnih služb in koncepta javnih financ. 

Predlagani zakon ne bo povzročil novih izdatkov iz proraču- 
nov družbenopolitičnih skupnosti in tudi ne dodatnih admini- 
strativnih opravil. Preobikovanje obstoječih organizacij na 
področju družbenih dejavnosti v zavode bo urejeno nepo- 
sredno z zakonom in ne bo zahtevalo nobenih posebnih 
postopkov, razen v primerih, ko bi ustanovitelj odločil, da se 
temeljna organizacija v sestavi delovne organizacije organi- 
zira kot samostojen zavod, in v primerih, ko se delovna organi- 
zacija, ki opravlja družbeno dejavnost na profitni osnovi, preo- 
blikuje v podjetje. Ustanovitvenih aktov in statutov obstoječih 
organizacij ne bi bilo treba usklajevati s tem zakonom pred 
sprejemom področne zakonodaje. Pač pa bo treba v rokih, 
določenih s predlaganim zakonom, na novo imenovati pred- 
stavnike družbene skupnosti v organe upravljanja obstoječih 
delovnih organizacij, ki postanejo zavodi, ter opraviti javne 
razpise in postopke imenovanja individualnih poslovodnih 
organov. 

S predlaganim zakonom bodo ustvarjeni pogoji za organizira- 
nje učinkovitih, visokostrokovnih neprofitnih institucij, ki bodo 
sposobne trajno in strokovno opravljati posamezne dejavnosti. 
Hkrati bo tudi omogočen prehod na organiziranost, ki bo v posa- 
mezni dejavnosti ustrezala opredelitvi koncepta javnih služb in 
koncepta javnih financ. 

III. NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE 

Zakon bo uredil statusna vprašanja, ki so skupna za vse vrste 
zavodov, pri čemer bo mogoče vse specifičnosti posameznih 
področij urediti v posebnih zakonih. Zakon izhaja iz opredelitve, 
da se organizacija ustanovi kot zavod, če njen namen ni pridobi- 
vanje dobička, temveč trajno zadovoljevanje potreb po tej dejav- 
nosti. Možnost ustanavljanja zavodov bo zakon dopuščal tako 
domačim kot tujim pravnim in fizičnim osebam, z izjemo javnih 
zavodov, katerih ustanovitelji bi lahko bili le republika, mesto, 
občina in druga javna pravna oseba, določena z zakonom. 

Zakon bo okrepil položaj ustanovitelja. Ustanovitelj naj bi že 
s samim ustanovitvenim aktom določal med drugim dejavnost 
zavoda, vire, načine in pogoje za pridobivanje sredstev za delo 
zavoda. V zakonu bi bilo kot pravilo določena tudi pristojnost 
ustanovitelja, da imenuje in razrešuje direktorja ali drug individu- 
alni organ zavoda in da določi sestavo in način imenovanja sveta 
ali drugega kolektivnega organa, če je tak organ predviden 
z zakonom ali aktom o ustanovitvi. S področno zakonodajo pa bi 
se ta vprašanja lahko uredila drugače. Ustanovitelj bi tudi dajal 
soglasje k statutu ali pravilom zavoda. V primeru, da zavod ne bi 
imel kolegijskega organa, pa bi te akte sprejel ustanovitelj. 
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Delo zavoda bi vodil direktor ali drug individualni organ (ravna- 
telj, predstojnik ipd ). Svet zavoda ali drug kolegijski organ pa bi 
se v zavodu oblikoval le, če bi bilo tako določeno s posebnim 
zakonom ali aktom o ustanovitvi. 

Glede organizacije zavoda bo zakon določal le možnost obliko- 
vanja organizacijskih enot v okviru zavoda. Konkretne rešitve 
v posameznih zavodih pa naj bi bile prepuščene določbam statuta 
ali pravil zavoda. 

Vire, iz katerih se financira zavod, bi zakon določil le prime- 
roma. Načine in pogoje financiranja bi določal akt o ustanovitvi 
v skladu z zakonom. 

Nadzor nad delom zavoda bo obsegal nadzor na zakonitostjo 
dela, nadzor nad finančnim poslovanjem in strokovni nadzor. 
Organe, pristojne za nadzor, obseg nadzora in možne ukrepe 
bodo določili posebni zakoni. 

Zakon bo uredil tudi prehod iz obstoječe v novo organiziranost 
družbenih dejavnosti, to je preoblikovanje obstoječih organizacij 

združenega dela v zavode in oblikovanje organov zavodov 
uskladitve področne zakonodaje z ustavnimi amandmaji 

do 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
ači< 

Predlagani zakon ne bo povzročil novih izdatkov iz Pr0 (ivnih 
družbenopolitičnih skupnosti in tudi ne dodatnih adminis . 
opravil. Preoblikovanje obstoječih organizacij na podroCI ^ 
benih dejavnosti v zavode bo urejeno neposredno z zak -^erih, 
ne bo zahtevalo nobenih posebnih postopkov, razen v 
ko bi ustanovitelj odločil, da se temeljna organizacija v ^g- 
delovne organizacije organizira kot samostojen zavod,in pSt 
rih, ko se delovna organizacija, ki opravlja družbeno deja qV in 
profitni osnovi, preoblikuje v podjetje. Ustanovitvenih s te(ii 
statutov obstoječih organizacij ne bi bilo treba usklajeva fet,a 
zakonom pred sprejemom področne zakonodaje. Pat Pa enoV3'' 
v rokih, določenih s predlaganim zakonom, na novo ' Qječih 
predstavnike družbene skupnosti v organe upravljanja od ^\se 
delovnih organizacij, ki postanejo zavodi,ter opraviti javn 
in postopke imenovanja individualnih poslovodnih organ 

OSNUTEK ZAKONA o zavodih 

I. Splošne določbe 

1. člen 
Ta zakon ureja statusna vprašanja zavodov. 

Zavodi so organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavno- 
sti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, telesne kulture, 
zdravstva, socialnega varstva in socialnega zavarovanja ali drugih 
dejavnosti in njihov namen ni pridobivanje dobička (neprofitne 
organizacije). 

2. člen 
Za opravljanje javnih služb se ustanovijo javni zavodi 

Javno službo lahko opravlja tudi drug zavod na podlagi javnega 
pooblastila, dovoljenja pristojnega organa ali pogodbe o konce- 
siji. 

Zavod iz pre|šnjega odstavka ima glede opravljanja javne službe 
položaj javnega zavoda. 

Dejavnosti oziroma zadeve, ki se opravljajo kot javne službe, so 
z zakonom oziroma odlokom občine ali mesta na podlagi zakona 
določene dejavnosti oziroma zadeve, katerih trajno in nemoteno 
opravljanje v javnem interesu zagotavlja v okviru svojih funkcij 
republika, občina ali mesto. 

3. člen 
Zavodi so pravne osebe s pravicami, obveznostmi in odgovor- 

nostmi, ki jih določata zakon in akt o ustanovitvi. 

Javni zavod lahko ustanovi republika, občina, mesto ali 
javna pravna oseba, določena z zakonom. 

6. člen 
Akt o ustanovitvi zavoda vsebuje: 
- ime ustanovitelja, 
- ime in sedež zavoda, 
- dejavnosti zavoda, 
- določbe o organih zavoda, zat^e 

- sredstva, ki so zavodu zagotovljena za ustanovitev 
dela, iav°da' 

- vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za de nem p'0' 
- pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pra 

metu, zavod3, 

medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in 
- druge določbe v skladu z zakonom. 

7. člen 
Če zavod ustanovi več ustanoviteljev, se ni'hove

Hho 
pravice, obveznosti in odgovornosti uredijo s pogodb 

nnedsel t>oin0 

sod m 8. člen 
Ustanovitev zavoda, ki je pravna oseba, se vpiše v 

ster. 

Za vpis zavoda v sodni register se primerno uporablja) 
pisi, ki veljajo za vpis podjetij. 

III.Dejavnost, ime in sedež zavoda 

i refl1' 

pred' 

Javni zavod je pravna oseba, če ni z zakonom oziroma odlokom 
občine ali mesta drugače določeno. 

Če so javnemu zavodu, ki ni pravna oseba, z aktom o ustanovitvi 
dana določena pooblastila v pravnem prometu, izvršuje ta poobla- 
stila v imenu in za račun ustanovitelja. 

4. člen 
Določbe tega zakona se uporabljajo, če niso v posebnih zako- 

nih posamezna vprašanja drugače urejena. 

Določbe tega zakona se ne uporabljajo za zavode, ki se ustano- 
vijo kot upravni organi ali upravne organizacije po predpisih 
o državni upravi. 

II. Ustanovitev zavoda 

5. člen 
Zavod lahko ustanovijo domače in tuje fizične in pravne osebe. 

Tuje fizične in pravne osebe lahko ustanovijo zavod, če z zako- 
nom ni drugače določeno. 

9. člen 
Zavod lahko opravlja eno ali več dejavnosti. 

Zavod lahko opravlja gospodarsko dejavnost, te I®'^n 
njena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod usta 

na"1®' 

10. člen Pnitip°9 so 
Zavod ne sme začeti opravljati dejavnosti ali sPr®m

di0čbe. da
0;j 

za njeno opravljanje, dokler pristojni organ ni izdal oa po9 j 
izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavn p0goj • 
glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter 
predpisani v skladu z zakonom. 

11. člen a|asjern USt3 

Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s sog 

Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi o 
podjetje s soglasjem ustanovitelja. 

12. člen nravn® 
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja dru9®.^er 

samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni reg 

posle 
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^ . i o. cien 
Ve'iailrne 'n sedež zavoda se primerno uporabljajo predpisi, ki dri.« . za 'irmo in sedež podjetja, če' ni s posebnim zakonom u9ače določeno 

'^•Organi zavoda 

1-D'rektor 

Del "en 

orna-0, 'n poslovanje zavoda vodi direktor ali drug individualni n (ravnatelj, predstojnik ipd ). 

'unk~a-onom a" ak,om 0 ustanovitvi je lahko določeno, da sta 
(26 ^ Poslovodstva in vodenja strokovnega dela zavoda ločeni 

DiroL 15-tlen eK'or zastopa zavod. 

'rektor je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda. 

Javo,] S,a funkciji poslovodstva in vodenja strokovnega dela 
ali aLt

a loCeni, se s statutom ali pravili zavoda v skladu z zakonom 
in swm 0 ustanovitvi določi razmejitev odgovornosti direktorja 

"kovnega vodje za strokovno delo zavoda. 

DireL 16-c,en 

akt0rf 
oria imenuje in razrešuje ustanovitelj, če ni z zakonom ali 

0rQa„ 
0 ustanovitvi za to pooblaščen svet ali drug kolegijski n upravljanja zavoda. 

Če 
Pooljl'® 

za imenovanje in razrešitev direktorja javnega zavoda 
k irrien svet ali drug kole9'isk' organ upravljanja zavoda, daje novanju in razrešitvi soglasje ustanovitelj. 
raire<^.or zavoda, ki ima položaj javnega zavoda, se imenuje in 
"testa i6 s so9'asiem pristojnega organa republike, občine ali ali ^ ■ Ce je tako določeno z zakonom oziroma odlokom občino 

upravne spore, po postopku, določenem za te spore. V drugih 
primerih se zahteva za sodno varstvo vloži pri sodišču, pristojnem 
za delovne spore, v. 15 dneh po vročitvi sklepa o ugovoru oziroma 
po izteku roka, v katerem bi moral organ odločiti o ugovoru. 

21. člen 
Če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran, se razpis 

ponovi. Za čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega 
razpisa se imenuje vršilec dolžnosti direktorja 

22. člen 
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je 

imenovan. 

Pristojni organ je dolžan razrešiti direktorja, če to zahteva 
ustanovitelj oziroma organ, ki daje soglasje k imenovanju in 
razrešitvi. 

2. Svet 

23. člen 
V zavodu se oblikuje svet ali drug kolegijski organ upravljanja 

(upravni odbor ipd.), če je tako določeno z zakonom ali aktom 
o ustanovitvi. 

24. člen 
Sestava, način imenovanja članov in pristojnosti sveta se dolo- 

čijo z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali 
pravili zavoda. 

25. člen 
Svet zavoda sprejema statut oziroma pravila in druge splošne 

akte zavoda, določa načrte in programe za delo in razvoj zavoda 
in spremlja njihovo izvrševanje, določa finančni načrt in sprejema 
zaključni račun zavoda, predlaga ustanovitelju spremembo ali 
razširitev dejavnosti, daje ustanovitelju in direktorju zavoda pred- 
loge in mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge z zako- 
nom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda 
določene zadeve. 

3. Strokovni organi 

Za h 17. člen 
do|o4 lrek,orja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, 
Pravil; ne z zakonom in aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali zavoda. 

'ahkcHsf direktorja traja največ štiri leta. Po preteku mandata je lsta oseba znova imenovana. ' 

Dire. 18. člen 
^Ucijia se imenuje na podlagi javnega razpisa, če ni z zakonom Ce določeno. 

obv^?is 28 
19. člen 

"ovejj ' imenovanje direktorja se objavi v sredstvih javnega 
^aridjrjaf

n'a- V razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati 
sprej6rf ^as' za katerega bo imenovan, rok, do katerega se 
^an<Jida? pri'ave kandidatov, in rok, v katerem bodo prijavljeni 
Ptijave ir' obve^eni o izbiri. Rok, do katerega se sprejemajo 
'<ar,di(iatand'da,ov' ne sme biti kraisi kot 8 dni' rok' v katerem se r»>_. ati obvestijo o izbiri, pa ne daljši kot 30 dni od dneva objave 

0rgan , . . 20- t,en 

V r®zPis 'e Pris,°ien za imenovanje, mora v roku, določenem Poutiti j obves,iti vsakega prijavljenega kandidata o izbiri in ga trieh, ' da ima pravico pregledati razpisno gradivo in v osmih 
PIU. ? Ptejemu obvestila vložiti ugovor zoper sklep o imenova- 
l da je !Sl'' da i8 bil kržen za izvedbo razpisa določeni postopek kandidat kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev o izbiri 
Po9°jev a" da izbrani kandidat ne izpolnjuje v razpisu določenih 

0<1 dnf^VOrU 0d'0^' or9an' ki ie pristojen za imenovanje, v 15 dneh 
°dloCj u

a v'°žitve ugovora. Če ugovoru ne ugodi ali če ugovoru ne 
PraviCo Odpisanem roku, ima kandidat, ki je vložil ugovor, 

zahtevati sodno varstvo pri pristojnem sodišču. 
j« 

Se *ahte lmenovanie pristojen organ republike, občine ali mesta, va za sodno varstvo uveljavlja pri sodišču, pristojnem za 

P°r°<i evalec 

26. člen 
Strokovno delo zavoda vodi strokovni vodja (pedagoški vodja, 

umetniški vodja ipd.), če je tako določeno z zakonom ali aktom 
o ustanovitvi. 

Pravice, dolžnosti in odgovornosti strokovnega vodje se dolo- 
čijo s satutom ali pravili zavoda v skladu z zakonom ali aktom 
o ustanovitvi. 

Za imenovanje in razrešitev strokovnega vodje se smiselno 
uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za imenovanje in 
razrešitev direktorja, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi 
drugače določeno 

27. člen 
Za obravnavanje vprašanj s področja strokovnega dela zavoda 

se oblikuje strokovni svet ali drug kolegijski strokovni organ 
zavoda, če je tako določeno z zakonom ali aktom o ustanovitvi. 

Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta zavoda 
se določijo s statutom ali pravili zavoda v skladu z zakonom in 
aktom o ustanovitvi. 

V. Splošni akti zavoda 

28. člen 
Zavod ima statut ali pravila. 

S statutom ali pravili zavoda se ureja organizacija zavoda, 
organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vpraša- 
nja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, 
v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi. 

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte. s katerimi se urejajo 
vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda, v skladu 
s statutom oziroma pravili. 
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29. člen 
Statut oziroma pravila zavoda sprejme svet ali drug kolegijski 

organ zavoda s soglasjem ustanovitelja. 

Če zavod nima kolegijskega organa, sprejme statut oziroma 
pravila zavoda ustanovitelj. 

Druge splošne akte zavoda sprejema direktor zavoda, če ni 
s statutom oziroma pravili zavoda določeno, da jih sprejema 
kolegijski organ zavoda. 

VI. Organizacija zavoda 

30. člen 
Organizacija zavoda se določi s statutom oziroma pravili 

zavoda 

V zavodu se lahko za opravljanje posamezne dejavnosti ali dela 
dejavnosti ali za opravljanje dejavnosti na določenem območju 
oblikujejo organizacijske enote. S statutom oziroma pravili 
zavoda je lahko določeno, da imajo posamezne organizacijske 
enote pooblastila v pravnem prometu. Organizacijske enote izvr- 
šujejo ta pooblastila v imenu in za račun zavoda. 

VII. Sredstva za delo zavoda 

31. člen 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustanovitelja, s pla- 

čili za storitve, s prodajo blaga in storitev na trgu in iz drugih virov 
na način in pod pogoji, določenimi z aktom o ustanovitvi v skladu 
z zakonom. 

VIII. Nadzor 

32. člen 
Nadzor nad zakonitostjo dela in finančnim poslovanjem zavoda 

opravljajo pristojni državni organi. 

Nadzor nad strokovnostjo dela zavoda opravljajo z zakonom 
določeni organi. 

IX. Prenehanje zavoda 

33. člen 
Zavod preneha: 

- če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa zavoda 
v sodni register, 

- če je izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, ker ne 
izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, pa v roku, določe- 
nem z izrečenim ukrepom, ne izpolni pogojev za opravljanje te 
dejavnosti, 

- če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju zavoda, ker so 
prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za 
katero je bil zavod ustanovljen, 

- v drugih primerih, določenih z zakonom ali aktom o ustano- 
vitvi. 

V primerih iz prejšnjega odstavka se opravi postopek likvidacije 
zavoda v skladu z zakonom. 

Zavod lahko preneha na podlagi stečaja, če ustanovitelj po 
zakonu ali aktu o ustanovitvi ni odgovoren za obveznosti zavoda. 

X. Kazenske določbe 

34. člen 
Zavod se kaznuje za gospodarski prestopek z denarno kaznijo 

od 1.500 do 45.000 din, če sklepa pogodbe ali opravlja druge 
pravne posle izven okvira dejavnosti, ki je vpisana v sodni register 
(12. člen). 
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q( 
Z denarno kaznijo od 300 do 2.500 din se kaznuje za g0SP :e iz 

ski prestopk tudi odgovorna oseba v zavodu, ki stori de| 
prejšnjega odstavka. 

35. člen ndo4-5°° 
Zavod se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 300 o 

din: 
njen" 

1) če začne opravljati dejavnost ali spremeni pog°je zDO|nj®oi 

opravljanje, preden pristojni organ izda odločbo, da so izP ,e(i- 
pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti, pogoji g1® p0gol' 
nične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisa" 
(10. člen), 

tako '6 
2) če pri svojem poslovanju ne uporablja imena 

vpisano v sodni register (13. člen). 

Z denarno kaznijo od 100 do 1.000 din se kaznuje za Pj$njega 

tudi odgovorna oseba v zavodu, ki stori dejanje iz Pr 

odstavka. 

XI. Prehodne in končne določbe 

36. člen jh 
Obstoječe delovne organizacije na področju družben _v0di 

nosti nadaljujejo delo od dneva uveljavitve tega zakona k 
pod pogoji, pod katerimi so vpisane v sodni register. 

Temeljne organizacije združenega dela v sestavi delo^^not® 
nizacij iz prejšnjega odstavka postanejo organizacij 
zavoda. 

qa člena 
Ustanovitelj delovne organizacije iz prvega odstavka1 | ^ njflni 

lahko odloči, da se temeljna organizacija združenega 0 

sestavi organizira kot samostojen zavod. 

37. člen . ,ml oži*!? 
Dokler ne bodo s posebnimi zakoni ter občinskim s|užt>e 

mestnimi odloki opredeljene javne službe, se za jav ^okoij! 
štejejo dejavnosti oziroma zadeve, ki so z zakonom a vnfs 

občinske skupščine, ki temelji na zakonu, določene kot 
oziroma zadeve posebnega družbenega pomena. ^ 

Delovne organizacije iz prvega odstavka 36. člena '®9a^enega 
ki opravljajo dejavnosti oziroma zadeve posebnega avjte|j <jr"žj 
pomena, nadaljujejo delo kot javni zavodi, če je us,an°j0 pol°*a' 
benopolitična skupnost, oziroma kot zavodi, ki njjaJ 
javnega zavoda, če je ustanovitelj druga pravna oseba 

38. člen a zako"a
n 

Delovne organizacije iz prvega odstavka 36. člena t u b|aga 
ki pretežni del celotnega prihodka pridobivajo s pr°a s0glasje 

storitev na trgu, se lahko organizirajo kot podjetja s 
ustanovitelja. 

39. člen kg 36. tie^ 
Ustanovitelj delovne organizacije iz prvega ods'aV ,a organ'za

a 
tega zakona je lastnik premoženja, s katerim uPra 'ama dru9e® 
cija, ki nadaljuje delo kot zavod, če premoženje m 
znanega lastnika. 

40-tlen _jje iz P^e9f. Pravice in dolžnosti ustanovitelja delovne organiza 'it}eoop0' 
odstavka 36. člena tega zakona, ki jo je ustanovila o oSt, i"1 

tična organizacija ali samoupravna interesna sk v 
ustrezna družbenopolitična skupnost. 

41 ■ tlen . iroma mes1' 
Dokler ne bodo z novimi zakoni in z občinski"11.° (er sta'^ 

nimi odloki ter z njimi usklajenimi ustanovitvenimi ^ delo"<\ 
oziroma pravili zavodov določeni organi zavod0V,

konai ki na 

organizacijah iz prvega odstavka 36. člena tega za yeljavn'!,u 
ljujejo delo kot zavodi, oblikujejo organi v sk jn 43- ' 
zakoni in statuti delovnih organizacij, kolikor ni v 
tega zakona drugače določeno. 

42. člen nuiejo dele9a'g 
Pristojni organi, organizacije in skupnosti Hoviz 37 čle 

družbene skupnosti v organe upravljanja zavodov 
zakona v 60 dneh od uveljavitve tega zakona sarvouPra" 

Delegate, za katere je določeno, da jih imenuiej 
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t|[vresne skupnosti, imenuje izvršni svet skupščine družbenopoli- 
nos* ^Pnosti, ki je prevzel naloge samoupravne interesne skup- 

Cj: ®le zaradi prenehanja pooblastil družbenopolitičnih organiza- 
nja i '^enujejo delegate družbene skupnosti v organe upravlja- 
lavoHV"° dele9a,ov družbene skupnosti v organu upravljanja 
Cen manjše od tri ali njihovo število ni liho, imenuje manjkajo- 3a delegata izvršni svet ustrezne družbenopolitične skupnosti. 

\j 43. člen 
i^i ^odih iz 37. člena tega zakona se imenuje direktor ali drug 
Post organ, ki vodi delo in poslovanje zavoda, po vitvj°Pku, ki je določen s tem zakonom, v treh mesecih po uvelja- 
'*oh i 3 zakona' v zavod ih, ki opravljajo dejavnost vzgoje in ^zevanja pa najpozneje do konca šolskega leta 1990/91. 

J?v?dih iz 37. člena tega zakona, ki nadaljujejo delo kot javni 
Ql' imenuje direktorja izvršni svet skupščine družbenopoli- 

tične skupnosti, ki je ustanoviteljica zavoda, če ni z zakonom 
določeno, da ga imenuje skupščina družbenopolitične skupnosti 
ali da daje skupščina družbenopolitične skupnosti ali njen izvršni 
svet soglasje k njegovemu imenovanju. 

V zavodih iz 37. člena tega zakona, ki imajo položaj javnega 
zavoda, se imenuje direktor zavoda s soglasjem organa družbeno- 
politične skupnosti, ki je po veljavnih predpisih pristojen za daja- 
nje soglasja k statutu delovne organizacije. 

Določbe prejšnjih odstavkov ne veljajo za višje in visoke šole. za 
raziskovalne organizacije, ki so vključene v univerzo, ter za razi- 
skovalne in druge delovne organizacije, ki jih je ustanovila Slo- 
venska akademija znanosti in umetnosti. 

44. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV: 

vrste 0 2avodih ureja statusna vprašanja, ki so skupna za vse 
°Pra favodov' Pri čemer bo mogoče vse posebnosti zavodov, ki 
žako i° dejavnosti na posameznih področjih, urediti v posebnih 
kot Z"11 Zakon izhaja iz opredelitve, da se organizacija ustanovi 
iad0

avod. če njen namen ni pridobivanje dobička, temveč trajno 
? voljene potreb po določeni dejavnosti. Določbe tega 
org 

na se ne uporabljajo za zavode, ki se ustanavljajo kot upravni ni ali upravne organizacije po predpisih o državni upravi. 

''^tn°n Predvideva, da zavod lahko ustanovijo domače in tuje 
'ahko 'n Pravne osebe. Tujim fizičnim in pravnim osebam se ^a : ta pravica omeji z zakonom. Krog ustanoviteljev je omejen 
"'ojn"6 zavode, ki se ustanovijo za opravljanje javnih služb. Kot 
Ti6st ustanovitelji javnih zavodov so predvideni republika, 
^oa/V^Cina in druga javna pravna oseba, določena z zakonom. 
P0dr°*'' 'avr|ih služb zakon ne opredeljuje, ker je to predmet 
0pra°

4ne zakonodaje. Zakon predvideva, da javno službo lahko 
Ijenia ai.° ,udi drugi zavodi na podlagi javnega pooblastila, dovo- 
Po|lj ali pogodbe o koncesiji. V takšnem primeru ima zavod zai javnega zavoda. 

Sp5jk°n določa, da se zavod ustanovi z aktom o ustanovitvi, ki ga 
Usta}, . uslanovi,elj. in določa tudi vsebino tega akta. Če zavod 
obve,°Vi vet ustanoviteljev, se njihove medsebojne pravice, zn°sti in odgovornosti uredijo s pogodbo. 

o usta"^' so Pravne osebe, če z zakonom, odlokom ali aktom 
vPiže itvi ni določeno drugače. Zavod, ki je pravna oseba, se 
UpoJSMm register. Za vpis zavoda v sodni register se primerno 

'iaio predpisi, ki veljajo za vpis podjetij 

tti0j|!'°
d 'ahko opravlja eno ali več dejavnosti. Zakon dopušča 

Hart, °st' da zavod opravlja gospodarsko dejavnost le, če je ta 
Zavori j na opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, 
viteij 2™° spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustano- 
tudj iahu°9'as'em ustanovitelja zavod v okviru svoje dejavnosti 
Po9odh us,anovi drug zavod ali podjetje. Zavod lahko sklepa 
dejavn 

in opravlja druge pravne posle le v okviru registrirane 
Prir^g 0s,i. Glede imena in sedeža zavoda zakon odkazuje na 
s PoS6u°.uPorabo predpisov, ki urejajo sedež in firmo podjetij, če 

"nirn zakonom ni drugače določeno. 

Deu • 
organ /n Poslovanje zavoda vodi direktor ali drug individualni 
Us,ano ravnatelj, predstojnik ipd.), ki ga imenuje in razrešuje 'o po0u!,e'i' če ni s posebnim zakonom ali aktom o ustanovitvi za 
V'avnern Cen svet ali drug kolegijski organ zavoda. Če direktorja uprav|ia ?av°du imenuje inrazrešuje svet ali drug kolegijski organ 
n°vite|i r4a zavoda' daie k imenovanju in razrešitvi soglasje usta- 
"°'<>4l ok zak°nom oziroma odlokom občine ali mesta se lahko 
^esta i? vezno soglasje pristojnega organa republike, občine ali 
i^nena '"Snovanju in razrešitvi direktorja zavoda, ki ima položaj 
ra*Pisa Zavoda Direktor se praviloma imenuje na podlagi javnega najveg Postopku, ki ga določa zakon. Njegov mandat traja van. Qjr !r' le,a in je po preteku mandata lahko ponovno imeno- 
i-»i6nova

ekt0r 'e 'at,ko razrešen pred potekom časa za katerega je rorna Q
an' mora pa biti razrešen, če to zahteva ustanovitelj ozi- razreji( 9an, da'e so9lasie k njegovemu imenovanju oziroma 

Oblikovanje sveta ali drugega kolegijskega organa zavoda ni 
obvezno. V zavodu se oblikuje kolegijski organ le, če je tako 
določeno z zakonom ali aktom o ustanovitvi. Zakon tudi ne določa 
sestave kolegijskega organa in načina imenovanja članov, temveč 
to prepušča področnim zakonom, aktu o ustanovitvi oziroma 
statutu ali pravilom zavoda. Pristojnosti kolegijskega organa 
zavoda so v zakonu primeroma naštete. 

Z zakonom ali aktom o ustanovitvi se lahko določi, da strokovno 
delo zavoda vodi strokovni vodja. Za imenovanje in razrešitev 
strokovnega vodje se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, 
ki veljajo za imenovanje in razrešitev direktorja, če ni s posebnim 
zakonom ali aktom o ustanovitvi drugače določeno. 

Za obravnavanje vprašanj s področja strokovnega dela zavoda 
se lahko oblikuje v skladu z zakonom ali aktom o ustanovitvi 
strokovni svet ali drug kolegijski strokovni organ zavoda Sestavo, 
način oblikovanja in naloge tega organa se določijo s statutom ali 
pravili zavoda. 

Zakon določa kot obvezen splošni akt zavoda statut ali pravila 
zavoda. S statutom ali pravili se ureja organizacija zavoda, organi, 
njihove pristojnosti in način odločanja in druga vprašanja, ki so 
pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda. Statut 
oziroma pravila zavoda sprejme svet ali drug kolegijski organ 
zavoda s soglasjem ustanovitelja. Če se v zavodu ne oblikuje 
kolegijski organ, sprejme statut oziroma pravila zavoda sam usta- 
novitelj. Poleg statuta ima lahko zavod tudi druge splošne akte, 
določene s statutom oziroma pravili zavoda. Te akte sprejema 
direktor ali kolegijski organ zavoda. 

Zakon ne ločuje organizacijskih oblik zavoda po vrsti lastnine, 
s katero se ustanovi oziroma posluje zavod. Loči le med javnimi 
zavodi, ki se ustanovijo za opravljanje javne službe, in drugimi 
zavodi. V okviru zavoda se lahko za opravljanje posamezne dejav- 
nosti ali dela dejavnosti oblikujejo organizacijske enote. Organi- 
zacija konkretnega zavoda je v celoti prepuščena statutu oziroma 
pravilom zavoda. 

Zakon predvideva različne možne vire sredstev za financiranje 
zavodov, ki jih le primeroma našteva. Viri, način in pogoji za 
pridobivanje sredstev za delo zavoda se določijo z aktom o usta- 
novitvi v skladu s posebnim zakonom. 

Vsebina nadzora nad zakonitostjo dela, finančnim poslovanjem 
in strokovnostjo dela zavoda ter organi, pristojni za opravljanje 
nadzora, se določijo s posebnimi zakoni. 

Zakon predvideva primere prenehanja zavoda po postopku 
redne likvidacije. Na podlagi stečaja pa lahko zavod preneha 
v primerih, ko ustanovitelj po zakonu ali aktu o ustanovitvi ne 
odgovarja za obveznosti zavoda. 

V prehodnih določbah zakon ureja preoblikovanje obstoječih 
delovnih organizacij na področju družbenih dejavnosti v zavode. 

Zakon določa, da obstoječe delovne organizacije na področju 
družbenih dejavnosti nadaljujejo delo kot zavodi pod pogoji, pod 
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katerimi so vpisane v sodni register. Do opredelitve javnih služb 
v posebnih zakonih ter občinskih oziroma mestnih odlokih se za 
javne službe štejejo dejavnosti oziroma zadeve, ki so z zakonom 
ali odlokom občinske skupščine, ki temelji na zakonu, določene 
kot dejavnosti oziroma zadeve posebnega družbenega pomena. 
Delovna organizacija, ki opravlja dejavnost posebnega družbe- 
nega pomena, nadaljuje delo kot javni zavod, če je ustanovitelj 
družbenopolitična skupnost. Če pa je ustanovitelj takšne delovne 
organizacije druga pravna oseba, nadaljuje delo kot zavod, ki 
opravlja javno službo na podlagi javnega pooblastila in ima zato 
položaj javnega zavoda. 

Temeljne organizacije združenega dela v sestavi obstoječih 
delovnih organizacij na področju družbenih dejavnosti postanejo 
organizacijske enote zavoda. Ustanovitelj delovne organizacije 
lahko odloči, da se temeljna organizacija združenega dela, orga- 
nizira kot samostojen zavod. 

Zakon predvideva, da se delovna organizacija, ki opravlja druž- 
beno dejavnost in pridobiva dohodek pretežno s prodajo blaga in 
storitev na trgu, lahko organizira kot podjetje s soglasjem ustano- 
vitelja. 

Zakon rešuje tudi vprašanje ustanoviteljstva delovnih organiza- 
cij, katerih ustanovitelj je bila družbenopolitična organizacija ali 
samoupravna interesna skupnost. V takšnih primerih ima pravice 
in dolžnosti ustanovitelja ustrezna družbenopolitična skupnost. 

Zakon predvideva, da se do sprejema novih področnih zakonov 

.41 r0ma 
in z njimi usklajenih ustanovitvenih aktov ter statutov 5~.jUjejo 
pravit zavodov v obstoječih delovnih organizacijah, ki natJa.'nih 
delo kot zavodi, oblikujejo organi v skladu z določbami ve.'oCjnih 
zakonov in statutov delovnih organizacij, kolikor niso v Pre "anja 
določbah tega zakona posamezna vprašanja glede 'mel^ ^e- 
delegatov družbene skupnosti v organe upravljanja in 9le 2ak0fl 
novanja poslovodnih organov zavodov drugače urejena. ^)e. 
določa tudi roke, v katerih bo potrebno na novo imenov8 vj. 
gate družbene skupnosti v organe upravljanja (60 dni od u anja 
tve zakona), ter opraviti javne razpise in postopke 'merlvodih. 
poslovodnih organov (3 mesece po uveljavitvi zakona, v za 
ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, pa najpozn 
konca šolskega leta 1990-91). 

Predlagani zakon ne bo povzročil novih izdatkov iz P^^jvnil1 

družbenopolitičnih skupnosti in tudi ne dodatnih administr 
opravil. Preoblikovanje obstoječih organizacij na Poclr0 ' jppe 
benih dejavnosti v zavode je urejeno neposredno z zakono ^ 
zahteva nobenih posebnih postopkov, razen v PrirTie Je|Ovn0 
ustanovitelj odločil, da se temeljna organizacija v sestavi o ^o5e 
organizacije organizira kot samostojen zavod, in v primer'"V^tni 
delovna organizacija, ki opravlja družbeno dejavnost na P(utov 
osnovi, preoblikuje v podjetje. Ustanovitvenih aktov in ® n0m 
obstoječih organizacij ne bi bilo treba usklajevati s ,ern. z,°. treba 
pred sprejemom področne zakonodaje. Pač pa bi 0vati 
v rokih, določenih s predlaganim zakonom, na novo '"\0;ečih 
predstavnike družbene skupnosti v organe upravljanja0 e raZ' 
delovnih organizacij, ki postanejo zavodi, ter opraviti ja oV. 
pise in postopke imenovanja individualnih poslovodnih o y 

PREDLOG ZA IZDAJO 

zakona o imenovanju in razrešitvi poslovodnih organov 

ter o imenovanju delegatov družbene skupnosti 

v organe upravljanja podjetij in organizacij, ki opravljaj0 

dejavnosti posebnega družbenega pomena z osnutkom 

zakona ESA144   

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 28. seji dne 
18. 10. 1990 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O IMENOVANJU IN RAZ- 

REŠITVI POSLOVODNIH ORGANOV TER O IMENOVANJU 
DELEGATOV DRUŽBENE SKUPNOSTI V ORGANE UPRAV- 
LJANJA PODJETIJ IN ORGANIZACIJ, KI OPRAVLJAJO DEJAV- 
NOSTI POSEBNEGA DRUŽBENEGA POMENA Z OSNUTKOM 
ZAKONA. 
Ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 
člena, drugega odstavka 265. člena, 266 267. člena poslov- 
nika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike Slo- 
venije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 69. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slove- 

nije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika SkuP tas. 
Reublike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1 člena z ^ 
nega poslovnika Skupščine Republike Slovenije dolo ' jj, 
bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih de 
teles sodelovali: . kretar 

- Lojze JANKO, član Izvršnega sveta in republiški se 
za zakonodajo. akono- 

Pavle SVETE, namestnik republiškega sekretarja za za 
dajo, hii^kern 

- Jožica VELIŠČEK, republiška svetovalka v RepuD 
sekretariatu za zakonodajo, . 7~ za- 

- Irena KRANJC, pomočnica republiškega sekretarja 
konodajo, , ria za 

- Tonček DOLČIČ, Svetovalec republiškega sekret 
zakonodajo. 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o imenovanju in razrešitvi poslovodnih organov 
z osnutkom zakona bodo obravnavali Drubenopolitični zbor, 
Zbor občin In Zbor združenega dela. Obravnavali ga bosta 

tudi Zakonodajnopravna komisija in Komisija za n°,ra"|l|jy4ila 
tiko kot matični delovni telesi. V obravnavo se bodo v 
tudi druga zainteresirana delovna telesa. 

POVZETEK 

Ustavna podlaga za izdajo predlaganega zakona je v 51. 
členu ustave Republike Slovenije in v 5. točki amandmaja XIV 
k ustavi Republike Slovenije, ki med drugim določata, da se 
posebni družbeni interes pri opravljanju dejavnosti ali zadev 
posebnega družbenega pomena v skladu z njihovo naravo in 
posebnostmi zagotavlja s tem, da se lahko z zakonom določi 
soodločanje organov družbenopolitične skupnosti, da zakon 
lahko predpiše posebne pogoje in način imenovanja in razre- 
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šitve poslovodnega organa v organizacijah, katerih deja^ 
je nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov (ahKO 
drugih organizacij na določenem območju, ter da za ^ ^ 
določi, da organ družbenopolitične skupnosti imein i j 
rešuje poslovodni organ v takih organizacijah oz ,(ev 
soglasje ali predlog za njegovo imenovanje in razre 

Predlagani zakon določa, da poslovodni or9a" ^'gnuje 
podjetjih, ki jih ustanovi družbenopolitična skuP"xng skuph°' 
in razrešuje izvršni svet skupščine družbenopoli' orTiejeno 
sti. V javnih podjetjih, ki so ustanovljena kot druz 
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odgovornostjo ali delniška družba, ter v vseh drugih podjetjih 
!n organizacijah na področju materialne infrastrukture, pa 
'Zvršni sfet skupščine družbenopolitične skupnosti daje 
®°glasje k imenovanju poslovodnega organa. Zakon določa, 
da je poslovodni organ v navedenih podjetjih in organizacijah 
direktor in da se imenuje na podlagi javnega razpisa. Zakon 
JJreja postopek javnega razpisa in imenovanja. Predpisuje 
. d', da se direktorji teh podjetij oziroma organizacij imenu- 
jmo v skladu s tem zakonom v treh mesecih po njegovi uvelja- 

Zakon ureja tudi imenovanje delegatov družbene skupnosti 
^organe upravljanja navedenih podjetij oziroma organizacij, 
'akon določa, da delegate, ki so jih imenovale samoupravne 
nteresne skupnosti, imenuje izvršni svet skupščine ustrezne 

družbenopolitične skupnosti. Ta naj bi imenoval tudi delegate, 
ki so jih prej Imenovale družbenopolitične organizacije, ven- 
dar samo v primeru, če je zaradi prenehanja mandatov teh 
delegatov število delegatov družbene skupnosti v organu 
upravljanja manjše od tri ali njihovo število ni liho. Zakon tudi 
predpisuje, da se delegati družbene skupnosti na novo imenu- 
jejo v 60 dneh po njegovi uveljavitvi. 

Izvajanje tega zakona bo zahtevalo določena strokovna in 
administrativna opravila v organih družbenopolitičnih skup- 
nosti ter v podjetjih in organizacijah v zvezi z imenovanjem 
delegatov družbene skupnosti in z izvedbo javnih razpisov in 
postopkov za imenovanje direktorjev. Ne bo pa povzročilo 
večjih stroškov in izdatkov iz proračunov družbenopolitičnih 
skupnosti. 

'■ ^stavna podlaga za izdajo zakona 

uravna podlaga za izdajo predlaganega zakona je v 51. členu 
f|e 

v® Republike Slovenije in v 5. točki amandmaja XIV k ustavi 
drnji .e Slovenije, ki med drugim določata, da se posebni 
drUikeni interes pri opravljanju dejavnosti ali zadev posebnega 

'ne9a pomena v skladu z njihovo naravo in posebnostmi aotavlja s tem: 

ust 
da se lahko z zakonom določi soodločanje uporabnikov, 

n°viteljev in organov družbenopolitične skupnosti, 

nja 
da zakon lahko predpiše posebne pogoje in način imenova- 

ttaJ" razrešitve poslovodnega organa v organizacijah, katerih 
d i s* je nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali el° drugih organizacij na določenem območju, 

irnerf9 lahko določi, da organ družbenopolitične skupnosti 
r°nia 6 -n razrešuie poslovodni organ v takih organizacijah ozi- Sitev daje soglasje ali predlog za njegovo imenovanje in razre- 

f 

" ^cena stanja in razlogi za izdajo zakona 

(Urart^n.°m o imenovanju in razrešitvi poslovodnih organov 
arnann' 'ist RePublike Slovenije, št. 8/90) je bil v skladu z ustavnimi IX. do LXXXIX. k ustavi Republike Slovenije in ustav- 
°aPoki nom za ni'hovo izvedbo nadomeščen zakon o volitvah in n0v 

K"cu organov upravljanja in o imenovanju poslovodnih orga- 
18/jo 0r9anizacijah združenega dela (Uradni list SRS, št. 23/77, 
p0si ln 15/89). Novi zakon je uredil imenovanje in razrešitev 
gi6d 

v°dnih organov v javnih podjetjih (1. člen), medtem ko je 
POdj ."^snovanja in razrešitve poslovodnih organov v drugih 
0d|Q. 'n organizacijah, katerih dejavnost je po zakonu ali 
dei0 °t>činske skupščine nenadomestljiv pogoj za življenje in 
Obrn-P.^aHov ali za delo drugih organizacij na določenem ciu, odkazoval na področno zakonodajo (2. člen). 

sPr< Glede 
®ieti na to, da nove področne zakonodaje ne bo mogoče 

vPrajT" v krajšem času, je potrebno za prehodno obdobje ta 0rga 
ania urediti posebej. Imenovanje in razrešitev poslovodnih 

sti u 0v v delovnih organizacijah, ki opravljajo družbene dejavno- 
nih Q 

Uredil zakon o zavodih. Imenovanje in razrešitev poslovod- 
ir>fra 9anov v podjetjih in organizacijah na področju materialne 
,varti| ,ure pa ie potrebno urediti s spremembami in dopolni- 

zakona o imenovanju in razrešitvi poslovodnih organov. 

Z obema zakonoma je potrebno urediti tudi imenovanje delegatov 
družbene skupnosti v organe upravljanja teh organizacij. Zaradi 
obsežnosti sprememb in dopolnitev zakona o imenovanju in raz- 
rešitvi poslovodnih organov, ki bi bile potrebne za ureditev teh 
vprašanj, je smotrno, da se sprejme nov zakon, s katerim bi se 
nadomestil sedanji zakon. 

I. Poglavitne rešitve 

Zakon bo določil, da poslovodni organ v javnih podjetjih, ki jih 
ustanovi družbenopolitična skupnost, imenuje in razrešuje izvršni 
svet skupščine družbenopolitične skupnosti. V javnih podjetjih, ki 
so ustanovljena kot družba z omejeno odgovornostjo ali delniška 
družba, ter v vseh drugih podjetjih in organizacijah na področju 
materialne infrastrukture, pa izvršni svet skupščine družbenopoli- 
tične skupnosti daje soglasje k imenovanju poslovodnega organa. 

Zakon bo določil, da je poslovodni organ v navedenih podjetjih 
in organizacijah direktor in da se imenuje na podlagi javnega 
razpisa. Zakon bo uredil postopek javnega razpisa in imenovanja. 
Predpisal bo tudi, da se direktorji teh podjetij oziroma organizacij 
imenujejo v skladu s tem zakonom v treh mesecih po njegovi 
uveljavitvi. 

Zakon bo uredil tudi imenovanje delegatov družbene skupnosti 
v organe upravljanja navedenih podjetij oziroma organizacij. 
Zakon bo določil, da delegate, ki so jih imenovale samoupravne 
interesne skupnosti, imenuje izvršni svet skupščine ustrezne 
družbenopolitične skupnosti. Ta naj bi imenoval tudi delegate, ki 
so jih prej imenovale družbenopolitične organizacije, vendar 
samo v primeru, če je zaradi prenehanja mandatov teh delegatov 
število delegatov družbene skupnosti v organu upravljanja manjše 
od tri ali njihovo število ni liho. Zakon bo predpisal, da se delegati 
družbene skupnosti na novo imenujejo v 60 dneh po njegovi 
uveljavitvi. 

IV. Finančne in druge posledice 

Izvajanje tega zakona bo zahtevalo določena strokovna in admi- 
nistrativna opravila v organih družbenopolitičnih skupnosti ter 
v podjetjih in organizacijah v zvezi z imenovanjem delegatov 
družbene skupnosti in z izvedbo javnih razpisov in postopkov za 
imenovanje direktorjev. Ne bo pa povzročilo večjih stroškov in 
izdatkov iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti. 

^SlMUTEK zakona 
imenovanju in razrešitvi poslovodnih organov, ter o imenovanju 

Q
elegatov družbene skupnosti v organe upravljanja podjetij in 

J^tenizacij, ki opravljajo dejavnosti posebnega družbenega pomena 

V ia 1> tlen 

'^nir'^ Podjetjih, ki jih ustanovi družbenopolitična skupnost, drujk 'e 'n razrešuje poslovodni organ izvršni svet skupščine 6nopolitične skupnosti. 

Če je javno podjetje družba z omejeno odgovornostjo ali delni- 
ška družba, daje izvršni svet skupščine družbenopolitične skup- 
nosti soglasje k imenovanju in razrešitvi poslovodnega organa. 



2. člen 
V drugih podjetjih in organizacijah na področju prometa in 

zvez, energetike, vodnega gospodarstva, komunalnih dejavnosti 
in stanovanjskega gospodarstva, katerih dejavnost je kot nenado- 
mestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali za delo drugih 
organizacij na določenem območju z zakonom ali odlokom 
skupščine družbenopolitične skupnosti, kt temelji na zakonu, 
določena kot dejavnost posebnega družbenega pomena, se 
poslovodni organ imenuje in razrešuje s soglasjem izvršnega 
sveta skupščine družbenopolitične skupnosti. 

3. člen 
Dokler ne bodo z novimi zakoni, ki bodo uredili posamezna 

področja iz 2. člena tega zakona, in z njimi usklajenimi ustanovi- 
tvenimi akti ter statuti ali pravili podjetij oziroma zavodov, se 
v podjetjih in organizacijah iz 1. in 2. člena tega zakona oblikujejo 
organi v skladu z veljavnimi predpisi in statuti podjetij oziroma 
organizacij, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno. 

4. člen 
Poslovodni organ v podjetjih in organizacijah iz 1. in 2. člena 

tega zakona je direktor. 
5. člen 

Direktor se imenuje na podlagi javnega razpisa. 

Razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja. V razpisu se 
določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas, za katerega 
bo imenovan, rok, do katerega se sprejemajo prijave kandidatov, 
in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o izbiri. 
Rok, do katerega se sprejemajo prijave kandidatov, ne sme biti 
krajši kot 8 dni, rok, v katerem se kandidati obvestijo o izbiri, pa ne 
daljši kot 30 dni od dneva objave razpisa. 

6. člen 
Organ, ki je pristojen za imenovanje, mora v roku, določenem 

v razpisu, obvestiti vsakega prijavljenega kandidata o izbiri in ga 
poučiti, da ima pravico pregledati razpisno gradivo in v osmih 
dneh po prejemu obvestila vložiti ugovor zoper sklep o imenova- 
nju, če misli, da je bil kršen za izvedbo razpisa določeni postopek 
in da je ta kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev o izbiri 
kandidata ali da izbrani kandidat ne izpolnjuje v razpisu določenih 
pogojev. 

O ugovoru odloči organ, ki je pristojen za imenovanje, v 15 dneh 
od dneva vložitve ugovora. Če ugovoru ne ugodi ali če o ugovoru 
ne odloči v predpisanem roku, ima kandidat, ki je vložil ugovor, 
pravico zahtevati sodno varstvo pri pristojnem sodišču. 

Če je za imenovanje pristojen izvršni svet skupščine družbeno-, 

politične skupnosti, se zahteva za sodno varstvo uveljavi ?0če- 
sodišču, ki je pristojno za upravne spore, po postopku, dol 
nem za te spore. V drugih primerih se zahteva za sodno var 
vloži pri sodišču, ki je pristojno za delovne spore, v 15 dne" bj 
vročitvi sklepa o ugovoru oziroma po izteku roka, v katere 
moral organ odločiti o ugovoru. 

7"tlen _pjs Če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran, se 'a v 
ponovi. Za čas do imenovanja direktorja na podlagi 

ponovljenega razpisa se imenuje vršilec dolžnosti direktorja 
8. člen je 

Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katereg 
imenovan. 

Pristojni organ je dolžan razrešiti direktorja, če to zahl^je 
izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti, ki 
soglasje k njegovemu imenovanju in razrešitvi. 

9. člen se 
Direktorji podjetij in organizacij iz 1. in 2. člena tega zak'on j 

imenujejo v skladu s tem zakonom v treh mesecih po nj09 
uveljavitvi. 

10. člen .j, jp 
Delegate družbene skupnosti v organe upravljanja poaJe 'nj 

organizacij iz 1. in 2. člena tega zakona imenujejo Prist0'n'1°na 
organizacije in skupnosti v 60 dneh po uveljavitvi tega zako 

nravi1® Delegate, za katere je določeno, da jih imenujejo sarT,oup!>Doli- 
interesne skupnosti, imenuje izvršni svet skupščine t)ružber'ckup' 
tične skupnosti, ki je prevzel naloge samoupravne interesne s 
nosti. 

Če je zaradi prenehanja pooblastil družbenopolitičnih 
cij, da imenujejo delegate družbene skupnosti v organe uPr.ianja 
nja, število delegatov družbene skupnosti v organu uPra,i^ega 
manjše od tri ali njihovo število ni liho, imenuje manjkajo 
delegata izvršni svet ustrezne družbenopolitične skupnosti- 

11-tlen 0vanju 

Z dnem uveljavitve tega zakona neha veljati zakon o irT,®n° ije, 
in razrešitvi poslovodnih organov (Uradni list Republike Slov 
št. 8/90). 

12. člen |iStU 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

Republike Slovenije. 

Z zakonom o imenovanju in razrešitvi poslovodnih organov 
(Uradni list Republike Slovenije, št. 8/90) je bil v skladu z ustavnimi 
amandmaji IX. do LXXXIX. k ustavi Republike Slovenije in ustav- 
nim zakonom za njihovo izvedbo razveljavljen in nadomeščen 
zakon o volitvah in odpoklicu organov upravljanja in o imenova- 
nju poslovodnih organov v organizacijah združenega dela (Uradni 
list SRS, št 23/77, 18/88 in 15/89). Novi zakon je uredil imenovanja 
in razrešitev poslovodnih organov v javnih podjetjih (1. člen), 
medtem ko je glede imenovanja in razrešitve poslovodnih orga- 
nov v drugih podjetjih in organizacijah, katerih dejavnost je po 
zakonu ali odloku občinske skupščine nenadomestljiv pogoj za 
življenje in delo občanov ali za delo drugih organizacij na določe- 
nem območju, odkazoval na področno zakonodajo (2. člen). 

Glede na to, da nove področne zakonodaje ne bo mogoče 
sprejeti v krajšem času, je potrebno za prehodno obdobje ta 
vprašanja urediti posebej. Imenovanje in razrešitev poslovodnih 
organov v delovnih organizacijah, ki opravljajo družbene dejavno- 
sti, bo uredil zakon o zavodih. Imenovanje in razrešitev poslovod- 
nih organov v podjetjih in organizacijah na področju materialne 
infrastrukture pa je potrebno urediti s spremembami in dopolni- 
tvami zakona o imenovanju in razrešitvi poslovodnih organov. 
Z obema zakonoma je potrebno urediti tudi imenovanje delegatov 
družbene skupnosti v organe upravljanja teh organizacij. Zaradi 
obsežnosti sprememb in dopolnitev zakona o imenovanju in raz- 
rešitvi poslovodnih organov, ki bi bile potrebne za ureditev teh 
vprašanj, je smotrno, da se sprejme nov zakon, s katerim bi se 
nadomestil sedanji zakon. 

V osnutku zakona je predvideno, da poslovodni organ v javnih 
podjetjih, ki jih ustanovi družbenopolitična skupnost, imenuje in 
razrešuje izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti. 
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O(jg0' 
V javnih podjetjih, ki so ustanovljena kot družba z om&lfrl orga 
vornostjo ali delniška družba, ter v vseh drugih podjet/ih in ^ 
zacijah na področju materialne infrastrukture pa aJ\Lg/ioVf 
skupščine družbenopolitične skupnosti daje soglasje k 
nju poslovodnega organa. 

Zakon predvideva, da je poslovodni organ v navedenih P?^jnegB 
in organizacijah direktor in da se imenuje na P°" l0v$nj8 
razpisa. Zakon ureja postopek javnega razpisa in im raaniz9'. 
Predvideno je tudi, da se direktorji teh podjetij ozirorna o y.ggC\/i 
cij imenujejo v skladu s tem zakonom v treh mesecih p 
uveljavitvi. ^ 

Zakon nadalje ureja imenovanje delegatov družbene^ffjggcij- 
v organe upravljanja navedenih podjetij oziroma org rgy/n0 
Zakon predvideva, da delegate, ki so jih imenovale sam trezfl6 
interesne skupnosti, imenuje izvršni svet sfcupsc/f)<3 ki 
družbenopolitične skupnosti. Ta naj bi imenoval tudi o y

venda< 
so jih prej imenovale družbenopolitične or9an'zfc!l ^lega10" 
samo v primeru, če je zaradi prenehanja mandatov Taniarn 
število delegatov družbene skupnosti v organu upravlja j .elegsl[ 
od tri ali njihovo število ni liho. Zakon predvideva, da s ^govi 
družbene skupnosti na novo imenujejo v 60 dneh p 
uveljavitvi. 

Izvajanje tega zakona bo zahtevalo določena str.°ko^.tposti te[ 
nistrativna opravila v organih družbenopolitičnih sk ^.^gatO' 
v podjetjih in organizacijah v zvezi z imenovanfern v $ 
družbene skupnosti in z izvedbo javnih razpisov in P'0 

imenovanje direktorjev. Ne bo pa povzročilo več/in 
izdatkov iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti. 
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pRedlog zakona 

0 spremembah in dopolnitvah zakona o orožju 

|SA 1072   

nije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena 
začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije določil, 
da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščinskih 
delovnih teles sodelovala: 

- Igor BAVČAR, član Izvršnega sveta in republiški sekretar 
za notranje zadeve, 

- Slavko DEBELAK, republiški podsekretar v Republiškem 
sekretariatu za notranje zadeve. 

predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona dajnopravna komisija in Komisija za notranjo politiko kot 
? orožju bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin matični delovni telesi. V obravnavo se bodo vključila tudi n Zbor združenega dela. Obravnavali ga bosta tudi Zakono- druga zainteresirana delovna telesa. 

POVZETEK spremenili tako, da bi občinski upravni organ za notranje 
zadeve zavezali, da izda o tem ali gre za staro orožje ugotovi- 

^Prašanja nabavljanja, posedovanja in nošenja orožja in tveno odločbo namesto potrdila. Kazenske določbe zakona pa 
^reliva ureja zakon o orožju (Uradni list SRS, št. 17/81). Zakon bi uskladili s sedaj veljavnim zakonom o prekrških. 

' v skladu s prizadevanji po večji pravni varnosti in jasnosti 

'zvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 28. seji dne 
'8. 10. 1990 določil besedilo: 

~ PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
^AH ZAKONA O OROŽJU, 
. ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 
člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega 
Poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 

'zvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 69. e|ena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slove- 

^ i. cien 
«|ena**onu o orožju (Uradni list SRS št.17/81) se v 10.točki 3. 
z bpc bes®dilo »potrdilo za priglašeno staro orožje« nadomesti 5e<Jilom »odločba«. 

Dru 2.člen giaSj 9's,avek tretjega odstavka 18.člena se spremeni tako, da se 
da Qr 

a Priglašeno orožje izda pristojen organ odločbo o tem, y 6 za staro strelno orožje«. 

\j 3.£len 
?b6„Prvern odstavku 56.člena se besedilo »do 5.000« nadomesti d'lom »najmanj 2.000«. 

|/,7l 4.člen 
j bo *'enu se v prvem odstavku besedilo »do 5.000« nadomesti 

Se<3ilom »najmanj 1.500« in črta drugi odstavek. 

V so 5.člen 
rnarTv4'0"" se besedilo »do 3.000« nadomesti z besedilom »naj- nl 1 000«. 

V n 6.člen 
50 odstavku 59.člena se besedilo »Z denarno kaznijo do 

inarlev se kaznuje za prekršek organizacija združenja ali 
fiaj^® 0r9anizacija« nadomesti s besedilom »Z denarno kaznijo ani 20.000 dinarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba«. 

lorntretienr> odstavku se besedilo »do 3.000« nadomesti z besedi- 
"naimanj 1.500«. 

d||0'
e,r,em odstavku se besedilo »do 30.000« nadomesti z bese- 

"najmanj 20.000«. 

I0^ Petem odstavku se besedilo »do 5.000« nadomesti z besedi- 
""ajmanj 1.500 «. 

V Dru 7.člen 
SO.oon"em odstavku 60.člena se besedilo »Z denarno kaznijo do 
deia<< 

d'narjev se kaznuje za prekršek organizacija združenega 
dinarjnadomesti z besedilom »Z denarno kaznijo najmanj 15.000 

se kaznuje za prekršek pravna oseba«. 
r|J9i odstavek se črta. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

8.6len 

Potrdila o priglasitvi starega strelnega orožja izdana po doseda- 
njih predpisih, veljajo še naprej kot listine za posest in nošenje 
orožja. 

9.£len 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. 

DOLOČBE ZAKONA O OROŽJU (URADNI LIST 
SRS, ŠT.17/81), KI SE SPREMINJAJO 

3.člen 
Posamezni v tem zakonu uporabljeni izrazi imajo tale pomen: 

1. orožje z risano cevjo so samokresi, revolverji, vojaške puške, 
polavtomatske in avtomatske puške, lovske karabinke, kombini- 
rane lovske puške, malokalibrske puške ter malokalibrski samo- 
kresi in revolverji; 

2. orožje z gladko cevjo so lovske puške na šibre in športno 
orožje z gladko cevjo; 

3. lovsko orožje so lovkse puške raznih kalibrov z risano ali 
gladko cevjo; 

4. športno orožje so puške, samokresi in revolverji majhnega 
kalibra do vključno 5.6 mm z risano cevjo ali gladko cevjo, zračne 
puške in zračni samokresi ter loki in samostreli; 

5. posebno orožje so puške in samokresi za izstreljevanje sred- 
stev za omamljanje živaliler signalnih nabojev; 

6. trofejno orožje je strelno in hladno orožje, ki se hrani kot 
oseben spomin iz vstaj in osvobodilnih vojn jugoslovanskih naro-, 
dov in narodnosti; 

7. spominsko orožje je orožje, ki je za lastnika oseben ali 
družinski spomin; 
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8. staro orožje so dolge in kratke puške, samokresi, revolverji, 
sablje, meči in drugo orožje, ki je sestavni del narodne noše, ali 
ima zgodovinsko oziroma umetniško vrednost in se na podlagi 
znanih dejstev da ugotoviti, da se več ne izdeluje in tudi ne 
uporablja; 

9. strelivo za strelno, posebno in plinsko orožje so naboji 
(patrone) krogle, šibre, signalni, anestezijski in plinski naboji, tulci 
z netilkami (vžigalnimi kapicami), netilke in smodnik; 

10. listine za posest oziroma za nošenje orožja so orožni list, 
dovoljenje za posest orožja, dovoljenje za posest posebnega 
orožja iz prvega odstavka 22.člena, dovoljenje iz tretjega odstavka 
23.člena tega zakona, potrdilo iz 26.in drugega odstavka 28.člena, 
pooblastilo iz drugega odstavka 22.člena, pooblastilo iz prvega 
odstavka 25.člena, dovoljenje iz prvega odstavka 27.člena ter 
potrdilo za priglašeno staro orožje iz tretjega odstavka 18.člena 
tega zakona. 

18.£len 
Staro orožje se sme nabavljati brez dovoljenja ter imeti v posesti 

in nositi brez orožnega lista. 

Staro orožje se lahko uporablja za umetniške, športne in druge 
prireditve prepovedano pa ga je uporabljati kot orožje ter zanj 
nabavljati, pripravljati ali imeti pripravljeno strelivo. 

Občani, ki zbirajo staro strelno orožje, morajo tako orožje 
priglasiti najpozneje v 15 dneh potem, ko so ga pridobili. Za 
priglašeno orožje jim izda pristojni organ potrdilo. 

56.člen * 
Z denarno kaznijo do 5.000 dinarjev ali z zaporom do 30 dni se 

kaznuje za prekršek: 

1. kdor si nabavi, ima v posesti ali nosi strelno orožje z napravo 
za dušitev zvoka, napravo za dušitev zvoka samo, eksplozivno 
orožje, hladno orožje ali orožje, ki je posebej prirejeno za napad 
(4.člen); 

2. kdor orožje uporablja na javnih krajih ali na krajih, kjer bi to 
lahko bilo nevarno za ljudi (drugi odstavek 5.člena); 

3. kdor drugemu posodi samokres ali revolver ali kdor posodi 
lovsko ali športno orožje komu, ki nima orožnega lista za to vrsto 
orožja (6 člen);, 

4. kdor si brez dovoljenja pristojnega organa nabavi ali pridobi 
strelno, plinsko ali posebno orožje ali strelivo za puške risanice, 
samokrese ali revolverje, ali kdor tako orožje ali strelivo odsvoji 
nekomu, ki nima dovljenja za nabavo, kadar je tako dovoljenje 
potrebno (9.člen); 

5. kdor uporablja zračno orožje ali orožje s tetivo v nasprotju 
z drugim odstavkom 10.člena tega zakona oziroma tako orožje da 
v uporabo mladoletniku v nasprotju z določbo tretjega odstavka 
10.člena tega zakona; 

6. kdor nosi ali ima v posesti orožje, pa zanj nima orožnega lista 
ali dovoljenja za posest orožja (12.člen); 

7. kdor nosi orožje, ga uporablja ter zanj nabavi oziroma ima 
pripravljeno strelivo v nasprotju z drugim odstavkom 16.člena 
tega zakona; 

8. kdor uporablja staro orožje kot orožje (drugi odstavek 
18.člena). 

Za prekršek iz prejšnjega odstavka se izreče tudi varstveni 
ukrep odvzema orožja in streliva. 

57.člen 
Z denarno kaznijo do 5.000 dinarjev se kaznjuje za prekršek: 

1. kdor ne skrbi, da je njegovo orodje v brezhibnem stanju ali 
orožja in streliva ne varuje ali z njim ne ravna skrbno oziroma 
pazljivo ali kdor dopusti, da orožje in strelivo prideta v roke 
mladoletnim osebam (prvi in tretji odstavek 5.člena); 

2. kdor ne obvesti v predpisanem roku pristojenga organa, da si 
je nabavil orožje (četrti odstavek 9.člena); 

3. kdor si za staro orožje nabavlja ali pripravlja strelivo ali ima 
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pripravljeno strelivo, ali kdor v predpisanem roku ne prig|aS 

strega strelnega orožja (drugi in tretji odstavek 18.člena). 

Za prekršek iz prejšnjega odstavka se lahko izreče tudi varstvi 
ukrep odvzema orožja in streliva. 

58.člen 
Z denarno kaznijo do 3.000 dinarjev se kaznuje za prekršek- 

1. imetnik dovoljenja za nabavo orožja, ki ni v predpisanem rok . 
vrnil dovoljenja za nabavo orožja, če orožja ni nabavil l 
odstavek 9.člena); 

2. kdor ima v uporabi lovsko orožje izven območja '°^^K 
organizacije ali kdor nima pri sebi potrdila (prvi in tretji ods 
26.člena); 

3. član strelske organizacije ali organizacije zveze 
vojaških starešin, ki nosi orožje izven strelišča ali drufe^oeg» 
strelske vaje ali tekmovanja določenega kraja brez velja 
potrdila te organizacije (drugi odstavek 28.člena); 

4. kdor nima pri sebi orožnega lista ali pooblastila, kadar 
orožje (15.člen, tretji odstavek 22.člena in tretji ods 
25.člena); 

5. kdor nosi zaupano mu orožje in strelivo v času, ko ne oPr^. 
službe ali nosi orožje in strelivo izven območja ali objekta, 
varuje (drugi odstavek 24.člena); 

6. kdor ravna v nasprotju z določbami 38.člena tega zakon3, 

7. kdor ne priglasi v predpisanem roku spremembe stal"0® 
prebivališča zaradi vpisa v evidence orožja (39.člen); 

8. družinski član, ki živi v skupnem gospodinjstvu z '^Jjj-ožjS 
orožja, če ne priglasi v predpisanem roku smrti imetn'*3 0(ju 
(prvi odstavek 40.člena); ali če po smrti lastnika ravna v na H 
z določbo šestega odstavka 40.člena tega zakona; 

9. kdor ne priglasi, da je izgubil orožje, orožni list ali s,re 

(42.člen); 

10. kdor ravna v nasprotju z določbami 43.člena in P^ ® 
odstavka 44.člena tega zakona; 

11. kdor ravna v nasprotju z določbo 54.člena tega zakona- 

12. kdor na poziv pristojnega organa ne prinese stre 
orožja na pregled (prvi odstavek 55.člena); 

13. kdor na poziv pristojnega organa ne prinese priglasen 

orožja v pregled (61 .člen). 

59.£len 

' Z denarno kaznijo do 50.000 dinarjev se kaznuje za Prekr 

organizacija združenega dela ali druga organizacija: 
5 člen« 1. kdor ravna v nasprotju z določbo četrtega odstavka 

tega zakona; 

2. ki nabavi ali ima v posesti orožje in strelivo bre* ij°na''te9a 

pristojnega organa ali v nasprotju z določbami 23.cie 
zakona; 

3. ki zaupa svoje orožje In strelivo v nošenje osebi"a„S j4, in 
z določbami drugaga odstavka 22.člena, prvega odsta drugega 
prvega odstavka 25.člena ali v nasprotju z določbam 
odstavka 26. in 28.člena tega zakona; 

4. ki nima orožja ali streliva spravljenega. ali-5ax,pn>tUV 

predpisan način ali ne določi odgovorne osebe (29.cie i, 

5. ki v predpisanem roku ne javi pristojnemu or9*?n.^ 
članstva v družini ali organizaciji (prvi odstavek 30.cie 

6. ki ne obvesti pristojnega organa, da ji orožje iz 22 in 23 
tega zakona ni več potrebno (prvi odstavek 41 člena), 

7. ki v predpisanem roku ne obvesti pristojnega °r3a"gf0i\e^ 
registrirana kot organizacija združenega dela za prom 
in strelivom (drugi odstavek 45.člena);  ^ 
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8. ki se ukvarja s prometom orožja in streliva, če ne vodi 
®vidence o nabavljenem in prodanem orožju in strelivu, če te 
®V|dence nima v redu, ali če ne vodi evidence v knjigah za vsako 0r°žje in strelivo poebej (46-člen); 

9 ki se ukvarja s prometom orožja in streliva, če proda orožje ali 
s^elivo komu, ki nima dovoljenja za nabavo orožja ali streliva 
in 'en) a'i 9a proda nekomu, ki še ni polnoleten (prvi odstavek '"■člena); 

1°- ki izdeluje, predeluje ali popravlja orožje, pa ni registrirana a to dejavnost (prvi odstavek 48,člena). 

Za prekršek iz 8.in 9.točke prejšnjega odstavka se izreče tudi 
arstveni ukrep odvzema dovoljenja za promet z orožjem in streli- 0ni za dobo enega leta. 

prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje poleg 
Pravne osebe tudi njena odgovorna oseba z denarno kaznijo do 3 000 dinarjev. 

Za prekršek iz 10.točke prvega odstavka tega člena se kaznuje 
denarno kaznijo do 30.000 dinarjev tudi posameznik, ki samo- 
tno opravlja dejavnost izdelovanja, predelovanja in popravlja- 
la orožja. 

, ^a prekršek iz 2.,3.,4.in 8.točke prvega odstavka tega člena se 
5 m?u'e odgovorna oseba državnega organa z denarno kaznijo do °00 dinarjev. 

60.člen 

Z denarno kaznijo do 30.000 dinarjev se kaznuje za prekršek 
organizacija združenega dela ali posameznik, ki samostojno 
opravja dejavnost izdelovanja, predelovanja in popravljanja 
orožja. 

1. če v roku iz drugega odstavka 48 člena tega zakona ne 
obvesti pristojnega organa; 

2. če sprejme v popravilo ali predelavo orožje, za katero ni izdan 
orožni list ali dovoljenje za nabavo orožja (49.člen); 

3. če ne vodi evidence o izdelanem, predelanem in popravlje- 
nem orožju (50.člen); 

4. če ne vodi evidence v redu, ali je ne vodi po predpisanih 
knjigah (50.člen); 

5. če ne zavaruje svojih poslovnih prostorov pred tatvino in 
drugimi posegi neupravičenih oseb, ali če ne izvrši varnostnih 
ukrepov, ki jih določi pristojni organ (51 .člen); 

6. če ravna v nasprotju z določbo 52.člena tega zakona. 

Za prekršek iz prejšnjega odstavka se lahko izreče tudi varstveni 
ukrep odvzema dovoljenja za izdelovanje, predelovanje in ppo- 
pravljanje orožja za dobo najmanj enega leta. 

len upS6ina Republike Slovenije je na seji Družbenopoli- tič- 
i99n ztlora' 2bora občin in zbora združenega dela dne 2. julija 
tvah spreiela predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 
nai ?akona 0 orožju in osnutek tega zakona. Zbori skupščine so 
Pra ' lzvr^nemu svetu Skupščine Republike Slovenije, da pri- „0 ' Predlog zakona, pri tem pa upošteva pripombe zakonodaj- 
de, pravne komisije in pripombe, predloge in mnenja, ki so jih 
ki ;>?a •' podal' ustno oziroma pismeno na sejah zborov; za tiste, 
ni upoštevala pa je v obrazložitvi posebej navedeno zakaj jih 

Mogoče sprejeti. 

Pomh" pr'prav' odloga zakona je predlagatelj upošteval pri- z J*0 zakonodajno-pravne komisije in dopolnil 7. člen zakona ol°čilom, da se drugi odstavek 60. člena zakona, črta. 

S pre(ilaganim predlogom zakona se ne spreminja definicija srega strelnega orožja<•. Na predlagano drugačno opredelitev 

» starega strelnega orožja", ki je bila določena v osnutku zakona, 
je bilo na zborovskih razpravah danih veliko - tudi povsem 
nasprotujočih si pripomb, mnenj in predlogov. Vrsta predlogov in 
pobud je zajemala tudi vsebinska področja, ki v kontekstu te 
pravne ureditve sploh niso bila predmet sprememb in dopolnitev. 

Prav zaradi tega, je predlagatelj umaknil drugačno opredelitev 
»starega strelnega orožja«, zavedajoč se, da mora v zelo kratkem 
času pristopiti k pripravi celovite in sodobne klasifikacije vseh vrst 
orožja, in ki bo tudi temelj za novo, po evropskem vzoru napisano 
orožno pravo. 

Čas v katerem živimo je namreč veljavni zakon o orožju prehitel 
v vseh pogledih. Pričujoče spremembe pa so le zagotovilo, da se 
v obdobju do sprejema novega zakona valorizirajo sankcije in da 
se za »staro orožje« izda upravna odočba, katere bistvo za razliko 
od potrdila je v tem, da ima pravne nasledke. 

Predlog za izdajo 

Zakona o javnih shodih in javnih prireditvah s tezami 

E$A 145 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 28. seji dne 
'8 10. 1990 določil besedilo: 
. - PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O JAVNIH SHODIH IN 

JAVNIH PRIREDITVAH S TEZAMI, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 

'lena, 266., 267. in drugega odstavka 274. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. clena začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 69. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slove- 

nije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1 člena 
začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije določil, 
da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščinskih 
delovnih teles sodelovala: 

- Igor BAVČAR, član Izvršnega sveta in republiški sekretar 
za notranje zadeve, 

- Branko BRAČKO, namestnik republiškega sekretarja za 
notranje zadeve. 

Predlog za izdajo zakona o javnih shodih in javnih priredi- 
[yah bosta obravnavala Družbenopolitični zbor in Zbor občin. 
°t>ravnavali ga bosta tudi Zakonodajnopravna komisija in 

Komisija za notranjo politiko kot matični delovni telesi. 
V obravnavo se bodo vključila tudi druga zainteresirana 

»delovna telesa. 

povzetek 

Zakon o javnih shodih in javnih prireditvah (Uradni list RS, 
»'•20/73 in 42/86) je potrebno uskladiti z amandmaji sprejetimi K Ustavi Republike Slovenije. Poleg tega ga je potrebno prila- 

goditi novim odnosom v družbi in uskladitvi s predpisi Evrop- 
ske skupnosti. 

V novem zakonu bi: 

- natančneje opredelili pojma javnega shoda in javne prire- 
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ditve. Zaradi jasnosti bi taksativno naSteli zbiranja, ki se ne 
štejejo za javni shod ali javno prireditev, ter kakšne javne 
shode in javne prireditve se ne sme sklicevati oziroma organi- 
zirati oziroma kakšna dejavnost se na njih ne smejo odvijati; 

- v posebnem poglavju določili za katere vrste javnih sho- 
dov je potrebno dovoljenje, katere pa je potrebno le priglasiti. 
Nadalje bi natančneje določili vse pravice in dolžnosti sklica- 
telja kot tudi pristojnega upravnega organa v zvezi z priglasi- 
tvijo oziroma izdaja dovoljenja. V posebnem poglavju bi ana- 
lagno uredili ta vprašanja za javne prireditve; 

- podrobneje uredili dolžnosti vodje javnega shoda ozi- 

roma javne prireditve ter rediteljev. Na splošno pa bi opredeli'1 

dolžnosti udeležencev shoda; 

- podrobneje oziroma jasneje uredili postopek v zvezi z p 
kinitvijo shoda oziroma razgonom shoda. Poleg tega pa D 

določili, da je sklicatelj javnega shoda oziroma organizat" 
javne prireditve dolžan plačati vse stroške, ki so jih in1® 
organi za notranje zadeve v zvezi z zagotovitvijo nemoteneg 
poteka prometa in varnosti navzočih kot tudi drugih občano«- 

Z novim zakonom se pristojnim organom ne bi nalag3'® 
nove naloge. Izvajanje zakona tudi ne bo trpelo dodati1 

finančnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti. 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 

Ustava Republike Slovenije v 17.točki prvega odstavka 
321 člena določa, da Skupščina Republike Slovenije z zakonom 
ureja vprašanja javnih shodov in javnih prireditev. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Področje javnih shodov in javnih prireditev ureja zakon o javnih 
shodih in javnih prireditvah, ki ga je skupščina sprejela leta 1973. 
Kazenske določbe tega zakona so bile leta 1986 usklajene z določ- 
bami takrat veljavnega zakona o prekrških in nato valorizirane 
s 24. členom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pre- 
krških (Uradni list SRS št. 5/90) iz letošnjega leta. Poleg tega je bil 
z 32. členom zakona o spremembah določb zakonov, ki določajo 
pooblastila in naloge družbenopolitičnh organizacij, črtan drugi 
odstavek 1. člena, po katerem si občani v okviru Socialistične 
zveze delovnega ljudstva zagotavljajo pogoje za uresničevanje 
ustavne pravice o javnem zbiranju. 

Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je bilo v zadnjih petih letih 
priglašenih skupaj 559 javnih shodov, od tega v 1985 letu 125, 
v 1986 letu 107, v 1987 letu 119, v 1988 letu 95 in v 1989 letu 113. 
Od vseh shodov je bilo prepovedanih v zadnih petih letih skupno 
15 javnih shodov. Od tega v 1985 letu 1; v 1986 letu 1, v 1987 letu 5, 
v 1988 letu 4 in v 1989 letu 4. Pri tem pripominjamo, da so 
v številkah o prepovedanih javnih shodih vključeni tudi primeri, ko 
so bile priglasitve zavržene kot prepozno vložene. 

V zadnjih petih letih je bilo priglašeno skupno 56391 javnih 
prireditev, od tega v 1985 letu 11975, v 1986 letu 11692, v 1987 letu 
11414, v 1988 letu 11173 in v 1989 letu 10137. Skupno je bilo v tem 
razdobju prepovedanih 14 prireditev. Od tega v 1985 letu 3, v 1986 
letu 10, v 1987 letu 1, v 1988 in 1989 letu pa nobena. V istem 
obdobju je bilo na podlagi vloge izdanih skupno 3177 dovoljenj za 
javno prireditev, od tega v 1985 letu 690, v 1986 letu 611, v 1987 
letu 629, v 1988 letu 639 in v prejšnjem letu 608. Od vseh vlog za 
javno prireditev so bile v petih letih zavrnjene skupno 103 vloge in 
sicer v 1985 letu 8, v 1986 letu 27, v 1987 letu 21, v 1988 letu 18 in 
v 1989 letu 29. 

Pomembna je tudi ugotovitev, da na organiziranih javnih shodih 
in javnih prireditvah ni prihajalo do večjh kršitev javnega reda in 
miru. 

Ne glede na to, da je zakon razmeroma star, lahko tudi na 
podlagi zgoraj navedenih podatkov trdimo, da v praksi ni bilo 
težav, ki jih ne bi uspešno reševali v skladu z določbami veljav- 
nega zakona. 

Občinski upravni organi za notranje zadeve ugotavljajo dolo- 
čene težave na tem področju zaradi organizatorjev, ki prireditev, 

■ki imajo značaj javnih shodov oziroma javnih prireditev sploh ne 
priglašajo oziroma ne zaprosijo za dovoljenje, kadar je to 
potrebno. 

Zakon bi bilo potrebno uskladiti z ustavnim amandmajem, ki 
določa zlorabe pravic in svoboščin zajamčenih z ustavo (Ustavni 
amandma LIV). Poleg tega bi ga bilo potrebno, uskladiti z novimi 
odnosi v družbi in prizadevanji za uskladitev naše zakonodaje 
z zakonodajo evropske skupnosti. 
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pjffl 
Glede na to, da več zakonov ureja vprašanja v zvezi z 

zbiranjem je primerno, da skupščina sprejme nov zakon o I 
shodih in javnih prireditvah. 

III. VPRAŠANJA, KI NAJ SE UREDIJO 
Z ZAKONOM IN POGLAVITNE REŠITVE 

Pravica do svobodnega in mirnega zborovanja ter 0 pepu" 
javnega zbiranja, je opredeljna v XLV. amandmaju k ustav1 ,ne 
blike Slovenije. Način uresničevanja te ustavne pravice, sp^ za 
pogoje, ki veljajo tako za sklicevanje javnih shodov, kot Ql\- 
organiziranje javnih prireditev, pogoje za njihovo sklicevali 
roma organiziranje, postopek v zvezi s priglasitvijo oziroma 
bitvijo dovoljenja za javni shod oziroma javno prireditev, ^ 
zagotavljanja reda na javnem shodu ali javni prireditvi ol ^ 
kadar je to potrebno, tudi vzdrževanje javnega reda n0(t 
s pomočjo delavcev milice pa bi uredili v tem zakonu. Z [,oie 

bi določili tudi nekatere nujne omejitve, ki preprečujejo zlo' 
ustavne pravice (LIV amandma). 

V zakonu bi natančneje opredelili pojma javni shod inij\jan« 
prireditev. Tako je za javni shod značilno, da je to P 
zborovanje, na katerem občani sami, neposredno f 
nastopajo s tem, da manifestirajo svoja stališča, prepnc 

mnenja o vprašanjih politične narave. 

Čeprav gre pri javni prireditvi prav tako za organiziran o 2®'^ 
ljudi na javnem kraju, pa so znaki javne prireditve druga ^ 
znakov javnega shoda. Bistvena razlika je v namenu °.e\eV>' 
vsebini zbiranja občanov, saj se občani javnih prireditev u ^ po- 
jejo zaradi razvijanja kulturnih, telesno vzgojnih, zabavnih e \e 
gih aktivnosti. V večini primerov so udeleženci javne P(,'e. 
opazovalci aktivnosti organizatorja prireditve in na njej 
neposredno ne sodelujejo. 

A(\6$ 
Glede na to, da je v demokratični družbi pravica do sv0 voi 

zborovanja nujno potrebna za njen materialni in duhovni r ^o• 
v zakonu posebej povdarili načelo prostovoljnosti tako, 0 flfe<)r 

gar ni mogoče siliti, da se udeleži javnega shoda ali javne v 
tve oziroma mu udeležbe ni mogoče preprečiti. 

št#' 
V zakonu bi tudi določili katera zbiranja občanov se 

za javne shode in javne prireditve, tako da določbe '®9a |0t^ 
zanje ne veljajo. Kot posebno novost predlagamo, da 
zakona ne bi veljale za predvolilna zborovanja, v zaprtih p kate'|P 

v času od razpisa volitev do nastopa volilnega molka. stran>( 
namen je predstaviti programe in kandidate posamezni v0|.noS 
Glede na to, da vprašanje predvolilnih zborovanj in odg 
političnih organizacij za organiziranje takšnih zborovanj 
opredeljena, pa obstaja nevarnost, da bi prišlo v Praksl.prne spr® 
zato se postavlja vprašanje, ali je predpisovanje take izje 
jemljivo. ^ 

Posebej bi v zakonu določili prepovedne razloge 
v katerih primerih je prepovedano sklicevanje javneg ^ ^ 
oziroma organiziranje javne prireditve s tem, da bi po{.e. 
dilo LIV ustavnega amandmaja k ustavi Republike Slov 

Glede na naravo javnih shodov na katerih državljani i e((\0< 
mnenja in stališča o aktualnih političnih dogodkih je k (jjc 
tako kot dosedaj, tudi z novim zakonom tuje organizaci .gVneQ 
v tej svoboščini omejiti v toliko, da si morajo za sklica ' 0|jefll 
shoda oziroma organiziranje javne prireditve pridobiti 

©cifi H 
V posebnem poglavju, v katerem bi bila urejena sp j gtlo 

vprašanja o javnih shodih bi določili, da mora sklicate j J 

potoček 



Priglasiti. Dovoljenje bi bilo potrebno za sklicanje javnega shoda 
na cesti in javnega shoda na katerem bi udeleženci nosili bakle. 

V zakonu bi določili obveznost javne objave vabila za javni 
sh°d, v katerem bi morali biti določeni tudi podatki o sklicatelju 
j^nega shoda z imenom in naslovom, kraju, začetku in vsebini 
lenega shoda in navedena oseba, ki je določena za vodjo shoda. 

po vzoru zahodne zakonodaje (Avstrija) bi prepovedali sklice- 
vati javne shode v času zasedanja skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti in njihovih izvršnih svetov, če bi se shod sklical na 
°dPrtem v oddaljenosti manj kot 300 metrov od kraja, kjer poteka 
^sedanje. S tem bi preprečili, da bi takšna zborovanja predstav- 
lja oblike pritiska na najvišje zakonodajne in izvršilne organe 
°*iroma bi jih motila pri njihovem delu. 

, '2 praktičnih razlogov (možnost dialoga, prostorska omejenost) 
' °Tiejili število udeležencev javnega shoda, ki želijo sprejeta 

??enia in stališča neposredno sporočiti oziroma vročiti predstav- 
[pom oblasti. Vprašanje pa je ali bi to število omejili na 10 ali na 

udeležencev. Glede na množičnost in naravo javnih shodov, kjer 
P°samezniki aktivno sodelujejo pri oblikovanju stališč menimo, a ie takšen predlog smotern. 

Prav tako bi v posebnem poglavju uredili specifična vprašanja 
*vezi z javnimi prireditvami. Glede na to, da je za določene vrste 

nih prireditev potrebno bolj ali manj intenzivno družbeno var- 
,v°. bi določili, da mora organizator za nekatere javne prireditve 

Pr'dobiti dovoljenje pristojnega organa, za druge prireditve pa bi 
. ®^oščalo, da jih samo priglasi. Poleg javnih prireditev, za katere 
® Ze po veljavnem zakonu potrebno dovoljenje, predlagamo, da si 
""Ora organizator pridobiti dovoljenje pristojnega organa tudi za 
rganiziranje prireditev, na katerih se uporabljajo predmeti, kate- 

Uporaba bi lahko povzročila hujše posledice za okolje, za 
v
r9aniziranje regijskih, državnih in meddržavnih športnih tekmo- a.ni (prireditev) in za vse prireditve, ki potekajo na vodi. Športne 

Prireditve zlasti nogometne tekme so v zadnjem času vedno 
P°9ostejše prizorišče najrazličnejših ekscesov pri katerih sta 
JHožena tako življenje in zdravje ljudi, kakor tudi premoženje. 

~,c> menimo, da je za te prireditve potrebno dovoljenje. Tudi pri 
Prireditvah na vodi, zaradi narave teh prireditev, obstaja velika 
i evarnost, da bo ogroženo zdravje ali življenje udeležencev, zato 
L Potrebno poskrbeti za njihovo varnost. Menimo, da bo to n°goče bolj učinkovito storiti, če bodo takšne prireditve vezane a dovoljenje. 

Javne prireditve, za katere po tem zakonu ne bo potrebno 
. Pvoljenje, pa bi moral organizator priglasiti. Poleg pravnih sub- 
L tov (kot so: podjetja, državni organi, Vzgojno izobraževalne 

9anizacije oziroma učenci v skladu s hišnim redom), katerim že 
p° veljavnem zakonu, ob izpolnjevanju določenih pogojev ni 
Potrebno priglašati javnih prireditev predlagatelj meni, da bi od 
Stv^'asi,vene dolžnosti izvzeli tudi politične organizacije in dru- 
v 

Va> kadar organizirajo javno prireditev v svojih prostorih in 
izvrševanju pravic in dolžnosti, določenih s temeljnim splošnim 

Suh0"1 Prav tako predlagatelj meni, da ni razloga, da bi bili taki 
niih t' oproščeni priglasitvene obveznosti le v kraju kjer je 
im v sede*i ,0 določa veljavni zakon, temveč povsod, kjer "aJO svoje prostore. Za vzgojnoizobraževalne ustanove bi se 
Prostitev lahko nanašala tudi na prostor, ki ni neposredno šolski 

I 0s,Qr, temveč na vse prostore za, katere velja šolski hišni red 
Pr- Šolska igrišča). 

iar°Sebe' pa bj dolo6ili' da so podjetja, politične in druge organi- 
tvp \ ' dru^va in državni organi dolžni priglasiti zabavne priredi- ® vPrašanje pa je, ali ne bi to obveznost priglasitve razširili tudi 
pr, 0r9aniziranje športnih prireditev, ker ocenjujemo, da take reditve ni mogoče šteti za redno aktivnost pravnega subjekta. 

Prn*akonu bi tak0 kot doslei določili, da je za sprejemanje 
not ev in izdajo odločb v upravnem postopku pristojen za 
Se 

ranie zadeve pristojen organ v občini na območju katere naj bi 
0rganizirala javna prireditev oziroma sklical javni shod. 

Določili bi tudi roke, v katerih mora sklicatelj javnega shoda 
Prir0ma °rganizator javne prireditve priglasiti javni shod ali javno 
nern ,8V 02'roma vložiti zahtevo za izdajo dovoljenja. Po veljav- 

*akonu je potrebno javni shod priglasiti praviloma 3 dni pred 
s, .s°m, za katerega je shod napovedan. Iz določila ni mogoče 
ia epa'i. da gre za prekluzivni rok, ki ga ni mogoče krajšati, zato 
rok

rien)e vloge kot prepozno vložene zaradi nespoštovanja tega 
noh' n'ma ,rdne pravne osnove. Ker materialni predpis ne vsebuje °ene posebne določbe v zvezi s tem, je potrebno potek roka 

šteti ob uporabi določb zakona o splošnem upravnem postopku. 
Zaradi nejasnosti teh določb se je v praksi štelo, da mora sklicatelj 
javni shod priglasiti tri dni pred dnevom, za katerega je shod 
napovedan. Ker je ob upoštevanju 2. odstavka 102. člena zakona 
o splošnem upravnem postopku kot pravočasno vlogo potrebno 
šteti tudi tisto vlogo, ki je bila pravočasno oddana priporočeno 
oziroma brzojavno na pošto, je vloga lahko dejansko prispela 
k organu šele na dan zborovanja. Glede na navedeno menimo, da 
je potrebno ne glede na določbe zakona o splošnem upravnem 
postopku v tem zakonu določiti, da se dan oddaje priporočene ali 
brzojavne vloge na pošto ne šteje za dan izročitve pristojnemu 
organu. 

Poleg tega bi določili tudi rok za vložitev zahteve za dovolitev 
javnega shoda in javne prireditve. Za javne shode na cesti bi 
enako kot za javne prireditve na cesti veljal 30-dnevni rok. Zaradi 
zagotovitve varnosti udeležencev bi moral pristojni organ ugoto- 
viti določena dejstva in okoliščine in po potrebi naložiti sklicatelju 
oziroma organizatorju določene ukrepe Zato bi predlagali 
10-dnevni rok za vložitev zahteve za izdajo dovoljenja za javni 
shod oziroma javno prireditev, in 5-dnevni rok za priglasitev 
javne prireditve. Ker so javni shodi pogosto reakcija na aktualne 
družbenopolitične dogodke, predlagamo za priglasitev javnega 
shoda 3-dnevni rok. 

Posebej bi tudi določili, katere podatke je potrebno navesti ob 
priglasitvi oziroma vlogi za izdajo dovoljenja. 

Z zakonom bi občanom omogočili učinkovito uresničevanje 
ustavne pravice do svobodnega zborovanja tudi v primeru, ko bi 
moral pristojni organ zaradi zagotavljanja javnega reda in miru, 
varovanja življenja, zdravja in premoženja ljudi ali zaradi prepre- 
čevanja hujših posledic za okolje, javni shod oziroma javno prire- 
ditev prepovedati, kerkraj oziroma čas javnega shoda oziroma 
javne prireditve ni primeren. Pristojni organ bi lahko v tem pri- 
meru predlagal sklicatelju oziroma organizatorju drug kraj ozi- 
roma drug čas javnega shoda oziroma javne prireditve in šele, če 
sklicatelj oziroma organizator s predlogom ne bi soglašal, bi 
pristojni organ lahko javni shod oziroma javno prireditev, prepo- 
vedal. 

Glede na ustavne določbe o zlorabi pravic in svoboščin je 
potrebno z zakonom prepovedati in preprečiti vsakršno zlorabo 
pravice do zborovanja oziroma javnega nastopanja. Pri tem ni 
pomembno ali je imel sklicatelj javnega shoda oziroma organiza- 
tor javne prireditve ob organiziranju tak cilj ali ne. Zato mora 
pristojni organ v postopku ugotoviti dejstva in okoliščine, na 
podlagi katerih bo mogoče z veliko verjetnostjo predvideti, da bi 
na javnem shodu oziroma na javni prireditvi prišlo do zlorab te 
pravice. 

Zaradi potrebe po učinkovitem varovanju življenja in osebne 
varnosti udeležencev javnega shoda oziroma javne prireditve, 
skrbi za varnost zasebnega in družbenega premoženja in varstvo 
okolja, bi sklicatelja javnega shoda oziroma organizatorja javne 
prireditve z zakonom zavezali, da v postopku za izdajo dovoljenja 
pristojnemu organu predloži, glede na naravo javnega shoda 
oziroma javne prireditve, ustrezne dokaze. Na podlagi teh dokazil, 
dejstev in okoliščin, ki jih ugotovi v postopku, pristojni organ 
presodi, ali je sklicatelj oziroma organizator v zadostni meri 
poskrbel za varnost ljudi in premoženja ter varstvo okolja 
V nasprotnem primeru pa lahko v ta namen sklicatelju oziroma 
organizatorju v dovoljenju naloži določene ukrepe, ki sta jih 
dolžna upoštevati. 

Pristojni organ bi glede na okoliščine posameznega primera in 
potrebe sklicatelja oziroma organizatorja določil čas, za katerega 
dovoljenje velja. V primeru, da bi bila na nekem kraju trajna 
potreba za zabavne prireditve (stalni zabaviščni prostor), pa bi 
lahko pristojni organ izdal dovoljenje tudi za nedoločen čas. 

Kadar pristojni organ sklicatelju javnega shoda oziroma organi- 
zatorju javne prireditve v dovoljenju naloži določene ukrepe za 
zagotovitev varnosti udeležencev, varovanje premoženja in var- 
stvo okolja ali vzdrževanje reda na javnem shodu oziroma javni 
prireditvi, pa ugotovi, da sklicatelj oziroma organizator nista ukre- 
pala v skladu z napotili, bi mu z zakonom bila .dana možnost, da 
prekliče izdano dovoljenje. Prav tako bi pristojni organ lahko 
preklical dovoljenje, če bi po njegovi izdaji nastopili razlogi, 
zaradi katerih javni shod oziroma javna prireditev ne bi smela biti 
dovoljena. 

Po določbah veljavnega zakona mora pristojni organ odločbo 
o prepovedi javnega shoda ali javne prireditve oziroma odločbo 
o zavrnitvi zahteve za izdajo dovoljenja vročiti sklicatelju oziroma 
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organizatorju najpozneje dva dni pred napovedanim shodom ali 
prireditvijo, sicer se šteje, da ni ovire za javni shod oziroma javno 
prireditev. Zaradi kratkih rokov ima pristojni organ za celovito in 
pravno korektno presojo vsebinske zasnove javnega shoda ozi- 
roma programa javne prireditve in ugotavljanje, ali je sklicatelj 
oziroma organizator v zadostni meri poskrbel za varnost udele- 
žencev, pogosto malo časa, zato predlagamo, da se rok dveh dni 
za javne shode skrajša na 24 ur. Ker se je v praksi včasih zgodilo, 
da se je sklicatelj javnega shoda oziroma organizator javne prire- 
ditve z namenom, da bi preprečil pravočasno vročitev, izmikal 
vročitvi negativne odločbe, bi v zakonu posebej določili, da se 
v takih primerih odločba o prepovedi javnega shoda oziroma 
javne prireditve javno objavi, s čimer se vročitev šteje za oprav- 
ljeno. 

Z zakonom bi predvideli krajše roke (to je 15 dni) za izdajo 
drugostopne odločbe. Ker se predvsem javni shodi Sklicujejo 
v zvezi z aktualnimi političnimi dogodki, menimo, da je potrebno 
te roke bistveno skrajšati in omogočiti sklicatelju javnega shoda 
oziroma organizatorju javne prireditve, da si v krajšem času zago- 
tovi varstvo pravic in zakonitosti v upravnem postopku. 

Tako kot doslej bi tudi z novim zakonom opredelili odgovornost 
vodstva javnega shoda oziroma javne prireditve, za red na shodu 
oziroma prireditvi. V ta namen mora sklicatelj oziroma organizator 
obvezno določiti tudi vodjo shoda oziroma prireditve, ki skrbi 
neposredno na samem kraju za izvedbo shoda oziroma prireditve. 
Vodja shoda v skladu z namenom in vsebino shoda oziroma 
programom prireditve, vodi in koordinira delo rediteljske službe in 
sodeluje z milico. 

Vodja shoda poleg reda na javnem shodu oziroma javni priredi- 
tvi skrbi tudi za to, da poteka javni shod oziroma javna prireditev 
v skladu z napovedanim namenom in vsebino, programom ali 
dovoljenjem. 

V primeru, da bi prišlo na javnem shodu oziroma javni prireditvi 
do zlorab pravice do svobodnega zborovanja bi imel vodja shoda, 
glede na težo teh dejanj oziroma kršitev, različna pooblastila. 
Vodja shoda bi imel pravico zaključiti javni shod oziroma javno 
prireditev, odločiti, da se shod oziroma prireditev prekine, izklju- 
čiti udeležence, ki kršijo red oziroma odločiti, da se prekinjeni 
shod oziroma prireditev nadaljuje, če bi bil vzpostavljen red. 
V primerih, ko bi bilo potrebno javni shod oziroma javno prireditev 
zaključiti ali prekiniti pa bi moral vodja shoda o tem takoj obvestiti 
milico. 

Glede na to, da so v sedanji pravni ureditvi pooblastila rediteljev 
zgolj abstraktna menimo, da bi jih bilo potrebno v novem zakonu 
konkretneje opredeliti, sicer bo rediteljska služba še naprej 
neučinkovita (veljavni zakon namreč v 26.členu določa odgovor- 
nost udeležencev javnega shoda oziroma javne prireditve, ki ne 
upoštevajo ali se kako drugače upirajo reditelju, ko ukrepa 
v skladu s svojimi pooblastili). Poleg pooblastil reditelja v zvezi 
z vzdrževanjem reda na javnem shodu oziroma javni prireditvi bi 
navedli tudi obveznost reditelja, da nosi na rokavu znak reditelj. 
Brez takšne oznake namreč reditelj ne more izvajati svojih poobla- 
stil. Ker reditelji niso usposobljeni za ravnanje z orožjem in bi 
lahko prišlo do zlorab, pri opravljanju rediteljske službe bi z zako- 
nom posebej določili, da reditelj ne sme biti oborožen. 

Zaradi neoviranega poteka javnega shoda oziroma iav §enj3 
ditve bi v novem zakonu določili neka splošna pravila v j. 
oziroma dolžnosti udeležencev javnega shoda oziroma iav 
redi,Ve' • zados': Ker občinski upravni organi za notranje zadeve nimajo ' ^li 
nega števila strokovno usposobljenih delavcev, da bi °P' re£j|a- 
operativni nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, P jnj 
gamo, da kot doslej, ta nadzor opravlja milica, ki bi bila pr po 
tudi za vlaganje predlogov za uvedbo postopka o Pre ^?izvflj8* 
tem zakonu. Milica naj bi bila pristojna tudi za nadzor na" eCjpi- 
njem varnostnih in drugih ukrepov, ki jih je pristojni organ P rjre- 
sal sklicatelju javnega shoda oziroma organizatorju javne v 
ditve. red- 

Glede na naravo javnega shoda oziroma javne prireditve, V ^ 
videno večje število udeležencev in druge okoliščine, bi v z v„i 
določili, v katerih primerih mora milica omogočiti, da. zav3r: 
shod oziroma javna prireditev potekala neovirano, skrbeti ^i 
nost ljudi in premoženja na javnem shodu oziroma javni p' 
in za vzdrževanje javnega reda in miru. 

Prav tako bi določili, da v primeru, ko je zaradi javnega' ^jiič' 
oziroma javne prireditve potrebno razporediti večje števil |<i 
nikov kot je običajno za redno opravljanje nalog, str°r 
nastanejo v zvezi s tem plača sklicatelj oziroma organiza« 

os<i & Zaradi varovanja pravnega reda in preprečitve neva['l(jg o*'" 
zdravje, življenje ali premoženje udeležencev javnega SI1 nijui'' 
roma javne prireditve bi lahko starešina milice kot doslej z ^ je 
javni shod oziroma javno prireditev oziroma ukrenil. ^ 
potrebno, da se javni shod oziroma javna prireditev razžene- 

mil'ce 
V zakonu bi tudi določili primere v katerih starešina "J. i" 

kraju samem razpusti javni shod oziroma javno pnre 

pozove udeležence, da se razidejo. 
fle 

Glede na to, da udeleženci nedovoljenih shodov pog ,^a za 
upoštevajo poziva starešine milice naj se razidejp, kar ^ ^ 
posledico, da so delavci milice nemočni in neučinkov ^ 
predvideli, da se v teh primerih javni shod oziroma javna p . ^e 
razžene. Doslej je tak ukrep predviden le za javne shode fe(jai(i 
prireditve, na katerih je prišlo do hujšega motenja javneg 
miru. ^ 

V kazenskih določbah bi v odnosu na veljavno zakon 
odpravili zaporno kazen, denarne kazni pa bi uskladi ravil', ^ 
rešitvami zakona o prekrških. Zaporno kazen bi odp jiag6 

glede na določbe 5. člena zakona o prekrških ni pravne v 
za predpisovanje takšne sankcije. 

IV. OCENA POSLEDIC PREDLAGANEGA 
ZAKONA ^ ^0 

S predlaganim zakonom se pristojnim organom ne oZ|r0rfla 

nove naloge. Izvajanje zakona tudi ne bo zahtevalo nov 
dodatnih finančnih sredstev družbenopolitičnih skupn 

• q^]Q$ 
Predlagane rešitve pa bodo prispevale k večji us 

s predpisi Evropske skupnosti. 

TEZE 

za zakon o javnih shodih in javnih prireditvah 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1.teza 
S tem zakonom se ureja način uresničevanja pravice do svo- 

bodnega in mirnega zborovanja ter drugega javnega zbiranja na 
javnih shodih in javnih prireditvah. 

2. teza 
Javni shod je zbor občanov na prostem ali v zaprtem javnem 

prostoru, na katerem občani na organiziran način, izražajo mne- 
nja in stališča o vprašanjih politične narave. 

vzgojne, zabavne ali druge aktivnosti, tako da je dostop d° P 
tve dovoljen vsakomur. 

ed'' 

3. teza chnria 
Nikogar ni mogoče siliti, da se udeleži javnega sn 

prireditve oziroma mu udeležbe ni mogoče prepreči 

aH i* ivn" 

Ne šteje se za javni shod oziroma 
zakonu: 

4. teza . no te<f 

javno prireditev P 

sKia' M\ 

nov 
Za javno prireditev se šteje vsako organizirano zbiranje obča- 
dv zaradi razvijanja kulturne, znanstvene, tehnične, telesno 

1. verski obredi in verska opravila, ki se opravljajo 
s posebnimi predpisi; cnrevodi in dr 

2. svečanosti ob rojstvu in poroki, pogreDni sp bno; 
žalne slovesnosti, jubileji, družinski prazniki in po 
    poročeV3leC 
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3 predvolilna zborovanja v zaprtih prostorih, katerih namen je 
Predstaviti programe in kandidate posameznih strank v času od razpisa volitev do nastopa volilnega molka; 

4 kongresi, občni zbori in drugi zbori, ki predstavljajo način 
°eia organov upravljanja v podjetjih, političnih in drugih organiza- 
cijah, v državnih organih, društvih ali vzgojno-izobraževalnih 
0r9anizacijah, če potekajo v zaprtih prostorih. 

Varianta, tretja točka se črta. 

5. teza 
Prepovedano je sklicevati javne shode oziroma organizirati 

lavne prireditve s ciljem: 

~ nasilnega rušenja ustavne ureditve, 
~ ogrožanja neodvisnosti države, 

kršenja z ustavo zajamčenih svoboščin in pravic človeka in 

~ ogrožanja miru in enakopravnega mednarodnega sodelo- 
anja, 

~ razpihovanja nacionalnega, rasnega in verskega sovraštva ali 
Strpnosti, 
~ spodbujanja h kaznivim dejanjem. 

. Prepovedano je sklicevati javne shode oziroma organizirati 
'avne prireditve, na katerih bi se žalila javna morala. 

6. teza 
Tuja organizacija ali tujec ne sme sklicati javni shod oziroma 

r9anizirati javno prireditev, če si poprej ne pridobi dovoljenja 
Pristojnega organa. 

7.teza 
i Priglasitve javnih shodov oziroma javnih prireditev in vloge za 
'^ajo dovoljenja po tem zakonu sprejema in odločbe v upravnem 
Postopku izdaja na prvi stopnji, za notranje zadeve pristojni 

Pravni organ občine, na območju katere se namerava sklicati 
bfi oziroma organizirati javna prireditev (v nadaljnjem ®Sedilu: pristojni organ). 

JAVNI shodi 

8.teza 
Sklicatelj mora javni shod priglasiti. 

D glede na prvi odstavek si mora sklicatelj pridobiti dovoljenje 
nstojnega organa za: 

1* sklicanje javnega shoda na cesti; 
• za javni shod na katerem bi udeleženci nosili bakle. 

^a javni shod na cesti se smiselno uporabljajo določbe zakona 
varnosti cestnega prometa, ki veljajo za javne prireditve na cesti. 

^ 9.teza 
d jat)ilo na javni shod mora biti javno objavljeno ali poslano 
skr' ki nai se shoda udeležijo. V vabilu mora biti naveden 'icatelj javnega shoda z imenom in naslovom, kraj, začetek, 
shod8n 'n vse'5'na javnega shoda in oseba, ki je določena za vodjo 

v 10. teza 
t),Y Sašu zasedanja skupščin družbenopolitičnih skupnosti in 

I novih izvršnih svetov ni dovoljeno sklicevati javnih shodov na 
°stem v oddaljenosti manj kot 300 m od kraja, kjer poteka 
sedanje 

p 11. teza 
n„ 

e,icije. predloge in zahteve, ki jih sprejmejo udeleženci jav- 
0r9a shoda, sme neposredno prenesti oziroma vročiti državnim 

9anom največ 10 (varianta: 5) oseb. 

„ 12. teza 
2a k telj mora javni shod priglasiti najmanj 3 dni pred dnevom 

katerega se shod sklicuje. 
Sklicatelj javnega shoda mora vložiti zahtevo za izdajo dovolje- 

na 'avni shod najmanj 10 dni pred dnem, ki je določen za javni 

(,priglasitev oziroma vloga za izdajo dovoljenja se šteje za pravo- 
n°. če je v roku prispela k pristojnemu organu. 

Če se priglasitev oziroma vloga pošlje po pošti priporočeno ali 
brzojavno, se dan oddaje na pošto ne šteje za dan izročitve 
pristojnemu organu. 

13. teza 
V priglasitvi oziroma vlogi za izdajo dovoljenja je potrebno 

navesti: 

- podatke o sklicatelju javnega shoda 

- kraj, čas in trajanje javnega shoda 

- namen in vsebino javnega shoda 

- ime vodje javnega shoda 

- predvidene ukrepe za zagotovitev varnosti udeležencev, zava- 
rovanje premoženja, varstvo okolja in za vzdrževanje reda na 
javnem shodu. 

14. teza 
Če pristojni organ ugotovi, da bi zaradi zagotavljanja javnega 

reda in miru, varovanja življenja, zdravja iri premoženja ljudi ali 
zaradi preprečevanja hujših posledic za okolje, moral javni shod 
prepovedati, ker čas ali kraj določen za javni shod, ni primeren, 
lahko sklicatelju javnega shoda predlaga drug čas ali kraj javnega 
shoda. 

Če sklicatelj javnega shoda ne soglaša s predlogom pristojnega 
organa, se javni shod prepove oziroma zavrne vlogo za izdajo 

.dovoljenja. 

15. teza 
Če je pristojni organ na podlagi dejstev in okoliščin ugotovlje- 

nih v postopku prepričan, da bi na javnem shodu prišlo do zlorab 
navedenih v 5. tezi tega zakona, izda odločbo o prepovedi javnega 
shoda, ki je vezan na priglasitev oziroma zavrne zahtevo za dovoli- 
tev javnega shoda. 

Pristojni organ prepove javni shod, ki ga je potrebno priglasiti 
oziroma zavrne zahtevo za dovolitev javnega shoda tudi v pri- 
meru, če to zahteva v mejah z zakonom določenih pooblastil, za 
zdravstveno varstvo pristojni upravni organ. 

16.teza 
Sklicatej javnega shoda mora vlogi za izdajo dovoljenja za javni 

shod oziroma priglasitvi priložiti naslednja dokazila: 

- za objekt v katerem namerava sklicati javni shod, da zagotav- 
lja varnost ter ustrezne sanitarno-tehnične pogoje za predvideno 
število ljudi (uporabno dovoljenje ali atest ali upravni akt na 
podlagi ugotovitve pooblaščene organizacije); 

- za zemljišče oziroma prostor, na katerem namerava sklicati 
javni shod, soglasje lastnika. 

Pristojni organ lahko v dovoljenju sklicatelju naloži določene 
ukrepe za večjo varnost ljudi in premoženja, za vzdrževanje reda 
in varstvo okolja ter za to, da javni shod ne bo oviral cestnega 
prometa. 

17.teza 
Pristojni organ prekliče izdano dovoljenje za javni shod: 

1. če sklicatelj javnega shoda ne izvrši ukrepov, določenih 
v dovoljenju; 

2. če nastopi primer, zaradi katerega javni shod ne bi smel biti 
dovoljen. 

18.teza 
Odločbo o prepovedi javnega shoda oziroma odločbo o zavrni- 

tvi zahteve za izdajo dovoljenja za javni shod, mora pristojni organ 
vročiti sklicatelju javnega shoda najpozneje 24 ur pred napoveda- 
nim shodom. 

Če pristojni organ, v roku iz prejšnjega odstavka, ne vroči 
odločbe sklicatelju javnega shoda, se šteje, da ni ovire za javni 
shod. 

Če se sklicatelj javnega shoda izmika vročitvi odločbe, se 
odločba o prepovedi javnega shoda, javno objavi, s čimer se 
vročitev šteje za opravljeno. 
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19. teza 
Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve odločbe. 

Odločba o pritožbi mora biti izdana v roku 15 dni po prejemu 
pritožbe. 

JAVNE PRIREDITVE 

20.teza 
Organizator si mora pridobiti dovoljenje pristojnega organa za 

organiziranje naslednjih javnih prireditev: 

1. kurjenje kresov, ognjemete, baklade, vžiganje raket in organi- 
ziranje drugih podobnih prireditev, na katerih se uporabljajo pred- 
meti, ki bi lahko ogrožali življenje, zdravje ali premoženje ljudi ali 
bi njihova uporaba lahko povzročila hujše posledice za okolje; 

2. cirkuške predstave, predstave artistov in predstave, na kate- 
rih se uporabljajo naprave za ljudsko zabavo, kot so vrtiljaki, 
gugalnice, avtodromi, igralne naprave, strelišča in podobno; 

3. regijska, državna in meddržavna športna tekmovanja oziroma 
športne prireditve; 

4. prireditve na vodi. 

Dovoljenje za prireditev iz druge točke prejšnjega odstavka ni 
potrebno, če je organizator prireditve podjetje ali druga organiza- 
cija, kateri je organiziranje takih prireditev njena osnovna dejav- 
nost in če je prireditev v kraju, kjer je sedež organizacije ali 
v zaprtem prostoru. 

21.teza 
Javno prireditev, za katero po tem zakonu ali po posebnem 

predpisu ni potrebno dovoljenje, mora organizator priglasiti. 

Ni potrebno priglasiti javnih prireditev, ki jih organizirajo 
podjetja, politične in druge organizacije, društva in državni organi 
v svojih prostorih v okviru svoje dejavnosti oziroma v izvrševanju 
pravic in dolžnosti, določenih z zakonom ali s temeljnim aktom. 
Prav tako ni potrebno priglašati prireditev, ki jih organizirajo 
Vzgojno izobraževalne organizacije oziroma učenci, dijaki ali štu- 
denti v skladu s hišnim redom vzgojno izobraževalne organizacije. 

Priglasitev je potrebno, če organizatorji iz prejšnjega odstavka 
prirejajo zabavne prireditve. 

Varianta za tretji odstavek te teze: Priglasitev je potrebna, če 
organizatorji iz prejšnjega odstavka prirejajo športne ali zabavne 
prireditve. 

22.teza 
Organizator mora javno prireditev priglasiti najmanj 5 dni pred 

dnem, ki je določen za javno prireditev, zahtevo za izdajo dovolje- 
nja za javno prireditev pa vložiti najmanj 10 dni pred dnem, ki je 
določen za javno prireditev. 

Priglasitev oziroma vloga za izdajo dovoljenja se šteje za pravo- 
časno, če je v roku prispela k pristojnemu organu. 

če se priglasitev oziroma vloga pošlje po pošti priporočeno ali 
brzojavno, se dan oddaje na pošto ne šteje za dan izročitve 
pristojnemu organu. 

23. teza 
V priglasitvi oziroma vlogi za izdajo dovoljenja je potrebno 

navesti: • 

- podatke o organizatorju javne prireditve: 

- kraj, čas in trajanje javne prireditve: 

- program javne prireditve: 

- ime vodje javne prireditve: 

- predvidene ukrepe za zagotovitev varnosti udeležencev, zava- 
rovanje premoženja, varstvo okolja in za vzdrževanje reda na javni 
prireditvi. 

24. teza 
Če pristojni organ ugotovi, da bi zaradi zagotavljanja javnega 

reda in miru, varovanja življenja, zdravja in premoženja ljudi ali 

zaradi preprečevanja hujših posledic za okolje, moral javno P rj 
ditev prepovedati, ker čas ali kraj določen za javno priredi'® ^ 
primeren, lahko sklicatelju javne prireditve predlaga drug 
kraj javne prireditve. 

Če organizator javne prireditve ne soglaša s predlogom P^5'^ 
nega organa, se javna prireditev prepove oziroma zavrne vlog 
izdajo dovoljenja. 

25. teza v|je- 
Če je pristojni organ na podlagi dejstev in okoliščin u9°\0raD 

nih v postopku prepričan, da bi na javni prireditvi prišlo do z 
navedenih v 5.tezi tega zakona, izda odločbo o prepovedi 1 
prireditve, ki je vezana na priglasitev oziroma zavrne zahte 
dovolitev javne prireditve. 

Pristojni organ prepove javno prireditev, ki jo je potreb'1'' 
glasiti oziroma zavrne zahtevo za dovolitev javne priredita |astn, 
v primeru, če to zahteva v mejah z zakonom določenih pooo 
za zdravstveno varstvo pristojni upravni organ. 

26. teza 
Organizator javne prireditve mora vlogi za izdajo 

oziroma priglasitvi priložiti naslednja dokazila: 

- za objekt v katerem namerava organizirati javno priredi'®^ lt 
zagotavlja varnost ter ustreza sanitarno-tehničnim pogoj® v(1i 
predvideno število ljudi (uporabno dovoljenje ali atest ali UP 
akt na podlagi ugotovitve pooblaščene organizacije); 

- za zemljišče oziroma prostor, na katerem namerava organ 

rati javno prireditev, soglasje lastnika: 
V' 

- za naprave in predmete, ki se uporabljajo na javni Pr'r.e^t,e in 

dokaz, da so tehnično brezhibni ter da niso nevarni za življ®' 
zdravje udeležencev. 

Pristojni organ lahko v dovoljenju organizatorju naloži d®^ 
čene ukrepe za večjo varnost ljudi in premoženja, za vzdrt 0[i\o 
reda in varstvo okolja ter za to, da obratovanje ne bo i" 
okolice in oviralo cestnega prometa. 

27. teza ristojf1' 
Dovoljenje za javno prireditev velja za čas, ki ga določi P 

organ. 
ops'a'S 

Dovoljenje se lahko izda tudi za nedoločen čas, če J 
trajna potreba za zabavne prireditve na kraju, ki je name 
take prireditve. 

28. teza redi'®v 

Pristojni organ prekliče izdano dovoljenje za javno p" 

1. če organizator javne prireditve ne izvrši ukrepov, dolo 
v dovoljenju, j 

2. če nastopi primer, zaradi katerega jayna priredite" 
smela biti dovoljena. 

29. teza  ^hoO^ 
Odločbo o prepovedi javne prireditve oziroma odločbo o tojr^ 

tvi zahteve za izdajo dovoljenja za javno prireditev moraP f 
organ vročiti organizatorju javne prireditve najpozneje 4» 
napovedano prireditvijo. 

e V0'' Če pristojni organ v roku iz prejšnjega odstavka ,n lfe i
1 

odločbe organizatorju javne prireditve, se šteje, da ni 
javno prireditev. ^ 

Če se organizator javne prireditve izmika vročitvi s® 
odločba o prepovedi javne prireditve javno objavi, s 
vročitev šteje za opravljeno. 

30. teza ,ad^ 
Pritožba zoper odločbo iz prvega odstavka te teze 

izvršitve odločbe. 

Odločba o pritožbi mora biti izdana v rok j 15 dni po Pr®' 
pritožbe. 
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red na javnem shodu in javni prireditvi 

31.teza 
Sklicatelj javnega shoda oziroma organizator javne prireditve 

,p0ra določiti osebo, ki bo vodila javni shod oziroma javno priredi- 
v 'n organizirati rediteljsko službo, ki je odgovorna za svoje delo 

odji javnega shoda oziroma javne prireditve (v nadaljnjem bese- Ql|u vodja shoda). 

32. teza 
»odja shoda skrbi, da poteka javni shod oziroma javna priredi- v v skladu z napovedanim namenom in vsebino, programom ali 

0v°ljenjem ter za red na javnem shodu oziroma javni prireditvi. 

^°dja shoda ima naslednje pravice in dolžnosti: 

Dr n od'0č''i' da se iavni shod oziroma javna prireditev zaključi, če M 'de do zlorab iz Š.teze tega zakona: 

2. prekiniti javni shod oziroma javno prireditev, če pride do 
®re^a. ki ga rediteljska služba ne more odpraviti ali do nereda, ki 
9roža osebno varnost ljudi, javni red in mir, okolje, varnost 

" °neta ali družbeno in zasebno premoženje; 

ki l Vključiti udeleženca javnega shoda oziroma javne prireditve, ' "Si red; 

Hari odločiti, da se prekinjeni javni shod oziroma javna prireditev 
daljuje, če je bil vzpostavljen red. 

Udeležena javnega shoda oziroma javne prireditve, ki je v smi- 
3 točke drugega odstavka te teze, izključen, se mora takoj 

°straniti. 

Primerih iz 1 .in 2. točke drugega odstavka te teze mora vodja 
°da takoj obvestiti milico. 

R 33. teza 
fom ',el' 'ma Prav'co opozarjati udeležence javnega shoda ozi- 
kr?3 'avne prireditve na kršitve reda, zahtevati, da udeleženec, ki iav' red oziroma ne ravna v skladu z njegovimi opozorili, zapusti 
U(j"' shod oziroma javno prireditev, pravico ugotoviti istovetnost 
doP javnega shoda oziroma javne prireditve, ki krši 0|!be tega zakona in predlagati uvedbo postopka o prekršku. 

^®ditelj mora imeti na rokavu znak »reditelj«. 

Reditelj ne sme biti oborožen. 

Url 34' ,eZa 
r deleženec javnega shoda oziroma javne prireditve se mora 
^ nati po odredbah in navodilih vodje shoda oziroma starešine 
p0l

Ce in rediteljev ter na njihovo zahtevo dati tudi osebne 
shr>ri"*e Udeleženec ne sme motiti ali ovirati poteka javnega 
0r0^a 02iroma javne prireditve in imeti pri sebi orožje ali nevarno 

^DRŽEVANJE javnega reda in miru na 
^VNlH shodih in javnih prireditvah 

Mil 
žen opravlja nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, ra- 
°dloAhdzora nad vodenjem upravnega postopka in izdajanjem 
kršk k v uPravnem postopku, in predlaga uvedbo postopka o pre- h Po tem zakonu. 

Pr!st''Ca nadzira izvajanje varnostnih in drugih ukrepov, ki jih je 
1izat°,n' ?r9an predpisal sklicatelju javnega shoda oziroma orga- 0rlu javne prireditve. 

Oi -. 
nioJlca,e|j javnega shoda oziroma organizator javne prireditve a sodelovati z milico. 

Mili- 36-,eza 

tev mora omogočiti, da bo javni shod oziroma javna priredi- 
iavne ala ne°virano, skrbeti za varnost ljudi in premoženja na reria ^ shodu oziroma javni prireditvi in za vzdrževanje javnega 0 'h miru: 

1. ob sprevodih, demonstracijah, manifestacijah, mitingih in 
drugih javnih shodih z večjim ali velikim številom udeležencev; 

2. ob proslavah, ljudskih svečanostih, na sejmih, ob turističnih 
in drugih množičnih prireditvah; 

3. ob množičnih športnih prireditvah, tekmovanjih in drugih 
podobnih prireditvah; 

Kadar je za neoviran potek javnega shoda oziroma javne priredi- 
tve potrebno razporediti večje število miličnikov, kot jih je 
potrebno za opravljanje rednih nalog, mora sklicatelj javnega 
shoda oziroma organizator javne prireditve povrniti vse stroške, ki 
so s tem nastali Organom za notranje zadeve. 

37. teza 
Če pride na javnem shodu oziroma javni prireditvi do hujše 

kršitve javnega reda in miru. zahteva starešina milice, da vodja 
shoda zaključi ali prekine javni shod oziroma javno prireditev in 
pozove navzoče, naj se mirno razidejo. Če vodja shoda tega ne 
naredi, to stori starešina milice. 

Če se udeleženci javnega shoda oziroma javne prireditve kljub 
pozivu vodje shoda ali starešine milice ne razidejo, starešina 
milice ukrene kar je potrebno, da se javni shod oziroma javna 
prireditev razžene. 

38.teza 
Starešina milice na kraju samem razpusti javni shod oziroma 

javno prireditev in pozove udeležence, da se razidejo: 

1. če javni shod oziroma javna prireditev ni bila priglašena 
oziroma če zanjo ni bilo dano dovoljenje; 

2. če ne poteka v skladu s priglašenim dnevnim redom oziroma 
programom; 

3. če se na javnem shodu oziroma javni prireditvi prične oprav- 
ljati katera od dejavnosti iz 5. teze tega zakona; 

4. če javni shod poteka v nasprotju z 10. tezo tega zakona. 
Če se udeleženci na poziv starešine milice ne razidejo. se javni 

shod oziroma javna prireditev razžene. 

KAZENSKE DOLOČBE 

39.teza 
Z denarno kaznijo najmanj 2000 din se kaznuje za prekršek: 

1. kdor začne ali izvede javni shod oziroma javno prireditev, ne 
da bi jo poprej priglasil (8.teza in prvi odstavek 21 teze) ali izvede 
javni shod oziroma javno prireditev, ki je bila prepovedana (15.in 
25. teza); 

2. kdor brez dovoljenja pristojnega organa začne ali izvede javni 
shod oziroma javno prireditev, pa niso podani pogoji prvega 
odstavka 18.teze in prvega in drugega odstavka 29.teze (6.in 
8.teza ter prvi odstavek 20.teze); 

Pravna oseba se kaznuje za prekršek iz 1 in 2. točke te teze 
z denarno kaznijo najmanj 3000 din. 

Poleg pravne osebe se kaznuje tudi njena odgovorna oseba 
z denarno kaznijo najmanj 2000 din. 

40.teza 
Z denarno kaznijo najmanj 1000 din se kaznuje za prekršek: 

1. kdor koga prisili, da se udeleži javnega shoda ali javne 
prireditve oziroma mu prepreči udeležbo na javnem shodu ozi- 
roma na javni prireditvi (3. teza); 

2. sklicatelj javnega shoda, ki ne objavi vabila ali ga ne pošlje 
tistim, ki naj se shoda udeležijo ali v njem ne navede vseh podat- 
kov iz 9.teze; 

3. sklicatelj javnega shoda oziroma organizator javne prireditve, 
ki ne izpolni pogojev, ki jih je naložil pristojni organ v zvezi 
z izvedbo javne prireditve (drugi odstavek 16.teze in drugi odsta- 
vek 26.teze); 
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4. vodja shoda, če začne ali izvede javni shod oziroma javno 
prireditev v nasprotju z napovedanim namenom in vsebino jav- 
nega shoda oziroma programom javne prireditve (32.teza) ali 
začne oziroma izvede javni shod v nasprotju z lO.tezo; 

5. vodja shoda, če uporablja kot reditelje osebe, ki so oboro- 
žene (tretji odstavek 33.teze); 

6. kdor se s silo ali grožnjo, da bo uporabil silo, upira vodji 
shoda ali reditelju, ko le-ta v skladu s pooblastili ukrepa zaradi 
vzdrževanja reda ali kdor napade vodjo shoda ali reditelja, ko 
izvršuje svoje pravice in dolžnosti (34. teza); 

7. udeleženec javnega shoda oziroma javne prireditve, ki ima pri 
sebi orožje ali nevarno orodje (34. teza); 

8. udeleženec javnega shoda oziroma javne prireditve, ki nada- 
ljuje z motenjem javnega shoda oziroma javne prireditve, čeprav 
mu je vodja shoda ali reditelj to prepovedal (34. teza); 

9. kdor poziva udeležence javnega shoda oziroma javne priredi- 
tve, ki je bila razpuščena ali razgnana, naj se ne razidejo in naj 
nadaljujejo javni shod oziroma javno prireditev (34. teza). 

10.vodja shoda, ki na zahtevo starešine milice ne pozove nav- 
zoče, da se razidejo (37.teza); 

Pravna oseba se kaznuje za prekršek iz 2. in 3. točke te teze 
z denarno kaznijo najmanj 2000 din. 

Poleg pravne osebe se kaznuje tudi njena odgovorna oseba 
z denarno kaznijo najmanj 1000 din. 

41.teza 
Z denarno kaznijo najmanj 5000 din se kaznuje za prekršek: 

1. kdor dovoli, da se v njegovih prostorih ali na njegovem 
zemljišču začne ali izvede javni shod oziroma javna prireditev, ki 
ni bila priglašena oziroma za katero ni bilo dano dovoljenje (6., 8.. 
20. in 21. teza); 

2. kdor dovoli, da se v njegovih prostorih ali na njegovem 
zemljišču začne ali izvede javni shod oziroma javna prireditev, ki 
je bila prepovedana oziroma za katero je bila zavrnjena zahteva za 
izdajo dovoljenja (6., 15.in 25.teza); 

3. sklicatelj javnega shoda oziroma organizator javne prire ^ 
ki ni določil vodje shoda ali ni organiziral rediteljske službe 
teza); 

4. vodja shoda, ki ne prekine ali zaključi javnega shoda 
javne prireditve, na kateri je prišlo do nereda, ali ki ne ob" 
o tem takoj milice (32. teza); 

5. udeleženec javnega shoda, ki na zahtevo poobla^®", 
uradne osebe ali vodje shoda oziroma reditelja ne zapusti jav 

ga shoda oziroma javne prireditve (tretji odstavek 32.teze); 

6. sklicatelj javnega shoda, organizator javne prireditve 
shoda, ki ni poskrbel, da imajo reditelji označbo »reditelj" 
odstavek 33. teze); 

d> 
7. udeleženec javnega shoda, ki na zahtevo reditelja ne 

osebnih podatkov (34. teza); 

8. udeleženec javnega shoda oziroma javne prireditve. KI >' 
ravna v skladu z ukrepi, ki jih za vzdrževanje reda odredijo v 

shoda ali reditelji (34. teza); 

9. kdor se udeleži prepovedanega javnega shoda ali javne Pr
c 

reditve, čeprav je na podlagi okoliščin moral ali mogel vede'1 £ 
je javni shod oziroma javna prireditev prepove- dana ozirof) ' 
je bila zahteva za izdajo dovoljenja za javni shod oziroma za I 
prireditev zavrnjena. 

ivn° 

Pravna oseba se kaznuje za prekrške iz 1., 2., 3. in 6. tc" 
prejšnjega odstavka z denarno kaznijo najmanj 1000 din. 

Poleg pravne osebe se kaznuje tudi njena odgovorna 
z denarno kaznijo najmanj 500 din. 

os®' 

KONČNE DOLOČBE 

42. teza 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon 

shodih in javnih prireditvah (Uradni list SRS, št. 20/73 in 

43. teza ||5W 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradne"1 

Republike Slovenije. 

ijiif 

PREDLOG ZA IZDAJO 

zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnost' 

na žičnicah in vlečnicah z osnutkom zakona ESA 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 28. seji dne 
18. 10. 1990 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O VARNOSTI NA ŽIČNICAH IN VLEČ- 

• NICAH Z OSNUTKOM ZAKONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 

člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena poslov- 
nika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike Slo- 
venije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 69. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slove- 

nije in na podlagi 220. in 221. člana poslovnika SkuP^?.na 
Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1 jj| 
začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije dol\o 
da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih de 
nih teles sodelovali: kre. 
- Marjan KRAJNC, član Izvršnega sveta in republiški se 

tar za promet in zveze, . za 
- Janko PIRKOVIČ, pomočnik republiškega sekretarja 

promet in zveze, . za 
- Alenka OGRINC, pomočnica republiškega sekretarj 

promet in zveze. 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varnosti na žičnicah in vlečnicah z osnutkom zakona 
bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor 
združenega dela. Obravnavali ga bosta tudi Zakonodajno- 

pravna komisija in Komisija za notranjo politiko kot mat 
delovni telesi. V obravnavo pa se bodo vključila tudi dr 
zainteresirana delovna telesa. 

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 

tvah zakona o varnosti na žičnicah in vlečnicah je podana v 6. in 
19. točki prvega odstavka 321. člena Ustave SR Slovenije in v 10. 

h 
točki amandmaja LXVII k Ustavi SR Slovenije, po 
Skupščina SR Slovenije v okviru pravic in dolžnos'rn0sti Pf 

z zakonom tudi razmerja na področju prometa in va 
meta. - 



J ocena stanja in razlogi za izdajo 
<akona 

l7/j?1'*?n 0 varnosti na žičnicah in vlečnicah (Uradni list SRS, št. 
vi J! n 29'86) ureja varnost ljudi in premoženja na žičnicah in 
Van .ah 'n v njihovem vplivnem območju, obratovanje in vzdrže- 
teh'6 *''n'ških naprav, opravljanje strokovno tehničnih pregledov naPrav ter inšpekcijski nadzor. Republiški komite za promet in 
o rŽ ie na osnovi pooblastil navedenega zakona izdal Pravilnik ''čnicah in vlečnicah (Uradni list SRS, št. 7/84 in 16/87), ki 
njh

an'neje določa način in pogoje opravljanja strokovno tehnič- 
s0l 

pregledov. Do meseca aprila 1990 je bil za ugotavljanje spo- 
2a "osti žičniških naprav za obratovanje pooblaščen samo Zavod 
aoi^Skavo materiala in konstrukcije Ljubljana, kar je pomenilo 

k monopo' nad °Prav|ianiem teh storitev. Zato je Republi- bu j0rT,ite za promet in zveze za opravljanje teh pregledov poo- 
ie b i tud' ^avod za ispitivanje kvalitete robe Zagreb, za katerega 
Ustr s,rokovno ugotovljeno, da ima vse materialne pogoje in ezno tehnično opremo, kot tudi strokovno usposobljen kader. 
0dJ*°n o varnosti na žičnicah in vlečnicah zelo jasno opredeljuje 
PrC^no« za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja, pri 
obm xU 'n obratovanju teh naprav na njih in v njihovem vplivnem 
naDr° Sut>iekt odgovornosti je nedvomno upravljalec žičniške Bravi

ave'ima pri vzdrževanju in obratovanju žičniške naprave 
Potrok0 ln dolžnost storiti na vplivnem območju vse, kar je 
Ske n Za zavarovanie ljudi in premoženja in zavarovanje žični- 
Vanjpaprave Citirani zakon in pravilnik natančno določata vzdrže- 
taci ® "1 obratovanje žičniških naprav ter vso potrebno dokumen- 
p®riori so dnevni' tedenski, mesečni, polletni, letni in dveletni 
Pov pregledi in vzdrževanje posameznih elementov in sklo- 
napra naPrav Hkrati je potrebno vsako novo žičniško 0pr 

av° pregledati v skladu s predpisi o graditvi objektov, nato pa 
naPrav s,rokovno 'ehnične preglede med obratovanjem teh 

na^Publiška inšpekcija za žičnice opravlja na podlagi zakona 
°*iro r nad žičnicami, nadzor nad vlečnicami pa izvajajo občinski tia medobčinski inšpekcijski organi, pristojni za promet. 

ekc'ia žičnic nadzoruje zlasti stanje žičniških naprav, nji- 
nap° Vzdrževanje, s katerim se zagotavlja sposobnost žičniških vv aV za varen in neoviran promet, izvedene varnostne ukrepe 

območju žičniške naprave, uporabo tehničnih predpi- 
si i ? izvaianiu del in uporabi materiala pri gradnji in rekonstruk- 
°<lpr naPrav' veljavnost dovoljenj za obratovanje žičnic ter PoQLav'ianje ugotovoljenih pomanjkljivosti, ki so jih strokovnjaki 
°*iro čene organizacije in inšpektor vpisali v knjigo pregledov ^ ^a zapisniško podali v poročilih upravljalcu. 

'^aiP°roč"a Republiškega prometnega inšpektorataa leto 1989 
Pisi t da uPravljalci vzdržujejo žičniške naprave v skladu s pred- 
"jihn da 'e za90t°vljena varnost ljudi in premoženja na njih in 
obrat

V6rT1 območju. Neugodna zima, zaradi katere ni bilo rednega 
Upra'?

Vania večine slovenskih žičnic in vlečnic, ni povzročila pri 
nih u v t13®'*1 zimskošportnih središčih opustitve predpisa- v^^drževanj naprav. Ugotavlja se, da se je obratovanje in 
rri6ri, vanje žičnice in vlečnic, kot tudi vodenje predpisane doku- 

®cije, zaradi dodatnega izobraževanja izboljšalo. 
blikj"ib dejstvu, da je povprečna starost žičniških naprav v Repu- 
0gro^ oveniji 17 let, v letu 1989 ni bilo izrednih dogodkov, ki bi 
Posarv,' varnost potnikov, razen zaustavitev žičnic zaradi okvar jeznih delov. 

'®1 ®'°veniji obratuje v času zimske sezone 38 žičnic, 
Dot^g ®^nic z visoko vrvjo in 47 vlečnic z nizko vrvjo. Posebej 
"odai^ ne so dostavne žičniške naprave, katerih funkcija je 
^ajev 'e |avne9a cestnega prevoza ter približanje odročnih 
*1aea| es,nih središčem. To daje tem napravam poseben javni 

^ '• saj vozijo skoraj vsakodnevno. 

'e bila že tretja zaporedna zima, ki je minila skoraj brez 
V let0i Padavin in je povzročila velik izpad prometa na žičnicah. 
v Sin, '' z'mski sezoni ni v celoti obratoval noben žičniški sistem '°veniij. 

d8|0"®katerih zimsko športnih središčih so v primeru obratovanja 
%rat

a le ena do največ tri žičniške naprave. Še največ dni so 
1a poh

Vale na Kaninu (26), Vlogu (25), Kranjski Gori (23) ter 10 dni 
lici "°rju, Golteh, Soriški planini in nekaj dni na Kobli in Zele- 

f6Ca r"9'h zimsko športnih središčih kot so npr. Krvavec, Cerkno, 
0brato^

rnik in druga, žičnice v letošnji zimski sezoni sploh niso 
r>Bvnih>SarT1ezn'h zirnskih sezonah, se je število prodanih celod- 'akoig. s,T,učarskih vozovnic, ki najrealneje prikaže promet, gibalo 

zimska sezona število prodanih vozovnic (v 1000) 
1986/87 1485 
1987/88 1180 
1988/89 580 
1989/90 65 

(od tega 67% na Voglu in Kaninu) 
Večina upravljalcev žičnic realizira 80% celotnega obsega dela 

v prvih treh mesecih leta, od tega zaradi trajanja zimskih šolskih 
počitnic pretežni del v mesecu januarju in februarju, tako da 
izpada prometa v preostalih mesecih ni mogoče nadomestiti. 

Umetno zasneževanje v večini smučarskih središč vsaj v večjem 
obsegu ni mogoče (previsoke temperature, pomanjkanje vode, 
poseg v prostor), zato ima pomanjkanje snega za upravljalce 
posameznih žičnic pri gospodarjenju izredno hude posledice. 

Upoštevati je tudi treba, da je žičniška dejavnost kapitalno 
intenzivna in da se zato večina stroškov (preko 70%) pojavlja 
neodvisno od obratovanja žičniških naprav. 

S tega razloga so možnosti notranjih ukrepov (prerazporeditev 
delavcev, varčevalni ukrepi ipd ), ki so jih upravljalci žičnic že 
izvedli, omejene in z njimi ni mogoče bistveneje izboljšati polo- 
žaja. 

S temi ugotovitvami se je v lanskem letu seznanil tudi Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije ter med sklepi zadolžil Repu- 
bliški komite za promet in zveze, da prouči ustreznost določil 
zakona o vrnosti na žičnicah in vlečnicah, ki se nanašajo na 
obveznost rednih strokovno tehničnih pregledov obratovanja žič- 
niških naprav, da bi z ustreznejšimi rešitvami prispeval k zmanjša- 
nju stroškov upravljalcem žičniških naprav. 

III. PREDLAGANE REŠITVE 

1. Za pripravo predlaganih sprememb in dopolnitev zakona so 
bila pridobljena strokovna mnenja in predlogi naslednjih organi- 
zacij in institucij: Poslovne skupnosti za žičnice Slovenije, Zavoda 
za raziskavo materiala in konstrukcij Ljubljana, Fakultete za stroj- 
ništvo Ljubljana ter Republiškega prometnega inšpektorata. Vsi ti 
so za posamezne žičniške naprave tudi predlagali konkretno 
število obratovalnih ur in pri tem upoštevali podatke o obratova- 
nju žičniških naprav v zadnjih petih letih. Mnenja so si bila edina 
v trditvi, da se strokovno tehnični pregledi ne smejo opustiti, da pa 
je potrebno sistem opravljanja pregledov narediti bolj elastičen 

S predlaganim prehodom na določanje rokov za opravljanje 
strokovno tehničnih pregledov kombinirano z obratovalnimi 
urami in z leti bo še vedno zagotovljena enaka stopnja varnosti 
ljudi in premoženja. Kljub časovno daljšim rokom za opravljanje 
pregledov pomeni obveznost opravljati te preglede po določenem 
številu ur obratovanja za posamezne naprave, ki stalno obratujejo, 
povsem enako obveznost kot do sedaj. Za tiste žičniške naprave, 
ki pa v primerih takoimenovanih »zelenih zim« obratujejo le mini- 
malno in števila predpisanih obratovalnih ur ne bodo izpolnile, pa 
se bo moral pregled opravljati v letnih razdobjih. Predlagano 
število ur obratovanja predstavlja za posamezno vrsto žičniških 
naprav dejansko poprečno število ob normalnem dosedanjem 
obratovanju, tako da bo potrebno ob ugodnih snežnih razmerah 
strokovno tehnične preglede opravljati v krajših časovnih obdob- 
jih, kot je to predpisano z leti. 

Število obratovalnih ur je razvidno iz števca, ki ga imajo te 
naprave ter iz dnevnikov obratovanja. 

Veljavni zakon pa že sedaj določa obveznost pregleda pred 
pričetkom obratovanja v primerih, ko žičniška naprava ni obrato- 
vala več kot eno leto. kar se ob pomanjkanju snega tudi dogaja. 
Žičniška naprava mora biti prgledana tudi, če je utrpela poškodbe, 
po vsakem večjem popravilu in po rekonstrukciji. Hkrati ima 
upravljalec žičniške naprave poleg navedenih obveznosti tudi sam 
možnost, da tak pregled zahteva, če sodi, da je pregled potreben. 
Zahteva pa ga lahko tudi inšpektor, pristojen za promet. 

Iz navedenih ugotovitev izhaja, da se bo s predlaganimi spre- 
membami in dopolnitvami zakon o varnosti na žičnicah in vlečni- 
cah dosegla prilagoditev opravljenemu delu, obratovanju žičniške 
naprave ob hkratnem zagotavljanju vseh pogojev za varnost ljudi 
in premoženja. 

2. Zakon o varnosti na žičnicah in vlečnicah je bil sprejet v letu 
1981, ko je veljal Zakon o združenem delu in zato zakon v določ- 
bah o strokovno tehničnih pregledih in v kazenskih določbah 
uporablja izraz »organizacija združenega dela«. 

Zakon o združenem delu je prenehal veljati s prehodnimi določ- 
bami Zakona o podjetjih, ki tudi zavezujejo organizacije združe- 
nega dela in skupnosti, da se morajo v skladu z veljavno zakono- 
dajo predlaga, da se v zakonu ndomestijo besede »OZD« s termi- 
nom »podjetje«. Izraz »organizacija« pa je predlagan v zakonu 
zato, ker sta bila do sedaj pooblaščena za opravljanje strokovno 
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tehničnih pregledov dva zavoda, ki ju kot strokovni instituciji ni 
mogoče uvrstiti med podjetja. 

3. Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o organiza- 
ciji in delovnem področju republiških upravnih organov in repu- 
bliških organizacij (Uradni list SRS, št. 24/90) so se vsi republiški 
komiteji preoblikovali v republiške sekretariate. Zato je predla- 
gano, da se v zakonu dosedanja določna oblika oziroma navajanje 
»Republiškega komiteja za . .»(členi 22., 24. in 40. zakona) nado- 
mesti s splošnim izrazom »republiški upravni organ, pristojen za 
...«, ki ustreza v primerih, če bi prišlo do sprememb v organizira- 
nju republiške uprave. 

4. V praksi se je pojavljalo vprašanje, ali je tehnični pregled 
oziroma uporabno dovoljenje po zakonu o graditvi objektov enak 

strokovno tehničnemu pregledu po zakonu o varnosti na vlefin 

cah in žičnicah. 
Glede na to, da gre za različne preglede, ki morajo biti komul® 

tivno opravljeni, se je besedilo prvega odstavka 22. člena preob1' 
kovalo tako, da je sedaj bolj razumljivo. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Zaradi uveljavitve predlaganih sprememb zakona o varnosti118 

žičnicah in vlečnicah ne bodo nastale nikakršne dodatne finani"6 

posledice za proračune družbenopolitičnih skupnosti in tudi ne z® 
podjetja oziroma občane. 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti na žičnicah in 

vlečnicah 

1. člen 
V zakonu o varnosti na žičnicah in vlečnicah (Uradni list SRS, št. 

17/81 in 29/86) se v drugem odstavku 16. člena črta beseda: 
»samoupravnim«. 

2. člen 
V prvem odstavku 21. člena se besedilo: »organizacije združe- 

nega dela« nadomesti z besedilom: »podjetje ali druga organiza- 
cija«. 

3. člen 
2% člen zakona se spremeni tako, da se glasi: 
»Za vsako novo žičniško napravo je potrebno poleg tehničnega 

pregleda in uporabnega dovoljenja v skladu s predpisi o graditvi 
objektov imeti opravljen strokovno tehnični pregled, da se ugo- 
tovi, ali je sposobna za obratovanje. 

Strokovno tehnični pregled (v nadaljnem besedilu: pregled) se 
opravlja tudi med obratovanjem žičniške naprave v rokih oziroma 
na način, kot določa 24. člen tega zakona. 

S strokovno tehničnim pregledom se ugotavlja, ali je žičniška 
naprava opremljena in vzdrževana v skladu s predpisi in tehnič- 
nimi pravili, ki se nanašajo na konstrukcijo, opremo, vzdrževanje 
in oskrbljenost žičniške naprave s predpisanimi napravimi. 

Sposobnost žičniške naprave za obratovanje ugotavljajo 
podjetja ali druge organizacije, ki jih za to pooblasti republiški 
upravni organ, pristojen za promet (v nadaljnjem besedilu: poo- 
blaščena organizacija)«. 

4. člen 
V prvem odstavku 23. člen zakona se besedilo: »Republiški 

komite za promet in zveze« nadomesti z besedami: »republiški 
upravni organ, pristojen za promet. 

5. člen 
24. člen zakona se spremeni tako, da se glasi: 
»Pregled žičniške naprave se mora opraviti: 
- za nihalne kabinske in krožno kabinske žičnice vsakih 2000 

ur obratovanja, najkasneje pa po dveh letih od zadnjega pregleda: 
za sedežnice vsakih 1200 ur obratovanja, najkasneje pa po 

2 letih od zadnjega pregleda: 
- za vlečnice vsakih 2400 ur obratovanja, najkasneje pa po 

5 letih od zadnjega pregleda in 
- za vlečnice z nizko vrvjo na motorni pogon z močjo nad 4 kW 

le ob postavitvi. 
Če žičniška naprava ni obratovala več kot 1 leto, mora biti 

pregledna pred pričetkom ponovnega obratovanja. 
Če je žičniška naprava utrpela poškodbe, mora biti pregledna 

takoj po poškodbi, da se ugotovi, ali so potrebna popravila in 
kakšna so ta popravila. 

Pregled žičniške naprave je obvezen tudi po vsakem večjemu 
popravilu in po rekonstrukciji žičniške naprave.« 

6. člen 
V prvem in drugem odstavku 38. člena zakona se črta besedilo: 

»organizacija združenega dela ali druga.« 

7. člen 
V 40 členu zakona se besedilo: »Republiški komite za promet in 

zveze« nadomesti z besedilom: »republiški upravni organ, pristo- 
jen za promet«, besedilo: »Republiški komite za zdravstveno in 

socialno varstvo« se nadomesti z besedilom: »republiški upf3^ 
organ, pristojen za zdravstveno in socialno varstvo« in besedj;' 
»Republiški komite za delo« se nadomesti z besedilom: »repu" 
ški upravni organ, pristojen za delo.« 

8. člen tlJ 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem l|S 

Republike Slovenije. 

DOLOČBE ZAKONA, KI SE SPREMINJAJO 

16. člen pji 
Upravljalec žičniške naprave mora dnevno opravljati n0 nie 

nadzor nad izvrševanjem navodil za obratovanje in izpolnjeva 
pogojev, od katerih je odvisna varnost prometa na žičniški 
pravi. no 

Notranji nadzor opravljajo za to pooblaščene in stroko . 
usposobljene osebe upravljalca žičniške naprave. Pravice in °'^ 
nosti oseb za opravljanje notranjega nadzora ter način izv0]fniiti 
določi upravljalec žičniške naprave s samoupravnim spl°s 

aktom. 

21.č|en .ni. 
Vzdrževalna dela na žičniški napravi opravljajo upravljalci *' t. 

ške naprave in pooblaščene organizacije združenega dela iz 
jega odstavka 22. člena tega zakona. 

Obseg vzdrževalnih del se določi s posebnim predpisom. UP ,lh deli" 

aniu 

Ijalec žičniške naprave mora o vseh opravljenih vzdrževalnih 
voditi dokumentacijo. 

22. člen 
Vsako novo žičniško napravo in žičniško napravo v obratova 

je treba strokovno tehnično pregledati, da se ugotovi, ali je sv 

sobna za obratovanje. re- 
S strokovno tehničnim pregledom (v nadaljnem besedilu- 

gled) se ugotavlja, ali je žičniška naprava opremljena in vzo ^ 
vana v skladu s predpisi in tehničnimi pravili, ki se nanašajo ^ 
konstrukcijo, opremo, vzdrževanje in oskrbljenost ii<-n 

naprave s predpisanimi napravami. -g- 
Sposobnost žičniške naprave za obratovanje ugotavljajo o y e 

nizacije združenega dela, ki jih za to pooblasti republiški ko' . 
za promet in zveze (v nadaljnem besedilu: pooblaščena organ 

cija). 

23. člen fgle 
Pooblaščena organizacija izda o pregledu žičniške na^(jj|9 

potrdilo o sposobnosti za obratovanje. Na podlagi tega P0' 
izda Republiški komite za promet in zveze dovoljenje za ob& g. 
nje žičnice, občinski upravni organ, pristojen za promet pa 0 

Ijenje za obratovanje vlečnice. ctoj'1' 
Veljavnost dovoljenja preteče s potekom roka, ali če pr|S 

inšpektor za promet prepove obratovanje žičniške naprave, y 
Dovoljenje za obratovanje mora biti stalno na žičniški n®P.e \e 
Če žičniška naprava nima dovoljenja za obratovanje, ali 

veljavnost potekla, ne sme obratovati. 
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p 24. člen 
0 

re9led žičnice se mora opraviti enkrat letno, pregled vlečnice 
R |fka ^i leta. 

}j{n?*a iz prejšnjega odstavka se računata od zadnjega pregleda 
^'ske naprave. 

pr ® *ičniška naprava ni obratovala več kot eno leto, mora biti 
gledana pred pričetkom ponovnega obratovanja. 

ta|^ ® i® žičniška naprava utrpela poškodbe, mora biti pregledana 
kak« Po Poškodbi, da se ugotovi, ali so potrebna popravila in p*na so ta p0pravj|a 

p0D
e9led žičniške naprave je obvezen tudi po vsakem večjem pravilu in po rekonstrukciji žičniške naprave. 

2 d 38. člen 
'acii narno kaznijo d° 20.000 din se kaznuje za prekršek organi- 
ške *druženega dela ali druga pravna oseba, če v bližini žični- 
rw naPrave gradi objekte ali naprave, ki ogrožajo varnost pro- na žičniški napravi (8. člen). 
d0 p Prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo 
ali d din tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela 

2 'u9e pravne osebe 
"osa narno kaznii° °d 125. do 2.000 din se kaznuje za prekršek 
lanr eznik, 'e v bližini žičniške naprave gradi objekte ali ave. ki ogrožajo varnost prometa na žičniški napravi. 

p,e 40. člen 
- 0 Put>liški komite za promet in zveze izda natančnejše predpise 
roVa°Premi. vzdževanju in obratovanju žičniških naprav ter zava- 
- 0

nlu njihovega vplivnega območja (5,, 15. in 17. člen); 
drug^Pozorilnih napisih glede vedenja potnikov in svarilnih in 
njen- napisih za gibanje v okolici postaje žičniške naprave in 

^ vplivnem območju (11. člen); 

- o tem, kako se zagotovi, varen prevoz ljudi s tovorno žičnico 
(tretji odstavek 14. člena); 
- o strokovni usposobljenosti oseb, ki delajo na žičniških npravah 
(19. člen); 
- o obsegu vzdrževalnih del, ki jih upravlja upravljalec žičniške 
naprave oziroma pooblaščena organizacija za vzdrževanje žičnic 
(21. člen); 
- določi pooblaščene organizacije združenega dela, ki opravljajo 
strokovno tehnične preglede žičniških naprav (tretji odstavek 22. 
člena). 
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo izda natanč- 
nejše predpise o minimalni opremi za reševanje ljudi, o sredstvih 
za prvo pomoč in o prostorih za reševalce in ponesrečence (četrti 
odstavek 13. člena) in o zdravstvenih pogojih, ki jih morajo izpol- 
njevati osebe, ki delajo na žičniških napravah (19. člen). 

Republiški komite za delo izda natančnejše predpise o varnosti 
pri delu in o varnostnih ukrepih za osebe, ki upravljajo, vzdržujejo 
in popravljajo ali pregledujejo žičniške naprave (5. in 12. člen). 

Kolikor niso v nasprotju s tem zakonom se do sprejema predpi- 
sov iz prejšnjih odstavkov tega člena še nadalje uporabljajo: 
- pravilnik o zdravstvenih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati 
osebe, ki samostojno delajo v strojnem obratu žičnic (Uradni list 
SRS. št. 38/67); 
- pravilnik o tehničnih ukrepih za žičnice (Uradni list SRS, št. 39/ 
67 in 35/68); 
- pravilnik o zavarovanju nevarnih mest ob javnih osebnih žični- 
cah ter o napisih in drugih znakih, opremi in sredstvih za reševa- 
nje in prvo pomoč na takih žičnicah oziroma na smučarskem 
terenu (Uradni list SRS, št. 39/67), razen določb 10. do 19. člena; 
- pravilnik o strokovni usposobljenosti oseb, ki samostojno 
delajo v strojnem obratu žičnic (Uradni list SRS, št. 39/67 in 35/68); 
- odločba o določitvi strokovne delovne organizacije, ki ugotavlja 
sposobnost žičnice za obratovanje (Uradni list SRS, št. 39/67). 

OBRAZLOŽITEV: 

*i'i0(S°n ° varnosti na žičnicah in vlečnicah zavezuje upravljalce 
°6Soh " 

naPrav, da morajo opravljati v določenih časovnih 
Dstrokovno tehnične preglede žičniških naprav. Na 
'»Oen ,P°sl°vne skupnosti za žičnice Slovenije ter po pridobitvi 
s,r°in (0(la za razlskav0 materiala in konstrucij, Fakultete za Ijer) B 

0 in Republiškega prometnega inšpektorata je priprav- 
Cr®9/ert0"09 sPrememb zakona tako, da se strokovno tehnični "r. «■:, °Pravijo po določenem številu opravljenih obratovalnih ' naika, isneje pa po določenem časovnem obdobju. 

S tem bi zakonsko uredili primere obratovanja ob pomanjkanju 
snega, prav tako pa tudi bolje kot sedaj zajeli intenzivno obratova- 
nje v snežno ugodnih sezonah z dolgo dobo obratovanja naprav, 
ki so vezane na snežne razmere. 

Ostale spremembe zakona predstavljajo samo uskladitev 
z zakonom o podjetjih in zakonom o spremembah in dopolnitvah 
o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov 
in republiških organizacij. 
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DODATEK K LOČENIM MNENJEM 

članov strokovne skupine komisije k posameznim rešitvam v delovnem 

osnutku ustave Republike Slovenije z razlagami 

V Poročevalcu štev. 17, z dne 19. 10. 1990 so z gradivom za 
novo slovensko ustavo objavljena tudi ločena mnenja članov 
strokovne skupine komisije za ustavna vprašanja k posamez- 
nim rešitvam v delovnem osnutku ustave Republike Slovenije, 
pri čemer ni bila objavljena zadnja verzija teh ločenih mnenj. 
Izpadla so ločena mnenja člana strokovne skupine magistra 
Matevža Krivica k naslednjim določbam osnutka ustave: 

K 74. in 75. členu: 
74. člen naj se preoblikuje takole: 

»Republika ustvarja pogoje za uresničevanje pravice do dela, ki 
obsega pravico do možnosti zaslužka s svobodno izbranim ali 
sprejetim delom.'Vsakdo lahko prosto izbira poklic. Vsakomur je 
pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto« 

Iz 75. člena naj se črtata pravica do dela in ves tretji odstavek. 
S prenosom tega dvojega na zgoraj predlagani način v 74. člen bi 
se izognili praznemu deklariranju »pravice do dela«, ki je žal ni 
mogoče ekonomsko zagotoviti (kar indirektno sicer pove tretji 
odstavek, ki pa s tem razvrednoti prvega). Formulacijo, kaj obsega 
pravica do dela, sem dobesedno povzel iz mednarodnega pakta 
o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah - formulacija, da 
republika samo »ustvarja pogoje za uresničevanje« te pravice, pa 
je v skladu z 2. členom tega pakta, po katerem se z njim države 
zavezujejo samo, da bodo »skrbele, da bi bilo postopoma dose- 
ženo polno uresničenje pravic, ki so priznane v tem paktu«. 

K 76. členu: 
Preveriti, ali je drugi odstavek v skladu s konvencijo št. 87 

o sindikalnih svoboščinah in varstvu sindikalnih pravic. 

K 82. členu: 
V besedilu bi bilo treba jasno povedati, da ne gre le za kontrolo 
zakonitosti oziroma skladnosti s predpisi, ampak tudi za kontrolo 
smotrnosti n gospodarnosti uporabe javnega denarja. Tako je vsaj 
ta institucija postavljena v v Avstriji in v Nemčiji (Rechnungshof). 

K 84. členu: 
Drugi odstavek naj se črta, če pomeni prejudiciranje morebitne 
konfederalne pogodbe v tem smislu, da bi vnaprej izključeval 
možnost monetarne unije oziroma enotnega denarja v konfedera- 
ciji - razen če je strokovno in politično ta trenutek že povsem 
jasno, da taka varianta za Slovenijo v novenem primeru ne more 
priti v poštev. Morebitne prenagljene odločitve na tem področju, 
ki bi jih bilo kdaj morda treba »jemati nazaj«, lahko Sloveniji zelo 
škodijo - večja skopost in elestičnost ustavnih določb pa najbrž 
ne. 

K 119. in 120. členu: 
Namesto izraza »vojska« naj se kot splošnejši izraz uporablja raje 
izraz »oborožene sile« (če se bodo te delile npr. na redno vojsko, 
teritorialno obrambo itd ). 
Drugi del 119. člena naj se dopolni s podčrtanim besedilom: »na 
podlagi odločitve državnega zbora pa se v primerih in na način, ki 
jih določa ustavni zakon, lahko uporabi tudi za varstvo ustavne 
ureditve, kot pomoč pri varovanju notranjega reda In varnosti ter 
v primeru naravnih nesreč« (povzeto po avstrijski ustavi. 

K naslovu V. poglavja in k 135. členu: 
Med lokalno in funkcionalno (»drugo«) samoupravo je tolikšna 

razlika, da se mi zdi neprimerno oziroma celo nekoliko vsebinsko 

zavajajoče spraviti obe pod skupni naslov »Samouprava« in v is 
poglavje, temveč naj se tu uredi samo lokalna samouprava, > . 
člen pa naj se uvrsti v III. poglavje »Ekonomska in soC'aJ!,|. 
razmerja«. Pri lokalni samoupravi gre vendarle za urejanje lok® 
nih zadev s sredstvi državne oblasti (izdajanje predpisov, upra ja 
delovanje pri izvrševanju teh predpisov itd., le da tega ne "e 

centralna oblast, ampak lokalna oblast - demokratična in deC® 0 
tralizirana. Če nekdo želi pojem države omejiti le na central" 
oblast, je to teoretično sporno, ker sta tudi struktura in delovanj 
lokalne oblasti pač del celotnega državnega mehanizma, delov 

nja oblasti oziroma države v širšem smislu. j 
Definicija v 135. členu, da je občina samoupravna skup"'' 

z lastno oblastjo, je večkratno problematična. Če je občina sa . 
upravna skupnost (kar naj bi bilo nekaj od države povsem raZ'0 
nega), ne pa teritorialna enota države s t. i. lokalno samoup[avi 
kot demokratičnim načinom urejanje lokalnih zadev v drža ' 
potem se sprašujem, v čem naj bi bila kvalitativna razlika 111 

občino kot samoupravno skupnostjo in republiko kot 
v obeh predpise sprejema demokratično izvoljen predstavni 
organ ali pa ljudje neposredno na referendumu, izvršujejo Pa' 
s prisilnimi sredstvi pristojni upravni organi. Sta republiška dav 
rija in policija državna organa, občinska davkarija in ot>^'^|<a 
redarstvo pa »samoupravna« organa (kolikor in kjer bo rePu ' ne 
sploh imela na terenu svoje lastne, od občinskih ločene uPra

heh 
organe doslej jih, razen UNZ, ni imela)? Zame gre v o"" 
primerih za organe državne oblasti (prav tako pri central" 
parlamentu in pri lokalnih predstavniških organih), le na raZ tra, 
ravneh. V centraliziranih državah se je vse upravljalo iz celn J. 
v modernih decentraliziranih državah pa je odločanje decentrai 
rano, a še vedno pretežno s sredstvi državne oblasti (origina 

lokalna samouprava - do neke mere - je obstajala le v sred") 
veku, ob šibki in disperzni državni oblasti). Danes gre v blS

uje 
vendarle za enoten sistem urejanja družbenih zadev, kar dokaz i 
tudi vsestranska povezanost centralnega in lokalnega mehan|Z nj 
odločanja (vsaj njunega oblastvenega dela) v enoten Pra

j(Jll 
sistem, z enotnimi, centralno predpisanimi postopki, z en0 aj- 
centralno predpisanim in organiziranim sodnim varstvom (darj 
nja lokalna samouprava nima več svojega sodstva kot sredni® 
ška) itd. Zato se seveda tudi ne strinjam z dikcijo 135. člena o 
da ima občina lastno oblast. g. 

Predlagam drugačno besedilo 135. člena (k 136. členu pa Pr'|Ce 
minjam, da je brez variantnega dodatka nesmiseln - v P'ak.\y 
prebivalcev v občini vendar po definiciji posega tudi republik • 
»Republika je razdeljena na občine, lahko pa tudi na dr 
lokalne enote, določene z ustavnim zakonom. xe(i 

V lokalnih enotah prebivalci samostojno in na demokrati 
način v skladu z ustavo in zakoni urejajo zadeve loka1in . 
pomena. Demokratično izvoljeni predstavniški organ v.' nii- 
enoti sprejema lokalne predpise, lokalna uprava pa skrbi za 
hovo izvrševanje oziroma jih neposredno izvršuje. _,?) 

Na lokalno upravo se lahko z zakonom (ustavnim zakon?ij|<e 
prenese tudi izvrševanje zakonov in drugih predpisov repub 
Za izvrševanje teh prenesenih nalog mora republika loka 
enotam zagotoviti potrebna sredstva.« 

K 140. členu: 
Pojem »javno pooblastilo« se je doslej uporabljal pri PrerJ. ^al- 

pooblastil za odločanje od državnih organov (centralnih a'' a$a; 
nih) na nedržavne ustanove (šole, podjetja, itd.) ne pa za P' orj|i 
nje pristojnosti od centra na lokalne enote, kjer smo g 
o decentralizaciji in dekoncentraciji. Predlagam, da po "e"Q 
nem ne vnašamo zmede v ustaljeno strokovno terminolog I 
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a. izdajata Skupščina Republike Slovenije in Skupščina SFRJ - Odgovorni urednik: Marjan Gogala - Naslov uredništva: Skupščina Republike Slovenije, Ljubljana, Ma,r 
Ajder, urednik Dragiša Djordjevič, Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd. ntaci)a 

- Tisk DP Delo - Tisk časopisov in revij p o , Titova 35, Ljubljana - Cena posameznega izvoda 10 dinarjev - Letna naročnina kot a 
telefon (061) 217-123 - Glavni in odgovorni urednik Glasila SFRJ: Dragan Ajder, 
i Engelsa 13, telefon (011) 334-148 
obračunava vsake tri mesece. - Ži iro račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana. 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 219-914 
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