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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE RS 

Skupščina Republike Slovenije je na skupni seji vseh zbo- 
rov dne 20. februarja 1991 sprejela naslednjo 

RESOLUCIJO 

O PREDLOGU ZA SPORAZUMNO 
RAZDRUŽITEV SOCIALISTIČNE 
FEDERATIVNE REPUBLIKE 
JUGOSLAVIJE 

i. 
Na temelju trajne in neodtujljive pravice slovenskega 

naroda do samoodločbe, ki je eno od temeljnih načel medna- 
rodnega prava ter veljavnih ustavnih ureditev Republike Slo- 
venije in Socialistične federativne republike Jugoslavije, je bil 
dne 23. decembra 1990. leta v Republiki Sloveniji izveden 
plebiscit za' odločitev, ali naj Republika Slovenija postane 
samostojna in neodvisna država, ki ne bo več združena 
v zvezno državo - SFRJ. 

Z ljudskim glasovanjem na plebiscitu so prebivalci Repu- 
blike Slovenije na pravno veljaven način izrazil svojo politično 
voljo, da postane Republika Slovenija suverena država, ki bo 
imela vso dejansko oblast na svojem ozemlju in bo subjekt 
mednarodnega prava v polnem pomenu. 

Plebiscitna odločitev zavezuje Skupščino Republike Slove- 
nije in vse druge državne organe Republike Slovenije, da 
sprejmejo v šestih mesecih od dneva razglasitve odločitve 
ustavne in druge akte ter ukrepe, ki so potrebni, da Republika 
Slovenija prevzame izvrševanje suverenih pravic, ki jih je 
prenesla na organe SFRJ. Na plebiscitu sprejeta odločitev 
tudi zavezuje Skupščino Republike Slovenije, da začne poga- 
janja o pravnem nasledstvu SFRJ in o bodoči ureditvi medse- 
bojnih odnosov po načelih mednarodnega prava. 

II. 
Skupščina Republike Slovenije naslavlja na Skupščino SR 

Bosne in Hercegovine, Skupščino SR črne gore, Sabor Repu- 
blike Hrvatske, Sobranje SR Makedonije in Skupščino Repu- 
blike Srbije naslednji predlog za sporazumno razdružitev 
SFRJ: 

1. Socialistična federativna republika Jugoslavija se s spo- 
razumom republik razdruži na dve ali več suverenih in neod- 
visnih držav. Nove države, ki nastanejo z razdružitvijo, so 
suverene in imajo vso oblast, vsaka na svojem ozemlju. 
Z dejanjem razdružitve si medsebojno priznajo polno medna- 
rodnopravno subjektiviteto. 

Nove države bodo v skladu s sklepno listino Konference 
o varnosti in sodelovanju v Evropi spoštovale vse medsebojne 
meje, kakor tudi meje vseh držav v Evropi, kot nedotakljive. 

Nove države bodo vzajemno spoštovale ozemeljsko celovi- 

tost vsake od držav. Vzdržale se bodo dejanj, ki niso v skladu, 
s cilji in načeli ustanovne listine Združenih narodov, zlasti pa 
ne bodo storile ničesar, kar bi bilo na škodo ozemeljske 
celovitosti, politične neodvisnosti ali enotnosti katerekoli 
države. Posebej se bodo vzdržale slehernih takšnih dejanj, ki 
bi predstavljala grožnjo s silo ali uporabo sile. 

2. Republike bodo postopek razdružitve izvedle postopno, 
sporazumno in v razumnem roku. Vsa vprašanja v zvezi 
s pravnim nasledstvom (sukcesijo) in druga vprašanja razdru- 
žitve bodo rešena v skladu z veljavnimi pravili mednarodnega 
prava, zlasti s tistimi, ki so povzeta v Dunajski konvenciji 
o pravu mednarodnih pogodb iz leta 1969, v Dunajski konven- 
ciji o nasledstvu držav glede mednarodnih pogodb iz leta 
1978 in v Dunajski konvenciji o nasledstvu držav glede držav- 
nega premoženja, arhivov in dolgov iz leta 1983. 

Postopek razdružitve bo potekal tako, da ne bodo prizadete 
legitimne koristi novih držav in njihovih dosedanjih skupnih 
ustanov, niti koristi tretjih držav in mednarodne skupnosti. 
Morebitne medsebojne spore bodo reševale po miroljubni 
poti in tako, da ne bodo ogrožale mednarodnega miru, varno- 
sti in pravičnosti. Na podlagi načela enakopravnosti strank 
v sporu ter v dobri veri in v duhu sodelovanja si bodo prizade> 
vale doseči pravično rešitev na temelju mednarodnega prava. 

3. Nove države si bodo prizadevale za trajne in instituciona 
lizirane oblike sodelovanja, vključno z ureditvijo medsebojni! 
odnosov v morebitni jugoslovanski konfederativni ali gospo 
darski skupnosti ali kakšni drugi ustrezni povezavi v koris 
svojih narodov oziroma državljank in državljanov. Prizadevale 
si bodo, da bodo z razvijanjem enakopravnega sodelovanja 
pospeševale medsebojno razumevanje in zaupanje, prijatelj- 
ske in dobrososedske odnose, mednarodni mir, varnost in 
pravičnost. Prav tako si bodo prizadevale, da bodo z razvija- 
njem sodelovanja večale blaginjo svojih narodov. Na tej pod- 
lagi bodo razvijale trajne oblike ekonomskega, kulturnega ir 
znanstvenega sodelovanja ter si nudile medsebojno podpore 
pri vključevanju v evropske in svetovne oblike meddržavnegs 
sodelovanja in povezovanja. 

III. 
Republika Slovenija se oblikuje kot samostojna, suveren? 

in neodvisna država. 
Državne meje nove države Republike Slovenije so medna- 

rodno priznane državne meje dosedanje SFR Jugoslavije 
z Republiko Avstrijo, Republiko Italijo in Republiko Madžar- 
sko in meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvatske 
v okviru dosedanje SFRJ. 

IV. 
Skupščina Republike Slovenije obvešča Skupščino SFRJ 

da s to resolucijo začenja postopek za razdružitev SFRJ n; 
dve ali več samostojnih in neodvisnih držav. 

Republike se bodo dogovorile, katere dosedanje funkciji 
federacije bodo v minimalnem obsegu še izvrševale skupne 
med postopkom razdruževanja. 

SKLEP 
vseh zborov Skupščine Republike Slovenije po sprejemu predloga za izdajo zakoni 
o dopolnitvi zakona o skladu skupnih rezerv s predlogom zakona  

O,uib.nop.,l«nl |<,'irSŠ„r"','lke S'°"n"e 

Zbor Združenega dela Skupščine Repu- le" se nas|eanji q prenehanju ve|javnosti zakona o skl« 
blike Slovenije so na svojih sejah dne skupnih rezerv, s katerim se urei 
20. februarja 1991 po sprejemu predlo- xl. „ .... pravno nasledstvo tega sklada, finančr 
ga za izdajo zakona o dopolnitvi zakona Zbori Skupščine Republike Slovenije razmerja obveznosti in pravice po prem 
o skladu skupnih rezerv s predlogom zadolžujejo Izvršni svet Skupščine Repu- h . vejjavnosti teqa zakona. 
zakona na podlagi 260. člena poslovni- blike Slovenije, da v roku treh mesecev 
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SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije ob razpravi 
o obdavčevanju kulturnih del  

Družbenopolitični zbor Skupščine Repu- 
blike Slovenije je na 12. seji 20. 2. 1991 
ob razpravi o obdavčevanju kulturnih 
del na podlagi 260. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Skupščina Republike Slovenije zavezuje 
Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije, da najkasneje do konca aprila 1991 
v skupščinsko proceduro pošlje osnutek 

novega zakona o prometnem davku, po 
številu tarifnih stopenj in višini davčnih 
stopenj podobnega davku na dodano 
vrednost ter brez oprostitev, po predhod- 
ni ureditvi socialnih in kulturnih subven- 
cij na porabniški strani javnih financ. 

SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi predloga 
ustavnih amandmajev XCIX in C k ustavi Republike Slovenije 

Zbor združenega dela Skupščine Repu- 
blike Slovenije je na svoji 14. seji dne 
20. februarja 1991 ob obravnavi predlo- 
ga ustavnih amandmajev XCIX in 
C k ustavi Republike Slovenije na podla- 
gi 260. člena poslovnika Skupščine Re- 
publike Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 

Zbor združenega dela Skupščine Re- 
publike Slovenije nalaga Izvršnemu svetu 
Skupščine Republike Slovenije, naj v so- 

delovanju z ustreznimi ekspertnimi sku- 
pinami pripravi v zvezi z amandmajem 
XCIX, ki opredeljuje nove družbenoeko- 
nomske odnose v Republiki Sloveniji, ce- 
lovito bilanco materialno-finančnih od- 
nosov Republike Slovenije, ki naj vklju- 
čuje: 

a) premoženjsko-pravna razmerja, 
b) račune notranjih terjatev in obvez- 

nosti (javni dolg), 
c) račune terjatev in obveznosti do tuji- 

ne (zunanja zadolžitev), 
d) stanje in stukturo deviznih rezerv 

e) premoženjsko stanje JLA, 
f) vlaganja in terjatve sklada federacije 

za pospeševanje razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in pokrajin, 

g) stanje vlog SRFJ v mednarodnih or- 
ganizacijah (OZN., MODF, UNESCO...) 

h) stanje vlog v mednarodnih finančnih 
institucijah (MMF, MBOR...) 

i) obseg, strukturo in stopnjo izkorišče- 
nosti, odobrenosti mednarodnih posojil, 

j) druge materialne finančne bilance, ki 
zadevajo odnose med posameznimi re- 
publikami SFR Jugoslavije. 

Predlog za izdajo zakon o CENAH s predlogom zakona - ESA 303 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 61. seji 
dne 14. 2. 1991 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKON O CENAH S PREDLO- 
GOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., 267. in 312. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena 
začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije predlaga 
Skupščini Republike Slovenije, da sprejme zakon po skraj- 
šanem postopku, ker je treba za uresničitev memoran- 
duma o stališčih Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije do urejanja gospodarskih odnosov v Jugoslaviji 
in sklepov Skupščine Republike Slovenije k navedenemu 
memorandumu, čim prej prenesti pristojnost na področju 
cen s federacije na republiko s čimer bo Republiki Slove- 
niji omogočeno samostojno oblikovanje cenovne politike 
na vseh področjih. Suverenost na cenovnem področju bo 
Republiki Sloveniji omogočila pripravo lastnega protiinfla- 
cijskega programa. 

Če se zakon ne sprejme po skrajšanem postopku, bo za 
odločitve glede cen vseh pomembnejših proizvodov in 
storitev, kot so npr.: naftni derivati, električna energija, 
zdravila, železniške in PTT storitve ipd., do sprejema pred- 
laganega zakona še nadalje pristojen Zvezni izvršni svet. 
S tem bo v Republiki Sloveniji še za nekaj časa onemogo- 
čeno izvajanje samostojne gospodarske politike na tem 
pomembnem področju. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Maks BASTL, član Izvršnega sveta in republiški sekre- 
tar za tržišče in splošne gospodarske zadeve, 

- Roman KLADOŠEK, podsekretar v Republiškem 
sekretariatu za tržišče in splošne gospodarske zadeve, 

- Fanika MLAKAR, direktorica Zavoda Republike Slove- 
nije za cene. 

Predlog za izdajo zakona o cenah s predlogom zakona bodo 
obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor zdru- 
ženega dela ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravnaval ga 
bo tudi Odbor za splošno gospodarske zadeve na ravni skupš- 
čine kot matično delovno telo. 

poročevalec 3 



POVZETEK 

Ta zakon določa načine pospeševanja razvoja malih in 
srednjih podjetij ter zasebnikov. Definira te gospodarske 
subjekte glede na število zaposlenih in vrsto gospodar- 
ske dejavnosti, ki jo opravljajo. 

Navedeni so temeljni cilji, ki so v povečevanju deleža 

malih in srednjih podjetij ter zasebnikov v ustvarjanju 
družbenega proizvoda in v številu zaposlenih — na 
osnovi zdrave ekonomske logike. Pospeševalna sred- 
stva so v povratni in nepovratni obliki. 

Za kvalitetno izvajanje teh pospeševalnih ukrepov se 
ustanovita dve instituciji in sicer Agencija za pospeševa- 
nje malih podjetij ter zasebnikov ter Sklad za pospeševa- 
nje razvoja malih in srednjih podjetij ter zasebnikov. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o cenah 

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za izdajo zakona o cenah je v 2. točki 

prvega odstavka 321. člena ustave Republike Slovenije, ki 
določa, da Skupščina Republike Slovenije med drugim ureja 
v okviru pravic in dolžnosti republike z zakonom razmerja, ki 
so skupnega pomena za delovne ljudi in občane na področju 
družbene kontrole cen proizvodov in storitev. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 
Zbor republik in pokrajin je 20. decembra 1989 sprejel 

zakon o sistemu družbene kontrole cen, ki je pričel veljati 
konec decembra 1989. leta. S tem zakonom je federacija 
uveljavila ustavno opredelitev iz 281. člena ustave SFRJ, da 
po zveznih organih ureja sistem družbene kontrole cen in 
zagotavlja kontrolo nad cenami za proizvode in storitve, ki so 
pomembni za vso državo. Po tem zakonu je Zvezni izvršni svet 
pristojen za kontrolo cen vseh industrijskih proizvodov (razen 
proizvodov s področja obrti in osebnih storitev, stanovanjsko- 
-komunalne dejavnosti in urejanja naselij in prostora, izobra- 
ževanja, znanosti, kulture in informacij) in vseh pomembnej- 
ših storitev (prevoz blaga in potnikov v železniškem in letal- 
skem prometu, letališke storitve in ptt storitve). 

Republiški zakon o družbeni kontroli cen, ki velja od marca 
1985, vsebuje le nekatera vprašanja o kontroli cen v Republiki 
Sloveniji, tako da skupaj z zveznim zakonom predstavlja 
celoto zakonskega urejanja kontrole cen. 

Skupščina Republike Slovenije je na skupni seji zborov 2. 
julija 1990 sprejela in razglasila Deklaracijo o suverenosti 
Republike Slovenije, s katero je opredelila, da politični, 
gospodarski in pravni sistem Republike Slovenije temeljijo na 
ustavi in zakonih Republike Slovenije. Ustava SFRJ, zvezni 
zakoni in drugi zvezni predpisi veljajo v Republiki Sloveniji, če 
niso v nasprotju z ustavo in zakoni Republike Slovenije. 

Prav tako je bila ob sprejemu zakona o plebiscitu o samo- 
stojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije sprejeta tudi 
obveznost, naj Skupščina Republike Slovenije sprejme 
v šestih mesecih od dneva razglasitve rezultata ustavne in 
druge akte ter ukrepe, ki so potrebni, da Republika Slovenija 
prevzame uresničevanje suverenih pravic, ki jih je prenesla na 
organe SFRJ (4. člen zakona). Menimo, da je med temi akti 
tudi zakon o cenah, saj veljavni republiški zakon iz leta 1985 
ne omogoča urejanja področja cen v celoti. 

Sodimo, da je za samostojno delovanje Republike Slovenije 
treba čim prej sprejeti nov republiški zakon o cenah, saj 
predstavlja eno od temeljnih sredstev suverene gospodarske 
politike, s katerim bi Republika Slovenija s pomočjo cen 
uravnavala gospodarsko politiko. Vodenje samostojne gospo- 
darske politike je namreč nujno povezano tudi s samostojnim 
vodenjem cenovne politike na vseh področjih. Veljavni repu- 
bliški zakon o družbeni kontroli cen tega ne omogoča, saj je 
zasnovan tako, da upošteva temeljne usmeritve iz zveznega 
zakona in ureja vprašanja kontrole cen le za proizvode in 
storitve, ki niso pomembni za vso državo. Takšna zakonska 
rešitev ne omogoča samostojnega vodenja cenovne politike 
na področjih, pomembnih za slovensko gospodarstvo. To bi 
omogočil šele sprejem novega zakona, s katerim bi se pristoj- 
nost za določanje cen vseh proizvodov in storitev, ki se 
proizvajajo oziroma opravljajo v Republiki Sloveniji, prenesla 
na Republiko Slovenijo. 

III. NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE, PO KATERIH SE 
UREJA PODROČJE CEN 

Ob pripravi zakona smo proučili rešitve na področju cen, ki 

veljajo v Avstriji in Italiji. V obeh državah je določanje cen 
urejeno s posebnimi predpisi. Pretežen del cen se v obeh 
državah oblikuje v skladu s tržnimi zakonitostmi, za določene 
cene proizvodov in storitev pa je omogočeno stalno določa- 
nje cen. Organ, pristojen za cene, pa ima v obeh državah 
z zakonom dano možnost, da poseže v oblikovanje cen vseh 
proizvodov in storitev. To so glavne rešitve, iz katerih smo 
izhajali tudi pri pripravi našega zakona. 

Predlog zakona izhaja iz temeljne opredelitve, da podjetja 
in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega 
dela oblikujejo cene prosto po tržnih razmerah. Le za podjetja 
s področja energetske in prometne infrastrukture in za 
podjetja, ki izdelujejo zdravila, je v zakonu predvideno, da 
morajo pred spremembo cen pridobiti soglasje Izvršnega 
sveta Skupščine Republike Slovenije. V vseh omenjenih pri- 
merih gre za dejavnosti posebnega družbenega pomena, kjer 
povsem samostojno oblikovanje cen ne pride v poštev ozi- 
roma so prisotni elementi monopolnega oblikovanja cen. 
Poleg tega predstavljajo stroški navedenih dejavnosti 
pomemben del stroškov tako gospodarstva kot gospodinj- 
stev, povišanje njihovih cen pa povzroči verižno povišanje cen 
v vseh odvisnih panogah oziroma dejavnostih. Tudi v drugih 
državah (Avstrija, Italija, Anglija) so cene teh dobrin admini- 
strativno določene (železnica, pošta, elektrika, nafta). Po 
avstrijskem zakonu o cenah je za določitev cen zdravil poo- 
blaščen zvezni kancler. 

V zakonu so opredeljeni pogoji, v katerih se lahko predpi- 
šejo ukrepi določitve cen, kakor tudi trajanje ukrepa določitve 
cen, pogoji in postopek ob podaljšanju ukrepa in oblike 
ukrepov določitve cen. Ukrepe določitve cen za vse proizvode 
in storitve predpisuje Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije, razen za proizvode in storitve, pri katerih se izplačujejo 
nadomestila, in ob sprostivi blaga iz republiških blagovnih 
rezerv, ko je za določitev cen pooblaščen republiški funkci- 
onar, pristojen za cene in blagovne rezerve. V Avstriji določa 
cene zvezni minister za gospodarstvo, v Italiji pa medministr- 
ski odbor za cene. Trajanje ukrepov določitve cen je omejeno 
na šest mesecev. Enaka rešitev je tudi v avstrijskem zakonu 
o cenah. 

Pristojnost določitve cen za vse proizvode in storitve, ki se 
proizvajajo oziroma opravljajo v Republiki Sloveniji, je 
v zakonu prenesena na Republiko Slovenijo. V veljavnem 
republiškem zakonu so za določitev cen določenih proizvo- 
dov in storitev pristojni tudi izvršni sveti skupščin občin, kar 
se z novim zakonom v celoti prenese v republiško pristojnost. 
Izvršni sveti skupščin občin naj bi bili pristojni za določitev 
cen, le če jih za to s posebnim odlokom pooblasti Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije. 

Za spremljanje in analiziranje gibanja cen in pripravo mnenj 
ob sprejemu ukrepov določitve cen je v zakonu predvidena 
ustanovitev komisije za cene, ki jo sestavljajo predstavniki 
določenih republiških upravnih organov, Gospodarske zbor- 
nice Slovenije in strokovnih inštitucij. Komisija za cene kot 
posvetovalni organ daje strokovna mnenja o politiki cen, 
gibanju cen, učinkih politike cen in predlaganih ukrepih dolo- 
čitve cen pred predložitvijo gradiva v obravnavo Izvršnemu 
svetu Skupščine Republike Slovenije. Komisija za cene je 
predvidena tako v avstrijskem kot v italijanskem zakonu 
o cenah. 

V zakonu je predvideno, da strokovna, analitična in admini- 
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strativno-tehnična dela za komisijo za cene opravlja republi- 
ški upravni organ, pristojen za cene. Od leta 1985 naloge 
s področja cen opravlja Zavod Republike Slovenije za cene. 
Menimo, da se v bodoče lahko te naloge uspešno opravljajo 
v posebnem sektorju pri pristojnem republiškem upravnem 
organu in da zato ne potrebujemo posebnega organa. Tudi 
v tuji zakonodaji razen komisije za cene ni še posebnega 
organa, ki bi opravljal naloge s področja cen, temveč se te 
opravljajo v ministrstvu za gospodarstvo (Avstrija). Zavod za 
cene ukinjajo tudi v Republiki Hrvaški. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
Glede na to da ureditev cen temelji na tržnem oblikovanju, 

uresničevanje predlaganega zakona ne bo imelo finančnih 
posledic v podjetjih, pač pa se bo povečal obseg strokovno 
analitičnih nalog v Republiškem sekretariatu za tržišče in 
splošne gospodarske zadeve. Menimo, da bo treba po uvelja- 
vitvi zakona dodatno zaposliti 4-5 strokovnih delavcev za 
spremljanje stanja na posameznih področjih, ki so po doseda- 
nji zakonski ureditvi v zvezni in občinski pristojnosti. Do sedaj 
naloge na področju cen opravljajo trije delavci. 

PREDLOG ZAKONA o cenah 

1. člen 
Podjetja in druge pravne osebe ter nosilci^ samostojnega 

osebnega dela oblikujejo cene prosto po tržnih razmerah, 
razen če s tem zakonom ali z drugimi predpisi ni drugače 
določeno. 

2. člen 
Ta zakon ureja določanje cen proizvodov in storitev na 

slovenskem trgu v primerih, ko se cene proizvodov in storitev 
ne oblikujejo prosto po tržnih razmerah, ter določa pravice in 
obveznosti organov pri določanju cen. 

3. člen 
Kot ukrep določitve cen se lahko predpišejo najvišje cene, 

način oblikovanja cen in pridobitev soglasja k cenam. 

4. člen 
Podjetja in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega 

osebnega dela, ki opravljajo dejavnost na področju elektrogo- 
spodarstva, proizvodnje in prometa z naftnimi derivati in 
zemeljskega plina, proizvodnje zdravil za humano uporabo, 
železniškega prometa (prevoz potnikov), poštnega, telegraf- 
skega in telefonskega prometa (pismo, dopisnica, telegrafski 
in telefonski impulz), morajo pred spremembo cen pridobiti 
soglasje Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije. 

Soglasje je treba izdati najpozneje v 30_dneh od dneva, ko je 
bil poslan zahtevek za spremembo cen. Če Izvršni svet Skupš- 
čine Republike Slovenije ne izda soglasja v predpisanem 
roku, se šteje, da je izdal soglasje. 

Če se cene proizvodov in storitev iz prvega odstavka tega 
člena urejajo s posebnim zakonom, se na določanje cen teh 
proizvodov in storitev prvi odstavek tega člena ne nanaša. 

5. člen 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije lahko določi 

cene posameznih proizvodov in storitev, če nastanejo ali 
utegnejo nastati hude motnje na trgu in pri gibanju cen teh 
proizvodov in storitev oziroma zaradi preprečitve monopol- 
nega oblikovanja cen in drugih skupnih načinov oblikovanja 
cen. 

6. člen 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije lahko določi 

cene za vse proizvode in storitve, če nastanejo v razmerjih na 
trgu in pri gibanju cen proizvodov in storitev tako velike 
motnje, da onemogočajo uresničevanje sprejete gospodarske 
politike, vendar mora o tem takoj obvestiti Skupščino Repu- 
blike Slovenije. 

7. člen 
Ukrep določitve cen lahko traja najdlje šest mesecev, razen 

za proizvode in storitve iz 4. člena tega zakona. 
Ce med trajanjem ukrepa ne prenehajo razlogi, zaradi kate- 

rih je bil ukrep sprejet, se lahko ukrep določitve cen podaljša, 
pri čemer se vsakih šest mesecev znova ugotavljajo razlogi za 
njegovo podaljšanje. 

O podaljšanju ukrepa določitve cen iz 5. in 6. člena tega 
zakona mora Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije takoj 
obvestiti Skupščino Republike Slovenije. 

8. člen 
Cene proizvodov in storitev, pri katerih se izplačujejo nado- 

mestila, da se ublažijo cenovne razlike zaradi tržnih neskladij 
in zaščite domačih proizvajalcev oziroma potrošnikov, določa 
republiški funkcionar, pristojen za cene. Pred določitvijo cen 
mora pridobiti soglasje pristojnega republiškega upravnega 
organa. 

9. člen 
Ob sprostitvi blaga iz republiških blagovnih rezerv določa 

cene sproščenega blaga in cene izdelkov iz tega blaga repu- 
bliški funkcionar, pristojen za blagovne rezerve. 

10. člen 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije določa kmetij- 

ske proizvode, za katere se predpisujejo zaščitne cene, in 
višino teh cen. 

11. člen 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije lahko zaradi 

smotrnosti, hitrejšega postopka, enostavnosti in varčevanja 
stroškov z odlokom prenese pristojnosti za določanje cen iz 5. 
člena tega zakona na izvršne svete skupščin občin za dolo- 
čene proizvode in storitve, ki so lokalnega pomena. 

12. člen 
Za spremljanje in analiziranje gibanja cen in pripravo mnenj 

ob sprejemu ukrepov določitve cen, ki jih lahko sprejema 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije po tem zakonu, se 
pri republiškem upravnem organu, pristojnem za cene, usta- 
novi komisija za cene, ki jo vodi republiški funkcionar, pristo- 
jen za cene. 

Komisijo za cene sestavljajo predstavniki republiških uprav- 
nih organov, pristojnih za energetiko, kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, industrijo in gradbeništvo, promet in zveze, 
zdravstveno in socialno varstvo ter turizem in gostinstvo, 
predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije in dva predstav- 
nika strokovnih inštitucij. 

Strokovna, analitična in administrativno tehnična dela za 
komisijo za cene opravlja republiški upravni organ, pristojen 
za cene. 

13. člen 
Zahtevki za spremembo ukrepov določitve cen se vlagajo 

pri republiškem upravnem organu, pristojnem za cene. 
Republiški funkcionar, pristojen za cene, lahko pri pripravi 

ukrepov določitve cen zahteva informacije o vsem, kar je 
potrebno za določanje cen. Zahtevek se z vso dokumentacijo 
predloži komisiji za cene v presojo. 

Republiški funkcionar, pristojen za cene, lahko predpiše 
obveznost pošiljanja podatkov o cenah za vse proizvode in 
storitve, kadar potrebuje te podatke za spremljanje gibanja 
cen. 

14. člen 
Z denarno kaznijo od 300.000 do 450.000 dinarjev se kaznu- 

jejo za prekršek podjetje in druga pravna oseba in nosilec 
samostojnega osebnega dela, ki cen ne oblikujejo v skladu 
z ukrepi določitve cen (4., 5., 6., 8. in 9. člen zakona ). 

Z denarno kaznijo od 30.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje 
za prekršek tudi odgovorna oseba v podjetju oziroma v drugi 
pravni osebi, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

15. člen 
Z denarno kaznijo od 25.000 do 50.000 dinarjev se kaznu- 
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jejo za prekršek podjetje in druga pravna oseba in nosilec 
samostojnega osebnega dela, če ne pošljejo zahtevanih 
podatkov oziroma pošljejo napačne podatke (13. člen za- 
kona). 

Z denarno kaznijo od 3.500 do 5.000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba v podjetju oziroma v drugi 
pravni osebi, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

16. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon o druž- 
beni kontroli cen (Uradni list SRS, št. 9/85). 

17. člen 
Predpisi o ukrepih določitve cen, ki so bili sprejeti na 

podlagi zakona o družbeni kontroli cen (Uradni list SRS, št. 9/ 
85), se prenehajo uporabljati 30.5.1991. 

18. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehata veljati druga 

alinea 8. točke 16. člena in tretji odstavek 24. člena zakona 
o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih 
organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih 
služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (Uradni list 
SRS, št. 5/80, 12/82, 9/85, 14/86, 37/87 in 24/90). 

19. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV: 

Temeljno načelo zakona je, da se cene vseh proizvodov in 
storitev oblikujejo prosto po tržnih razmerah, razen, če je 
v samem zakonu ali drugih predpisih, ki urejajo posamezna 
področja, določeno, da za oblikovanje cen posameznih proiz- 
vodov in storitev veljajo določene omejitve. Sprejem posebne 
zakonodaje je predviden na posameznih področjih družbenih 
dejavnosti, zato v zakonu o cenah teh dejavnosti ne obravna- 
vamo posebej, saj predvidevamo, da bodo področni zakoni 
poleg ostalih zadev vsebovali tudi vprašanja urejanja cen. 
Urejanje cen v teh področjih ima svoje posebnosti (nacionalni 
programi, proračunsko financiranje), ki so povezane s celovi- 
tim delovanjem celotne dejavnosti, zato menimo, da mora biti 
to vprašanje kompleksno urejeno v področni zakodaji. 

2. člen vsebuje določilo, da se s tem zakonom urejajo cene 
proizvodov in storitev v primerih, ko se te ne oblikujejo prosto 
po tržnih razmerah ter določajo pravice in obveznosti orga- 
nov, ki sodelujejo pri določanju cen. 

V 3. členu so opredeljene oblike ukrepov določitve cen, ki 
jih lahko sprejme Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, 
kadar se odloči za poseganje na področju cen. Predvidene so 
tri oblike (najvišje cene, način oblikovanja cen in pridobitev 
soglasja k cenam), ki po naši oceni zadoščajo za poseganje 
na področju cen, kadar nastopijo z zakonom predvideni raz- 
logi. V dosedanjih zakonskih rešitvah so bili kot ukrepi predvi- 
deni še predhodno obveščanje in vračanje cen, vendar je 
njihovo izvajanje bilo zapleteno in brez pričakovanih učinkov, 
sam ukrep pa je velikokrat povzročil več stroškov kot koristi 
(npr. pri vračanju cen so bili stroški zaradi popisa zalog pri 
proizvajalcih in v trgovini veliko večji od dejanskega znižanja 
cen). 

V 4. členu je za določene proizvode in storitve s področja 
gospodarske in prometne infrastrukture in za zdravila predpi- 
sano dajanje soglasja k cenam s strani Izvršnega sveta Skupš- 
čine Republike Slovenije. Po dosedanji veljavni zvezni zako- 
nodaji so to področja, za katera so morala podjetja izdelati 
skupna oziroma tržna merila, na katera je dal soglasje Zvezni 
izvršni svet, predno so jih podjetja pričela uporabljati. V vseh 
navedenih dejavnostih oziroma proizvodih in storitvah gre za 
dejavnosti širšega družbenega pomena, nad čigar oblikova- 
njem cen mora imeti pregled država. Predvsem za to, ker so to 
proizvodi in storitve, katerih cene pomembneje vplivajo na 
stroške celotnega gospodarstva in večine prebivalstva. Cene 
v teh dejavnostih so nadzirane tudi v drugih državah. Za ukrep 
soglasja k cenam smo se odločili iz razloga, ker bodo nosilci 
oblikovanja cen poleg cenika dolžni posredovati tudi obrazlo- 
žitev, katere elemente so upoštevali pri pripravi predloga za 
spremembo cen. To pomeni, da bo vsak predlog moral vsebo- 
vati tudi utemeljitev, na podlagi katere bo Izvršni svet Skupš- 
čine Republike Slovenije lahko presodil upravičenost predla- 
ganega dviga cen. 

5. člen daje Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije 
možnost, da poseže na cene posameznih proizvodov in stori- 
tev, če ugotovi, da je prišlo do pomembnejšega odstopanja 
v gibanju cen, če so prisotni elementi monopolnega oblikova- 
nja cen ali drugi načini skupnega oblikovanja cen (npr. 
cenovni vodje). Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
lahko na podlagi tega člena sprejme enega od predvidenih 
ukrepov določitve cen iz 3. člena. 

V 6. členu je Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slove- 
nije dano pooblastilo, da poseže po splošni zamrznitvi cen, 

kadar pride na trgu do takšnih razmer, ki onemogočajo izvaja- 
nje sprejete ekonomske politike oziroma programa. Ocenju- 
jemo, da je takšno pooblastilo v zakonu treba predvideti za 
izjemne primere. To pooblastilo ima Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije tudi v obstoječem zakonu, vendar ga je 
v zadnjih petih letih uporabil le za pet mesecev, (konec leta 
1987), pa še to ne povsem v celoti, saj je že kmalu po sprejemu 
ukrepa pričel s postopnim izvzemanjem posameznih proizvo- 
dov in storitev iz stanja zamrznitve cen. 

7. člen določa trajanje ukrepov določitve cen, ki je omejeno 
na največ šest mesecev, razen za proizvode in storitve iz 4. 
člena, na katere se ta omejitev ne nanaša. Trajanje ukrepa 
določitve cen se lahko po preteku šestih mesecev tudi 
podaljša, če razlogi, zaradi katerih je bil ukrep sprejet, v tem 
času niso bili odpravljeni. 

V 8. in 9. členu je dano pooblastilo republiškemu funkci- 
onarju, pristojnemu za cene in blagovne rezerve, da določa 
cene proizvodov, pri katerih se izplačujejo nadomestila 
z namenom blažitve cenovnih razlik zaradi tržnih neskladij in 
zaščite domačih proizvajalcev oziroma potrošnikov in v pri- 
meru sprostitve blaga iz republiških blagovnih rezerv. Dose- 
daj to ni bilo zakonsko urejeno, ocenjujemo pa, da mora 
v vseh primerih, ko se politika cen podpira s posebnimi 
finančnimi sredstvi, biti dana tudi možnost na vplivanje obli- 
kovanja končne cene. Trenutno se nadomestila izplačujejo pri 
mleku in živini. 

V 10. členu je Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slove- 
nije dano pooblastilo, da določa kmetijske proizvode, za 
katere se predpisujejo zaščitne cene in višino teh cen. Namen 
določanja zaščitnih cen je zagotavljanje ekonomske varnosti 
kmetijskim proizvajalcem. Zaščitne cene naj bi se določale na 
ravni, ki bo kmetijske proizvajalce stimulirala za obseg proiz- 
vodnje, ki ga želimo doseči v skladu s sprejetimi razvojnimi 
usmeritvami. Osnovni namen določanja zaščitnih cen mora 
biti ekonomska zaščita kmetijskih proizvajalcev v primerih, ko 
odkupne - tržne cene padejo pod raven zaščitnih cen. Zaš- 
čitne cene naj bi se določale za proizvode, ki so pomembni za 
preskrbo slovenskega tržišča. To so prav gotovo naslednji 
proizvodi: pšenica, koruza, oljnice, sladkorna pesa, živina in 
mleko. Zaščitne cene je treba določati pravočasno - pred 
setvijo in pred žetvijo za poljedelske proizvode, zaščitne cene 
živinorejskih proizvodov pa je treba tekoče prilagajati nasta- 
lim stroškom. Poleg višine zaščitnih cen bi bilo treba določiti 
tudi količine, ki bodo odkupljene po teh cenah. Po mnenju 
Republiškega sekretariata za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano to naj ne bi bil predmet zakona o cenah, temveč zakona 
o tržnem redu, ki ga bo treba čimprej pripraviti. 

Z 11. členom je Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slo- 
venije omogočeno, da lahko prenese pristojnost za določanje 
cen za določene proizvode in storitve, ki so lokalnega 
pomena, na izvršne svet skupščin občin. Po sedaj veljavnem 
zakonu je pristojnost za sprejem ukrepov neposredne kon- 
trole cen razdeljena na republiško in občinsko pristojnost. 
Tako so v 5. členu zakona o družbeni kontroli cen (Uradni list 
SRS, št. 9/85) določeni proizvodi in storitve, za katerih spre- 
jem ukrepov nesporedne kontrole cen so pristojni izvršni sveti 
skupščin občin. Od vseh naštetih proizvodov in storitev v 5. 
členu navedenega zakona so v obdobju zadnjih treh let 
občine določale le cene osnovnih komunalnih storitev, stana- 
rin in delno mestnega prometa, medtem ko so se cene vseh 
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ostalih proizvodov in storitev oblikovale samostojno. Doseda- 
nja ureditev, po kateri so bili proizvodi in storitve, za katere so 
lahko sprejemali ukrepe neposredne kontrole cen izvršni sveti 
skupščin občin, v zakonu točno navedeni, se je pokazala kot 
neustrezna. Točna opredeljenost proizvodov in storitev iz 
občinske pristojnosti je namreč onemogočala razširitev kon- 
trole cen tudi na druge proizvode in storitve lokalnega 
pomena, ki v zakonu niso bili opredeljeni. Predlagana rešitev 
daje Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije mož- 
nost, da z odlokom prenaša pristojnost na izvršne svete 
skupščin občin za tiste proizvode in storiteve, za katere bo 
ocenil, da je treba sprejeti ukrepe določitve cen, vendar pa bo 
odločitev o sprejemu ukrepa zaradi upoštevanja lokalnih 
posebnosti prepustil izvršnim svetom skupščin občin. 

12. člen predvidena ustanovitev komisije za cene kot posve- 
tovalnega organa republiškega funkcionarja, pristojnega za 
področje cen, preden bo predloge posredoval na Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije. Namen komisije je oblikova- 
nje mnenj do posameznih predlogov, medtem ko odločitve 
sprejema Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije oziroma 
republiški funkcionar, odgovoren za področje cen. 

V 13. členu je opredeljeno vlaganje zahtevkov in dano 
pooblastilo republiškemu funkcionarju, odgovornemu za 

področje cen, da od nosilcev oblikovanja cen pridobi vse 
potrebne podatke, ki jih potrebuje za določanje cen oziroma 
za spremljanje gibanja cen. Tako pooblastilo najdemo tudi 
v tuji zakonodaji. 

V členih 14 in 15 so opredeljene kazenske določbe, ki so 
vsklajene z zadnjimi spremembami republiškega zakona 
o prekrških. 

S 16. členom preklicujemo veljavnost trenutno veljavnega 
republiškega zakona o družbeni kontroli cen. 

V 17. členu je določen rok veljavnosti predpisov o ukrepih 
določitve cen, ki so bili sprejeti na podlagi zakona o družbeni 
kontroli cen, katerega veljavnost se preklicu je s 16. členom. 
Trenutno so v veljavi samo predpisi o določitvi najvišjih cen 
osnovnih komunalnih storitev in stanarin, ki so jih sprejeli 
izvršni sveti skupščin občin, medtem ko se vse cene iz repu- 
bliške pristojnosti oblikujejo samostojno. 

Z 18. členom se iz zakona o organizaciji in delovnem 
področju republiških upravnih organov in republiških organi- 
zacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupš- 
čine SR Slovenije črtajo dela in naloge Zavoda SR Slovenije 
za cene. Naloge na področju cen se bodo od uveljavitve 
zakona opravljale v okviru sektorja republiškega upravnega 
organa, pristojnega za področje cen. 

Osnutek zakona o PRIVATIZACIJI PODJETIJ — ESA 147 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 56. seji 
dne 31. 1. 1991 določil besedilo: 

- OSNUTKA ZAKONA O PRIVATIZACIJI, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 

215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. čjena začas- 
nega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 

kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Jože MENCINGER, podpredsednik Izvršnega 
sveta Skupščine Republike Slovenije, 

- Lojze JANKO, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za zakonodajo, 

- Izidor REJC, član Izvršnega sveta in republiški sekre- 
tar za industrijo in gradbeništvo, 

- Maks BASTL, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za tržišče in splošne gospodarske zadeve. 

Osnutek zakona o privatizaciji podjetij bodo obravnavali 
Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela 
ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravnavala ga bo tudi 
Komisija za preobrazbo družbene in zadružne lastnine kot 
matično delovno telo. 

OSNUTEK ZAKONA o privatizaciji podjetij 

1. člen 
(1) Ta zakon ureja: 
- lastninsko preoblikovanje podjetij z družbenim kapitalom 
- vlogo Agencije Republike Slovenije za privatizacijo (v 

nadaljnjem besedilu: Agencija) in Sklada Republike Slovenije 
za razvoj (v nadaljnjem besedilu: Sklad) pri preo blikovanju 
podjetij z družbenim kapitalom. 

Podjetje z družbenim kapitalom 

2. člen 

(1) Podjetja z družbenim kapitalom (v nadaljnjem besedilu: 
podjetje) so po tem zakonu podjetja v družbeni lastnini, 
podjetja v mešani lastnini in sestavljene oblike podjetij, kadar 
te pri svojem poslovanju uporabljajo družbeni kapital. 

(2) Podjetja z družbenim kapitalom so po tem zakonu tudi 
organizacije združenega dela in delovne skupnosti, ki oprav- 
ljajo gospodarsko dejavnost in se še niso organizirale kot 
podjetja. 

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

družbenega pomena na področjih prometa in zvez, energe- 
tike, vodnega gospodarstva, komunalnih dejav nosti in stano- 
vanjskega gospodarstva; 

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

- zavarovalnice. 

(2) Če tako določi poseben zakon, se ta zakon uporablja 
tudi za preoblikovanje podjetij in organizacij iz tega člena. 

Družbeni kapital 

4. člen 
1(1) Družbeni kapital je po tem zakonu razlika med vred- 

nostjo sredstev (celotne aktive) podjetja ter vrednostjo obvez- 
nosti podjetja, vključno z obveznostmi do pravnih in fizičnih 
oseb na podlagi njihovih trajnih vlog v podjetje. 
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II. PREOBLIKOVANJE PODJETJA 

5. člen 
(1) Preoblikovanje podjetja po tem zakonu pomeni spre- 

membo podjetja z družbenim kapitalom v kapitalsko družbo 
in hkratno določitev lastninskih upravičenj nad celotnim kapi- 
talom podjetja. 

(2) Podjetje se po tem zakonu lahko preoblikuje v družbo 
z omejeno odgovornostjo ali delniško družbo. 

(3) Preoblikovanje podjetja se izvede s prenosom navadnih 
delnic na Sklad oziroma z delno ali popolno privatizacijo po 
metodah, ki jih določa ta zakon. Pri popolni privatizaciji se na 
Sklad prenesejo denarna ali druga sredstva ali pravice v višini 
kupnine za podjetje, pri delni privatizaciji pa tudi delnice 
podjetja, skladno z izbrano metodo privatizacije. 

(4) Stroške postopkov preoblikovanja nosi podjetje, če ni 
s pogodbo določeno drugače. 

(5) Namera podjetja, da se preoblikuje v družbo, mora biti 
objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije in v sredstvih 
javnega obveščanja pred uporabo katerekoli metode iz tega 
zakona. 

Ocena vrednosti podjetja 

6. člen 
(1) Za preoblikovanje podjetja po metodah tega zakona je 

potrebna predhodna ocena vrednosti podjetja, razen v prime- 
rih, ki jih določa ta zakon. 

(2) Oceno vrednosti podjetja opravljajo posamezniki in 
organizacije, ki jim Agencija izda licenco (v nadaljevanju: 
ocenjevalci) v skladu s Standardi in načeli ocenjevanja vred- 
nosti podjetij, ki jih predpiše Agencija. 

(3) Kadar se preoblikovanje izvede z uporabo avtonomnih 
metod, se transakcija izvede po ocenjeni vrednosti podjetja. 

(4) Kadar se preoblikovanje izvede z uporabo drugih metod, 
lahko cena, po kateri se izvede transakcija, odstopa od oce- 
njene vrednosti podjetja. 

(5) V vseh podjetjih se mora ocena vrednosti opraviti 
z metodo vrednosti neto aktive ob predpostavki poslujočega 
podjetja. Navodila za uporabo te metode izda Agencija. 

(6) V podjetjih z več kot 50 zaposlenih ali z vrednostjo 
družbenega kapitala nad 3.000.000 nemških mark (v nadalje- 
vanju DEM) se mora ocena vrednosti opraviti najmenj po dveh 
metodah, pri čemer se mora uporabiti tudi ena od prospektiv- 
nih metod. 

(7) Kadar je pri avtonomnih metodah preoblikovanja ocena 
vrednosti s strani ocenjevalca nižja od ocene vrednosti po 
metodi vrednosti neto aktive ob predpostavki poslujočega 
podjetja, mora podjetje pred transakcijo dobiti soglasje Agen- 
cije. Agencija lahko zahte va, da podjetje izbere drugo 
metodo preoblikovanja ali opravi javni razpis. 

III. VARSTVO PRAVIC BIVŠIH LASTNIKOV 
IN NJIHOVIH DEDIČEV 

7. člen 
(1) S tem zakonom se ureja zavarovanje zahtevkov, ki jih 

imajo bivši lastniki, njihovi dediči, zadruge in zadružne zveze 
in njihovi pravni nasledniki (v nadaljnjnem besedilu: upravi- 
čenci) za vračanje premoženja, ki jim je bilo odvzeto, do 
podjetij, ki se želijo preoblikovati. 

(2) Določbe tega zakona ne posegajo v pravice upravičen- 
cev do vrnitve premoženja iz prejšnjega odstavka v skladu 
s predpisi o denacionalizaciji in o zadrugah. 

8. člen 
(1) Z objavo iz petega odstavka 5. člena tega zakona mora 

podjetje pozvati upravičence, da v roku 60 dni od objave 
oglasa najavijo morebitne zahtevke do podjetja. 

9. člen 
(1) Podjetje mora predložiti pristojnemu organu kopijo 

oglasa z navedbo sredstva javnega obveščanja, v kateri je bil 
objavljen. 

10. člen 
(1) Upravičenci morajo zahtevek najaviti pristojnemu 

organu s pismeno vlogo v dveh izvo dih. 
(2) Zahtevek iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati 

podatke o pravnem temelju odvzema premoženja, podatke 
o premoženju, na katero se zahtevek nanaša ter podatke 
o tem, v kateri obliki in v kakšni višini se zahteva vrnitev 
premoženja. 

(3) Pristojni organ v roku 15 dni po izteku roka za najavo 
zahtevka podjetje obvesti o najavi zahtevkov ali izda potrdilo, 
da nihče ni najavil zahtevka. 

11. člen 
(1) Podjetje sme nadaljevati s postopkom preoblikovanja na 

podlagi potrdila iz tretjega odtavka prejšnjega člena. 
(2) Ce je bil zahtevek pravočasno najavljen, lahko podjetje 

s postopkom preoblikovanja nadaljuje šele po pravnomočno- 
sti akta, s katerim je bilo odločeno o zahtevku po post opku, ki 
ga določajo predpisi o denacionalizaciji. 

12. člen 
(1) Ne glede na drugi odtavek prejšnjega člena lahko 

podjetje nadaljuje s preoblikovanjem na podlagi dovoljenja 
Agencije, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev: 

- če podjetje z listinami dokaže, da ne razpolaga z nepre 
mičnino ali z drugimi sredstvi, na katere je bil najavljei 
zahtevek in da jih ni odsvojilo ali vložilo po uvel javitvi teg 
zakona, 

- če podjetje in upravičenec skleneta sporazum o zavare 
vanju pravic iz zahtevka, ki ga odobri Agencija, 

- če podjetje nepremičnino, ki je predmet zahtevka, izločf! 
iz svojega premoženja in jo neodplačno prenese v fiduciarnc 
last občine, kjer se nepremičnina nahaja, 

- če podjetje delnice, ki so bile predmet zahtevka, prenese 
s sklepom o preoblikovan ju v fiduciarno last občine, kjer ime 
podjetje sedež, v vrednosti, ki ustreza višini zahtevka. 

13. člen 
(1) Podjetje izloči nepremičnino iz 3. alineje prejšnjega 

člena iz svojega premoženja tako, da jo prenese na občine 
s pisnim pravnim poslom. Na podlagi tega posla odpiše izlo- 
čeno sredstvo in ustrezno zmanjša družbeni kapital. 

(2) Podjetje ima pred drugimi pravico izločeno nepremič 
nino vzeti v najem ali zakup. Zakupno pogodobo sklene 
podjetje z občino z veljavnostjo do dokončne odločitve o zah 
tevku upravičencev, vendar najmanj za 3 leta. 

(3) Po dokončni odločitvi o zahtevku upravičenca izroč 
občina v skladu z odločbo nepre mičnino ter najemnine 
z ostalimi koristmi, zmanjšano za stroške, upravičencu ozi 
roma se nepremičnina proda na javni dražbi, razlika pa se pe 
poravnavi stroškov nakaže Skladu. 

14. člen 
(1) Podjetje prenese delnice iz 4. alinee 12. člena v fiduci 

arno last občine in za njihovo nominalno vrednost zmanjš; 
družbeni kapital. 

(2) Po dokončni odločitvi o zahtevku upravičenca izročj 
občina v skladu z odločbo delnice z ostalimi koristmi upravi1 

čencu oziroma Skladu. 

IV. METODE PREOBLIKOVANJA 

15. člen 
(1) Podjetje samostojno izbira metode preoblikovanja p< 

tem zakonu. 
(2) Kadar podjetje metode medsebojno kombinira, pogoj 

za uporabo posamezne metode veljajo za tisti del družbenegi 
kapitala, ki se po takšni metodi preoblikuje. 

(3) Kadar podjetje metode medsebojno kombinira, daj1 

k izbiri metod soglasje Agencija. 

1. Avtonomne metode 

16. člen 
(1) Preoblikovanje je avtonomno, kadar ga začne in izvec 

podjetje samo brez sodelovanja Agencije. 
(2) Avtonomne metode preoblikovanja so: 
- avtonomna privatizacija 
- avtonomna dokapitalizacija 
- prenos navadnih delnic na Sklad 

Postopek pri avtonomnih metodah 
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17. člen 
(1) Podjetje mora pred vpisom v sodni register pridobiti 

soglasje Agencije. 
(2) K vlogi za soglasje mora podjetje priložiti: 
- akt o preoblikovanju, 
- predlog statuta, 
- oceno vrednosti podjetja, 
- listine o uporabljenih popustih, 
- listine, s katerimi podjetje prenaša lastniška upravičenja 

na Sklad, 
- listine, s katerimi se zavaruje plačilo kupnine Skladu pri 

prodaji podjetja. 
(3) Agencija je dolžna preveriti ali je preoblikovanje uskla- 

jeno s predpisi. 
(4) Agencija izda pisno soglasje, kadar je preoblikovanje 

v skladu s predpisi in to pošlje podjetju v 30 dneh od prejema 
popolne vloge. 

(5) Če je vloga nepopolna, zahteva Agencija v 30 dneh od 
prejema vloge, da jo podjetje dopolni v določenem roku. 

(6) Agencija zavrne izdajo soglasja, kadar je preoblikovanje 
v nasprotju s predpisi; o taki odločitvi mora v 30 dneh po 
prejemu popolne vloge pisno obvestiti podjetje. 

(7) Če Agencija ne izda pisnega soglasja oziroma ne zavrne 
izdajo soglasja v 30 dneh po prejemu popolne vloge, se šteje, 
da je preoblikovanje izvedeno v skladu s predpisi in se 
podjetje lahko vpiše v sodni register brez pisnega soglasja. 

1.1. Avtonomna privatizacija 

18. člen 
(1) Pri avtonomni privatizaciji izda podjetje na osnovi obsto- 

ječega družbenega kapitala navadne delnice in jih proda 
zaposlenim v podjetju ter domačim fizičnim osebam oziroma 
pravnim osebam, ki so vsaj 51% v lasti domačih fizičnih oseb, 
pri čemer gre kupnina od prodaje Skladu, za neodkupljeni del 
družbenega kapitala pa izda Skladu odkupljive prednostne 
delnice. 

(2) S statutom podjetja se lahko določi, da so navadne 
delnice prenosljive ali prenosljive z omejitvami. Kadar se 
s statutom določi prenosljivost delnic z omejitvami, se mora 
hkrati predvideti obveznost podjetja, da od zaposlenih take 
delnice, pod s statutom določenimi roki in pogoji, podjetje 
odkupuje nazaj. 

Pogoji za avtonomno privatizacijo 

19. člen 
(1) Pogoj za izvedbo avtonomne privatizacije je: 
- da znaša nominalna vrednost vplačanih delnic skupaj 

s popusti vsaj 10% družbenega kapitala, 
- da delnice po tej metodi vplača več kot tretjina delavcev, 

zaposlenih v podjetju, 
- da imajo zaposleni v podjetju v lasti skupaj več kot 

polovico navadnih delnic iz prvega odstavka 18.člena tega 
zakona, 

- da se za prodajo delnic izven kroga zaposlenih in upoko- 
jencev podjetja opravi javni razpis. 

(2) Za vplačilo delnic v gotovini se šteje: 
- gotovinska vplačila, 
- vplačila v podjetje za nakup delnic pred preoblikovanjem, 
- zamenjava obveznic ali drugih vrednostnih papirjev v del- 

nice, če se tako določi s sklepom o preoblikovanju, in če tako 
odloči imetnik vrednostnega papirja. 

(3) Podjetje pri avtonomni privatizaciji ne sme kreditirati 
nakupa delnic, niti kupcem dajati kakršnihkoli jamstev za 
kredite za nakup delnic. 

20. člen 
(1) Sredstva, vložena za nakup začetnega števila delnic, se 

zbirajo na posebenem računu podjetja, to pa jih vplača 
Skladu najkasneje v roku 30 dni po vpisu preoblikovanja 
v sodni register. 

Financiranje avtonomne privatizacije 

21. člen 
(1) Neodkupljeni družbeni kapital se prenese na' Sklad 

v obliki odkupljivih prednostnih delnic. 

22. člen 
(1) Odkupljiva prednostna delnica po tej metodi: 
- glasi na ime Sklada, 
- ni prenosljiva brez soglasja podjetja, 
- 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 prenehanju podjetja, pri povečanju ali zmanjšanju 
kapitala in prodaji, vlaganju ali zakupu znatnega dela sred- 
stev; pri osta lih vprašanjih nima glasovalnih pravic, 

- daje Skladu prednostno pravico do letne dividende 
v višini 2% od njene nominalne 

vrednosti pred izplačilom dividend za navadne delnice, 
- daje v primeru stečaja ali likvidacije pravico do poplačila 

nominalne vrednosti delnice pred poplačilom navadnih delni- 
čarjev. 

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

ali v celoti od Sklada odkupi odkupljive prednostne delnice 
po njihovi nominalni vrednosti, povečani za neizplačane 
fiksne dividende iz prejšnjih let. 

(2) Pri odkupu odkupljivih prednostnih delnic podjetje ne 
more uveljavljati popustov v korist kupcev navadnih delnic. 

(3) Odkupljene delnice se umaknejo in razveljavijo. 

24. člen 
(1) Sklad ima pravico vsako leto prodati nazaj podjetju 

desetino skupnega števila prenešenih odkupljivih prednost- 
nih delnic po nominalni vrednosti, in sicer v 30 dneh po 
zaključnem računu. 

(2) Če podjetje delnic ne odkupi v roku 30 dni po zaključ- 
nem računu, postanejo odkupljive prednostne delnice na 
podlagi pisne izjave Sklada navadne delnice iz drugega 
odstavka 33.člena tega zakona, v razmerju nominalne vredno- 
sti odkupljivih prednostnih delnic in navadnih delnic ob nji- 
hovi izdaji. 

25. člen 
(1) Sklad ima pravico prodati vse odkupljive prednostne 

delnice nazaj podjetju, podjetje pa jih mora v roku 30 dni po 
prejemu pismene zahteve odkupiti v naslednjih primerih: 

- če podjetje z odkupom navadnih delnic od delničarjev 
zmanjša svoj kapital za več kot 20%, 

- če podjetje v nasprotju z 22.členom tega zakona proda 
znaten del sredstev, 

- če več kot 40% navadnih delnic preide v roke tujih 
fizičnih ali pravnih oseb, 

- če se podjetje pripoji ali spoji z drugim podjetjem, ali 
razdeli na več podjetij. 

(2) Če podjetje odkupljivih prednostnih delnic na podlagi 
zahteve Sklada iz prvega odstav ka tega člena ne odkupi, 
postanejo te delnice na podlagi pisne izjave Sklada navadne 
delnice iz drugega odstavka 33. čiena tega zakona, v razmerju 
nominalne vrednosti odkupljivih prednostnih delnic in navad- 
nih delnic ob njihovi izdaji. 

26. člen 
(1) Podjetje in Sklad lahko s pogodbo drugače določita 

pravice iz odkupljivih prednostnih delnic, oziroma se dogovo- 
rita za zamenjavo teh delnic za druge vrste vrednostnih papir 
jev. 

1.2. Avtonomna dokapitalizacija 

27. člen 
(1) Pri avtonomni dokapitalizaciji podjetje poveča kapital 

oziroma razpiše in izda dodatne navadne delnice zaposlenim 
v podjetju in domačim fizičnim oziroma pravnim osebam, ki 
so namanj 51% v lasti domačih fizičnih oseb, pri čemer se za 
obstoječi družbeni kapital prednostne delnice prenesejo 
Skladu. 

(2) Kupnina za prodane delnice ostane podjetju. 

Pogoji za avtonomno dokapitalizacijo 

28. člen 
(1) Pogoj za uporabo te metode je, 
- da znaša nominalna vrednost dodatno vplačanih delnic 
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skupaj s popusti vsaj 15% družbenega kapitala, 
- da delnice po tej metodi vplača več kot tretjina delavcev, 

zaposlenih v podjetju, 
- da imajo zaposleni v lasti skupaj več kot polovico dodat- 

nih navadnih delnic, 
- da se za prodajo delnic izven kroga zaposlenih in upoko- 

jencev podjetja opravi javni razpis. 
(2) Za vplačilo dodatnih delnic v gotovini se šteje: 
- gotovinska vplačila, 
- vplačila v podjetje za nakup delnic pred preoblikovanjem, 
- zamenjava obveznic in drugih vrednostnih papirjev v del- 

nice, če se tako določi s sklepom o preoblikovanju in če tako 
odloči imetnik papirja. 

(3) Podjetje pri avtonomni dokapitalizaciji ne sme kreditirati 
nakupa delnic oziroma dajati kupcem kakršnihkoli jamstev za 
kredite za nakup delnic. 

29. člen 
(1) Obstoječi družbeni kapital podjetje prenese na Sklad 

tako, da izda in nanj neodplačno prenese neupravljalske 
prednostne delnice, od katerih tvorijo polovico prednostne 
delnice s fiksno dividendo, polovico pa participativne pred- 
nostne delnice. 

30. člen 
(1) 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 prenehanju podjetja, pri zmanjšanju kapitala in 
prodaji, vlaganju ali zakupu znatnega dela sredstev; pri osta- 
lih vprašanjih nima glasovalnih pravic, 

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

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

31. člen 
(1) Če podjetje v treh zaporednih letih ne izplača dividende 

na prednostno delnico, ima lastnik pravico prednostno del- 
nico deloma ali v celoti zamenjati za navadne delnice iz 
drugega odstavka 33.člena tega zakona v razmerju njihovih 
nominalnih vrednosti ob njihovi izdaji. 

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

enake značilnosti kot pred nostne delnice s fiksno dividendo 
iz 30.člena tega zakona, s tem da imajo tudi pravico enako- 
pravnega sodelovanja pri delitvi dobička z navadnimi delni- 
cami. Ce dividenda na nominalno vrednost navadne delnice 
presega 2%, daje participativna prednostna delni ca enako 
odstotno dividendo kot navadna delnica. 

(2) Če vrednost likvidacijske mase za navadno delnico pre- 
sega vrednost likvidacijske mase za prednostno delnico 
s fiksno dividendo, ima participativna prednostna delnica 
enak status kot navadna delnica. 

1.3. Prenos navadnih delnic na Sklad 

33. člen 
(1) Podjetje po tej metodi za obstoječi družbeni kapital izda 

in prenese na Sklad 100 navadnih delnic z nominalno vred- 
nostjo 1 DEM, ki predstavljajo lastniška upravičenja za celotni 
družbeni kapital. 

(2) Navadna delnica po tej metodi: 
- glasi na ime Sklada, 
- je prenosljiva, 
- daje pravico do upravljanja, tako da ima vsaka delnica en 

glas, 
- daje sorazmerno pravico do dividende, 
- daje pravico do sorazmernega dela preostanka premože- 

nja po poplačilu upnikov v primeru stečaja ali likvidacije 
podjetja. 

34. člen 
(1)Če se podjetje preoblikuje po tej metodi, ni treba opraviti 

ocene njegove vrednosti. 

2. Metode preoblikovanja s sodelovanjem Agencije 

35. člen 
(1) Metode preoblikovanja, pri katerih sodeluje Agencija, 

so: 
- prodaja podjetja, 
- dokapitalizacija. 
(2) V podjetjih z večinskim družbenim kapitalom se pod 

pogoji, določenimi s tem zako nom, štejejo kot metode preo- 
blikovanja s sodelovanjem Agencije tudi: 

- prodaja ali vlaganje znatnega dela sredstev, 
- zakup znatnega dela sredstev podjetja, 
- pogodba o poslovodenju. 
(3) Kadar se podjetje preoblikuje po metodah iz tega člena, 

lahko Agencija odloči, da ni potrebno opraviti ocene vredno- 
sti podjetja ali pa, da se ta ocena opravi naknadno. 

2.1. Prodaja podjetja 

36. člen 
(1) Prodaja podjetja se opravi kot celotna oziroma delna 

prodaja delnic podjetja, izdanih na osnovi obstoječega druž- 
benega kapitala. 

(2) Prodaja podjetja se opravi tudi kot prodaja vseh sred- 
stev, ki ji sledi likvidacija podjetja. 

Postopek prodaje podjetja s prodajo njegovih delnic 

37. člen 
(1) Postopek prodaje podjetja s prodajo delnic poteka tako, 

da organ upravljanja pod jetja: 
- sprejme sklep o uvedbi postopka za izdajo delnic 

podjetja za obstoječi družbeni kapital ter njihovo prodajo, 
- o uvedbi postopka obvesti Agencijo, 
- ustanovi najmanj tričlanski odbor za privatizacijo, v kate- 

rega lahko Agencija v roku sedmih dni od prejema obvestila 
imenuje svojega predstavnika. 

(2) Odbor za privatizacijo: 
- izbere pooblaščenega cenilca za vrednoteneje podjetja, 
- izdela program privatizacije podjetja, 
- izbere tehniko privatizacije ter določi pogoje prodaje, 
- objavi razpis za javno zbiranje ponudb za nakup posa- 

meznih paketov delnic ali nakup vseh delnic, 
- izbere najboljšega ponudnika, pri čemer mora upoštevati 

vse elemente prodaje (ponujeno ceno, gospodarsko moč 
kupca, boniteto in reference kupca, možnost zaposlovanja, 
posredne učinke, ipd.), 

- v sodelovanu s Skladom in Agencijo opravi pogajanja in 
pripravi pogodbo o prodaji za podpis. 

(3) Po poprejšnjem soglasju Agencije sklene Sklad 
pogodbo o prodaji podjetja s kupcem in prejme kupnino. 

(4) Namesto razpisa za javno zbiranje ponudb lahko odbor 
za privatizacijo po poprejšnjem soglasju Agencije uporabi 
alternativne tehnike prodaje delnic (na primer: razpis za javno 
vpisovanje ali razpis za javno dražbo delnic). 

(5) Na podlagi poprejšnjega soglasja Agencije, lahko odbor 
pripravi prodajo brez javnega razpisa. 

38. člen 
(1) Pri prodaji dela delnic podjetja, se preostale delnice 

prenesejo na Sklad. Delnice, ki se prenesejo na Sklad, so 
lahko navadne ali prednostne. 

(2) Sklad določi podrobnejše pogoje financiranja prodaje 
ter potrebna jamstva. 

Prodaja podjetja s prodajo vseh sredstev in prenehanjem 

39. člen 
(1) Kadar se prodaja podjetja izvrši kot prodaja vseh sred- 

stev, gre kupnina Skladu, obvez nosti podjetja se prenesejo 
na Sklad, podjetje pa preneha s poslovanjem in se izbriše iz 
sodnega registra. 

(2) Pri postopku prodaje se smiselno uporabljajo določila iz 
37. člena tega zakona. 
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(3) Podjetje preneha s poslovanjem z dnem, določenim 
s pogodbo o prodaji sredstev. 

(4) Z dnem prenehanja poslovanja podjetja pripadajo delav- 
cem pravice, ki jih imajo delav ci, katerim je prenehalo 
delovno razmerje zaradi uvedbe stečajnega ali likvidacijskega 
postopka. S pogodbo o prodaji sredstev se lahko določijo 
pravice delavcev, da se zapos lijo pri kupcu ali drugje ter 
druge pravice. 

(5) Sklad pošlje pogodbo o prodaji sredstev registrskemu 
sodišču, ki izbriše podjetje iz sodnega registra. 
2.2. Dokapitalizacija 

40. člen 
(1) Dokapitalizacija se izvede z izdajo dodatnih delnic, pri 

čemer ostane kupnina za pro dane dodatne delnice podjetju. 

41. člen 
(1) Dokapitalizacija podjetja se lahko izvrši tudi z zamenjavo 

dolgov in drugih obveznosti za delnice. 

42. člen 
(1) Podjetje mora pri dokapitalizaciji izdati in neodplačno 

prenesti delnice za obstoječi družbeni kapital na Sklad. Del- 
nice, prenesene na Sklad, so lahko prednostne ali na vadne. 

(2) Sklad določi podrobnejše pogoje prenosa delnic ter 
potrebna jamstva. 

43. člen 
(1) Za postopek pri tej metodi se smiselno uporabljajo 

določbe iz 37. člena tega zakona, le da sklene pogodbo 
z vlagateljem podjetje s soglasjem Agencije. 

2.3. Prodaja ali vlaganje znatnega dela sredstev podjetja 

44. člen 
(1) Prodaja ali vlaganje znatnega dela sredstev podjetja 

pomeni prodajo obratov oziro ma poslovnih enot pravnim ali 
fizičnim osebam ali vlaganje obratov oziroma poslovnih enot 
podjetja v drugo pravno osebo. 

(2) Prodaja ali vlaganje znatnega dela sredstev pomeni 
lahko tudi prodajo ali vlaganje posameznih sredstev večje 
vrednosti, kadar taka prodaja ali vlaganje ni del rednega 
poslovanja podjetja. 

(3) Prodaja znatnega dela sredstev po tem zakonu je tudi 
delna ali celotna prodaja delnic podjetja, katerega lastnik 
oziroma solastnik je podjetje. 

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

45. člen 
(1) Za prodajo oziroma vlaganje znatnega dela sredstev po 

tem zakonu se ne šteje, če je izpolnjen eden naslednjih 
pogojev: 

- prodaja sredstev zaradi obnove oziroma zamenjave sred- 
stev z novimi, 

- prodaja ali vlaganje sredstev, katerih vrednost je manjša 
od 1.000.000 DEM, 

- prodaja ali vlaganje sredstev, katerih vrednost je mnajša 
od 10% kapitala podjetja. 

(2) Za prodajo oziroma vlaganje znatnega dela sredstev se 
šteje ne glede na drugo in tretjo alinejo prejšnjega odtavka 
tudi več istovrstnih manjših transakcij podjetja, če njihova 
skupna vrednost presega 1.000.000 DEM ali 10% kapitala 
podjetja v razdobju enega obračunskega leta. 

46. člen 
1) Za postopek prodaje ali vlaganja znatnega dela sredstev 

se smiselno uporabljajo določbe v 37. členu tega zakona, le 
da kot prodajalec oziroma vlagatelj sklene pogodbo podjetje 
s soglasjem Agencije. 

(2) Kupnino od prodaje znatnega dela sredstev prejme 
podjetje. 

2.4. Zakup znatnega dela sredstev 

47. člen 
(1) Za postopek dajanja v zakup znatnega dela sredstev se 

smiselno uporabljajo določbe 37.člena tega zakona, le da 
sklene pogodbo podjetje s soglasjem Agencije. 

(2) Če se v pogodbi predvidi, da se s plačevanjem zakup- 
nine odkupujejo sredstva (leasing), je predhodno vedno 
potrebna ocenitev vrednosti sredstev, ki se dajejo v zakup. 

2.5. Pogodba o poslovodenju 

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

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

(2) Pogodbo sklene podjetje potem, ko sprejme sklep 
o izbiri te metode, zbere ponudbe in določi najugodnejšega 
ponudnika. 

(3) Če je v pogodbi o poslovodenju predvidena opcija 
izvajalca za nakup delnic ali sred stev podjetja oziroma ude- 
ležba izvajalca na dobičku podjetja, mora podjetje pred skle 
nitvijo pogodbe pridobiti soglasje Agencije. Agencija v teh 
primerih določi minimalne pogoje za sklenitev pogodbe, ki 
obsegajo tudi potrebna jamstva. 

(4) Določbe tega člena se uporabljajo tudi, če se pogodba 
o poslovodenju sklene za pošlo vodenje znatnega dela sred- 
stev podjetja. 

3. Preoblikovanje in privatizacija v izvedbi Agencije 

49. člen 
(1) Agencija izvaja privatizacijo na podlagi sklepa Izvršnega 

sveta Republike Slovenije v podjetjih v delni ali popolni lasti 
Republike Slovenije. 

(2) Agencija izvaja privatizacijo na podlagi sklepa Sklada 
v podjetjih v delni ali popolni lasti Sklada. 

(3) Agencija izvede preoblikovanje podjetja, ki ji je pover- 
jeno v skrbništvo. 

(4) Preoblikovanje v izvedbi Agencije se lahko izvede z upo- 
rabo vseh metod iz 35. člena tega zakona. 

(5) Če Agencija izvede preoblikovanje podjetja po tem 
členu, lahko odloči, da ni potrebno opraviti ocene njegove 
vrednosti ali pa, da se ta ocena opravi naknadno. 

Postopek preoblikovanja v izvedbi Agencije 

50. člen 
(1) Postopek preoblikovanja v izvedbi Agencije poteka tako, 

da Agencija: 
- sprejme sklep o preoblikovanju podjetja, 
- ustanovi najmanj tričlanski odbor za privatizacijo, 
- sama opravi oceno vrednosti podjetja ali izbere ocenje- 

valca, 
- izbere metodo preoblikovanja, 
- razpiše licitacijo ali zbere ponudbe, 
- izbere najboljšega ponudnika, 
- pripravi pogodbo. 

(2) Pogodbo s kupcem sklene Sklad. 
(3) Če je podjetje v delni ali popolni lasti Republike Slove- 

nije, sklene pogodbo in prejme kupnino Republika Slovenija. 

V. LIKVIDACIJA IN STEČAJ 
51. člen 

(1) V primeru likvidacije ali stečaja podjetja se preostanek 
likvidacijske oziroma stečajne mase po končanem postopku 
prenese Skladu v sorazmerju z udeležbo družbenega kapitala 
v kapitalu podjetja. 

VI. POPUSTI ZA ZAPOSLENE IN DRŽAVLJANE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

52. člen 
(l)Posameznik lahko uveljavlja popust v skladu s tem 

zakonom kot zaposleni v podjetju in kot državljan Republike 
Slovenije skupno na nominalno vrednost nakupljenih delnic 
največ 20.000 DEM. 

1. Popusti za zaposlene 

53. člen 
(1) Če se podjetje odloči za prodajo delnic zaposlenim, 

imajo zaposleni v tem podjetju pravico do popusta pri nakupu 
delnic v gotovini. 
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(2) Enake pravice kot zaposleni imajo tudi upokojenci 
podjetja in občani, ki so bili v podjet ju zaposleni brez prekini- 
tve najmanj 2 leti, če podjetje ponudi nakup delnic tudi njim. 

54. člen 
(1) Zaposleni ima pravico do popusta 30 % od nominalne 

vrednosti nakupljenih delnic ter dodatnega popusta v višini 
1% za vsako polno leto zaposlitve v podjetju, pri čemer skupni 
popust ne sme presegati 50%. Nominalna vrednost nakuplje- 
nih 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 pri preoblikovanju podjetje, ki je 
lastnik oziroma solastnik podjetja, v katerem so v delovnem 
razmerju. 

(4) Uveljavitev popusta pri nakupu delnic gre v breme 
družbenega kapitala podjetja, ki prodaja delnice in pomeni 
njegovo zmanjšanje za znesek popusta. 

(5) Zaposleni lahko uveljavljajo popust pri nakupu delnic 
v primeru uporabe katerekoli metode preoblikovanja po tem 
zakonu, ki vključuje prodajo delnic zaposlenim. 

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

55. člen 
(1) Podjetja vodijo evidenco o realiziranih popustih. 
(2) Agencija ima pravico nadzora nad evidenco o realizira- 

nih popustih. 
56. člen 

(1) Pravica do popusta se uveljavlja pri nakupu delnic v go- 
tovini. 

(2) Pravica do popusta se uveljavlja individualno in preneha 
31.12.1993. 

(3) Dan uveljavitve pravice do popusta je dan vplačila 
delnic. 

2. Popusti za državljane Republike Slovenije 

57. člen 
(1) Državljani Republike Slovenije imajo pravico do popusta 

pri nakupu delnic Sklada oziroma pri nakupu delnic podjetja, 
če gre za javno prodajo delnic. 

58. člen 
(1) Posameznik ima pravico do popusta 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 pred- 
nostne pravice do nakupa delnic. 

59. člen 
(1) Sklad vodi evidenco o realiziranih popustih pri nakupu 

delnic Sklada. 
(2) Podjetja vodijo evidenco o realiziranih popustih pri 

nakupu delnic podjetij. Agencija ima pravico nadzora. 

60. člen 
(1) Pravico do popusta uveljavljajo državljani Republike 

Slovenije pri nakupu delnic v gotovini. 
(2) Pravico do popusta uveljavljajo državljani Republike 

Slovenije individualno in preneha 31.12.1993. 
(3) Dan uveljavitve pravice do popusta je dan vplačila 

delnic. 

VII. ZAČASNO SKRBNIŠTVO 

61. člen 
(1) Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije lahko prev- 

zame začasno skrbništvo nad podjetji z družbenim kapitalom: 
- če tako odloči na podlagi sklepa organa upravljanja 

podjetja, 

- katerih finančni plasmaji ter naložbe v vrednostne 
papirje drugih podjetij sestavljajo več kot polovico celotnih 
poslovnih sredstev tega podjetja, ki pa ima hkrati med trajnimi 
viri sredstev najmanj 50 % družbenega kapitala po zadnji 
bilanci stanja. 

(2) Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije prevzame 
začasno skrbništvo tudi nad podjetji, ki se do 31.12.1993 ne bi 
preoblikovala po določbah tega zakona. 

(3) Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije lahko pre- 
nese skrbniško funkcijo na drugo pravno ali fizično osebo. 

62. člen 
(1) V podjetju, ki je pod začasnim skrbništvom in v katerem 

družbeni kapital predstavlja celotno vrednost trajnega kapi- 
tala, Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, Agencija ali 
druga pravna ali fizična oseba, na katero se prenese skrbni- 
ška funkcija (v nadaljevan ju skrbnik) imenuje upravni odbor 
podjetja, ki prevzame vse pristojnosti delavskega sveta. 

(2) V podjetju, ki ima poleg družbenega kapitala tudi trajni 
kapital z znanimi lastniki, imenuje skrbnik v organe upravlja- 
nja zastopnike, ki odločajo v organih upravljanja v sorazmerju 
z deležem družbenega kapitala v celotnem trajnem kapitalu 
podjetja. 

63. člen 
(1) Začasno skrbništvo traja največ eno leto. V tem času 

mora skrbnik preoblikovati pod jetje v skladu s tem zakonom. 

VIII. AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA PRIVATIZACIJO 

64. člen 
(1) Agencija Republike Slovenije za privatizacijo opravlja 

strokovne posle pri preobliko vanju in privatizaciji podjetij. 
(2) Pravice, obveznosti in odgovornosti Agencije ureja 

poseben zakon. 

IX. SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ 

65. člen 
(1) Za upravljanje sredstev, ustvarjenih s prodajo družbe- 

nega kapitala, za reinvestiranje dela sredstev družbenega 
kapitala, spodbujanje razvoja trga vrednostnih papirjev in 
financiranja privatizacije podjetij Republika Slovenija usta- 
novi Sklad Republike Slove nije za razvoj. 

(2) Pravice, obveznosti in odgovornosti Sklada ureja pose- 
ben zakon. 

X. UPORABA SREDSTEV IZ PRIVATIZACIJE 

66. člen 
(1) Sklad upravlja s privatizacijskim računom, na katerega 

se prenese vrednost družbenega kapitala ob preoblikovanju 
podjetij, v imenu in za račun Republike Slovenije. 

(2) Likvidna sredstva privatizacijskega računa Sklada, to je 
denar, pridobljen s prodajo podjetij, vrednostnih papirjev ter 
iz donosov na vrednostne papirje privatizacijskega računa, se 
po zaključnem računu prenesejo na Republiko Slovenijo. 

(3) Republika Slovenija namenja likvidna sredstva iz privati- 
zacije za: 

- pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
- socialne, razvojne in ekološke programe, 
- nadomestila upravičencem v skladu s predpisi o denaci- 

onalizaciji. 
(4) Izvršni svet Republike Slovenije lahko odloči, da se del 

kupnine od prodaje podjetja porabi za financiranje social- 
nega ali ekološkega programa, povezanega s preoblikova nim 
podjetjem. 

XI. UPORABA ZAKONSKIH DOLOČB 

67. člen 
(1) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na delnice v delni- 

ških družbah, se smiselno uporabljajo tudi za deleže v druž- 
bah z omejeno odgovornostjo. 

(2) V sklepu ali pogodbi, ki ureja preoblikovanje, se lahko 
določi, da za prenos deležev v družbi z omejeno odgovor- 
nostjo ni potrebna privolitev vlagateljev oziroma družbenikov. 
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(3) S sklepom ali s pogodbo se ne more omejiti prenoslji- 
vost deležev ali delnic, ki pripadajo Skladu. 

(4) Če se podjetje preoblikuje po metodi avtonomne privati- 
zacije, se lahko v aktu ali pogodbi iz drugega odstavka tega 
člena določi, da se za delnice delniških listin izdajo potrdila. 

(5) Kadar se po tem zakonu izdajajo delnice, ki se prenesejo 
Skladu, se lahko delniške lis tine glasijo na več delnic, lahko 
pa se za celotno število delnic, ki se prenesejo izda le ena 
delniška listina. Če ni s pogodbo drugače določeno, lahko 
podjetje ali Sklad na svoje stroške zahteva zamenjavo delni- 
ških listin za delniške listine z drugačno nominalno vred- 
nostjo. 

68. člen 
(1) Ta zakon se uporablja za vsa podjetja s sedežem v Repu- 

bliki Sloveniji, ki so regis tri rana na območju Republike Slove- 
nije. 

(2) Podjetje z družbenim kapitalom lahko prenese svoj 
sedež izven Republike Slovenije le s soglasjem pristojnega 
republiškega upravnega organa. 

(3) Preoblikovanje podjetja v družbo se vpiše v sodni regi- 
ster na podlagi pogodbe o pro daji podjetja s prodajo njego- 
vih delnic. Preoblikovanje podjetja v kapitalsko družbo se 
lahko vpiše v sodni register tudi na podlagi pogodbe o pre- 
nosu delnic ali sredstev na Sklad ali drugo podjetje. 

(4) Pri javni prodaji delnic ali avtonomni privatizaciji, se vpis 
preoblikovanja podjetja v sodni register izvrši na podlagi akta 
o ustanovitvi delniške družbe. 

(5) Listina, ki je podlaga za vpis preoblikovanja v sodni 
register, mora imeti sestavine pogodbe o ustanovitvi kapital- 
ske družbe. 

XII. KAZENSKE DOLOČBE 

69. člen 
(1) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 din se kaznuje za 

gospodarski prestopek podjetje: 
- Če ne objavi namere preoblikovanja v sredstvih javnega 

obveščanja (6. odstavek 5. člena) in če v objavi ne pozove 
upravičencev (8. člen). 

- če v roku 30 dni po vpisu preoblikovanja v sodni register 
Skladu ne vplača sredstev za nakup začetnega števila delnic 
pri metodi avtonomne privatizacije (20. člen). 

- ki proda ali vloži znatni del sredstev podjetja v nasprotju 
s 44., 45. in 46. členom tega zakona. 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 15.000 din se kaznuje tudi 
odgovorna oseba v podjetju, ki stori dejanja iz prejšnjega 
odstavka. 

70. člen 
(1)Z denarno kaznijo najmanj 75.000 din se za gospodarski 

prestopek kaznuje podjetje:   
- ki da v zakup znatni del sredstev v nasprotju s 47. členom 

tega zakona.   
— ki v nasprotju s 3. in 4. odstavkom 48. člena pred 

sklenitvijo pogodbe o poslovoden ju ne pridobi soglasja 
A9(2) z'denarno kaznijo najmanj 10.000 din se kaznuje tudi 
odgovorna oseba v podjetju, ki stori dejanja iz prejšnjega 
odstavka. 

71. člen 
(1)Z denarno kaznijo nasjmanj 20.000 din se kaznuje za 

prekršek podjetje, ki ne vodi evi dence o realiziranih popustih 
(55. člen in drugi odstavek 59. člena). 

(2)Z denarno kaznijo najmanj 5000 din se kaznuje tudi 
odgovorna oseba v podjetju, ki stori dejanje iz prejšnjega 
odstavka. 

72. člen 
(1 )Z denarno kaznijo najmanj 150.000 din se lahko za 

gospodarski prestopek kaznuje podjetje, ki prenese svoj 
sedež izven Republike Slovenije brez predhodnega soglasja 
pristojnega republiškega organa (2. odstavek 68. člena). 

(2)Z denarno kaznijo najmanj 20.000 din se kaznuje tudi 
odgovorna oseba v podjetju,ki stori dejanje iz prejšnjega 
odstavka tega člena. 

73. člen 
(1)Za gospodarski prestopek iz 72. člena tega zakona se 

sme izreči podjetju tudi varstveni ukrep prepovedi opravljanja 
gospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji. 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

74. člen 
(1) Vsa podjetja, ki so izdala interne delnice oziroma potr- 

dila o deležih na podlagi zakona o spremembah in dopojni- 
tvah zakona o prometu in razpolaganju z družbenim kapita- 
lom (Ur.l. SFRJ št. 46/90) ter podjetja, ki so se na podlagi tega 
zvezenga zakona preobliko vala v delniške družbe oziroma 
družbe z omejeno odgovornosti, morajo o tem obvestiti Agen- 
cijo v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

(2) Podjetja, ki so do uveljavitve tega zakona izdala interne 
delnice oziroma potrdila o kapi talskih deležih po zakonu 
o spremembah in dopolnitvah zakona o prometu in razpola 
ganju z družbenim kapitalom morajo uskladiti lastninska raz- 
merja s tem zakonom do 31. decembra I993. 

(3) Agencija izda potrdilo, da so podjetja iz prejšnjega 
odstavka tega člena uskladila lastninska razmerja s tem za- 
konom. 

(4) V primeru, da podjetja do 31. decembra I993 ne prido- 
bijo potrdila Agencije, zahteva uskladitev pristojni javni pra- 
vobranilec v posebnem postopku pred pristojnim sodiščem. 
V tem postopku sodišče opravi vrednotenje družbenega kapi- 
tala, uskladi popuste ter financiranje izdaje delnic po določ- 
bah tega zakona. Na tej podlagi se uskladi nominalna vred- 
nost delnic podjetja za celotni kapital podjetja ter prenese 
Skladu navadne delnice z značilnostmi iz 2.odstavka 33. člena 
tega zakona, na podlagi katerih se izvršujejo upravljalska in 
premoženjska upravičenja v podjetja v sorazmerju s kapita- 
lom podjetja. Stroški teh postopkov bremenijo podjetje. 

(5) Imetnik internih delnic ima po uskladitvi po določbah 
tega člena pravico do povračila vplačanega zneska internih 
delnic, indeksiranega za spremembo tečaja DEM od dneva 
vplačila do dneva vračila. 

75. člen 
(1) Pristojni organ iz 9. in 10. člena je v prehodnem obdobju 

do uveljavitve predpisov o denacionalizaciji in o zadrugah 
Agencija. 

76. člen 
(1 (Družbeni kapital v kapitalskih družbah z manj kot polo- 

vico družbenega kapitala v celotnem trajnem kapitalu se po 
31. decembru I993 prenese na Sklad v obliki navadnih delnic. 
Navadne delnice dajejo Skladu pravico do upravljanja v teh 
družbah, pravico do udeležbe v dobičku in sorazmernega 
dela v likvidacijski ali stečajni masi. 

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

listu Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

I. UVOD 

Zbori Skupščine Republike Slovenije so ob sprejetju pred- 
loga za izdajo Zakona o privatizaciji podjetij naročili predlaga- 
telju, naj pri pripravi osnutka zakona prouči in ustrezno upo- 
števa pripombe, predloge in mnenja delovnih teles skupščine, 
pisne pripombe delegatov in pripombe iz razprave delegatov 
na sejah zborov. Predlagatelj je upošteval te predloge in 

opravil vrsto konzultacij s predstavniki strank, razlaščenimi 
lastniki, predstavniki iz gospodarstva, strokovnjaki in drugimi 
institucijami, ter pri osnutku zakona upošteval precejšen del 
njihovih pripomb. Ne glede na spremembe pa je osnovni 
koncept privatizacije še vedno v skladu s programskimi 
izhodišči vlade, ki se je opredelila za privatizacijo z nasled- 
njimi značilnostmi: 

1. Uvaja se decentralizirana privatizacija, brez predhod- 
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nega podržavljanja podjetij. Nosilci aktivnosti v procesu priva- 
tizacij so podjetja sama in ne državni organi. S tem se želi 
izkoristiti prednost, ki jo ima naše gospodarstvo pred drugimi 
vzhodnoevropskimi gospodarstvi. Relativna samostojnost in 
tržna usmerjenost naših podjetij nam omogoča, da lahko 
večina podjetij sama ob nadzoru specializiranih institucij 
izvede postopke preoblikovanja. Začasno podržavljanje pred 
privatizacijo bi nas vodilo v centralizacijo gospodarstva in 
upočasnitev procesa privatizacije na način, ki bo zagotavljal 
večjo ekonomsko učinkovitost. Država bi nehote ostala last- 
nik za daljše časovno razdobje, kar ne bi vodilo k povečani 
učinkovitosti podjetij. 

2. Uvaja se nadzorovana privatizacija s strani specializira- 
nih republiških institucij (Agencije in Sklada), ki morata zago- 
toviti, da se bodo transakcije odvijale v skladu s postopki, ki 
jih .je odobrila skupščina. Veljavna zakonodaja ne omogoča 
takega nadzora in zato prihaja do transakcij, ki niso v interesu 
državljanov Republike Slovenije. Zaradi takih spornih tran- 
sakcij je javnost kritična tudi do mnogih drugih, povsem 
upravičenih pos lovnih potez naših podjetij. Nadzor je torej 
potreben zato, da se preprečijo zlorabe in tudi zato, da se 
zaščiti gospodarstvenike pred neupravičenimi očitki. 

3. Uvaja se odplačni način privatizacije, kjer brezplačna 
razdelitev delnic oziroma popusti pri nakupu za domače 
fizične osebe predstavljajo le dodatek k temu osnovnemu 
principu. Zagovarja se načelo, da je samo tisti, ki je priprav- 
ljen vložiti svoja sredstva v podjetje, tudi dovolj motivirani, da 
bo poskrbel za učinkovito poslovanje podjetja. Brezplačna 
razdelitev večinskega deleža v podjetjih prinaša s seboj dve 
težavi. Prvič, »pravična« razdelitev delnic zaposlenim in/ali 
državljanom je tehnično izredno zahtevna operacija. Drugič, 
vsi državljani bi postali lastniki vseh podjetij in nihče izmed 
•delničarjev ne bi imel dovolj interesa za spremembe v uprav- 
ljanju posameznega podjetja. Lastnino, ki formalno pripada 
vsem, smo pri nas že imeli in rezultati so bili dokaj skromni. 
Brezplačna razdelitev manjšinskega deleža v podjetjih ima 
podobne pomanjkljivosti. Tehnična zahtevnost je enaka, pri 
tem pa tudi ni rešeno vprašanje privatizacije večinskega ozi- 
roma kontrolnega deleža v podjetju. Za tako operacijo je 
lahko dobiti politično podporo, vendar pa je s tem privatiza- 
cija v bistvu odložena. Namesto razdelitve manjšinjskega dela 
delnic, zakon uvaja sorazmerno visoke popuste za tiste, ki so 
pripravljeni vložiti svoja sredstva v podjetje. 

Osnutek zakona o privatizaciji še vedno predvideva tri sku- 
pine metod glede na to, kakšna je vloga Agencije in Sklada 
v postopku.Pri avtonomnih metodah, kjer so kupci domače 
fizične osebe, proces izvajajo podjetja sama, Agencija pa le 
preverja skladnost s predpisi. Pri metodah s sodelovanjem 
Agencije le-ta aktivno sodeluje v postopkih privatizacije in 
transakcija se lahko opravi le ob soglasju Agencije. Pri meto- 
dah v izvedbi Agencije, ki se uporablja v bistvu za državna 
podjetja oziroma za podjetja pod skrbništvom, je leta nosilec 
vseh postopkov privatizacije. 

1.Spremembe v osnutku zakona 
Spremembe, ki so vključene v osnutek zakona na podlagi 

proučitve številnih pripomb iz skupščinske razprave so: 
— Uvaja se sistem rezervacij, s katerimi se izvzame iz 

privatizacije sredstva oziroma delnice podjetja, na katere 
imajo zahtevek razlaščeni lastniki, njihovi dediči, zadruge in 
zadružne zveze in njihovi pravni nasledniki. S tem je zakon 
usklajen z predpisi , ki opredeljujejo vračanje premoženja in 
zahtevki upravičencev so polno zavarovani na način, ki ga je 
v skupščinski razpravi predlagalo Združenje razlaščenih last- 
nikov. 

— Podjetjem se omogoči, da po lastni volji odprejo interno 
privatizacijo tudi za druge fizične osebe in pravne osebe 
v pretežni lasti fizičnih oseb in da se opredelijo za prenoslji- 
vost teh delnic. V skladu s tem se metoda preimenuje v avto- 
nomno privatizacijo. 

— Jasno se razmeji prodaja podjetja od dokapitalizacije. 
Pri prodaji podjetja se kupnina nakaže Skladu, pri dokapitali- 
zaciji pa kupnina ostane v podjetju. 

— Natančneje se opredeli metode ocenjevanja vrednosti 
podjetij, ki jih morajo uporabiti ocenjevalci, ki so pooblaščeni 
s strani Agencije, v različnih primerih. Metoda popravljene 
knjigovodske vrednosti se nadomesti z metodami, ki so med- 
narodno priznane pri ocenjevanju vrednosti podjetij. 

- Zakon se poenostavi in mnoge tehnične podrobnosti so 
izpuščene ter bodo natančneje opredeljene z izvedbenimi 
akti. Program delničarstva pri avtonomnih metodah je izpuš- 
čen iz zakona in bo opredeljen v modelskih statutih, ki jih bo 
pripravila Agencija. 

- Znižajo se pogoji gotovinskega vplačila za začetek preo- 
blikovanja pri avtonomnih metodah na 15% oziroma 10%. 

- Povišajo se popusti za zaposlene na 30% z dodatkom 
1% za vsako leto delovne dobe, pri čemer je najvišji možen 
popust 50% na skupno nominalno vrednost 20.000 DEM. 

- Spremeni se definicija družbenega kapitala, tako da 
zajema tudi izvenposlovno pasivo. 

- Spremenijo se področja, za katera se uporablja zakon. 
Na osnovi posebnega zakona se lahko zakon uporablja tudi 
za preoblikovanje podjetij s področja infrastrukture in drugih 
izvzetih dejavnosti. 

- Pri skrbništvu se opredeli, da mora skrbnik preoblikovati 
podjetje v skladu s tem zakonom v roku enega leta. 

- Zakon zahteva, da vsako podjetje pred preoblikovanjem 
svojo namero objavi v javnih glasilih. 

- Likvidna sredstva iz privatizacije se po zaključnem 
računu prenesejo na Republiko Slovenijo in se uporabljajo za 
socialne, razvojne in ekološke programe, nadomestila nekda- 
njim lastnikom in njihovim dedičem in za potrebe Skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Podrobnejša 
opredelitev namenov se določi vsako leto s proračunom. 

- Podrobneje je opredeljen postopek uskladitve že izvrše- 
nih preoblikovanj podjetij z določili tega zakona. 

- Zakonu so dodane kazenske določbe. 
Ne glede na dejstvo, da zakon ne ureja le privatizacije 

podjetij (saj je privatizacija zgolj ena izmed oblik lastninskega 
preoblikovanja podjetij) z osnovnim ciljem povečanja učinko- 
vitosti in izboljšanja konkurenčne sposobnosti novih podjetij, 
je naziv zakona ohranjen, saj izraža ciljno usmeritev vlade 
- to pa je privatizacija podjetij. -<• 

2. Odnos do drugih republiških zakonov, ki urejajo lastništvo 
Zakon o privatizaciji podjetij sodi v sklop zakonov, s kate- 

rimi Republika Slovenija samostojno ureja prehod v tržno 
gospodarstvo, zasnovano na jasno definiranih in pravno zaš- 
čitenih lastninskih odnosih. Zakon se ne uporablja za banke 
in druge finančne organizacije, ki so že dobile lastnike na 
podlagi drugih zakonov. Prav tako se zakon ne nanaša na 
področje infrastrukturnih dejavnosti posebnega družbenega 
pomena, ki bodo večinoma prešle v državno last in katerih 
položaj se bo uredil s posebnimi zakoni. Izključene so tudi 
zavarovalnice in vsa tista podjetja, ki opravljajo dejavnost na 
področju kmetijske proizvodnje in gozdarstva. Na podlagi 
posebnega zakona pa se lahko metode iz tega zakona upo- 
rabljajo tudi za preoblikovanje podjetij na področjih, ki jih 
zakon načeloma izključuje. Odprodajo družbenega stano- 
vanjskega sklada bo urejal stanovanjski zakon, ki je že 
v skupščinskem postopku. Vračanje premoženja razlaščenim 
lastnikom bo urejal zakon o denacionalizaciji, vračanje pre- 
moženja zadrugam pa zakon o zadrugah. Oba zakona sta že 
v pripravi. S temi zakoni nastajajo v Sloveniji pogoji za prehod 
na lastninsko strukturo, ki jo poznajo zahodna gospodarstva. 

3. Odnos do zveznega Zakona o družbenem kapitalu 
Istočasno s sprejetjem Zakona o privatizaciji podjetij je 

potrebno sprejeti tudi ustavni zakon, ki bo izločil iz uporabe 
v Republiki Sloveniji zvezni Zakon o družbenem kapitalu. Za 
izdajo internih delnic po zveznem zakonu je Republika Slove- 
nija z ustavnim zakonom že uvedla omejitev, da je izdaja takih 
delnic mogoča le na osnovi soglasja Agencije. Kriterije za 
podelitev soglasij pripravlja Izvršni svet Republike Slovenije. 
Do 31.1.1990 Agencija ni izdala še nobenega soglasja. Ustavni 
zakon tudi nalaga vsem podjetjem, ki so že izdala interne 
delnice, da naknadno uskladijo svoja lastninska razmerja 
s slovenskim zakonom o privatizaciji podjetij. Pod internimi 
delnicami se razume delnice iz zveznega zakona, ki imajo vsaj 
eno od sledečih lastnosti: (1) izdane so po knjigovodski vred- 
nosti, (2) prodajajo se na kredit s strani podjetja, (3) priznani 
so določeni popusti, (4) tudi delnice, ki še niso vplačane, 
nosijo upravljavske pravice in (5) obstajajo limiti, do katereh 
lahko posamezniki kupujejo oziroma podjetja izdajajo take 
delnice. Po sedanjem osnutku Zakona o privatizaciji bi 
podjetja morala opraviti uskladitev predvsem pri vrednotenju 
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družbenega kapitala in pri kreditiranju prodaje internih delnic 
zaposlenim. Zakon predpisuje postopek in rok 31. december 
1993 za takšno uskladitev. 

4. Odnos do zveznega Zakona o podjetjih 
V praksi se je mnogo transformacij družbenih podjetij 

v kapitalske družbe že izvršilo na osnovi zveznega Zakona 
o podjetjih. Ta zakon je v Sloveniji še vedno v veljavi, razen 
členov 35. in 38. Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o podjetjih, ki se nanašata na izdajo interni delnic in 
sta vezana na soglasje Agencije. Zakon o podjetjih v členu 
145b omogoča, da se podjetja preoblikujejo tudi: 

(4.1.) z vlaganjem sredstev (prenosom aktivnih pozicij 
bilance stanja), 

(4.2.) s prenosom lastništva družbenega kapitala (pasive 
bilance) in , 

(4.3.) z brezplačnim prenosom sredstev na drugo pravno 
osebo. 
4.1. Vlaganje sredstev 

Pri prenosu oziroma vlaganju sredstev v drugo pravno 
osebno ostane velikost družbenega kapitala v podjetju 
nespremenjena, preoblikuje se le aktiva bilance stanja. Name- 
sto sredstev se pojavi lastništvo nad drugimi pravnimi ose- 
bami v katere so bila sredstva vložena. Veljavna zakonodaja 
ne postavlja nobenih posebnih omejitev pri prenosu oziroma 
vlaganju sredstev v druge pravne osebe. Obveznost cenitve in 
javne dražbe obstoji le pri prodaji nepremičnin, ki prehajajo iz 
družbene v privatno last. Predloženi osnutek Zakona o privati- 
zaciji podjetij te stvari ustrezno ureja v členih, ki obravnavajo 
vlaganje/prodajo in zakup znatnega dela sredstev podjetij 
s pretežnim družbenim kapitalom. 

S prenosom oziroma vlaganjem vseh sredstev na druge 
pravne osebe — hčere se lahko formira tudi holdinška stuk- 
tura (čisti holding). Celotni družbeni kapital ostane v isti 
pravni osebi, vsa sredstva in poslovanje pa se decentralizira 
po posameznih podjetjih — hčerah. Podjetje - hči se oblikuje 
kot kapitalska družba z znanim lastnikom, ki to podjetje tudi 
upravlja. Holdingi so nastali v mnogih naših podjetjih s pre- 
nosom sredstev in razbitjem matičnega podjetja na več manj- 
ših podjetij. Razlog je preprost. Programe z različno stopnjo 
uspešnosti so tako osamosvojili in odtrgali od sistemov 
skupne vreče. Nova podjetja niso več kot prej neomejeno 
odgovorna za obveznosti in izgube sestrskih podjetij, kar jih 
stimulira za uspešno poslovanje. Investitorje (tuje in domače) 
je bilo dostikrat lažje prepričati za vlaganje v posamične jasno 
definirane programe kot pa za vlaganje v celotno podjetje. 
Včasih so se taki prenosi uporabljali tudi z namenom, da se 
skrijejo sredstva pred upniki. S podjetjem — hčerko, ki je 
nastala s prenosom sredstev navzdol, upravljajo holdingi na 
osnovi kapitalske vloge. Upravljanje holdingov pa je po pre- 
nosu postalo problematično, saj za koncentrirani družbeni 
kapital ni prave upravljavske baze, ker na holdingu ostane le 
malo ljudi. Osnutek zakona ta problem rešuje tako, da tovrstni 
holdingi preidejo v skrbništvo, kar pomeni, da njihovo uprav- 
ljanje prevzamejo upravni odbori, ki jih imenuju skrbnik. 

4.2. Prenos lastništva družbenega kapitala 
S prenosom družbenega kapitala na drugo pravno osebo 

lahko organ upravljanja v družbenem podjetju sebi določi 
drugega lastnika. Na strani sredstev v bilanci stanja se ne 
zgodi nič, na pasivni strani bilance stanja pride do pomemb- 
nih sprememb saj se podjetje preoblikuje v kapitalsko družbo 
v lastnini druge pravne osebe. Samoupravljanje v podjetju se 
s tem ukine. V preteklosti je bilo mogoče prenesti družbeni 
kapital na izbranega lastnika ne le kot navadne upravljalske 
delnice pač pa tudi v obliki preferenčnih delnic brez pravice 
upravljanja. To je omogočalo nastajanje fiktivnih holdingov, 
katerih edina vloga je bila odlagališče družbenega kapitala. 
Zadnja novela Zakona o podjetjih to sicer preprečuje, vendar 
pa ni rešila problema uskladitve v tistih podjetjih, ki so ze 
izdala drugim podjetjem preferenčne delnice ob prenosu 
družbenega kapitala. Zakon o privatizaciji podjetij ta problem 
rešuje z uvajanjem skrbništva v take holdinge, skrbnik pa bo 
presodil, ali je tako pravno obliko smiselno zadržati, ali jo bo 
morda bolje ukiniti. S sprejetjem republiškega Zakona o pri- 
vatizaciji podjetij tudi ne bo več potrebe za ustanavljanje 
novih - fiktivnih holdingov z namenom odlaganja družbe- 
nega kapitala, saj bo to vlogo prevzel Sklad. 

Holdingi s prenosom družbenega kapitala so se v praksi 
uveljavili tudi pri kapitalskem povezovanju posameznih 
podjetij v velike poslovne sisteme. Te povezave so nastale na 
osnovi prostovoljnih odločitev upravnih organov v podjetjih. 
Največkrat se je na holding prenesel le del družbenega kapi- 
tala. Podjetja - hčere so se preoblikovala v kapitalske družbe, 
prešla delno v upravljanje holdingov in samoupravljanje se je 
s tem ukinilo. Problem teh prenosov je v koncentraciji družbe- 
nega kapitala na holdingu, ki nima ustrezne upravljalske baze 
v zaposlenih, že zvezni zakoni pa so ukinili možnost »navz- 
križnega« upravljanja. Kot že rečeno, osnutek zakona rešuje 
to z uvedbo skrbništva. 

4.3. Brezplačni prenos sredstev na drugo pravno osebo 
S hkratnim prenosom sredstev in ustreznega dela družbe- 

nega kapitala je mogoče izločiti določena sredstva in zmanj- 
šati družbeni kapital v podjetju. Sredstva in družbeni kapital 
s tem seveda ne izginejo, prenesejo se le na drugo pravno 
osebno. Možnost takih prenosov je lahko koristna v primerih, 
ko n pr. tuji vlagatelj v podjetju ni zainteresiran na sredstvih, 
ki nimajo nič opraviti s poslovnim procesom (n.pr. stanovanj- 
ski sklad). Seveda je mogoče take prenose tudi zlorabiti 
s ciljem, da se določena sredstva skrijejo pred upniki pod|etja. 
Osnutek zakona za take primere ne predvideva posebnih 
rešitev, saj se lahko še naprej uporabljajo določbe zveznega 
zakona o podjetjih.   

Vsi trije opisani načini prenosa sredstev oz. družbenega 
kapitala so v posemeznih primerih lahko koristni pri preobli- 
kovanju podjetij, vendar pa bi bil za v bodoče pri njih potre- 
ben določen nadzor, da ne pride do zmanjšanja družbenega 
kapitala, in da se družbeni kapital ne prenaša brez pravice do 
upravljanja in dividende med podjetji. Ostaja pa odprt tudi 
problem nekaterih že izvršenih prenosov. Posebno problem- 
tični so tisti prenosi, pri katerih se z uvedbo skrbništva nad 
holdingi in prevzemom upravljanja v njih ne da več spremeniti 
v obstoječe kapitalske povezave zaradi tega, ker so bile 
izdane preferenčne delnice brez pravice upravljanja in z niz- 
kimi donosi. Drugi problem so tudi navzkrižna lastniška raz- 
merja, ki so nastala z navzkrižnim prenosom sredstev ali 
družbenega kapitala med posameznimi podjetji (napihovanje 
bilace) Nadzor nad vzpostavljanjem takih razmerij v bodoče 
je potrebno urediti z zakoni, ki bodo spreminjali veljavnost 
določb zveznega Zakona o podjetjih v Sloveniji. 

5. Vloga Agencije in Sklada 
Osnutek Zakona o privatizaciji podjetij opredeljuje dru- 

gačno vlogo Agencije in Sklada od tiste, ki jo imata obe 
inštituciji po veljavni zakonodaji, ki je bila sprejeta še v času, 
ko privatizacija podjetij ni bila eden od osnovnih projektov 
gospodarske preobrazbe na Slovenskem. Po dogovoru 
z ustanoviteljem - Izvršnim svetom Republike Slovenije 
Agencija in Sklad trenutno delujeta le na tistih področjih iz 
svojega zakonsko predvidenega delokroga, ki so vezana na 
privatizacijo podjetij. Hkrati z Zakonom o privatizaciji podjetij 
sta skupščini predložena ustrezno spremenjena osnutka 
zakonov o Agenciji in Skladu. 

Inštituciji sta bili ustanovljeni v aprilu 1990 na podlagi 
republiškega zakona in od decembra 1990 sta registrirani na 
sodišču ter redno poslujeta. Sredstva za poslovanje Agencije 
in Sklada se zagotvaljajo iz proračuna republike. Instituciji že 
razpolagata z ustreznimi prostori in osnovno opremo, ter se 
postopoma kadrovsko usposabljata za izvrševanje obsežnih 
nalog iz tega zakona. Konec februarja bo Agencijazaposlo- 
vala 5 ljudi, sklad pa 7 ljudi. Izvršni svet je v upravne organe 
obeh inštitucij že imenoval ugledne javne delavce. Na prvi seji 
sveta Agencije je bil sprejet Pravilnik za podeljevanje licenc za 
ocenjevanje vrednosti podjetij in Standardi in načela za stro- 
kovno ocenjevanje vrednosti podjetij. Agencija je organizirala 
že več pripravljalnih mednarodnih seminarjev na temo oce- 
njevanja vrednosti podjetij in kmalu bo začela s podeljeva- 
njem licenc. V prehodnem razdobju velja, da lahko ocenje- 
valci opravljajo svoje delo tudi brez licence, vendar morajo 
cenitve dati v revizijo Agenciji. 

Agencija in Sklad sta tudi začeli pripravljati pilotski projekt 
privatizacije, za katerega se je prijavilo približno sto podjetij. 
Namen tega projekta je, da se preizkusijo nekatere zakonske 
rešitve v praksi, da se usposobijo kadri v Agenciji in Skladu, 
da se na osnovi praktičnih primerov pripravijo ustrezna navo- 
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dila in priročniki in da se v izbranih podjetjih izvede preobliko- 
vanje na način, ki bo koristil tako zaposlenim, razvoju 
podjetja, kot tudi širši družbeni skupnosti. 

Obe instituciji sta tudi vključeni v mrežo sorodnih inštitucij 
po Vzhodni Evropi, kar jima omogoča izmenjavo koristnih 
informacij in sodelovanje v regionalnih projektih na področju 
privatizacije. 

II. OBRAZLOŽITEV OSNUTKA ZAKONA PO ČLENIH 
Uvodne določbe 

V uvodnih določbah od člena 1,- 4. ne navaja več urejanja 
skrbništva nad podjetji z družbenim kapitalom kot posebnega 
elementa zakona, saj je skrbništvo definirano kot posebna 
predstopnja lastniškega preoblikovanja. 

Spremenjena in poenostavljena je definicija podjetij z druž- 
benim kapitalom, ki po novem zajema vse pravne oblike, ki pri 
svojem poslovanju uporabljajo družbeni kapital. 

Iz dejavnosti, za katere se uveljavlja ta zakon, so po novem 
izpuščene banke in finančne institucije, ki so že lastninsko 
preoblikovane po drugih zakonih. 

Dodaja se možnost, da se določila tega zakona lahko upo- 
rabljajo tudi za »izvzete« dejav-nosti, če tako določi 
»posebni« zakon. Na ta način bi lahko uporabili metode 
preoblikovanja oziroma privatizacije tudi v dejavnostih kot so 
kmetijstvo, gozdarstvo in infrastruktura ali v zavarovalnicah, 
če tako preoblikovanje ni sporno z vidika denacionalizacije 
oziroma če obstaja zanj narodnogospodarski interes. Znotraj 
podjetij v »izvzetih« dejavnostih so nedvomno tudi deli, ki jih 
je potrebno privatizirati. Agencija daje v takih primerih 
soglasje k izbiri metode preoblikovanja (točka 4, 15.člen). 

Izločen je variantni dodatek, saj se problem vračanja pre- 
moženja zadrugam ureja v poglavju o zavarovanju terjatev 
razlaščenih lastnikov, med katere zakon prišteva tudi za- 
druge. 

Spremenjena in poenostavljena je definicija družbenega 
kapitala, kjer se med sredstvi za razliko od prvega osnutka 
upoštevajo tudi izvenposlovna sredstva (sredstva skupne po- 
rabe). 

Družbenega kapitala tudi več ne definiramo dodatno s knji- 
govodsko vrednostjo, saj njena uporaba v procesu privatiza- 
cije ni predvidena. Vprašanje vrednotenja je po novem ure- 
jeno v 6. členu. 

Družbeni kapital ne zajema obveznosti podjetja do drugega 
podjetja (tudi če je to družbeno) na podlagi združevanja 
sredstev, razen v primeru, da so se združevalci sredstev odpo- 
vedali vseh lastniških pravic (soupravljanje, udeležba 
v dobičku, pravica do vračila). Predvideva se, da bodo zdru- 
žena sredstva v procesu preoblikovanja pretvorjena bodisi 
v kredit ali v kapital združevalca - lastnika.V razpravah je bilo 
odprto vprašanje, komu pripadajo rezerve, nerazdeljeni 
dobički, itd. v mešanih podjetjih. Del tega nenominiranega 
kapitala, ki je nastal na podlagi trajnih vlog drugih podjetij 
v podjetje, se ne šteje kot družbeni kapital. Novi tekst tudi 
odpravlja potrebo po posebni definiciji sredstev, ki bi bila 
drugačna od vel—javnih finančnih in računovodskih kon- 
vencij. 

Preoblikovanje podjetja 
Novi 5. člen ureja preoblikovanje podjetij. Na podlagi pri- 

pomb so izpoljnjene nekatere definicije, vključeno pa je tudi 
nekaj vsebinskih sprememb. Pri preoblikovanju je kot titular 
družbene lastnine določen Sklad, v imenu in za račun Repu- 
blike Slovenije, določeni pa so tudi oblike, v katerih preide 
družbena lastnina na Sklad: 

- pri podržavljenju - s prenosom navadnih delnic 
- pri privatizaciji - s prenosom gotovine (ali drugih sred- 

stev oz. pravic) 
- pri delni privatizaciji - z delnim prenosom gotovine (ali 

drugih sredstev oziroma pravic) in delnim prenosom delnic. 
Novost v tem členu je tudi obvezna najava preoblikovanja 

v sredstvih javnega obveščanja, s čimer je dana možnost 
razlaščenim lastnikom in njihovim dedičem, da sprožijo 
v zvezi z njim postopke določene s tem zakonom. 

Ocena vrednosti podjetja 
Precejšnje število pripomb v razpravah na skupščini, njenih 

odborih, kot tudi v strokovni javnosti, je bilo povezanih z oce- 
njevanjem vrednosti podjetij. V tem osnutku so upoštevane 

zahteve po natančnejši določitvi metod vrednotenja kakor 
tudi načina uporabe ocenjenih vrednosti za določanje tran- 
sakcijskih cen v pocesu privatizacije. 

6. člen podrobneje opredeljuje način ocenjevanja vrednosti 
podjetij, ki ga je potrebno izvršiti v vseh primerih pred preobli- 
kovanjem. Izjemoma ocena vrednosti podjetja ni po-trebna, 
kadar gre za prostovoljno podržavljanje oz. prenos vseh del- 
nic na Sklad, saj se predvideva, da se bo ocena opravila 
takrat, ko bo podjetje šlo v prodajo. Ocena vrednosti se lahko 
odloži ali se sploh ne opravi, če tako odloči Agencija — če 
ocena ni relevantna za izvedbo transakcije ali če pomembni 
razlogi zahtevajo, da se preoblikovanje izvedbe brez odlaša- 
nja in bi bila s čakanjem na rezultate povzročena gospodar- 
ska škoda.Pri avtonomnih metodah, kjer nastopajo poslovod- 
stva in zaposleni v vlogi tako prodajalca kot tudi kupca, 
pomeni ocenjena vrednost tudi že ceno, po kateri se izvrši 
transakcija. Kadar gre za manjša podjetja je dovolj ocena po 
metodi neto sredstev, kjer se od tržne ocene vrednosti sred- 
stev odšteje ocenjena vrednost obveznosti. Taka ocena pravi- 
loma ustrezno odraža vrednost, poleg tega pa je tudi cenejša 
in manj zahtevna. Uporaba bolj zapletenih metod pa pri malih 
podjetjih ne bi upravičila stroškov. 

Pri večjih podjetji morajo ocenjevalci poleg metode neto 
sredstev uporabiti vsaj eno od prospektivnih metod, ki ugo- 
tavljajo vrednost na podlagi projekcij bodočih donosov. 
Končna ocena je navadno rezultanta uporabe večih metod. 
Ker pa je vrednost, določena po prospektivni metodi, odvisna 
od velikega števila predpostavk, ki so v nestabilnih razmerah 
lahko tudi zelo sporne, daje zakon možnost Agenciji da posre- 
duje, če je končna ocena cenilca nižja od ocene, ki bi jo dobil 
samo z upoštevanjem metode neto sredstev. Agencija lahko 
zahteva, da se v takih primerih uporabi za transakcijo ocena 
po metodi neto sredstev ali pa da podjetje izbere metodo 
preoblikovanja, ki vključuje javni razpis. 

Pri drugih metodah preoblikovanja je ocena vrednosti samo 
izhodišče za pogajanja oz. določitev končne cene, ki je lahko 
višja ali nižja od ocenjene. Zaščito družbenih interesov tu 
zagotavlja odprt postopek, ki omogoča komurkoli da sodeluje 1 

kot potencialni kupec sredstev ali delnic podjetja in zahteva 
po soglasju pred transakcijo. 

Varstvo pravic bivših lastnikov in njihovih dedičev (7.- 14. 
člen) 

V tem poglavju zakona se vzpostavlja povezava med privati- 
zacijo in denacionalizacijo pri podjetjih, ki se preoblikujejo po 
tem zakonu. Uvaja se sistem rezervacij, ki so ga v skupščinski 
razpravi zagovarjali predstavniki Združenja razlaščenih lastni- 
kov. Nepremičnine oziroma delnice podjetij, ki so predmet 
zahtevka za vračanje premoženja, se izključijo iz procesa 
privatizacije in se rezervirajo do tedaj, ko postanejo odločbe 
o vrnitvi premoženja pravnomočne na osnovi zakona o dena- 
cionalizacji oziroma zakona o zadrugah. Sistem rezervacij 
ščiti tako interes upravičencev (bivših lastnikov oziroma 
zadrug), kot tudi interese domačih in tujih investitorjev, ki 
morajo dobiti zagotovilo, da podjetje, ki ga kupujejo, ni obre- 
menjeno z nobenimi drugimi zahtevami za vračilo premože- 
nja. Sistem rezervacij mora omogočiti, da se privatizacija 
začne povsod tam, kjer ni zahtevkov in kjer je mogoče te 
zahtevke ustrezno zavarovati. 

Podjetje mora pred preoblikovanjem z javno objavo pozvati 
vse upravičence, da v roku 60 dni prijavijo morebitne zahtevke 
do podjetja in predložijo osnovno dokumentacijo. V kolikor 
upravičenci ne najavijo zahtevkov v predvidenem roku, nji- 
hova pravica do vrnitve premoženja s tem ne zapade, izgubijo 
pa možnost do vrnitve premoženja v naravi od podjetja. Zave- 
zanec za odškodnino postane Republika Slovenija v skladu 
z zakoni, ki urejajo vračanje premoženja. 

Podjetje sme nadaljevati s preoblikovanjem, če ni bil najav- 
ljen noben zahtevek. V nasprotnem primeru lahko podjetje 
nadaljuje s preoblikovanjem šele po pravnomočnosti akta, 
s katerim je bilo odločeno o zahtevku po postopku, ki ga 
določajo zakoni, ki urejajo vračanje premoženja. Na podlagi 
dovoljenja Agencije lahko podjetje izjemoma nadaljuje s pre- 
oblikovanjem tudi kadar so bili najavljeni zahtevki v nasled- 
njih primerih, če: 

(1) podjetje z listinami dokaže, da ne razpolaga s premože- 
njem, ki je predmet zahtevka, 

(2) podjetje in upravičenec se sporazumeta o rezervaciji, 
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(3) podjetje nepremičnino, ki je predmet zahtevka, prenese 
v fiduciarno last občine, 

(4) podjetje prenese v fiduciarno last občine ustrezno šte- 
vilo delnic, ki so predmet zahtev ka. 

V primeru izločitve nepremičnine v fiduciarno last občine 
podjetje ustrezno zmanjša družbeni kapital. Podjetje ima pred 
drugimi pravico izločeno nepremičnino vzeti v najem ali 
zakup najmanj za dobo treh let. S tem se želi zmanjšati 
negativne posledice vračanja premoženja v naravi na poslova- 
nje podjetij in dati podjetjem prehodni rok za prilagoditev na 
nove razmere. 

V primeru rezervacije in prenosa delnic v fiduciarno last 
občine podjetje za njihovo nominalno vrednost zmanjša druž- 
beni kapital. 

Po dokončni odločitvi o zahtevku za vračanje premoženja 
občina izroči premoženje upravičencu oziroma prenese višek 
sredstev oziroma delnic na Sklad, saj bo republika zavezanec 
za izplačilo odškodnin pri vračanju premoženja. V kolikor bi 
bile pravice upravičencev do vračila premoženja večje od 
rezervacij, bi postala zavezanec za razliko, namesto preobli- 
kovanega podjetja, Republika Slovenija. 

Metode preoblikovanja 
15. člen izrecno določa, da podjetje samostojno izbira, po 

kakšni metodi se bo preoblikovalo. Prav tako določa, da se 
metode preoblikovanja lahko medsebojno kombinirajo, ven- 
dar mora podjetje v takem primeru pridobiti soglasje Agencije 
glede izbrane kombinacije metod. 

Kadar se privatizacija izvaja v podjetjih na podlagi poseb- 
nega sklepa Izvršnega sveta (infrastruktura, kmetijstvo, zava- 
rovalnice) mora k izbiri metode dati soglaje Agencija (zavaro- 
valnica se na primer ne more preoblikovati z izbiro metode 
avtonomne privatizacije). 

Avtonomne metode 
16. člen jasneje definira avtonomne metode preoblikovanja, 

ki so: 
— avtonomna privatizacija (prodaja podjetja) 
— avtonomna dokapitalizacija 
— prenos navadnih delnic na Sklad. jjjP 
17. člen natančneje določa postopek pri uporabi avtonom- 

nih metod. Predvideno je, da podjetje lahko nadaljuje s preo- 
blikovanjem, če Agencija v roku 30 dni(v prejšnjem osnutku 
15 dni) po prejemu vloge ne izda soglasja ali kako drugače ne 
reagira. Ta določba preprečuje, da bi Agencija »vlekla« 
postopke in daje varstvo podjetjem, ki se pri uporabi avto- 
nomnih metod držijo zakona. 

Avtonomna privatizacija (členi 18.— 26.) 
To poglavje opisuje avtonomno privatizacijo. V predhod- 

nem osnutku zakona je bila ta metoda imenovana »interna 
privatizacija« in je bila v razpravi predmet številnih pripomb, 
ki pa so izhajale iz izrazito nasprotnih začetnih izhodišč. 
Kritike so bile usmerjene zlasti na zaprtost te metode širšemu 
krogu investitorjev. 

V novem osnutku je ta metoda deloma odprta tudi zunanjim 
investitorjem, pri čemer so s tem mišljene zlasti domače 
fizične osebe. Glede na odpiranje te metode staro ime 
»interna« privatizacija ne bi bilo več upravičeno. Poleg tega 
pojem »interna privatizacija« spominja tudi na interne delnice 
po zveznem zakonu, ki jih ta zakon ukinja. 

Ta metoda pomeni prilagoditev v tržnih gospodarstvih 
znane oblike kreditiranih odkupov podjetij (leveraged buyout 
- LBO) s strani zaposlenih našim specifičnim razmeram. Cilj 
metode je, da zaposleni in drugi »člani programa« odkupijo 
podjetje tako, da vplačajo le začeten polog (10% od cene), 
ostali del cene pa lahko odplačujejo skozi deset let. »Kredit« 
(tehnično gledano so odkupljive prednostne delnice zelo 
podobne kreditu) je nominiran v nemških markah (da bi se 
preprečilo njegovo razvrednotenje zaradi domače inflacije), 
zanj pa je treba plačevati fiksni letni donos. 

Avtonomna privatizacija v tem zakonu ni predvidena kot 
prevladujoč in vseobsežen model lastninskega preoblikova- 
nja (kot je interno delničarstvo po zvezni zakonodaji). Smi- 
selna je za manjša in srednja podjetja, zlasti v storitvenih 
dejavnostih, kjer je visoko motiviran posameznik ključ za 
uspešno poslovanje. Avtonomna privatizacija je upravičena 
v tistih podjetjih, ki so že danes uspešna in kjer je »partner- 
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ski« odnos med poslovodstvom in zaposlenimi že močno 
prisoten. Ne glede na to, zakon v načelu nobenemu podjetju 
ne prepoveduje izbire te metode, če izpolni začetne pogoje. Ti 
pogoji morajo biti taki, da bodo preprečili 100% privatizacijo 
po tej metodi v tistih podjetjih, ki so visoko kapitalno inten- 
zivna, potrebna temeljitega prestrukturiranja ali potrebujejo 
močnejše strateške partnerje. Tudi taka podjetja pa lahko 
avtonomno privatizacijo uporabijo za delno olastninjenje 
v kombinaciji z drugimi metodami. 

Na podlagi pripomb iz razprave je spremenjeno določilo 
v 18. členu, ki omogoča nakup delnic po tej metodi le zaposle- 
nim v podjetju. Kupci delnic pri avtonomni privatizaciji so 
lahko poleg zaposlenih tudi domače fizične osebe, podjetja 
pa le v primeru, če so večinsko v lasti domačih državljanov. 
Torej so kot kupci delnic po tej metodi izključeni tujci, tuja 
podjetja oziroma pravne osebe, pa tudi domača podjetja 
z večinskim družbenim kapitalom. 

Predlagatelj je upošteval pripombe v zvezi s prenosljivostjo 
delnic in je ureditev tega vprašanja prepustil svobodni izbiri 
podjetja. Delnice, ki se izdajo kupcem so v načelu navadne in 
prenosljive. Podjetje lahko določi posamezne omejitve pri 
prenosljivosti delnic. V primeru, da obstaja omejitev pri pre- 
nosu delnice, mora podjetje prevzeti obveznost za odkup 
delnic od delničarjev (na primer pri odhodu v pokoj, odhodu 
iz podjetja ipd.) v določenem roku in pod vnaprej določenimi 
pogoji. 

Za uporabo te metode mora podjetje izpolniti določene 
začetne pogoje (19. člen): kupci morajo takoj vplačati vsaj 
10% (v prejšnjem osnutku 15%) vrednosti kapitala, za vplačilo 
delnic se mora odločiti vsaj tretjina zaposlenih (prej polovica), 
zaposleni morajo biti večinski lastniki, za prodajo delnic izven 
kroga zaposlenih pa mora podjetje opraviti javni razpis. 

Kot vplačilo se poleg gotovine štejejo tudi vsa vplačila 
zaposlenih ali drugih fizičnih oseb za delnice, opravljena pred 
preoblikovanjem podjetja (vplačila iz OD, iz dobička, ali druge 
trajne vloge) in zamenjava obveznic v delnice, če se tako 
odločita podjetje in lastnik obveznice. Podjetje lahko torej 
»zbira« kapital zaposlenih in drugih delničarjev, dokler ne 
doseže zahtevanih 10%. 

Ker je v samo metodo vgrajen model financiranja z odkuplji- 
vimi prednostnimi delnicami, bi bilo napačno, če bi dovolili, 
da podjetje kreditira kupce za začetno vplačilo delnic. Delni 
gotovinski vložek v podjetje je potreben, da ustvari pravo 
lastniško motivacijo pri upravljanju. 

V 20. členu je določeno, da sredstva za odkup zbirajo 
delničarji na posebnem računu, podjetje pa je dolžno denar 
nakazati Skladu po vpisu preoblikovanja v sodni register. Tudi 
tu je model dopolnjen, tako da je preglednejši in bolj razum- 
ljiv, saj jasno določa, da se pri prodaji podjetja sredstva (to je 
razlika glede na avtonomno dokapitalizacijo) nakažejo 
Skladu. 

Model financiranja avtonomne privatizacije (v členih 21.- 
26.) je od prejšnjega osnutka ostal nespremenjen. Neodkup- 
Ijeni družbeni kapital se v tem modelu prenese na Sklad 
v obliki odkupljivih prednostnih delnic. 

Večkrat se je postavilo vprašanje, zakaj se kreditiranja 
odkupov ne prepusti bankam. Banke seveda niso izključene iz 
procesa preoblikovanja podjetij, vendar je potrebno videti 
njihovo vlogo predvsem v dokapitalizaciji in manj v financira- 
nju tako tveganih operacij kot so kreditirani odkupi podjetij. 
To velja še posebej zato, ker glavni cilj privatizacije podjetij ni 
v povečanju proračunskih prilivov, temveč v povečanju učin- 
kovitosti podjetij. Očitno je, da je glede na to primerno, da 
država (ki jo pri privatizaciji predstavlja Sklad) sama financira 
kupce podjetij, tako da ne zahteva vsega denarja za podjetja 
takoj, temveč je pripravljena čakati na popolno poplačilo 
določeno število let. 

Zakaj zakon ne predvideva financiranja s kreditom, ampak 
se poslužuje zapletenejše oblike - odkupljivih prednostnih 
delnic? 

Kredit, ki bi ga država dala kupcem bi moral biti zavarovan 
z zastavno pravico na sredstvih podjetja, sicer ne bi bilo 
mogoče zagotoviti, da bi bili krediti tudi dejansko odplačani. 
V praksi lahko pričakujemo, da določeno število podjetij, ki 
bodo uporabila to metodo preoblikovanja, zaradi različnih 
vzrokov ne bo moglo realizirati odkupa do konca. Ko podjetje 
ne bi bilo sposobno odplačati anuitete za kredit, bi se znašlo 
v zelo hudem likvidnostnem položaju oziroma bi takemu 
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podjetju celo grozil stečaj. Tak stečaj bi bil seveda v celoti 
ekonomsko neupravičen, povzročen izključno z neuspelo 
lastniško transformacijo. ; 

Odkupljive prednostne delnice ta problem rešujejo. Te del- 
nice čakajo, da jih podjetje v korist zapcik|enih oziroma delni- 
čarjev odkupi. Ce podjetje ni sposobno realizirati odkupa po 
programu, lahko Sklad te delnice spremeni v navadne glaso- 
valne delnice (s temi delnicami lahko potem v podjetju uprav- 
lja, ali kar je verjetneje, jih proda drugim zainteresiranim 
investitorjem). Podjetje samo zaradi lastninskega preobliko- 
vanja ne doživlja nobenih pretresov. 

Sklad kot lastnik odkupljivih prednostnih delnic nima 
upravljalskih pravic pri rednem poslovanju. Le kadar 
v podjetju nastopijo izredni dogodki (na primer združitev, 
prenehanje, prodaja velikega dela sredstev ipd.) lahko uve- 
ljavi pravico do glasovanja enako navadnim delničarjem. 
V razvitih tržnih gospodarstvih je zelo običajno, da imajo 
v takih primerih pravico veta tudi kreditorji - banke. Dodatno 
ima Sklad pravico da zahteva takojšen odkup ali konverzijo, 
če delničarji prodajo svoje delnice tujcem, ali če pride do 
znatnejšega zmanjšanja kapitala ali statusnih sprememb. 
Nesmiselno bi namreč bilo, če bi država pod tako ugodnimi 
pogoji kreditirala npr. tujce. 

Metoda daje močno motivacijo novim lastnikom za uspešno 
poslovanje. Razen 2%, ki jih plačujejo kot fiksno dividendo, 
lahko ves dobiček kapitalizirajo v svojo korist in ga uporabijo 
za odkup odkupljivih prednostnih delnic od Sklada. Za odkup 
lahko uporabijo tudi denar, ki ga pridobijo s prodajo določe- 
nih sredstev, ki jih v poslovanju nujno ne potrebujejo, ali iz 
drugih virov, in tako vsakoletno vlaganje denarja s strani 
delničarjev ni nujno za povečanje njihovega lastništva. 
Metoda daje tudi določeno fleksibilnost, saj lahko delničarji in 
Sklad tudi drugače uredijo razmerja iz odkupljivih prednost- 
nih delnic. 

Avtonomna dokapitalizacija 
Členi 28.-32. opisujejo metodo avtonomne dokapitaliza- 

cije. Bistvena razlika med to metodo in avtonomno privatiza- 
cijo je, da tu denar, ki ga delničarji vplačujejo za navadne 
delnice ostane v podjetju, s tem pa se kapital podjetja pove- 
čuje. 

Metodo avtonomne dokapitalizacije bodo uporabila 
podjetja, ki potrebujejo dodatni kapital za refinanciranje 
obratnih sredstev ali za realizacijo razvojnih projektov in zato 
niso zainteresirana za odkup podjetja. To metodo bodo upo- 
rabila tudi podjetja s šibkejšo donosnostjo, ki objektivno ne 
morejo računati, da bi se lahko do konca privatizirala z upo- 
rabo bodočih dobičkov pri odkupu odkupljivih prednostnih 
delnic od Sklada. 

Pogoji za uporabo te avtonomne metode v 28. členu so 
enaki kot pri avtonomni privatizaciji, s tem da morajo kupci 
novih delnic zagotoviti najmanj 15% dodatnega kapitala (prej 
20%). 

Cenzus pri dokapitalizaciji je večji kot pri privatizaciji, ker 
delničarji niso prisiljeni da povečujejo svoj delež kapitala 
v podjetju z odkupom delnic od Sklada. Tudi tu se v cenzus 
vključujejo popusti, do katerih so kupci upravičeni po tem 
zakonu. 

29. člen določa, da se obstoječi družbeni kapital prenese na 
Sklad v obliki prednostnih delnic dveh različnih vrst: 

- prednostnih delnic s fiksnim donosom 
- participativnih prednostnih delnic 
Obe vrsti prednostnih delnic imajo podobne lastnosti kot 

prednostne delnice pri avtonomni privatizaciji, vendar niso 
odkupljive (rezervirane za nakup s strani podjetja), zato jih 
lahko Sklad tudi prosto prodaja. Dokapitalizacija ne nalaga 
podjetju niti delničarjem nikakršne obveznosti za odkup del- 
nic od Sklada. 

Prednostne delnice s fiksno dividendo dajejo Skladu pra- 
vico do 2 % letne dividende iz dobička, preden prejmejo 
dividende navadni delničarji. 

Participativne prednostne delnice dajejo lastniku enake 
pravice do dividende kot jih imajo navadne delnice, če je 
dividednda na te delnice višja od 2%. Kakšen bo učinek 
prednostnih delnic lahko poenostavljeno ilustriramo s prime- 
rom: Če podjetje izplača navadnim delničarjem 10% divi- 
dendo, bo moralo Skladu izplačati 6% (2% na prednostne 
delnice s fiksno dividendo in 10% na participativne pred- 

nostne delnice daje v povprečju 6% donos). 
Pripombe, da bi bilo potrebno pri tej metodi predvideti 

samo prednostne delnice s fiksnim donosom, predlagatelj ni 
mogel upoštevati, saj bi s tem dal zasebnim delničarjem pri 
uporabi te metode trajno v uporabo kapital pod zelo ugodnimi 
pogoji (2%). Delna participativnost pomeni, da je tudi država 
posredno (čeprav ne v celoti sorazmerno) deležna sadov 
morebitnega uspeha podjetja, saj je zaradi visokega skup- 
nega deleža v kapitalu tudi njeno tveganje večje kot pri 
avtonomni privatizaciji, kjer se njen delež z leti vendarle 
zmanjšuje. Zaradi prenosljivosti navadnih delnic, bi se država 
lahko znašla v položaju, da trajno finansira pod beneficira- 
nimi pogoji tudi tuje fizične osebe in podjetja. Zato menimo, 
da je delna participativnost v tem modelu v celoti upravičena. 

Avtonomni prenos navadnih delnic na Sklad 
Členi 33.- 34. opisujejo avtonomno metodo, pri kateri se 

podjetje odloči, da se bo preoblikovalo tako, da bo družbeni 
kapital preneslo na Sklad v obliki navadnih delnic. Vsebinsko 
gre pri tej metodi za samopodržavljenje. Tako metodo bodo 
izbrala podjetja, ki so brez globljega prestrukturiranja nezani- 
miva za privatne investitorje, ali pa podjetja, kjer postalo 
učinkovito upravljanje nemogoče. 

Čeprav je tako podržavljanje z vidika cilja tega zakona 
nezaželeno, bo v nekaterih podjetjih edina možna rešitev. 
Seveda ni mišljeno, da bi taka podjetja neomejeno ostala 
v državni lasti. Naloga lastnika je, da zagotovi osnovne 
pogoje, da bi podjetje postalo zanimivo za investitorje, ti 
pogoji pa večinoma zajemajo obsežno finančno, organizacij- 
sko in dostikrat tudi proizvodno in tržno prestrukturiranje. 

Pri takem prenosu ni potrebno oceniti vrednosti podjetja, 
zato se delnice lahko izdajo v poljubnem številu in vrednosti. 
(Dostikrat bodo imela taka podjetja celo negativno vrednost 
- vrednost vsega premoženja bo manjša od skupnih dolgov.) 
Osnutek zakona predvideva preprosto izdajo sto delnic 
(enot), ki dajejo lastniku vsa lastniška upravičenja nad po- 
djetjem. 

Izdaja delnic po knjigovodski vrednosti (kar je bila rešitev iz 
prejšnjega osnutka) bi zelo verjetno zavajala glede dejanske 
vrednosti podjetja, hkrati pa bi bilo kasneje potrebno oprav- 
ljati neobičajne odpise delniškega kapitala. Šele ko bo 
podjetje pripravljeno za privatizacijo se bo ocenilo. 

Metode preoblikovanja s sodelovanjem Agencije 
35. člen določa metode preoblikovanja s sodelovanjem 

Agencije. Te so: 
- prodaja podjetja 
- dokapitalizacija 
Pod določenimi pogoji pa se v podjetju z večinskim družbe- 

nim kapitalom kot take štejejo tudi: 
- prodaja ali vlaganje znatnega dela sredstev 
- zakup znatnega dela sredstev 
- pogodba o poslovodenju 

Prodaja podjetja 
Prodaja podjetja (36. - 39. člen) se lahko opravi kot prodaja 

delnic podjetja ali prodaja njegovih sredstev s hkratno likvida- 
cijo. Postopek pri obeh metodah je smiselno enak. 

V tem osnutku so upoštevane nekatere pripombe v zvezi 
z razjasnitvijo postopkov. Poudarjena je javnost postopkov in 
predviden obvezni javni razpis, ki se lahko izvede v treh 
oblikah: 

- kot javno zbiranje ponudb (public tender) 
- kot javno vpisovanje delnic (public offer) 
- kot javna dražba delnic (public auction) 
K uporabi zadnjih dveh tehnik mora zaradi njune zapleteno- 

sti in potencialnih nevarnosti za male investitorje dati soglasje 
Agencija. 

Kadar ne gre za celotno, ampak le za delno prodajo delnic, 
se preostale delnice prenesejo na Sklad. Iz osnutka zakona so 
na podlagi pripomb izpuščene vnaprejšnje kvantifikacije raz- 
merij med navadnimi in prednostnimi delnicami ter podrob- 
nejši pogoji kreditiranja oziroma financiranja prodaje. Določi- 
tev se prepušča Skladu, ki bo o tem izdal posebne kriterije 
oziroma pravila 

V postopku za prodajo sredstev s prenehanjem ni spre- 
memb glede na prejšnji osnutek. Dejstvo je, da se veliko 
število privatizacij ne bo izvršilo v obliki prodaje delnic, pač 
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pa bo kupec kupil sredstva. Ce bo podjetje prodalo vsa 
sredstva, njegov obstoj ni več ekonomsko smiseln, zato zakon 
predvideva hkratni postopek prenosa preostalih obveznosti 
na Sklad in prenehanje podjetja. 

Dokapitalizacija 
Pri dokapitalizaciji (40,- 43. člen) gre za prodajo dodatnih 

(novih) delnic, pri čemer se obstoječi kapital v obliki navadnih 
in/ali prednostnih delnic prenese na Sklad, kupnina za pro- 
dane delnice pa ostane v podjetju kot dodatni kapital. 

Dokapitalizacija se lahko izvede z vplačilom novih delnic 
v gotovini ali z njihovo zamenjavo za obveznosti podjetja.Ta 
možnost vključuje navadno konverzijo kreditov v delniško 
glavnico, kjer postane upnik delničar in t.i. debt-equity swap, 
kjer kupec delnic odkupi dolgove podjetja za gotovino in 
le-te zamenja za delnice. 

Predhodno je seveda potrebno opraviti ocenitev vrednosti, 
razen v primerih, ko Agencija določi, da se lahko vrednotenje 
opravi kasneje ali se sploh ne opravi (t.i. earn—out aranžmaji, 
ki temeljijo na apriorni shemi delitve dobička, posebej v pri- 
merih, kjer so prognoze o bodočih dogajanjih zelo nezane- 
sljive). 

Prodaja ali vlaganje znatnega dela sredstev 
Prodaja ali vlaganje znatnega dela sredstev podjetja 

z večinskim družbenim kapitalom se po tem zakonu šteje kot 
posredna privatizacija. Podjetje lahko namreč namesto pro- 
daje delnic izvaja privatizacijo, tako da prodaja zasebnim 
investitorjem (ali z njimi sovlaga na kapitalskih ali pogodbe- 
nih osnovah) celotne obrate, profitne centre, tržne deleže, 
poslovne enote in podobne celote, ki nimajo svoje pravne 
subjektivitete, predstavljajo pa v poslovnem smislu manjša 
podjetja. 

Prav tako lahko štejemo za znaten del sredstev posamezna 
sredstva večje vrednosti, kadar se ta prodajajo izven okvira 
rednega poslovanja. Na primer: prodaja ladje pomeni prodajo 
znatnega dela sredstev, če to ladjo prodaja ladijski prevoznik, 
ne pomeni pa take prodaje, kadar je prodajalec ladjedelnica 
(kjer je ladja proizvod). 

Za prodajo znatnega dela sredstev se šteje tudi, kadar 
podjetje prodaja pakete delnic drugih podjetij, ki jih ima 
v lasti. Na primer: Holding je 100% lastnik - delničar svojega 
podjetja - hčere. Kadar proda delnice tega podjetja oziroma 
svojo hči (na primer tujemu podjetju), mora to storiti po 
postopku, ki je predviden za prodajo podjetij z družbenim 
kapitalom, s to razliko, da sam podpiše pogodbo in prejme 
kupnino. 

Za znatni del sredstev podjetja se ne štejejo sredstva 
manjše vrednosti (pod 1 milijon DEM ali če njihova vrednost 
ne presega 10% trajnega kapitala). Za prodajo znatnega dela 
sredstev se ne šteje, če podjetje ta sredstva prodaja zaradi 
zamenjave sredstev z novimi. 

Zakup znatnega dela sredstev 
Podobna določila kot za prodajo znatnega dela sredstev 

v podjetjih z večinskim družbenim kapitalom veljajo tudi za 
zakup (47. člen), kjer soglasje za tako transakcijo daje Agen- 
cija. če je predvideno s pogodbo, da se z zakupnino tudi 
odkupujejo sredstva, je predhodno potrebno opraviti ocenitev 
vrednosti podjetja. 

Pogodba o poslovodenju 
Pri pogodbi o poslovodenju v podjetjih z večinskim družbe- 

nim kapitalom gre le za privatizacijo upravljanja, medtem ko 
ostane podjetje še naprej lastninsko nespremenjeno. 
Pogodbe o poslovodenju se lahko sklepajo s specializiranimi 
menedžerskimi in svetovalnimi podjetji ter večjimi podjetji, ki 
bi želela v kasnejši fazi postati solastnik podjetja. Pri nas bo 
šlo največkrat za sklepanje takih pogodb s tujimi partnerji, 
pogosto v kombinaciji s tujimi vlaganji (posebej še, kadar bo 
tujec lastnik manjšinskih deležev v naših podjetjih). Bistven 
element teh pogodb so potrebna jamstva (reference, finančna 
jamstva, možnost zagotovitve kreditov za financiranje obrat- 
nih sredstev ipd.), zato se take pogodbe le izjemoma sklepajo 
s posamezniki oz. fizičnimi osebami. 

Soglasje Agencije pri pogodbi o poslovodenju, ki jo sklene 
podjetje, je potrebno samo v primeru, če so v pogodbah tudi 
določila o delitvi dobička (performance based fees), ali če 

pogodba predvideva nagrajevanje tudi z opcijami za nakup 
delnic. 

Pogodba o poslovodenju se lahko sklene tudi za poslovo- 
denje obrata ali poslovne enote (znatnega dela sredstev po- 
djetja). 

Preoblikovanje in privatizacija v izvedbi Agencije 
49. in 50. člen določata, da Agencija neposredno izvaja 

privatizacijo podjetij: 
- kadar so ji ta poverjena v skrbništvo, 
- kadar prodaja po sklepu Izvršnega sveta podjetja, ki so že 

v državni lastnini, 
- kadar prodaja po sklepu Sklada podjetja, ki so v lasti 

Skldds 
Pri preoblikovanju in privatizaciji v izvedbi Agencije se 

smiselno uporabljajo metode in postopki, predvideni pri preo- 
blikovanju s sodelovanjem Agencije, le da je Agencija tu 
nosilec vseh aktivnosti. 

LIKVIDACIJA ALI STEČAJ 
51. člen določa, da po končanem postopku likvidacije ali 

stečaja po poplačilu upnikov preostanek likvidacijske ali ste- 
čajne mase pripada Skladu. Vloga lastnika družbenega kapi- 
tala, ki mu pripada ta preostanek, prevzame Sklad. 

POPUSTI 
V členih 52,- 56. so določeni popusti za zaposlene in za 

državljane Republike Slovenije. V prvem osnutku so bili popu- 
sti za zaposlene nižji. Popuste lahko koristi fizična oseba kot 
zaposleni ali kot državljan Republike Slovenije. 

Kot zaposleni lahko posameznik uveljavlja popust pri 
nakupu delnic, kadar se podjetje za to odloči. Nominalna 
vrednost vseh delnic,ki jih lahko posamezni zaposleni kupi 
s popustom, je lahko največ 20.000 DEM.Če se podjetje odloči 
za prodajo delnic tudi upokojencem in tistim, ki so bili zapo- 
sleni najmanj 2 leti v tem podjetju, lahko enake pravice do 
popusta, kot zaposleni, uveljavljajo tudi ti. 

Pri nakupu delnic ima zaposleni oz. upokojenec ali prejšnji 
zaposleni popust 30 % in dodatni popust 1% za vsako leto 
zaposlitve v podjetju, ki izdaja delnice, vendar skupaj največ 
50%. Zaposleni pa lahko kupujejo delnice brez popusta ne- 
omejeno. 

Popust se uveljavlja samo, kadar so delnice vplačane 
v gotovini. Vplačilo v gotovini pa je opredeljeno v 19. členu, in 
obsega tudi nekatere druge načine vplačila. 

Podjetja vodijo evidence o realiziranih popustih, Agencija 
pa lahko te evidence nadzira. 

V teh določbah je vnešenih nekaj sprememb, ki olajšujejo 
vsklajevanje tistim podjetjem, ki so se preoblikovala v mešana 
podjetja z izdajo internih delnic po zveznem zakonu o družbe- 
nem kapitalu še pred sprejetjem ustreznega zakona v Slove- 
niji. 

Kot državljan Republike Slovenije ima posameznik prav 
tako pravico do popusta (30%), in to, kadar kupuje delnice 
podjetja, ki te prodaja z javno prodajo in pri nakupu delnic 
Sklada. Nominalna vrednost delnic, ki jih posameznik kupi 
s popustom kot državljan Republike Slovenije, znaša lahko 
največ 20.000 DEM. 

Kadar posameznik kupuje delnice kot zaposleni, in kot 
državljan Republike Slovenije, pa skupna nominalna vrednost 
vseh delnic, ki jih kupi s popustom, ne sme preseči 20.000 
DEM. 

ZAČASNO SKRBNIŠTVO 
Začasno skrbništvo je v osnutku zakona opredeljeno kot 

prehodna oblika k lastninskemu preoblikovanju. V mnogih 
primerih, zlasti pa v podjetjih s hudimi poslovnimi težavami, 
bo lastninsko preoblikovanje otežkočeno zaradi notranjih 
konfliktov in nesposobnosti sprejemanja težkih odločitev. 
Uvedba skrbništva je lahko v takšnih primerih boljša rešitev 
kot podržavljanje, saj omogča tudi privatizacijo z uporabo 
avtonomnih in drugih metod. Skrbništvo je možno tudi 
v podjetjih, ki nimajo ustreznega upravljanja z družbenim 
kapitalom. 

Pod začasno skrbništvo (61 - 63. člen) zapadejo tri katego- 
rije podjetij. Prva kategorija so podjetja, kjer tako odloči 
njihov organ upravljanja in se stem strinja skrbnik. 

Druga kategorija pa so holdinška podjetja z večinskim druž- 
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benim kapitalom. To so podjetja z majhnim številom zaposle- 
nih, ki imajo v svoji sestavi več podjetij in so kot sistemi 
večjega pomena za gospodarstvo Republike Slovenije, hkrati 
pa zaradi pretežnega družbenega kapitala nimajo ustrezne 
upravljalske strukture. To so tudi podjetja, formirana kot 
odlagališča družbenega kapitala, ki nimajo opredeljene 
posebne poslovne funkcije. 

Tretja kategorija so podjetja, ki se do 31.12.1993 ne bodo 
lastninsko preoblikovala. 

Doba trajanja skrbništva je omejena na največ eno leto. 
Skrbnik oziroma njegov pooblaščenec prevzame v podjetju 
vse pravice, ki pripadajo organu upravljanja v podjetju. 
Namen tega začasnega skrbništva je, da bi se v tem času 
podjetje preoblikovalo v skladu s tem zakonom. 

AGENCIJA IN SKLAD 
V osmem in devetem poglavju (64. in 65. člen) sta oprede- 

ljeni obe specializirani republiški inštituciji iz tega zakona 
zelo na kratko, saj ju urejujeta posebna zakona. 

UPORABA SREDSTEV IZ PRIVATIZACIJE 
V desetem poglavju (66. člen) zakon opredeljuje uporabo 

sredstev iz privatizacije, ki se bodo zbirala na privatizacijskem 
računu pri Skladu. Sklad bo ta račun upravljal v imenu in za 
račun Republike Slovenije. Likvidna sredstva bo Sklad vsako 
leto po zaključnem računu prenesel v dobro republiškega 
proračuna. Likvidna sredstva iz privatizacije se bodo name- 
njala za: 

- pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
- razvojne, socialne in ekološke programe, 
- nadomestila upravičencem v skladu s predpisi o denaci- 

onalizaciji. 
Natančnejšo razporeditev in uporabo teh sredstev pa bo 

v okviru z zakonom določenih namenov določala Skupščina 
Republike Slovenije. Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije lahko odloči, da se del sredstev porabi za financiranje 
socialnega ali ekološkega programa v preoblikovanem po- 
djetju. 
UPORABA ZAKONSKIH DOLOČB 

V enajstem poglavju (67.in 68. člen) zakon opredeljuje, kako 
se njegove določbe uporabljajo in za katere subjekte se upo- 
rablja. Vse, kar se nanaša v tem zakonu na delnice, se nanaša 
tudi na deleže v družbah z omejeno odgovornostjo. Za deleže 
v družbah z omejeno odgovornostjo se morajo uporabiti spe- 
cifične določbe tega poglavja. Opredeljen je temeljni akt, na 
podlagi katerega se pri preoblikovanju podjetje vpiše v sodni 
register. Temu določilu in še nekaterim drugim v tem zakonu 
bo potrebno prilagoditi predpise o vpisu v sodni register. 

KAZENSKE DOLOČBE 
Zakon sankcionira neupoštevanje določil tega zakona. 

KONČNE DOLOČBE 
V končnih določbah (76,- 78. člen) želi zakon zajeti vsa 

tista podjetja, ki so se preoblikovala v kapitalske družbe na 
podlagi zveznega zakona o družbenem kapitalu in ki so na 
njegovi podlagi izdajala interne delnice. Vsa takšna podjetja 
morajo v treh mesecih o tem obvestiti Agencijo. V kolikor 
podjetje tega ne stori, ima Agencija možnost pridobiti 
podatke v sodnem registru. 

Agencija bo vodila evidenco na podlagi tega zakona. 
Podjetja, ki so že izdala interne delnice ali deleže, morajo 

uskladiti svoja lastninska razmerja s tem zakonom, o čemer 
izda Agencija potrdilo. Če se podjetje ne uskladi do 
31.12.1993, je z zakonom predpisan postopek, za prisilno 
uskladitev. V primeru, da bi uskladitev pomenila poslabšanje 
situacije imetnika internih delnic, ima ta po zakonu pravico do 
povračila vplačanega zneska indeksiranega za spremebo 
tečaja DEM od dneva vplačila do dneva vračila s tem je 
zavarovan proti morebitni škodi, ki bi mu zaradi prisilne 
uskladitve nastala. 

Podjetja, ki so se po zakonu o podjetjih organizirala v kapi- 
talske mešane družbe, v katerih je še manjšinski del družbe- 
nega kapitala in se do 31.12.1993 niso preoblikovala po tem 
zakonu, pa avtomatično prenesejo družbeni kapital v obliki 
navadnih delnic na Sklad. Prilagoditev podjetij z večinskim 
družbenim kapitalom po tem roku pa je urejena z določbami 
o začasnem skrbništvu. 

III. UPOŠTEVANJE PRIPOMB IZ SKUPŠČINSKE RAZPRAVE 

1. Pripombe zbora združenega dela 
1.1. Zbor je zavzel stališče, da se zakon ne sme ukvarjati le 

s prerazdelitvijo obstoječe lastnine ampak naj zagotavlja 
solidne pravne in sistemske osnove za razvoj podjetništva. 
Predlagatelj meni, da predloženi koncept decentralizirane, 
nadzoro vane in odplačne privatizacije to zagotavlja v polni 
meni. Ključne odločitve so prepuščene podjetjem, ki sama 
najbolje vedo kakšna lastninska struktura (lastništvo tujih ali 
domačih partnerjev dobaviteljev ali kupcev, lastništvo finanč- 
nih ustanov, lastništvo s strani zaposlenih in menedžerjev, 
lastništvo širše javnosti) lahko najbolj pripomore k povečanju 
učinkovitosti podjetja. Vsesplošnemu podržavljanju in cen 
traliziranem upravljanju v prehodnem obdobju, ki bi zavrlo 
razvoj podjetništva, se zakon izogiba. Vloga države je pred- 
vsem v tem, da se po preoblikovanju nanjo prenese vrednost 
družbenega kapitala, ki pripada vsem državljanom Republike 
Slovenije in ne le zaposlenim v podjetjih, in v tem, da zagotav- 
lja nadzor nad proce som. Osnovni princip odplačnosti zago- 
tavlja, da bodo postali bodoči lastniki predv sem tisti, ki lahko 
s svojo aktivno vlogo vplivajo na poslovanje podjetja. Visoki 
po pusti pa so vzpodbuda za tiste domače fizične osebe, ki so 
pripravljene vložiti svoja sredstva v podjetja. 

1.2. Zbor je zavzel stališče, da mora zakon upoštevati tre- 
nutne gospodarske težave, med katere sodita predvsem pod- 
kapitalizacija podjetij in nelikvidnost podjetij. Osnutek zakona 
zato jasneje opredeljuje dokapitalizacijo podjetja, kje sred- 
stva ostajajo v podjetju in jih je mogoče uporabiti za te 
namene. V večini primerov se bo to tudi zgodilo. Vendar 
predlagatelj meni, da ni koristno v vseh primerih zahtevati 
dokapi talizacijo. Tudi pri nas obstajajo podjetja optimalne 
velikosti, ki niso prezadolžena in, ki nimajo donosnih možno- 
sti za razširitev svojega poslovanja. Vztrajanje na dokapi tali- 
zaciji tudi v teh primerih zahteva, da podjetje investira v pro- 
grame, ki jih ne obvladuje ali v rizične finančne naložbe, kar 
vse zmanjšuje uspešnost takega podjetja. To pa ne bi imelo 
nobenega smisla. Taka podjetja je potrebno privatizirati, kar 
pomeni, da dobijo novi lastniki (kupci) podjetje, stari lastniki 
(prodajalci) pa kupni no. V naših razmerah prodajalca pred- 
stavlja Sklad, ki v imenu in za račun Republike Slovenije 
sodeluje v teh transakcijah. Ni logično, da bi pri prodaji kupec 
obdržal podjetje in kupnino. To bi pomenilo, da so kupci 
podjetje dobili zastonj, oz. da je podjetje že od vsega začetka 
bilo njihova last, kar pa je v nasprotju z izhodiščem, da 
družbeni kapital pripada državljanom Slovenije. 

1.3. Zahteva zbora, da se podrobno opredelijo metode vred- 
notenja so v osnutku'zakona upoštevane in dodan je poseben 
člen. Iz osnutka zakona je izpuščena metoda po pravljene 
knjigovodske vrednosti in tako se pri vrednotenju uporabljajo 
le medna rodno priznane metode vrednotenja. 

1.4. Upoštevan je bil tudi predlog zbora, da zahtevki bivših 
lastnikov lahko zadržijo preoblikovanje podjetij. Enako so bila 
upoštevana napotila zbora, da se v pripravo zakona vključijo 
tudi predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije, znani stro- 
kovn jaki in poslanci opozicije. 

2. Pripombe družbenopolitičnega zbora 
2.1. Ta zbor je zahteval, da se pripravi celovit model repriva- 

tizacije, ki naj bo sestavna faza privatizacije. Zakon o denaci- 
onalizaciji je še v pripravi, v zakonu o privatizaciji pa je dodan 
sistem rezervacij, ki omogočajo popolno zaščito vseh zahtev- 
kov za vračila premoženja s strani zadrug in razlaščenih 
lastnikov. V kolikor taka popolna zaščita ni mogoča, je 
potrebno s preoblikovanjem počakati, da se končajo procesi 
denacionalizacije. Tak sistem rezervacij je predlagalo Združe- 
nje razlaščenih lastni kov v skupščinski razpravi. Sistem 
rezervacij zagotavlja usklajenost med procesoma privatizacije 
in denacionalizacije in omogoča hitro dokapitalizacijo oz. 
preobliko vanje tistih podjetij, ki niso obremenjena z zahtevki 
za vračilo premoženja. S siste mom rezervacij nihče nič ne 
izgublja, možno pa je začeti reševati vsaj nekatera podjetja, 
kar je v korist vseh državljanov Slovenije. 

3. Pripombe Zbora občin 
Zbor občin je zahteval, da predlagatelj prouči in ustrezno 

upošteva pripombe iz skupščinske razprave, kar je bilo tudi 
izvršeno. 
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4. Pripombe Odbora za splošne gospodarske zadeve 
4.1. Odbor je podprl predloženi koncept privatizacije, ki ni 

povezana s podržavljanjem lastnine in omogoča uporabo 
različnih tehnik za različna podjetja. Predlagatelj je upošteval 
pripombe odbora glede natančnejše ureditve vrednotenja 
podjetij (glej tč. 1.3) in drugačne ureditve področja reprivati- 
zacije (glej tč. 2.1.) , 

4 2 Predlagatelj je upošteval tudi pripombe, da morajo 
avtonomne metode postati bolj pristopne. Povečani so popu- 
sti in zmanjšane so zahteve za začetno vplačilo v gotovi ni. 

4.3. Zahtevo, da morajo v primeru podkapitaliziranosti sred- 
stva od interne privatizacije ostati v podjetju, je predlagatelj 
posredno upošteval z jasnejšo opredelitvijo metode avto- 
nomne dokapitalizacije. Vsako podkapitalizirano podjetje 
lahko izbere to metodo in pri tem ostanejo dodatna sredstva 
v podjetju, na sklad pa se prenesejo preferenčne delnice brez 
pravic upravljanja na osnovi družbenega kapitala. Na drugi 
strani je privatizacija podjetja jasno opredeljena kot prodaja, 
kupec dobi podjetje, kupnina pa gre prodajalcu. Z dovolje- 
njem Agencije je omogočena tudi kombinacija različnih avto- 
nomnih metod. . .  

4.4. Predlagatelj je upošteval tudi pripombe, da naj bodo 
delnice pri avtonomnih meto dah navadne in prenosljive. 
Podjetje ima možnost, da se odloči za izdajo takih delnic tudi 
pri tej metodi. Odločitev o javni prodaji delnic, ki krožijo na 
sekundarnem trgu vrednostnih papirjev pa je pomembna 
odločitev, ki naj ostane v rokah podjetja. Ta metoda je pri- _ 
merna predvsem za velika podjetja s stabilnim poslovanjem, 
saj je le tako mogoče zagotoviti ustrezno zaščito malih inve- 
stitorjev na borzi. Tudi odbor je na svoji seji ugotovil, da je trg 
kapitala v Sloveniji še šibak in so možnosti prodaje navadnih 
delnic na tem trgu po cenah, ki bi odražale realno vrednost 
podjetij, precej omejene. 

4.5. Odbor je menil, da bo potrebno opredeliti ključna 
področja, za katera država Slovenija iz strateških razlogov 
nima interesov, da se odprodajo v tuje lastništvo in, da bo 

»potrebno opredeliti limite za lastništvo tujcev. Predlagatelj 
meni, da je potreb no to urediti s posebnimi zakoni za posa- 
mezna področja. _ 

4.6. Odbor je predlagal, naj se premisli, ce obseg dela, ki se 
nalaga Agenciji in skladu ni preobsežen. Predlagatelj meni, 
da v začetku, ne bi bilo smotrno razvijati več institu cij. Potem 
ko bodo osnovni modeli preoblikovanja pripravljeni skupaj 
z izvedbenimi akti iz tega zakona in bo postopek stekel, pa je 
možna decentralizacija obeh institucij oz. vzpostavitev mreže 
institucij. Dekoncentracijo finančne moči Sklada je mogoče 
enostavno izvesti s prenosom posameznih delov portfelja 
vrednostnih papirjev Sklada v upravljanje bankam in drugim 
finančnim institucijam.   

4.7. Predlog, da bi bilo koristno postopke privatizacije izpe- 
ljati na manjšem številu podje tij je Izvršni svet že upošteval, 
s tem ko je odobril pilotski projekt v izvedbi Agencije in 
Sklada, pri katerem sodeluje kot svetovalec mednarodna 
finančna korporacija iz Washingtona. Vsi postopki preobliko- 
vanja v tem projektu bodo opravljeni v skladu z obstoječo 
zakonodajo, saj le ta dopušča, da se preoblikovanje izvede 
tudi na korek ten način, če se le organi upravljanja v podjetjih 
opredelijo za to. 
5. Pripombe komisije za strategijo nacionalnega 
in regionalnega razvoja 

5.1 Mnenje komisije, da mora ta zakon zagotoviti temelje za 
razvoi podjetništva, da je potrebno zagotoviti dokapitalizacijo 
v podjetjih in opredeliti metode vrednotenja je bilo smiselno 
upoštevano v zakonu na način, ki je prikazan v točkah 1.1 

5.2. Komisija je ocenila, da predlagani način privatizacije 
pomeni državno regulacijo tako na makro kot na mikro ravni. 
Takšna ocena je težko sprejemljiva. Tako decentralizi rane 
privatizacije kjer bi država določala samo osnovne postopke 
in vršila nadzor nad transakcijami, nikjer v svetu ne poznajo. 
Drugod v vzhodni Evropi so kjučne odločitve pri privatizaciji 
sprejete s strani države. Pri nas se predlaga, da bi kljucne 
odločitve o metodi preoblikovanja sprejemala podjetja sama. 
V tem se kaže zau panje v sposobnosti tistih, ki so danes ze 
v podjetjih Po ocenitvi in preoblikovanju se vrednost podjetja 
prenese na Sklad v gotovini ali v vrednostnih papirjih, vendar 
večinoma brez pravice upravljanja. Niti za trenutek ni uprav- 

ljanje v celotnem post opku preoblikovanja v rokah države, iz 
rok samoupravljalcev preide direktno v roke novih lastnikov. 
Povsem točna je navedba, da se v tem procesu kapital kon- 
centrira na nivoju države, vendar je to kapital, ki ne daje 
upravljalskih pravic in zato ne more biti osnova za regulacijo 
na mikro ravni. Tudi prednostne delnice, ki dajejo Skladu 
v nekaterih primerih pravico glasovanja, ne more predstavljati 
poseganje v samostoj nost podjetij na mrkro nivoju. V zahod- 
nih gospodarstvih imajo pri podobnih odločitvah možnosti 
veta celo upniki podjetja.   

5.3. Dodatne variante lastninjenja, ki jo je predlagala komi- 
sija predlagatelj ni mogel upoštevati, ker je bila v nasprotju 
z nekaterimi izhodišči predlaganega koncepta. Predlagane 
obvezne konverzije dolgov v delnice ni mogoče sprejeti, saj bi 
bila to oblika prisilnega delničarstva, ki ga zakon v načelu 
zavrača. Konverzija je vedno mogoča, kadar se o tem spora- 
zumeta obe stranki. Osnutek zakona predvideva, da se kon- 
verzija obravnava enako kot dokapitalizacija in je zato 
potrebno predhodno izvršiti oceno vrednosti podjetij. Širša in 
zakonsko predpisana konverzija bi bila na mestu le v primeru, 
če bi potekala hkrati s sanacijo bančnega sistema. Model 
dokapi talizacije, ki ga je predlagala komisija, vključuje brez- 
plačno razdelitev delnic delav cem, v kolikor dokapitalizirajo 
podjetje do določene višine. Osnutek zakona konsist 6n|n0 

uvaja popuste na individualni ravni za vse metode preobliko- 
vanja. Z modelom, kot gaje predlagala komisija, pa se v bistvu 
uvaja pri eni metodi kolektivni popust. Tak pristop bi P°°" 
ravnovesje med značilnostmi posameznih metod. Metoda 
avtonomne dokapitalizacije iz osnutka zakona je za zaposlene 
ugodna tudi brez dodatne razdelitve delnic, saj jim omogoča 
popolne upravljalske pravice že na osnovi 15% vplačanega 
družbenega kapitala, v višini 1/2 preostalega družbenega 
kapitala pa jim zagotavlja trajni kapital z obveznostjo plačila 
le 2% fiksne dividende. 

5.4. Komisija je opozorila, da je dan čas za preoblikovanje 
podjetij sorazmerno kratek in da začetni pogoji veljajo 
povsem enako za dobra in slaba podjetja. 

Glede rokov so bila v razpravi izražena tudi drugačna mne- 
nja- preoblikovanje je potrebno izvesti takoj. V osnutku 
zakona je rok prestavljen na konec leta 1993 in predlagatelj 
meni, da je s tem dano dovolj časa za začetek preoblikovanja. 
Pri posameznih metodah, ki vključujejo tudi dolgoročno 
financiranje odkupa, pa bo cilj zakona - privatizacija, dose- 
žen šele čez deset let. Pomembno je, da v podjetje čimprej 
vstopi vsaj deloma privatni kapital, ki bo zagotovil drugačno 
upravljanje podjetij, in omogočil državi, da se umakne 
v pasivno vlogo preferenčnega delničarja. Zakon predpisuje 
določene stvari za vsa podjetja enako, podjetje pa lahko 
v okviru zakona samo izbere njim najustreznejšo metodo. 
Avtonomne metode bodo izbrala predvsem srednje velika m 
manjša podjetja. Dokapitalizacijo bodo izbrala podkapita lizi- 
rana podjetja in tista z dobrimi razvojnimi programi. Avto- 
nomno privatizacijo bodo izbrala predvsem sorazmerno 
donosna podjetja zaradi obveznosti reodkupa preferencnih 
delnic. Večja podjetja bodo morala vključiti v preoblikovanje 
tudi druge domače in tuje pravne osebe in bodo zato izbrala 
metode s sodelovanjem Agencije. Podjetja s težavami v poslo- 
vanju in tista, ki so potrebna vseobsežnega prestrukturi ranja, 
se bod'o verjetno odločila za prenos delnic na državo. 

5.5. Pripombe glede vračanja premoženja zadrugamjn raz- 
laščenim lastnikom so bile smiselno obravnavane v točki 2.1. 
in so ustrezno urejene v posebnem poglavju zakona. 

6. Pripombe komisije za spremljanje preobrazbe družbene 
in zadružne lastnine, komisije za denacionalizacijo in 
komisije za celovito proučitev okoliščin posledic in pojavov 
oškodovanja družbenega premoženja (skupna seja). 

6.1. Na osnovi obširne razprave na skupni seji teh k0'J,'p'j 
o problemih vračanja premoženja, je predlagatelj razdejal 
v zakonu posebno poglavje, ki preko rezervacij zagotavlja 
varstvo pravic razlaščenih lastnikov in njihovih dedičev ter 
zadrug. ,  . 

6 2 Zahteva po realnem vrednotenju družbenega premože- 
nja izražena na seji komisij je vsebinsko upoštevana v 6. členu 
zakona. . 

6.3. Pripomba komisij je bila, da je potrebno Institut skrbni- 
štva natančno definirati in opredeliti pogoje za njegovo 
uvedbo. Predlagatelj meni, da glede na spreminjajoče se 
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pogoje gospodarjenja, skrbništva ne bi kazalo vezati na 
poslovanje z izgubo ali na kakšen drug finančni pokazatelj 
poslovanja. Skrbništvo se lahko uvede nad družbenimi hol- 
dingi, ki nimajo več upravljalske baze v zaposlenih, in v prime- 
rih, ko tako odloči organ upravljanja v podjetju. Pooblastila 
skrbnika - Izvršnega sveta so jasno opredeljena s tem, da 
prevzame vse upravljalske funkcije v skladu z Zakonom 
o podjetjih. V osnutku zakona je definiran tudi rok enega leta, 
v katerem mora skrbnik izvesti preoblikovanje podjetja. 

6.4. Člani komisije so izrazili dvom o ekonomski učinkovito- 
sti državne lastnine v obliki Sklada. Že v točki 5.2. je bilo 
pojasnjeno, da gre pri tem v veliki meri za napačno razumeva- 
nje vloge Sklada. Sklad ni zamišljen kot aktivni investitor, ki bi 
posegal v poslovanje podjetij. Na Sklad se prenašajo prefe- 
renčne delnice brez upravljalskih pravic po tem, ko se zago- 
tovi v podjetju zadosten delež privatnega kapitala, ki v celoti 
prevzame upravljanje v podjetjih. 

6.5. Komisija je zahtevala strog nadzor nad Agencijo in 
Skladom, ki s tem zakonom dobivata velika pooblastila. Pred- 
lagatelj se zaveda, da imata obe inštituciji obsežne naloge, 
vendar meni, da večja decentralizacija v tem trenutku ni 
primerna. Izvršni svet se tega problema zaveda in je v upravne 
organe obeh inštitucij že imenoval javne delavce in strokov- 
njake, ki uživajo ugled in zaupanje pri ljudeh. 

6.6. V razpravi so bile podane številne in deloma nasprotu- 
joče si pripombe glede interne privatizacije. Predlogov za 
delno brezplačno razdelitev delnic med zaposlene ni bilo 
mogoče upoštevati, ker bi se s tem porušil koncept zakona in 
uravnoteženost med različnimi metodami. Po drugi strani so 
nekateri zagovarjali, da se interna privatizaci ja odpre za 
druge investitorje in da se zahteva popolna prenosljivost 
delnic preko borze. Predlagatelj je deloma upošteval te zah- 
teve. Pred vsakim preoblikovanjem se zahteva javna objava, 
s čimer se zagotovi večji nadzor javnosti nad postopki avto- 
nomne privatizacije. Po novem imajo podjetja tudi možnost, 
da pritegnejo k nakupu delnic druge fizične osebe in da izdajo 
navadne prenosljive delnice, če tako želijo. V skladu s temi 
novostmi se metoda preimenuje iz interne v avtonomno priva- 
tizacijo. Sestavni del avtonomne privatizacije je tudi ugodno 
kreditiranje novih lastnikov s strani Sklada v obliki odkupljivih 
prednostnih delnic. Pri popolni prenosljivosti teh delnic je 
dodaten problem, kako preprečiti, da bi te ugodnosti koristili 
tisti, ki jim niso bile namenjene (pravne osebe ali tujci). Tu je 
v zakonu vnešena možnost kon verzije prednostnih delnic 
Sklada v navadne za take slučaje. 

Zakaj osnutek zakona ne zahteva, da vsa podjetja pri avto- 
nomni privatizaciji gredo obvezno v javni razpis za vpisovanje 
navadnih prenosljivih delnic? Načeloma je tako stališče 
mogoče zagovarjati z vidika enakosti in pravičnosti do vseh 
državljanov. Z vidika učinkovitosti podjetij in uspešnega raz- 
voja institucij tržnega gospodarstva, kar je cilj obstoječega 
zakona, pa obstaja vrsta vsebinskih razlogov, ki govorijo proti 
taki obveznosti. 

Prvič, javno vpisovanje delnic je primerna tehnika za večja 
podjetja, ki že vrsto let stabilno poslujejo in ki jih javnost 

dobro pozna; za podjetja pri katerih se lahko realno pričakuje, 
da bo njihove delnice mogoče redno kupovati/prodajati na 
sekun darnih trgih vrednostnih papirjev. Primernih podjetij za 
javno prodajo delnic je pri nas trenutno zelo malo. Za 
korektno izvedbo javnega vpisovanja delnic je potrebno pri- 
praviti prospekt in zbrati ustrezne informacije o podjetju. Tak 
postopek je relativ no zahteven in drag. V kolikor ti predpogoji 
niso izpolnjeni, potem majhni investitorji ne dobijo ustrezne 
zaščite in kupujejo papirje dvomljivih vrednosti in vprašljive 
lik vidnosti. Spomnimo se primera Elan, kjer so mnogi živeli 
v prepričanju, da imajo sredstva varno naložena v najboljšem 
slovenskem podjetju. Razvoj trga kapitala se s tem kompromi- 
tira, saj se na trgih pojavijo velike oscilacije v cenah vrednost- 
nih papir jev, ki nimajo nič opraviti z uspešnostjo podjetja. 
V letih 1980-87 je bilo na svetu od približno 400 večjih 
privatizacij opravljenih samo približno 120 privatizacij z javno 
prodajo delnic. Verjetno ne brez razloga. V Sloveniji je razvoj 
trga kapitala šele na začetku, imamo pa približno 1200 podje- 
tij, ki jih moramo preoblikovati. Pri manjših in srednjih podjet- 
jih so druge tehnike bolj primerne in cenejše. 

Drugič. Mnoga podjetja dobro vedo, kakšna struktura last- 
nikov je tista, ki lahko zagotovi uspešnejše poslovanje 
podjetja (kupci, dobavitelji, finančni investitorji, zaposleni, 
menedžerji, tuji partnerji) in ne bi bilo pametno, da se jim 
z obvezno javno prodajo delnic prepreči vzpostavljanje opti- 
malne lastninske strukture. 

Tretjič. Mnoga podjetja vedo, katera skupina kupcev ne 
sme postati njihov lastnik zaradi konkurenčnih ali drugih 
razlogov. Z obvezno javno prodajo delnic in pre nosljivostjo 
delnic nimajo več nobene zaščite pred takimi kupci. Torej 
pravi kupec z vidika učinkovitosti podjetja, njegovega obstoja 
in razvoja ni vedno tisti, ki je sposo ben plačati najvišjo ceno. 

Četrtič, avtonomno metodo privatizacije bodo verjetno 
izbrala relativno uspešna podjetja in z vidika cilja privatiza- 
cije, ki je povečati učinkovitost podjetij, ni nikakršnega raz- 
loga, da se taka podjetja ne bi olastninila brez sodelovanja 
zunanjih investitorjev, lahko pa se, če to želijo. 

Petič. Z obvezno javno prodajo prenosljivih delnic so izklju- 
čene druge tehnike javne prodaje, ki so bolj primerne za naše 
razmere: na primer javno zbiranje ponudb. Od vseh podjetij, 
ki se želijo preoblikovati po avtonomnih metodah ni smotrno 
zahtevati, da se obvezno oblikujejo v delniške družbe, saj 
poznamo tudi druge oblike kapital skih družb, ki so primer- 
nejši za manjša in srednja podjetja. 

Šestič, bojazen, da fizične osebe, ki niso zaposlene 
v podjetju, ne bodo imele priložnosti nakupa delnic v dobrih 
podjetjih, so odveč. V večini podjetij bo cenzus za začetek 
avtonomne privatizacije tako visok, da se bodo ta podjetja 
morala obrniti tudi na druge fizične osebe pri prodaji svojih 
delnic. Gre predvsem zato, da podjetja ne silimo v prodajo 
delnic in njihovo prenosljivost, kadar sama ocenijo, da to ni 
smotrno. Delavci in managerji s tem zaprtjem seveda ne 
dobijo ničesar zastonj. Družbeni kapital se pred vsakim preo- 
blikovanjem ovrednoti po predpisanih meto dah in zaposleni 
plačajo pošteno ceno v skladu s predpisi. 
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Predlog zakona o ZAVODIH - ESA 146 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 61. seji 
dne 14. 2. 1991 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ZAVODIH, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 

215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začas- 
nega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 

kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 
- Lojze JANKO, član Izvršnega sveta in republiški sekretar 
za zakonodajo, 
- Pavle SVETE, svetovalec Izvršnega sveta v Republiškem 
sekretariatu za zakonodajo, 
- Jožica VELIŠČEK, svetovalka Izvršnega sveta v Republi- 
škem sekretariatu za zakonodajo, 
- Ksenija MIHOVAR-GLOBOKAR, pomočnica republi- 
škega sekretarja za zakonodajo. 

Predlog zakona o zavodih bodo obravnavali Družbenopoli- 
tični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakono- 
dajno-pravna komisija. Obravnavala ga bo tudi Komisija za 
notranjo politiko kot matično delovno telo. 

PREDLOG ZAKONA o zavodih 

I. Splošne določbe 

1. člen 
Ta zakon ureja statusna vprašanja zavodov. 
Zavodi so organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje 

dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, 
zdravstva, socialnega varstva, socialnega zavarovanja ali dru- 
gih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje 
dobička. 

2. člen 
Zavode lahko ustanovijo domače in tuje fizične in pravne 

osebe, če ni za posamezne dejavnosti ali za posamezne vrste 
zavodov z zakonom drugače določeno. 

3. člen 
Za opravljanje javnih služb se ustanovijo javni zavodi. 
Javni zavodi se lahko ustanovijo tudi za opravljanje dejav- 

nosti, ki niso opredeljene kot javne službe, če se opravljanje 
dejavnosti zagotavlja na način in pod pogoji, ki veljajo za 
javno službo. 

Javne zavode ustanovijo republika, občine, mesto in druge 
z zakonom pooblaščene javne pravne osebe. 

Samoupravna narodnostna skupnost je lahko soustanovi- 
telj javnega zavoda, ki opravlja dejavnost, pomembno za 
uresničevanje pravic narodnosti. 

Soustanovitelji javnega zavoda so lahko tudi druge pravne 
in fizične osebe. 

4. člen 
Zavodi so pravne osebe s pravicami, obveznostmi in odgo- 

vornostmi, ki jih določata zakon in akt o ustanovitvi. 
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 usta- 

novitvi dana določena pooblastila v pravnem prometu, izvr- 
šuje ta pooblastila v imenu in za račun ustanovitelja. 

5. člen 
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in 

uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodih se urejajo 
v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo. 

6. člen 
Določbe tega zakona se uporabljajo, če niso v posebnih 

zakonih posamezna vprašanja drugače urejena. 

Določbe tega zakona se ne uporabljajo za zavode, ki se 
ustanovijo kot upravni organi ali upravne organizacije po 
predpisih o državni upravi. 

II. Ustanovitev zavoda 

7. člen 
Zavod se lahko ustanovi, če so zagotovljena sredstva za 

ustanovitev in začetek dela zavoda in če so izpolnjeni drugi 
z zakonom določeni pogoji. 

8. člen 
Akt o ustanovitvi zavoda vsebuje: 
- ime in sedež oziroma prebivališče ustanovitelja, 
- ime in sedež zavoda, 
- dejavnosti zavoda, 
- določbe o organih zavoda, 
- sredstva, ki so zavodu zagotovljena za ustanovitev in 

začetek dela 
- vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo za- 

voda, 
- način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki 

in način kritja primankljaja sredstev za delo zavoda, 
- pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem 

prometu, 
- odgovornost ustanovitelja za obveznosti zavoda, 
- medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in 

zavoda, 
- druge določbe v skladu z zakonom. 

9. člen 
Če zavod ustanovi več ustanoviteljev, se njihove medse- 

bojne pravice, obveznosti in odgovornosti uredijo s pogodbo. 

10. člen 
Če se javni zavod ustanovi z zakonom ali odlokom občine 

ali mesta, se vprašanja, ki niso urejena z zakonom oziroma 
odlokom, uredijo z aktom pristojnega organa. 

11. člen 
Ko sprejme akt o ustanovitvi, imenuje ustanovitelj vršilca 

dolžnosti poslovodnega organa, ki je pooblaščen, da pod 
nadzorstvom ustanovitelja opravi priprave za začetek dela 
zavoda. 
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12. člen 
Z vpisom akta o ustanovitvi v sodni register pridobi zavod 

pravno sposobnost. 

III. Ime in sedež zavoda 

13. člen 
Ime zavoda vsebuje označbo, ki navaja na dejavnost, in 

sedež zavoda. 
Ime zavoda lahko vsebuje ime ustanovitelja. 
Ime zavoda sme vsebovati ime republike, občine ali mesta 

le z dovoljenjem pristojnega organa, če ustanovitelj zavoda ni 
republika, občina ali mesto. 

Ime zavoda lahko vsebuje ime zgodovinske ali druge umrle 
pomembne osebnosti. Za uvrstitev imena take osebnosti 
v ime zavoda je potrebna privolitev njenih zakonitih dedičev. 

Sestavni del imena je lahko tudi znak ali grafična oblika 
imena. 

Zavod ima lahko skrajšano ime. 

14. člen 
Zavod sme pri svojem poslovanju uporabljati samo tisto 

ime, ki je vpisano v sodni register. 
V sodnem registru pri istem sodišču ne sme biti vpisano 

pod istim imenom dvoje ali več zavodov, ki opravljajo enako 
dejavnost. 

Ce dvoje ali več zavodov, ki opravljajo enako dejavnost in 
imajo sedež na območju istega registrskega sodišča, priglasi 
za vpis v register enako ime, ima pravico do vpisa tega imena 
zavod, ki je prvi priglasil ime za vpis v sodni register. 

15. člen 
Zavod ima pravico pred pristojnim sodiščem zahtevati var- 

stvo imena zoper zavod ali podjetje, ki je vpisano v sodni 
register pri istem ali drugem sodišču pod enakim ali podob- 
nim imenom. 

Zahteva za varstvo imena se lahko vloži v treh letih od 
dneva, ko je bilo ime zavoda oziroma podjetja, zoper katero se 
zahteva varstvo, vpisano v sodni register. 

Zavodu ali podjetju, zoper katerega se zahteva varstvo 
imena, sodišče prepove uporabljati ime, če spozna, da je 
zahteva upravičena. 

V primeru iz prejšnjega odstavka prisodi sodišče tožniku na 
njegovo zahtevo glede na okoliščine primerno odškodnino. 

16. člen 
Sedež zavoda je kraj, v katerem zavod opravlja dejavnost. 
Če zavod opravlja dejavnost v več krajih, je sedež zavoda 

kraj, v katerem je sedež poslovodnega organa. 

17. člen 
Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanovi- 

telja. 

IV. Dejavnosti zavoda 

18. člen 
Zavod lahko opravlja eno ali več dejavnosti. 
Zavod lahko opravlja gospodarsko dejavnost, če je ta name- 

njena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen. 

19. člen 
Zavod ne sme začeti opravljati dejavnosti ali spremeniti 

pogojev za njeno opravljanje, dokler pristojni organ ni izdal 
odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje 
dejavnosti, pogoji glede tehnične opremljenosti in varstva pri 
delu ter drugi predpisani pogoji. 

20. člen 
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem 

ustanovitelja. 
Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod 

ali podjetje s soglasjem ustanovitelja. 

21. člen 
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle 

samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register. 

V. Opravljanje javnih služb 
22. člen 

Kot javne službe se opravljajo z zakonom oziroma odlokom 
občine ali mesta na podlagi zakona določene dejavnosti, 
aterih trajno in nemoteno opravljanje zagotavlja v javnem 
interesu republika, občina ali mesto. 

23. člen 
Javne službe opravljajo javni zavodi. 
Javno službo lahko opravlja tudi drug zavod na podlagi 

koncesije. Tak zavod ima status zavoda s pravico javnosti in 
ima glede opravljanja javne službe pravice, dolžnosti in odgo- 
vornosti javnega zavoda. 

24. člen 
Koncesija za opravljanje javne službe se lahko da zavodu, ki 

ni ustanovljen kot javni zavod, če izpolnjuje za opravljanje 
javne službe predpisane pogoje. 

25. člen 
Koncesija za opravljanje javne službe se lahko da z zako- 

nom ali odlokom občine ali mesta ali z odločbo pristojnega 
organa v skladu z zakonom oziroma odlokom (akt o konce- 
siji). 

26. člen 
Organ, ki daje koncesijo (koncedent), in zavod, ki se mu 

daje koncesija (koncesionar), skleneta pogodbo o koncesiji. 
S pogodbo o koncesiji se uredijo razmerja v zvezi z oprav- 

ljanjem javne službe med koncedentom in koncesionarjem ter 
določijo pogoji, pod katerimi mora koncesionar opravljati 
javno službo, v skladu s predpisi, ki urejajo javno službo. 

Koncedent lahko da koncesionarju v uporabo za opravlja- 
nje javne službe potrebne prostore in opremo. 

27. člen 
Koncesija se lahko da za določen ali nedoločen čas. 
Koncesija preneha s potekom časa, za katerega je bila 

dana, ali na podlagi odpovedi v roku, določenem z aktom 
o koncesiji. 

Koncedent lahko odvzame koncesijo, če koncesionar ne 
opravlja javne službe v skladu s predpisi in aktom o koncesiji. 

28. člen 
Koncesija za opravljanje javne službe po določbah 25., 26. 

in 27. člena tega zakona se lahko da tudi podjetju, društvu, 
drugi organizaciji ali posamezniku, ki izpolnjuje za opravlja- 
nje javne službe predpisane pogoje. 

VI. Organi zavoda 

1. Svet 

29. člen 
Zavod upravlja svet ali drug kolegijski organ upravljanja (v 

nadaljnjem besedilu: svet). 
Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, pred- 

stavniki delavcev, ki opravljajo dejavnost, za katero je zavod 
ustanovljen, ter predstavniki uporabnikov oziroma zainteresi- 
rane javnosti. 

Sestava, način imenovanja članov, trajanje mandata in pri- 
stojnosti sveta se določijo z zakonom ali aktom o ustanovitvi 
oziroma s statutom ali pravili zavoda. 

30. člen 
Svet zavoda sprejema statut oziroma pravila in druge 

splošne akte zavoda,, sprejema programe dela in razvoja 
zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, določa finančni načrt 
in sprejema zaključni račun zavoda, predlaga ustanovitelju 
spremembo ali razširitev dejavnosti, daje ustanovitelju in 
direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vpraša- 
njih in opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi 
oziroma s statutom ali pravili zavoda določene zadeve. 

2. Direktor 
31. člen 

Poslovodni organ zavoda je direktor ali drug individualni 
organ (v nadaljnjem besedilu: direktor). 
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Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, pred- 
stavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela 
zavoda. 

Direktor vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za 
strokovnost dela zavoda, če ni z zakonom ali aktom o ustano- 
vitvi glede na naravo dejavnosti in obseg dela na poslovodni 
funkciji določeno, da sta poslovodna funkcija in funkcija 
vodenja strokovnega dela zavoda ločeni. 

32. člen 
Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj, če ni z zako- 

nom ali aktom o ustanovitvi za to pooblaščen svet zavoda. 
Kadar je za imenovanje in razrešitev direktorja javnega 

zavoda pooblaščen svet zavoda, daje k imenovanju in razreši- 
tvi soglasje ustanovitelj, če z zakonom ni drugače določeno. 

Direktor zavoda s pravico javnosti se imenuje in razrešuje 
s soglasjem pristojnega organa republike, občine ali mesta, 
če je tako določeno z zakonom oziroma odlokom občine ali 
mesta. 

33. člen 
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje 

pogoje, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi oziroma 
s statutom ali pravili zavoda. 

Mandat direktorja traja štiri leta, če ni z zakonom ali aktom 
o ustanovitvi drugače določeno. Po preteku mandatne dobe 
je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja. 

34. člen 
Direktor zavoda se imenuje na podlagi javnega razpisa, če 

ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi drugače določeno. 

35. člen 
Razpis za imenovanje direktorja se objavi v sredstvih jav- 

nega obveščanja. V razpisu se določijo pogoji, ki jih mora 
1 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. 

36. člen 
Organ, ki je pristojen za imenovanje, mora v roku, določe- 

nem v razpisu, obvestiti vsakega prijavljenega kandidata 
o izbiri in ga poučiti, da ima pravico pregledati razpisno 
gradivo in v osmih dneh po prejemu obvestila zahtevati sodno 
varstvo pri pristojnem sodišču, 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. 

Če imenuje direktorja organ republike, občine ali mesta, se 
zahteva za sodno varstvo vloži pri sodišču, pristojnem za 
upravne spore, ki odloči o zahtevi po postopku, določenem za 
te spore. V drugih primerih se zahteva za sodno varstvo vloži 
pri sodišču, pristojnem za delovne spore. 

37. člen 
Če se na razpis nihče ni prijavil ali če nihče od prijavljenih 

kandidatov ni bil izbran, se razpis ponovi. Za čas do imenova- 
nja direktorja na podlagi ponovljenega razpisa se imenuje 
vršilec dolžnosti direktorja, vendar najdlje za eno leto. 

38. člen 
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega 

je imenovan. 
Pristojni organ je dolžan razrešiti direktorja: 
- če direktor sam zahteva razrešitev, 
- če to zahteva ustanovitelj oziroma organ, ki daje soglasje 

k imenovanju in razrešitvi, 
- če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih 

razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu, 
- če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in 

splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov 
organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi, 

- če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom 
povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno 
opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale 
hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda. 

Pristojni organ mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi 
seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, 
da se o njih izjavi. 

39. člen 
Zoper sklep o razrešitvi ima prizadeti pravico zahtevati 

sodno varstvo, če meni, da je bil kršen za razrešitev določeni 
postopek in da je ta kršitev lahko bistveno vplivala na odloči- 
tev ali da niso podani razlogi za razrešitev, določeni v drugem 
odstavku 38. člena tega zakona. 

Zahteva za sodno varstvo se vloži v osmih dneh po prejemu 
sklepa o razrešitvi pri pristojnem sodišču iz drugega odstavka 
36. člena tega zakona. 

3. Strokovni vodja 

40. člen 
Strokovno delo zavoda vodi strokovni vodja, če je tako 

določeno z zakonom ali aktom o ustanovitvi. 
Pravice, dolžnosti in odgovornosti strokovnega vodje se 

določijo s statutom ali pravili zavoda v skladu z zakonom 
oziroma aktom o ustanovitvi. 

41. člen 
Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet zavoda po 

predhodnem mnenju strokovnega sveta, če ni z zakonom ali 
aktom o ustanovitvi drugače določeno. 

42. člen 
Glede imenovanja in razrešitve strokovnega vodje se smi- 

selno uporabljajo določbe 33. do 39. člena tega zakona. 

4. Strokovni svet 

43. člen 
Zavod ima strokovni svet ali drug kolegijski strokovni organ 

(v nadaljnjem besedilu: strokovni svet). 
Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta 

zavoda se določijo s statutom ali pravili zavoda v skladu 
z zakonom in aktom o ustanovitvi. 

44. člen 
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega 

dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru poobla- 
stil, določenih v statutu ali pravilih zavoda, določa strokovne 
podlage za programe dela in razvoja zavoda, daje svetu, 
direktorju in strokovnemu vodji mnenja in predloge glede 
organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja 
druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom 
ali pravili zavoda določene naloge. 

VII. Splošni akti zavoda 

45. člen 
Zavod ima statut ali pravila. 
S statutom ali pravili zavoda se ureja organizacija zavoda, 

organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vpra- 
šanja, 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. 

46. člen 
Statut oziroma pravila zavoda sprejme svet zavoda s soglas- 

jem ustanovitelja. 
Druge splošne akte sprejme svet zavoda, če ni s statutom 

oziroma pravili zavoda določeno, da jih sprejme direktor. 

VIII. Organizacija zavoda 

47. 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 organi- 
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zacijske enote pooblastila v pravnem prometu. Organizacij- 
ske enote izvršujejo ta pooblastila v imenu in za račun zavoda. 

IX. Sredstva za delo in odgovornost za obveznosti zavoda 

48. člen 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustanovitelja, 

s plačili za storitve, s prodajo blaga in storitev na trgu in iz 
drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in 
aktom o ustanovitvi. 

Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za 
opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi 
drugače določeno. 

49. člen 
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s kate- 

rimi lahko razpolaga. 
Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti zavoda, če ni 

z zakonom ali aktom o ustanovitvi drugače določeno. 

X. Nadzor 

50. člen 
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda opravljajo pristojni 

državni organi. 
Nadzor nad finančnim poslovanjem zavoda opravljajo pri- 

stojni državni organi oziroma pooblaščene organizacije. 
Nadzor nad strokovnostjo dela zavoda opravljajo z zako- 

nom določeni organi. 

XI. Statusne spremembe 

51. člen 
Ustanovitelj lahko odloči, da se zavod pripoji drugemu 

zavodu, da se dvoje ali več zavodov spoji v en zavod ali da se 
zavod razdeli na dvoje ali več zavodov. 

Ustanovitelj lahko odloči, da se organizacijska enota 
zavoda izloči in pripoji drugemu zavodu ali organizira kot 
samostojen zavod. 

Ustanovitelj lahko odloči, da se zavod ali njegova organiza- 
cijska enota organizira kot podjetje. 

XII. Povezovanje zavodov 

52. člen 
Zavodi se lahko s, soglasjem ustanovitelja povezujejo 

v skupnosti zavodov za opravljanje skupnih zadev. 
Zadeve, ki jih opravlja skupnost zavodov, organi in organi- 

zacija skupnosti se določijo z aktom o ustanovitvi skupnosti 
in njenim statutom oziroma pravili. 

Skupnost zavodov je pravna oseba, če ni z aktom o ustano- 
vitvi skupnosti drugače določeno. 

53. člen 

Zavodi se združujejo v zbornice ali druga splošna združe- 
nja, če tako določa zakon. 

XIII. Prenehanje zavoda 

54. člen 
Zavod preneha: 
- če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa 

zavoda v sodni register, 
- če je zavodu izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejav- 

nosti, ker ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, pa 
v roku, določenem 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, 

- če se pripoji drugemu zavodu ali spoji z drugim zavodom 
ali razdeli v dvoje ali več zavodov, 

- če se organizira kot podjetje, 
- v drugih primerih, določenih z zakonom ali aktom o usta- 

novitvi. 
V primerih iz prve, druge in tretje alinee prejšnjega 

odstavka se opravi postopek likvidacije zavoda v skladu 
z zakonom. 

55. člen 
Zavod lahko preneha na podlagi stečaja, če ustanovitelj po 

zakonu ali aktu o ustanovitvi ni odgovoren za obveznosti 
zavoda. 

XIV. Vpis v sodni register 

56. člen 
V sodni register se vpiše zavod, ki je pravna oseba, in 

njegova organizacijska enota, ki ima pooblastila v pravnem 
prometu. 

V sodni register se vpiše tudi skupnost zavodov, ki je pravna 
oseba. 

57. člen 
V sodni register se vpiše ustanovitev, statusne spremembe 

in prenehanje zavoda. 
V sodni register se vpišejo podatki, ki so pomembni za 

pravni promet: ime in sedež zavoda, dejavnosti zavoda, pra- 
vice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu, 
pooblastila organizacijskih enot v pravnem prometu, imena 
oseb, ki so pooblaščene za zastopanje, in obseg njihovih 
pooblastil, ime in sedež oziroma prebivališče, ustanovitelja, 
odgovornost ustanovitelja za obveznosti zavoda, datum in 
oznaka akta o ustanovitvi ter drugi podatki, določeni z za- 
konom. 

Določbe prejšnjih dveh odstavkov se primerno uporabljajo 
tudi za skupnost zavodov. 

58. člen 
Vpis v sodni register se opravi na zahtevo pooblaščene 

osebe. 
Vpis v sodni register ima pravni učinek nasproti tretjim 

osebam od dneva vpisa. 

59. člen 
Podatki vpisani v sodni register so javni in se objavijo 

v Uradnem listu Republike Slovenije. 

XV. Kazenske določbe 

60. 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 (21. člen). 

Z denarno kaznijo od 300 do 2.500 din se kaznuje za 
gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba v zavodu, ki 
stori dejanje iz prejšnjega odstavka. 

61. člen 
Zavod se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 600 do 

9.000 din: 
1) če začne opravljati dejavnost ali spremeni pogoje za 

njeno opravljanje, preden pristojni organ izda odločbo, da so 
izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti, pogoji 
glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi 
predpisani pogoji (19. člen), 

2) če pri svojem poslovanju ne uporablja imena tako, kot je 
vpisano v sodni register (prvi odstavek 19. člena). 

Z denarno kaznijo od 200 do 2.000 din se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba v zavodu, ki stori dejanje iz 
prejšnjega odstavka. 

XVI. Prehodne in končne določbe 

62. člen 
Obstoječe delovne organizacije, ki opravljajo dejavnost 

vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa zdravstva, 
otroškega varstva in socialnega varstva, nadaljujejo delo od 1. 
aprila 1991 kot zavodi pod pogoji, pod katerimi so vpisane 
v sodni register. 

Temeljne organizacije združenega dela v sestavi delovnih 
organizacij iz prejšnjega odstavka postanejo organizacijske 
enote zavoda s pooblastili v pravnem prometu, ki so vpisana 
v sodni register; ta pooblastila izvršujejo od 1. aprila 1991 
v imenu in za račun zavoda. 

Sestavljene organizacije združenega dela in skupnosti 

26 poročevalec 



Hovnih organizacij iz prvega odstavka tega člena nadalju- 
0 delo od 1. aprila 1991 kot skupnosti zavodov pod pogoji, 
>d katerimi so vpisane v sodni register. 

63. člen 
Ustanovitelj delovne organizacije iz prvega odstavka 62. 
sna tega zakona lahko odloči, da se temeljna organizacija 
Iruženega dela v njeni sestavi izloči in organizira kot samo- 
ojen zavod. 
Ustanovitelj delovne organizacije iz prvega odstavka 62. 
ena tega zakona lahko odloči, da se delovna organizacija ali 
meljna organizacija združenega dela v njeni sestavi organi- 
ra kot podjetje, če pretežni del celotnega prihodka pridobiva 
prodajo blaga ali storitev na trgu. 

64. člen 
Dokler ne bodo s posebnimi zakoni ter občinskimi oziroma 
estnimi odloki opredeljene javne službe, se za javne službe 
ejejo dejavnosti oziroma zadeve, ki so z zakonom ali odlo- 
>m skupščine družbenopolitične skupnosti, ki temelji na 
ikonu, določene kot dejavnosti oziroma zadeve posebnega 
užbenega pomena. 
Delovne organizacije iz prvega odstavka 62. člena tega 
ikona, ki opravljajo dejavnosti oziroma zadeve posebnega 
užbenega pomena, nadaljujejo delo kot javni zavodi, če je 
;tanovitelj družbenopolitična skupnost, oziroma kot zavodi 
pravico javnosti, če je ustanovitelj druga pravna oseba. 

65. člen 
Premoženje, ki je družbena lastnina v upravljanju delovne 
ganizacije iz prvega odstavka 62. člena tega zakona, ki 
idaljuje delo kot zavod, postane s 1. aprilom 1991 lastnina 
itanovitelja te organizacije, če ni s tem zakonom drugače 
>[očeno (66. člen). 
Če je več ustanoviteljev, uredijo lastninska razmerja 
pogodbo v skladu z vloženimi sredstvi, če ni sporazuma, 
edi lastninska razmerja sodišče na zahtevo kateregakoli od 
itanoviteljev. 

66. člen 
Če je bil objekt, s katerim upravlja delovna organizacija iz 

■vega odstavka 62. člena tega zakona, ki nadaljuje delo kot 
ivod, zgrajen s samoprispevkom, je objekt lastnina občine, 
a katere območju je objekt. 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, je objekt, ki je bil 
jrajen s samoprispevkom, lastnina mesta, če je mesto usta- 
Dvitelj delovne organizacije, ki upravlja z objektom. 
Če se objekt iz prvega oziroma drugega odstavka tega 
ena proda ali da v najem za druge namene, se kupnina 
jiroma najemnina uporabi za namen, za katerega je bil 
/eden samoprispevek, oziroma za.potrebe krajevne skupno- 

1 ali občine, na območju katere je bil uveden samoprispevek. 

67. člen 
Pravice in dolžnosti ustanovitelja delovne organizacije iz 

rvega odstavka 62. člena tega zakona, ki jo je ustanovila 
ružbenopolitična organizacija ali samoupravna interesna 
kupnost, ima ustrezna družbenopolitična skupnost. 
Pravice in dolžnosti ustanovitelja delovne organizacije iz 

rvega odstavka 62. člena tega zakona, ki jo je ustanovil 

zvezni organ, ima republika. 
Pravice in dolžnosti ustanovitelja delovne organizacije iz 

prvega odstavka 62. člena tega zakona, ki jo je ustanovila 
zvezna organizacija, ima ustrezna organizacija v Republiki 
Sloveniji. 

68. člen 
Dokler ne bodo z novimi zakoni in občinskimi oziroma 

mestnimi odloki ter z njimi usklajenimi ustanovitvenimi akti 
ter statuti oziroma pravili zavodov in skupnosti zavodov dolo- 
čeni njihovi organi, se v zavodih in skupnostih zavodov iz 62. 
člena tega zakona oblikujejo organi v skladu z veljavnimi 
zakoni in statuti, kolikor ni v 69. in 70. členu tega zakona 
drugače določeno. 

69. člen 
Delegate družbene skupnosti v organe upravljanja zavodov 

in skupnosti zavodov iz 62. člena tega zakona, za katere je 
določeno, da jih imenujejo samoupravne interesne skupnosti, 
imenuje izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti, 
ki je prevzel naloge samoupravne interesne skupnosti. 

Če je zaradi prenehanja pooblastil družbenopolitičnih orga- 
nizacij, da imenujejo delegate družbene skupnosti v organe 
upravljanja, število delegatov družbene skupnosti v organu 
upravljanja zavoda manjše od tri ali njihovo število n| liho, 
imenuje manjkajočega delegata izvršni svet ustrezne družbe- 
nopolitične skupnosti. 

70. člen 
V zavodih in skupnostih zavodov iz 62. člena tega zakona se 

imenuje in razrešuje direktor ali drug individualni organ, ki 
vodi delo in poslovanje, po postopku, ki je določen s tem 
zakonom. 

V zavodih iz 62. člena tega zakona, ki nadaljujejo delo kot 
javni zavodi, imenuje in razrešuje direktorja izvršni svet 
skupščine družbenopolitične .skupnosti, ki je ustanoviteljica 
zavoda, če ni z zakonom določeno, da ga imenuje in razrešuje 
skupščina družbenopolitične skupnosti ali da daje skupščina 
družbenopolitične skupnosti ali njen izvršni svet soglasje 
k njegovemu imenovanju in razrešitvi. 

V zavodih iz 62. člena tega zakona, ki imajo status zavoda 
s pravico javnost, in v skupnostih javnih zavodov, se direktor 
imenuje in razrešuje s soglasjem organa družbenopolitične 
skupnosti, ki je po veljavnih predpisih pristojen za dajanje 
soglasja k statutu. 

Določbe prejšnjih odstavkov ne veljajo za višje in vistoke 
šole in za univerzo, za raziskovalne organizacije, ki so vklju- 
čene v univerzo, ter za raziskovalne in druge organizacije, ki 
jih je ustanovila Slovenska akademija znanosti in umetnosti. 

71. člen 
Spremembe statutov delovnih organizacij, sestavljenih 

organizacij združenega dela in skupnosti delovnih organizacij 
iz 62. člena tega zakona, ki so potrebne zaradi preoblikovanja 
v zavode oziroma skupnosti zavodov, se določijo s statutar- 
nimi sklepi, ki jih sprejmejo organi upravljanja s soglasjem 
ustanovitelja oziroma pristojnega organa družbenopolitične 
skupnosti, če je tako soglasje predpisano. 

72. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

i. 
Skupščina Republike Slovenije je na sejah zborov dne 20. in 

novembra 1990 obravnavala in sprejela predlog za izdajo 
kona o zavodih z osnutkom zakona. Zbori so naložili Izvrš- 
mu svetu Skupščine Republike Slovenije, da pripravi pred- 
j zakona in pri tem ustrezno upošteva pripombe, predloge 
mnenja delovnih teles skupščine ter pripombe, predloge in 
ilišča iz razprave na sejah zborov. Družbenopolitični zbor je 
rejel še dodaten sklep, naj predlagatelj v delovno skupino 
pripravo zakona vključi tudi neodvisne predstavnike stro- 

jne javnosti. 
Predlagatelj zakona je proučil vse pripombe in predloge, 
•ne v razpravah na sejah zborov in v poročilih delovnih teles 

skupščine, kot tudi pisne pripombe in predloge delegatov in 
klubov delegatov, organizacij, ki opravljajo družbene dejav- 
nosti, in njihovih skupnosti, sindikatov delavcev s področja 
družbenih dejavnosti, gospodarske zbornice, občinskih orga- 
nov in posameznih strokovnjakov. Pri pripravi predloga 
zakona je predlagatelj upošteval vse tiste pripombe in pred- 
loge, ki se nanašajo na vprašanja, katerih urejanje sodi v okvir 
tega zakona kot splošnega zakona, s katerim se urejajo 
skupna statusna vprašanja zavodov, ne pa tudi specifična 
vprašanja, ki zadevajo posamezne dejavnosti oziroma 
področja in ki bodo urejena s posebnimi zakoni. Pripombe in 
predloge, ki se nanašajo na taka vprašanja, bo predlagatelj 
upošteval pri pripravi ustrezne področne zakonodaje. 
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Predlagatelj je že pri pripravi osnutka zakona oblikoval 
rešitve ob sodelovanju ustreznih strokovnjakov. Z njihovim 
sodelovanjem je oblikoval tudi predlog zakona, pri čemer je 
še posebej upošteval prispevke in ocene dr. Janeza Šmidov- 
nika in dr. Veljka Rusa ter gradiva, ki so jih pripravili dr. 
Gorazd Trpin in sodelovaci Instituta za javno upravo pri 
Pravni fakulteti v Ljubljani. 

II. 

Namen in pomen zakona 
V drugih državah nimajo splošnih zakonov o zavodih niti 

zakonov o javnih zavodih. Javni zavodi so nastali v državni 
upravi kot organizacijska oblika za opravljanje javne službe 
oziroma t.i. neposredne uprave: to so etablissements publics, 
offenliche Anstalten itd., ki opravljajo javno službo kot novo 
sestavino javne uprave modernega časa. Javne službe so 
strokovne dejavnosti, ki jih je zaradi javnega interesa na 
podlagi zakona dolžna zagotavljati država (Duguit). Njihovo 
izvajanje zahteva strokovno znanje in samostojnost pri delu. 
Zato so javni zavodi samostojni na tehnični ravni izvajanja 
službe, ob tem pa so vključeni v resorno upravo glede uprav- 
Ijalskih in finančnih vprašanj: glede narave in obsega nalog, 
glede financiranja in glede urejenosti pravnih razmerij 
nasproti uporabnikom teh dejavnosti. Javni zavodi predstav- 
ljajo skrajni zunanji krog upravnih resorov na področju druž- 
benih dejavnosti in materialne infrastrukture; to je tehnična 
raven države, njene javne uprave. 

Potreba po zakonu o zavodih je utemeljena v specifičnih 
jugoslovanskih razmerah, kakor so nastale z odpravo doseda- 
njega samoupravnega sistema družbenih dejavnosti pod reži- 
mom SlS-ovskega in OZD-ovskega upravljanja in financira- 
nja po sistemu t.i. svobodne menjave dela. V tej samoupravni 
ureditvi so bile vse dejavnosti na teh področjih na svojevrsten 
način podržavljene, po drugi strani pa tudi razdržavljene. 
Tako se danes v posledici te ureditve ne ve, kaj je državno in 
kaj nedržavno, kaj je podjetniško in kaj neprofitno. Zakon 
o zavodih naj bi v osnovi razčistil te nejasnosti in omogočil 
nadaljnje podrobnejše urejanje teh dejavnosti. 

Funkcija zakona o zavodih je v tem: 
1. da ustvari nov organizacijski model za neprofitne organi- 

zacije na področju družbenih dejavnosti, ki naj velja za oba 
sektorja, državnega in zasebnega: ta model naj bi omogočil 
preobrazbo sedanje organiziranosti iz OZD družbenih dejav- 
nosti v organizacijsko obliko neprofitnih organizacij, ki so 
nekakšen nasprotni pol organizacijskega modela podjetja, ki 
velja za tržno gospodarstvo; 

2. da znotraj modela zavoda ustvari model javnega zavoda 
kot model za opravljanje javne službe v okviru države oziroma 
v okviru teritorialnih samoupravnih skupnosti s podobnim 
položajem, kakor ga imajo take organizacije v drugih družbe- 
nih sistemih; 

3. da obnovi pojem javne službe, ki je bil v jugoslovanski 
zakonodaji opuščen vse od leta 1963, zaradi česar se je popol- 
noma zabrisala meja med državnim in nedržavnim, med 
neprofitnim in podjetniškim; to mejo je treba postaviti nazaj; 

4. da izvrši preobrazbo (obstoječih) dejavnosti posebnega 
družbenega pomena v javno službo, organizacije, ki oprav- 
ljajo te dejavnosti, pa v javne zavode, kolikor je njihov ustano- 
vitelj država; ta ureditev naj velja do nove ureditve področne 
zakonodaje, ki bo šele do kraja razčistila, kaj bo dokončno 
moralo ostali kot javna služba, oziroma, kaj se bo na teh 
področjih opravljalo kot podjetniška ali drugače izvajana de- 
javnost. 

Namen zakona o zavodih ne more biti splošno podržavlje- 
nje vseh družbenih dejavnosti, kakor mu očitajo nekateri 
kritiki, pri čemer gre tudi za napačno razumevanje tistih 
določb osnutka zakona, ki govore o nedržavnih zavodih, ki 
imajo položaj javnih zavodov (v predlogu zakona so to zavodi 
s pravico javnosti). Ta definicija naj bi pomenila le to, da 
nedržavni zavodi, ki opravljajo dejavnosti posebnega družbe- 
nega pomena oziroma javne službe, delujejo po isti zakono- 
daji kot javni zavodi, niso pa organizacijsko vključeni 
v upravne resore. Tudi kolikor zajema zakon začasno 
v državni okvir vse dosedanje OZD, katerih ustanovitelj je 
država, je to šteti zgolj kot začasni ukrep, dokler se ne razči- 
stijo stvari v sledeči razpravi oziroma področni zakonodaji. 

Potreba po zakonu o zavodih je torej nesporna. Zakon 

o zavodih ima dvojno vlogo: deloma je to sistemski zakon, ki 
velja kot splošno izhodišče za vsa področja družbenih dejav- 
nosti in naj se nanj navezujejo vsi področni zakoni, po drugi 
strani pa ima začasni prehodni pomen, kolikor omogoča 
preobrazbo obstoječega stanja na novo, sicer začasno uredi- 
tev. Njegova izhodiščna vloga za vso bodočo področno zako- 
nodajo je razvidna iz tega, da so njegove rešitve glede števil- 
nih vprašanj postavljene tako, da omogočajo drugačno uredi- 
tev s posebnimi zakoni. Zakon o zavodih bo omogočil, da 
v področnih zakonih cele vrste vprašanj ne bo treba ponav- 
ljati; področni zakoni bodo torej imeli komplementarni značaj 
glede na zakon o zavodih. Obe zakonodaji skupaj bosta šele 
predstavljali kompletno ureditev posamezne vrste dejavnosti 
oziroma posamezne vrste zavodov. 

III. 

Pojasnila k posameznim rešitvam 

1. Opredelitev zavodov 
Predlog zakona ne spreminja opredelitve zavodov, ki je bila 

določena v osnutku (1. člen). V razpravi o osnutku zakona so 
bili dani predlogi, da se v 1. členu navedejo še druge dejavno- 
sti, za katere se lahko ustanovijo zavodi. Konkretno je bilo 
predlagano, da se navede varstvo naravne in kulturne dediš- 
čine, invalidsko varstvo in otroško varstvo. Po mnenju predla- 
gatelja takšne dopolnitve niso potrebne, saj je varstvo 
naravne in kulturne dediščine že obseženo v dejavnosti kul- 
ture, invalidsko varstvo je zajeto v dejavnostih zdravstva, 
socialnega varstva in socialnega zavarovanja, otroško varstvo 
pa v dejavnostih vzgoje in izobraževanja ter socialnega var- 
stva. Sicer so dejavnosti, za katere serovanja, otroško varstvo 
pa v dejavnostih vzgoje in izobraževanja ter socialnega var- 
stva. Sicer so dejavnosti, za katere serovanja, otroško varstvo 
pa v dejavnostih vzgoje in izobraževanja ter socialnega var- 
stva. Sicer so dejavnosti, za katere se lahko ustanovijo zavodi, 
v 1. členu le primeroma naštete. Zavodi se lahko ustanovijo 
tudi za opravljanje drugih dejavnosti, ki v 1. členu niso izrečno 
navedene, ob pogoju, da gre za neprofitne organizacije, t j'., 
da cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička, marveč 
zagotavljanje določenih strokovnih storitev v javnem ali 
zasebnem interesu. 

2. Javne službe 
Glede na namen zakona in okvir urejanja vprašanj v zakonu 

o zavodih predlagatelj tudi ni mogel slediti predlogom, naj se 
v tem zakonu natančneje opredelijo javne službe. Ta zakon 
lahko le na splošno opredeli pojem javnih služb kot dejavno- 
sti, katerih trajno in nemoteno opravljanje mora v javnem 
interesu zagotavljati država oziroma v okviru svojih pristojno- 
sti tudi lokalna skupnost (2. in 22. člen). Določitev obsega 
posamezne dejavnosti, ki sodi v okvir javne službe, ter načina 
in pogojev za njeno izvajanje pa je naloga področne zakono- 
daje, s katero bodo urejene posamezne dejavnosti. Za pre- 
hodno obdobje, dokler javne službe ne bodo opredeljene 
v novi področni zakonodaji, pa je v prehodni določbi predvi- 
deno, da se štejejo za javne službe dejavnosti oziroma zadeve, 
ki so v veljavni zakonodaji opredeljene kot dejavnosti oziroma 
zadeve posebnega družbenega pomena (64. člen). 

3. Javni zavodi 
V zvezi s predlogi, naj se v zakonu jasno izpelje razmejitev 

med zavodi in javnimi zavodi, predlagatelj ugotavlja, da pri 
urejanju statusnih vprašanj ni takšnih razlik med javnimi in 
drugimi zavodi, ki bi zahtevale posebno ureditev za javne 
zavode, razen glede posameznih vprašanj, ki so za javne 
zavode v zakonu posebej razvidno urejena. To so: ustanovite- 
lji (2. člen), status pravne osebe (3. člen), imenovanje in 
razrešitev direktorja (32. člen) in prehodni režim (64., 69. in 70. 
člen). Tako je razmejitev med javnimi in drugimi zavodi 
v zakonu povsem jasno izpeljana. 

Tako kot v osnutku je tudi v predlogu zakona predvideno, 
da javne zavode lahko ustanovijo poleg republike, občine in 
mesta tudi druge javne pravne osebe, če so za to posebej 
pooblaščene z zakonom. Take javne pravne osebe bodo zlasti 
SAZU, univerza in fakultete, drugi javni zavodi, javni skladi itd. 
V skladu s predlogom delegatov narodnosti je v predlogu 
zakona določeno, da je soustanovitelj javnega zavoda, ki 
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opravlja dejavnost, pomembno za uresničevanje pravic 
narodnosti, lahko tudi samoupravna narodnostna skupnost, 
če se sama tako odloči. Predlog zakona poleg tega dopušča 
tudi možnost, da so soustanovitelji javnega zavoda tudi druge 
pravne in fizične osebe, kar bo seveda odvisno od njihovega 
interesa in interesa ustanovitelja (2. člen). 

4. Koncesija za opravljanje javne službe 
V predlogu zakona je jasneje in natančneje kot v osnutku 

urejena koncesija za opravljanje javne službe (23. do 28. člen). 
Ta oblika privatizacije javnih služb je uveljavljena v vseh 
modernih državah, razvita je bila tudi v predvojni Jugoslaviji, 
po vojni pa je bila zaradi podržavljenja pretežnega dela zaseb- 
nega sektorja povsem opuščena. V spremenjenih razmerah je 
njena ponovna uvedba nujna in je pričakovati, da se bo na 
mnogih področjih zelo hitro uveljavila. 

V osnutku zakona je bilo predvideno, da je opravljanje javne 
službe mogoče poveriti zavodu, ki ni ustanovljen kot javni 
zavod, z javnim pooblastilom, dovoljenjem pristojnega 
organa in pogodbo o koncesiji. Z javnim pooblastilom je bila 
mišljena t. i. zakonska koncesija. Predlagatelj je upošteval 
opozorilo Zakonodajno-pravne komisije, da je treba razliko- 
vati med koncesijo in javnim pooblastilom, ki se lahko nanaša 
le na zadeve oziroma naloge iz pristojnosti državnih organov 
- torej na tipične oblastne zadeve. V predlogu zakona je 
predvideno, da se koncesija da z aktom o koncesiji, ki je lahko 
zakon oziroma odlok lokalne skupnosti ali odločba pristoj- 
nega organa. Podlaga in sestavni del akta o koncesiji pa je 
pogodba o koncesiji, s katero se uredijo razmerja med konce- 
dentom in koncesionarjem v zvezi z opravljanjem javne službe 
in določijo pogoji, pod katerimi mora koncesionar opravljati 
javno službo. 

Z aktom o koncesiji se podeli pravica opravljati javno 
službo, medtem ko se razmerja med koncedentom in koncesi- 
onarjem in vsa vprašanja v zvezi z opravljanjem javne službe 
uredijo s pogodbo o koncesiji. S pogodbo se določi tudi čas, 
za katerega se daje koncesija, odpovedni rok in sankcije, če 
koncesionar ne opravlja javne službe v skladu z zakonom in 
aktom o koncesiji. S pogodbo koncedent lahko tudi da konce- 
sionarju v uporabo potrebne prostore in opremo za opravlja- 
nje javne službe. 

Koncesija se lahko da zavodu, ki izpolnjuje pogoje, predpi- 
sane za opravljanje javne službe. Izbira konkretnega zavoda, 
ki mu bo podeljena koncesija, je stvar koncedenta. Zakon 
o zavodih ne določa posebnih postopkov za izbiro (npr. javni 
razpis ipd.). Tako bodo pristojni organi lahko na podlagi 
zakona o zavodih podeljevalikoncesije po svoji presoji. Posa- 
mezni področni zakoni pa bodo lahko določili tudi posebne 
postopke za podeljevanje koncesij. 

Zavod, ki mu je dana koncesija, pridobi status zavoda 
s pravico javnosti (23. člen). Tak zavod ima glede opravljanja 
javne službe pravice, dolžnosti in odgovornosti javnega 
zavoda. To pomeni, da ima vse pravice javnopravne narave, ki 
jih imajo javni zavodi, dejavnost mora izvajati v skladu s pred- 
pisi, ki veljajo za javne zavode, storitve v okviru javne službe 
mora opravljati ob enakih pogojih za vse uporabnike, ki jim je 
javna služba namenjena, ne more prosto oblikovati cen stori- 
tev v okviru javne službe ipd. Takšen status zavoda pa pravi- 
loma ne pomeni tudi pravice koncedenta, da sodeluje pri 
upravljanju zavoda, razen če je to določeno z zakonom ali 
aktom o koncesiji. 

Koncesija za opravljanje javne službe ni omejena samo na 
zavode. Predlog zakona predvideva, da se koncesija ob pogo- 
jih, ki veljajo za zavode, lahko da tudi podjetju, društvu, drugi 
organizaciji ali posamezniku, ki opravlja ustrezno dejavnost 
(28. člen). 

5. Organi zavodov 
V razpravi o osnutku zakona so bile zlasti kritično obravna- 

vane določbe o organih zavodov. Ocenjeno je bilo, da te 
določbe omogočajo popoln nadzor ustanovitelja - države 
nad delovanjem javnih zavodov in ne zagotavljajo avtonomije 
stroke ter vpliva uporabnikov na opravljanje dejavnosti. Upo- 
števaje te ocene je predlagatelj v predlogu zakona ustrezno 
preoblikoval določbe o organih zavodov, tako da je jasneje 
razmejeno upravljanje in poslovodstvo od vodenja strokov- 
nega dela in odločanja o strokovnih vprašanjih izvajanja 

dejavnosti ter zagotovljen vpliv uporabnikov oziroma zainte- 
resirane javnosti na opravljanje dejavnosti. 

a) Organ upravljanja in strokovni svet 
V predlogu zakona je predvideno, da zavod upravlja svet ali 

drug kolegijski organ upravljanja (upravni odbor ipd.), ki ga 
sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev, 
ki opravljajo dejavnost, za katero je zavod ustanovljen, ter 
predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. 
Predlog zakona tudi primeroma določa pristojnosti sveta, 
natančnejša ureditev sestave, oblikovanja in pristojnosti sveta 
pa bo stvar področnih zakonov, aktov o ustanovitvi in statutov 
oziroma pravil zavodov (29. in 30. člen). 

Ob svetu kot organu upravljanja se v zavodu oblikuje stro- 
kovni svet kot strokovni organ zavoda, ki obravnava vprašanja 
s področja strokovnega dela zavoda in odloča o strokovnih 
vprašanjih izvajanja dejavnosti. Sestava, način oblikovanja in 
naloge strokovnega sveta se določijo s statutom ali pravili 
zavoda. Sestava in način oblikovanja sveta bosta odvisna od 
vrste dejavnosti in velikosti zavoda oziroma števila strokovnih 
delavcev, ki opravljajo dejavnost zavoda. V manjših zavodih 
oziroma v zavodih, ki opravljajo dejavnost, ki zahteva manjše 
število strokovnih delavcev, bodo strokovni svet lahko sestav- 
ljali vsi strokovni delavci zavoda. V večjih zavodih pa bodo 
strokovni svet sestavljali bodisi vodilni strokovni delavci 
(vodje strokovnih enot, teamov ipd.) bodisi izvoljeni predstav- 
niki strokovnih delavcev zavoda (43. in 44. člen). 

b) Poslovodni organ in strokovni vodja 
Poslovodni organ zavoda je direktor aH drug individualni 

poslovodni organ (ravnatelj, predstojnik, upravnik ipd.). 
Direktor je lahko hkrati tudi strokovni vodja. Vprašanje, ali bo 
direktor samo poslovodni organ ali hkrati tudi strokovni 
vodja, bo odvisno od narave dejavnosti in obsega dela na 
poslovodni funkciji. Zato tega vprašanja ni mogoče reševati 
uniformno s tem zakonom, ampak je to stvar akta o ustanovi- 
tvi in področne zakonodaje, ki bo uredila posamezne dejavno- 
sti in posamezne vrste zavodov (31. člen). 

Stvar področne zakonodaje in akta o ustanovitvi je tudi 
določitev pristojnosti za imenovanje in razrešitev direktorja 
zavoda. Predlog zakona predvideva, da direktorja zavoda 
imenuje in razrešuje ustanovitelj, če ni z zakonom ali aktom 
o ustanovitvi za to pooblaščen svet zavoda. Kadar je za 
imenovanje in razrešitev direktorja javnega zavoda pristojen 
svet zavoda, je pri tem vezan na soglasje ustanovitelja, če ni 
z zakonom drugače določeno. Zakon oziroma odlok občine 
ali mesta pa lahko predpiše tudi soglasje pristojnega organa 
k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda, ki opravlja javno 
službo na podlagi koncesije, t.j. zavoda s pravico javnosti (32. 
člen). 

Če sta poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega 
dela zavoda ločeni, vodi strokovno delo zavoda strokovni 
vodja (pedagoški vodja, umetniški vodja, glavni zdravnik ipd.). 
Strokovni vodja je neposredno odgovoren za strokovnost 
dela zavoda. Predlog zakona predvideva, da strokovnega 
vodjo imenuje in razrešuje svet zavoda po predhodnem mne- 
nju strokovnega sveta, če ni z zakonom drugače določeno. 
Tako bo s posebnim zakonom za posamezno dejavnost ali 
vrsto zavoda mogoče določiti tudi, da strokovnega vodjo 
imenuje svet zavoda na predlog strokovnega sveta ali da ga 
izvoli strokovni svet. Pravice, dolžnosti in odgovornosti stro- 
kovnega vodje se določijo s statutom oziroma pravili zavoda 
v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi (40., 41. in 42. 
člen). 

Tako kot v osnutku je tudi v predlogu zakona predvideno, 
da se direktor in strokovni vodja imenujeta na podlagi javnega 
razpisa, če ni v zakonu ali aktu o ustanovitvi drugače dolo- 
čeno. Razpis in izbiro opravi organ, ki je pristojen za imenova- 
nje, brez razpisne komisije, ki je bila predvidena v dosedanjih 
predpisih. Upoštevaje pripombe v razpravi o osnutku v pred- 
logu zakona ni več predviden ugovor zoper sklep o izbiri, 
ampak je zoper ta sklep mogoče neposredno zahtevati sodno 
varstvo. V skladu z pripombami iz razprave o osnutku je 
v predlogu zakona urejen tudi postopek za razrešitev, natanč- 
neje so določeni razlogi za obligatorno razrešitev in predvi- 
dena možnost zahtevati sodno varstvo zoper sklep o razrešitvi 
(34. do 39. člen in 42. člen). 
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6. Delovna razmerja, udeležba pri upravljanju in sindikalne 
pravice delavcev 

V razpravi o osnutku zakona so bili dani tudi predlogi, da se 
v tem zakonu uredijo vprašanja delovnih razmerij, udeležbe 
delavcev pri upravljanju in sindikalnih pravic delavcev v zavo- 
dih. Te predloge je bilo mogoče upoštevati le v okviru kon- 
cepta tega zakona, ki naj bi uredil le skupna statusna vpraša- 
nja zavodov. Tako je pri opredelitvi organov zavodov predvi- 
deno, da sestavljajo svet ali drug kolegijski organ upravljanja 
zavoda poleg predstavnikov ustanovitelja, uporabnikov ozi- 
roma zainteresirane javnosti tudi predstavniki delavcev 
zavoda (29. člen). Natančnejše opredelitve glede udeležbe 
delavcev pri upravljanju zavodov, delovna razmerja in uresni- 
čevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodih so stvar področ- 
nih zakonov in kolektivnih pogodb. Glede na to je v splošnih 
določbah tega zakona predvideno, da se delovna razmerja, 
udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikal- 
nih pravic delavcev v zavodih urejajo v skladu z zakonom in 
kolektivno pogodbo (5. člen). 

7. Sredstva za delo 
V razpravi o osnutku zakona so bili dani predlogi, da zakon 

natančneje uredi financiranje dejavnosti zavodov. Predlaga- 
telj teh predlogov ni mogel upoštevati, ker gre za statusni 
zakon, ki lahko vsebuje le splošno določbo o sredstvih za delo 
zavodov (48. člen). Natančnejša ureditev financiranja dejav- 
nosti zavodov je predmet področnih zakonov, ki bodo uredili 
posamezne dejavnosti in financiranje javnih služb. 

8. Ime in sedež, vpis v sodni register 
Predlog zakona natančneje ureja ime in sedež zavoda (III. 

poglavje, 13. do 17. člen) ter vpis v sodni register (XIV. 
poglavje, 56. do 59. člen). Glede teh vprašanj je osnutek 
zakona napotoval na primerno uporabo predpisov o podjetjih. 
V pripravi predloga zakona so bila ta vprašanja ponovno 
proučena in je bilo ugotovljeno, da predpisi o podjetjih glede 
teh vprašanj niso v celoti uporabni za zavode in, da bi njihova 
primerna uporaba lahko povzročala v praksi nejasnosti. Zato 
je predlagatelj ocenil, da je potrebno ta vprašanja ustrezno 
urediti v tem zakonu. 

9. Statusne spremembe, povezovanje zavodov 
Novost v primerjavi z osnutkom zakona so tudi določbe 

o statusnih spremembah in o povezovanju zavodov. Kot sta- 
tusna sprememba je poleg običajnih (pripojitev, spojitev, raz- 
delitev), predvidena tudi sprememba zavoda ali njegove orga- 
nizacijske enote v podjetje (51. člen). Oblika povezovanja 
zavodov je skupnost zavodov, ki se ustanovi za opravljanje 
skupnih zadev. Zavodi se lahko povezujejo v skupnosti zavo- 
dov s soglasjem ustanovitelja. Zadeve, ki jih opravlja skupnost 
zavodov, organi in organizacija skupnosti se določijo z aktom 
o ustanovitvi skupnosti in njenim statutom oziroma pravili. 
Skupnosti zavodov so pravne osebe, če ni z aktom o ustanovi- 
tvi drugače določeno (52. člen). Predlog zakona tudi predvi- 
deva, da se zavodi združijo v zbornice, če tako določa pose- 
ben zakon (53. člen). 

10. Kazenske določbe 
V razpravi o osnutku zakona so bili dani predlogi, da se 

kazni za gospodarske prestopke in prekrške določijo tako, da 
jih ne bo potrebno spreminjati glede na inflacijo. Teh predlo- 
gov ni biio mogoče upoštevati zato, ker gre za identične 
gospodarske prestopke in prekrške, kot so določeni v zakonu 
o podjetjih, ki kazni za te gospodarske prestopke in prekrške 

določa v dinarskih zneskih. Če bi namreč te kazni določili 
drugače, bi bili zavodi in njihove odgovorne osebe za enak 
gospodarski prestopek ali prekršek lahko strožje kaznovani 
kot podjetja in njihove odgovorne osebe. Pač pa je višina 
kazni za prekrške, določene v 61. členu, usklajena s predlaga- 
nimi spremembami in dopolnitvami zakona o prekrških, 
s katerimi naj bi se na podlagi 8.c člena ustavnega zakona za 
izvedbo ustavnega amandmaja XCVI k ustavi Republike Slo- 
venije valorizirale denarne kazni za prekrške, določene z zvez- 
nimi zakoni. 

11. Prehodne določbe 
Preoblikovanje obstoječih delovnih organizacij na področju 

družbenih dejavnosti v zavode je v prehodnih določbah ure- 
jeno v osnovi enako kot v osnutku zakona. Kot datum prehoda 
v status zavodov je določen 1. april 1991. V skladu s predlogi 
iz razprave o osnutku zakona je predvideno tudi preoblikova- 
nje obstoječih sestavljenih organizacij združenega dela in 
skupnosti delovnih organizacij v skupnosti zavodov (62. člen). 

V osnovi enako kot v osnutku zakona je v prehodnih določ- 
bah rešeno tudi vprašanje lastništva premoženja, s katerim 
upravljajo organizacije, ki se po tem zakonu preoblikujejo 
v zavode. Lastnik premoženja, ki je sedaj družbena lastnina 
v upravljanju zavoda, postane ustanovitelj, če zakon ne 
določa drugače (65. člen). Upoštevaje pripombe v razpravi 
o osnutku zakona je v predlogu zakona posebej urejeno tudi 
vprašanje lastništva objektov, zgrajenih s samoprispevkom 
(66. člen). 

Vprašanje ustanoviteijstva zavodov, ki so jih ustanovile 
družbenopolitične organizacije ali samoupravne interesne 
skupnosti, je rešeno enako kot v osnutku. Pravice in dolžnosti 
ustanovitelja teh zavodov ima ustrezna družbenopolitična 
skupnost. Predlog zakona pa dodatno rešuje tudi vprašanje 
ustanoviteijstva zavodov, ki so jih ustanovili zvezni organi in 
zvezne organizacije. Pravice in dolžnosti ustanovitelja teh 
zavodov ima republika, če je zavod ustanovil zvezni organ, 
oziroma ustrezna organizacija v republiki, če je zavod ustano- 
vila zvezna organizacija (67. člen). 

Glede organov zavodov je enako kot v osnutku za prehodno 
obdobje do sprejema novih področnih zakonov in z njimi 
usklajenih ustanovitvenih aktov in statutov oziroma pravil 
zavodov v prehodnih določbah predvideno, da se v obstoječih 
delovnih organizacijah, ki postanejo zavodi, oblikujejo organi 
po veljavnih predpisih in statutih, kolikor niso posamezna 
vprašanja v prehodnih določbah drugače urejena. Enako kot 
v osnutku je v prehodnih določbah predvideno, da delegate 
družbene skupnosti, ki so jih doslej imenovale samoupravne 
interesne skupnosti in družbenopolitične organizacije, ime- 
nuje izvršni svet ustrezne družbenopolitične skupnosti, direk- 
tor pa se imenuje in razrešuje po postopku, ki je določen 
s tem zakonom. Upoštevaje pripombe iz razprave o osnutku 
zakona v prehodnih določbah ni več predvideno obvezno 
ponovno imenovanje delegatov družbene skupnosti in direk- 
torjev zavodov v določenem roku (68., 69. in 70. člen). 

V razpravi o osnutku zakona so organizacije s področja 
družbenih dejavnosti opozorile, da bo potrebno zaradi preo- 
blikovanja v zavode po tem zakonu opraviti določene spre- 
membe obstoječih statutov. Zato je v 71. členu predloga 
zakona določeno, da se spremembe obstoječih statutov, ki so 
potrebne zaradi preoblikovanja v zavode oziroma skupnosti 
zavodov, določijo s statutarnimi sklepi, ki jih sprejmejo organi 
upravljanja z eventualnim soglasjem ustanovitelja^ oziroma 
pristojnega organa družbenopolitične skupnosti, če je tako 
soglasje predpisano. 

* 
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PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o SODNIH 

TAKSAH - ESA 249   

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 61. seji 
dne 14. 2. 1991 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O SODNIH TAKSAH, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začas- 
nega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 

Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Rajko PIRNAT, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za pravosodje in upravo, 

- Jože TRATNIK, namestnik republiškega sekretarja za 
pravosodje in upravo, 

- Janez BREZNIK, svetovalec Izvršnega sveta v Repu- 
bliškem sekretariatu za pravosodje in upravo. 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sodnih taksah bodo obravnavali Družbenopolitični 
zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela, ter Zakonodajno- 
pravna komisija. Obravnaval pa ga bo tudi Odbor za pravoso- 
dje in upravo kot matično delovno telo. 

1. člen 
V zakonu o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 30/78, 10/79, 

36/83, 46/86, 34/88 in 1/90) se v 6. členu drugi odstavek 
spremeni tako, da se glasi: 
»(2) V gotovini se plačujejo takse tedaj, kadar mora taksni 

zvezanec plačati takso nad zneskom, določenim v pred- 
pisu iz četrtega odstavka tega člena. Pri plačilu taks se 
znesek takse zaokroži tako, da se znesek do 50 par ne 
upošteva, znesek nad 50 par pa se zaokroži na 1 dinar.«. 

Četrti in peti odstavek se črtata. 
Šesti odstavek, ki postane četrti, se spremeni tako, da se 

glasi: 
»(4) Tiskanje sodnih kolkov, dajanje v obtok, distribucijo, 

umik iz uporabe in zamenjavo ter znesek, do katerega se 
plačujejo sodne takse v taksnih vrednotnicah predpiše 
funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, pristojen za 
finance v soglasju s funkcionarjem, ki vodi republiški 
upravni organ, pristojen za pravosodje.«. 

2. člen 
Drugi in tretji odstavek 10. člena se nadomestita z novim 

drugim odstavkom, ki se glasi: 
»(2) Trideset odstotkov prihodkov od sodnih taks se uporabi 

namensko za tehnološko posodobitev poslovanja so- 
dišč.«. 

3. člen 
V prvem odstavku 11. člena se črtajo besede »samoupravne 

interesne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja, razi- 
skovalne dejavnosti, kulture, zdravstva in socialnega varstva, 
kmetijske zemljiške skupnosti«. 

4. člen 
V drugi alinei prvega odstavka 12. člena se pred besedo 

»gospodarskih« doda besedo »kmetijskih«. 

5. člen 
V prvem odstavku 13. člena se za besedo »sodišče« dodajo 

besede »v celoti ali deloma«. 

6. člen 
V 22. členu se v 2. točki številka »500« nadomesti s številko 

»1.000«, v 3., 4. in 5. točki se številke »1.500«, »750« in »500« 
nadomestijo s številko »5.000«, v 6., 7. in 8. točki pa se številke 
»500«, »500« in »750« nadomestijo s številko »1.000«. 

7. člen 
V 24. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja 
v zemljiškoknjižnem postopku, če je v listini, ki je podla- 
ga za vpis pravice v zemljiško knjigo, tudi iz drugega 
razloga (n.pr. glede na čas sklenitve pogodbe) navedena 
vrednost, ki v času nastanka taksne obveznosti v tem 
postopku ne predstavlja več prave vrednosti predmeta «. 

V sedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek se 
besede »iz prejšnjega odstavka« nadomestijo z besedami »iz 
prvega in drugega odstavka tega člena«. 

8. člen 
V prvem odstavku 30. člena se beseda »družbenopravna« 

nadomesti z besedo »pravna«. 

9. člen 
V 31. členu se številka »50« nadomesti s številko »75«. 

10. člen 
Drugi odstavek 32. člena se črta. 

11. člen 
V prvem odstavku 38. člena se črtajo besede »z Narodno 

banko Jugoslavije«. 
Črtata se drugi in tretji odstavek. 
Sedanji četrti odstavek postane drugi odstavek. 

12. člen 
39. člen se črta. 

13. člen 
V celotnem besedilu zakona se ime »Socialistična republika 

Slovenija« nadomesti z imenom »Republika Slovenija« 
v ustreznih sklonih. 

14. člen 
V taksni tarifi se prvi odstavek tarifne številke 1 spremeni 

tako, da se glasi: 

»(1) Za tožbo in nasprotno tožbo se plača po vrednosti zah- 
tevka taksa s tem, da 
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pri vrednosti 
nad točk 

zahtevka 
do točk 

znaša taksa 
v točkah 

1.000 
2.500 
5.000 

25.000 

1.000 
2.500 
5.000 

25.000 
50.000 

250 
300 
400 
450 
500 

50.000 1 % od dinarske vrednosti, vendar največ v dinarski 
vrednosti 20.000 točk.«. 

V tretjem odstavku se številka »15« nadomesti s številko 
»100«. 

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi: 
»(4) V postopku v gospodarskih sporih se za vloge iz prvega, 

drugega in tretjega odstavka te tarifne številke plača 
taksa, določena v teh odstavkih, povečana za 100 %.«. 

V pojasnilu č) se črta besedilo »dokler se izvršilni postopek 
s sklepom ne ustavi«. 

V drugem odstavku tarifne številke 2 se za besedo »izo- 
stanka« doda vejica in besede »za sodbo na podlagi odpo- 
vedi, izdano najkasneje na pripravljalnem naroku oziroma, če 
pripravljalnega naroka ni bilo, na prvem naroku za glavno 
obravnavo«. 

V tretjem odstavku se za besedami »sklep o predlogu za 
izvršbo« dodajo besede »za sklep o ugovoru zoper sklep 
o izvršbi, za sklep o predlogu za odlog izvršbe«. 

V četrtem odstavku se za besedami »za sklep o zavarovanju 
po zakonu o izvršilnem postopku« dodajo besede »za sklep 
o ugovoru zoper sklep o zavarovanju po zakonu o izvršilnem 
postopku«. Številka »15« se nadomesti s številko »100«. 

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 
»(5) V postopku v gospodarskih sporih se za odločbe iz 

prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka te tarifne 
številke, plača taksa, določena v teh odstavkih, poveča- 
na za 100 %.«. 

V pojasnilu e) se črta besedilo v oklepaju »(3. odstavek 55. 
člena zakona o izvršilnem postopku)«. 

V četrtem odstavku tarifne številke 3 se za besedami »sklep, 
s katerim se tožba zavrže« dodajo besede »zoper sklep o ugo- 
voru zoper sklep o zavarovanju«. Številka »25« se nadomesti 
s številko »100«. 

V drugem odstavku tarifne številke 4 se številka »50« nado- 
mesti s številko »150«. 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»(3) Za sestavo sporazuma po 251 .c členu zakona o izvršilnem 

postopku se plača taksa po prvem odstavku te tarifne 
številke.«. 

V tarifni številki 5 se številka »25« nadomesti s številko 
»100«. 

V tarifni številki 6 se številka »50« nadomesti s številko 
»200«. 

Tarifna številka 7 se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Za pritožbo, revizijo in predlog za obnovo postopka se 

plača taksa 200 točk.«. 
Prvi odstavek tarifne številke 9 se spremeni tako, da se 

glasi: 
»(1) Za obravnavo zapuščine v postopku na prvi stopnji, če se 

postopek zaključi s sklepom o dedovanju, se plača po- 
prečna taksa po čisti vrednosti zapuščine s tem, da: 

pri vrednosti 
nad točk 

zapuščine 
do točk 

znaša taksa 
v točkah 

1.000 
5.000 

10.000 
50.000 

1.000 
5.000 

10.000 
50.000 

100.000 

100 
400 
700 

1.500 
2.000 

100.000 2 % od dinarske vrednosti, vendar največ v dinarski 
vrednosti 15.000 točk.«. 

V tarifni številki 10 se številka »75« nadomesti s številko 
»200«. 

V prvem odstavku tarifne številke 11 se številka »50« nado- 
mesti s številko »300«, v drugem odstavku se številka »25« 
nadomesti s številko »100« v tretjem odstavku se številka »15« 
nadomesti s številko »100«, v četrtem odstavku se številka 
»25« nadomesti s številko »150«. 

Tretji odstavek tarifne številke 11 a se spremeni tako, da se 
glasi: 
»(3) Za pritožbo, revizijo in predlog za obnovo postopka se 

plača taksa 200 točk.«. 
Tretji odstavek tarifne številke 11 b se spremeni tako, da se 

glasi: 
»(3) Za pritožbo in za predlog za obnovo postopka se plača 

dvojna taksa iz prvega odstavka te tarifne številke.«. 
Prvi odstavek tarifne številke 12 se spremeni tako, da se 

glasi: 
»(1) Za predlog, da se opravi delitev stvari ali skupnega 

premoženja, se plača taksa po vrednosti stvari ali premo- 
ženja, ki se deli, s tem, da: 

pri vrednosti 
nad točk 

premoženja ali stvari 
do točk 

500 
5.000 

10.000 
50.000 

500 
5.000 

10.000 
50.000 

100.000 

znaša taksa 
v točkah 

100 
200 
300 
500 

1.000 
100.000 1 % od dinarske vrednosti, vendar največ v dinarski 
vrednosti 10.000 točk.«. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(3) Za pritožbo in za predlog za obnovo postopka se plača 

dvojna taksa iz prvega odstavka te tarifne številke.«. 
V naslovu tarifne številke 13 se beseda »zasilne« nadomesti 

z besedo »nujne«. 
V prvem odstavku te tarifne številke se beseda »zasilne« 

nadomesti z besedo »nujne«, številka »50« se nadomesti 
s številko »300«, v drugem odstavku pa se številka »100« 
nadomesti s številko »500«. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(3) Za pritožbo in za predlog za obnovo postopka se plača 

taksa 600 točk.«. 
V prvem odstavku tarifne številke 14 se številka »15«, nado- 

mesti s številko »30«. 
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(6) Za overitev podpisa na pogodbi se plača: 
1) Za pogodbe se plača po vrednosti predmeta pogodbe 

taksa s tem, da: 

pri vrednosti 
nad točk 

predmeta 
do točk 

500 
2.500 

500 
2.500 

10.000 

znaša taksa 
v točkah 

50 
75 

100 

10.000 1 % od dinarske vrednosti, vendar največ v dinarski 
vrednosti 500 točk. 

2) Če vrednost pogodbe ni ocenljiva, se plača taksa 150 
točk 

3) Za overitev sporazuma o delitvi skupnega premoženja 
med zakoncema po sodniku se plača taksa 200 točk. 

4) Za overitev podaljšanja veljavnosti pogodbe se plača 
polovica takse iz 1) oziroma 2).«. 

V prvem odstavku tarifne številke 15 se številka »250« 
nadomesti s številko »750«, v četrtem odstavku pa se številka 
»300« nadomesti s številko »1.000«. 

V tarifni številki 16 se številka »50« nadomesti s številko 
»200«. 

V prvem odstavku tarifne številke 17 se številka »25« nado- 
mesti s številko »100«, v drugem odstavku se številka »15« 
nadomesti s številko »50«, v tretjem odstavku se številka »25« 
nadomesti s številko »200«, v četrtem odstavku se številka 
»25« nadomesti s številko »100«. 

Prvi odstavek tarifne številke 18 se spremeni tako, da se 
glasi: 
»(1) Za vknjižbo ali predznambo lastninske pravice oziroma 

njej ustrezajoče pravice se plača taksa 0,5 % od vredno- 
sti, vendar najmanj 100 točk, največ pa 15.000 točk.«. 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(2) Za vknjižbo ali predznambo drugih pravic, ki se vpisujejo 

v zemljiško knjigo se plača: 
1) če je predmet pravice ocenljiv - 1 % od vrednosti, vendar 

največ 5.000 točk 
2) če predmet pravice ni ocenljiv - 200 točk 
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3) za vpis pravice uporabe na družbeni lastnini - 200 
točk«. 

V tretjem odstavku se številka »25« nadomesti s številko 
»100«. 

V prvem odstavku tarifne številke 19 se številka »15« nado- 
mesti s številko »500«, v drugem odstavku se številka »15« 
nadomesti s številko »500« v tretjem odstavku se številka »25« 
nadomesti s številko »200«, v četrtem odstavku se številka 
»50« nadomesti s številko »1000«. 

V prvem odstavku tarifne številke 21 se številka »15« nado- 
mesti s številko »150«. 

Prvi, drugi, tretji in četrti odstavek tarifne številke 22 se 
spremenijo tako, da se glasijo: 
»(1) Za vpis ustanovitve subjekta vpisa se plača taksa 500 

točk. 
(2) Za vpis organiziranja, za vpis statusnih in drugih spre- 

memb subjekta vpisa se plača taksa 1000 točk. 
(3) Za vpis podatkov, ki so pomembni za pravni promet, 

kateri se vpisujejo v sodni register in za vpis sprememb teh 
podatkov se plača za vsak registrski list taksa 300 točk. 

(4) Za vpis prenehanja subjekta vpisa se plača taks 
točk.«. 

Tarifna številka 23 se spremeni tako, da se glasi: 
»3. Vpis dela subjekta vpisa 
Tarifna številka 23 

(1) Za vlogo za vpis dela subjekta vpisa se plača polovica 
takse iz tarifne številke 21. 

(2) Za vpis dela subjekta vpisa se plača polovica takse iz 
prvega odstavka tarifne številke 22. 

(3) Za vpis podatkov, ki so pomembni za pravni promet, 
kateri se vpisujejo v sodni register in za vpis sprememb teh 
podatkov se plača polovica takse iz tretjega odstavka tarifne 
številke 22. 

(4) Za vpis sprememb dela subjekta vpisa in izbris dela 
subjekta vpis se plača taksa 50 din.«. 

V prvem odstavku tarifne številke 24 se številka »100« 
nadomesti s številko »300«, v drugem odstavku se številka 
»30« nadomesti s številko »100«. 

V prvem odstavku tarifne številke 25 se številka »100« 
nadomesti s številko »500«, v tretjem odstavku se številka 
»30« nadomesti s številko »100«. 

V prvem odstavku tarifne številke 26 se številka »150« 
nadomesti s številko »500«. 

V prvem odstavku tarifne številke 27 se številka »50« nado- 
mesti s številko »75«, v tretjem odstavku se številka »25« 
nadomesti s številko »50«, v petem odstavku se številka »75« 
nadomesti s številko »100«. 

V prvem odstavku tarifne številke 28 se številka »150« 
nadomesti s številko »200«, v tretjem odstavku se številka 
»25« nadomesti s številko »50«, v četrtem odstavku se številka 
»25« nadomesti s številko »50«, v petem odstavku se številka 

' »25« nadomesti s številko »50«. 
V prvem odstavku tarifne številke 29 se številka »40« nado- 

mesti s števioko »50«, v drugem odstavku se številka »50« 
nadomesti s številko »100«, v tretjem odstavku se številka 
»40« nadomesti s številko »50«. 

V prvem odstavku tarifne številke 30 se številka »15« nado- 
mesti s številko »30«, številka »5« pa s številko »10«. 

V prvem odstavku tarifne številke 31 se številka »15« nado- 
mesti s številko »30«, številka »2,5« pa s številko »5«. 

V prvem odstavku tarifne številke 32 se številka »15« nado- 
mesti s številko »30«, številka »5« pa s številko »10«. 

V drugem odstavku se številka »15« nadomesti s števiko 
»30«. 

V prvem odstavku tarifne številke 33 se pika na koncu 
stavka nadomesti z vejico in doda besedilo »vendar največ 
5.000 točk«. 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(4) Taksna obveznost nastane z izdajo sklepa, s katerim 

sodišče ugodi predlogu za sodni polog.«. 
Tarifna številka 34 se spremeni tako, da se glasi: 
»Za protest menice, čeka in drugih listin ali pogodb zaradi 

neakceptiranja, neplačila ali neizpolnitve in za nadomestitve 
protestov po predpisih o menici in čeku se plača od vrednosti: 
do 5.000 točk 50 točk 
nad 5.000 točk 75 točk« 

V 2. točki drugega odstavka tarifne številke 35 se številka 
»150« nadomesti s številko »300«. 

Tarifna številka 36 se spremeni tako, da se glasi: 
»Za vsako pot sodnega delavca zunaj sodišča na zahtevo 

stranke zaradi sestave ali overitve listine se plača ne glede na 
število delavcev: 
1) zaradi overitve taksa 60 točk 
2) zaradi sestave listine 120točk« 

Tarifna številka 37 se spremeni tako, da se glasi: 
»Za opomin za plačilo takse se plača od vrednosti nepla- 

čane takse taksa s tem, da: 

pri vrednosti neplačane takse znaša opominska 
nad točk taksa do točk v točkah 

100 30 
10 1.000 75 

1.000 150« 

15. člen 
Do uveljavitve predpisa iz 1.člena tega zakona se uporab- 

ljajo dosedanje določbe 6., 38. in 39,člena zakona o sodnih 
taksah. 

16. člen 
Takse za vloge, dejanja in listine, glede katerih je nastala 

taksna obveznost do dneva, ko začne veljati ta zakon se bodo 
plačevale po dosedanjih predpisih in po dosedanji tarifi, 
razen takse za vpis hipoteke v zemljiško knjigo (2. točka 
drugega odstavka tarifne številke 18), ki se primerih, ko je 
taksna obveznost nastala po 1.7.1990, plačuje po tem zakonu. 

Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za 
dejanje, ki naj bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, ni 
treba plačati nove takse po tem zakonu, preveč plačana taksa 
pa se ne vrne. 

Če po uveljavitvi tega zakona višje sodišče razveljavi 
odločbo, ki jo je izdalo nižje sodišče, preden je začel veljati ta 
zakon, za novo odločbo nižjega sodišča takse ni treba dopla- 
čati, preveč plačana taksa pa se ne vrne. 

17. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Zbori Skupščine Republike Slovenije so na sejah dne 26. in 
27. decembra 1990 sklenili, da se v postopku sprejemanja 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah 
združita prva in druga faza ter sprejeli predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah 
z osnutkom zakona. 

Zbori so podprli zakonske rešitve, katere se nanašajo pred- 
vsem na zvišanje taksnih obveznosti, hkrati pa predlagatelju 
naročili, da prouči in ustrezno upošteva pripombe, predloge 
in mnenja delovnih teles skupščine in pripombe iz razprave 
delegatov na sejah zborov. 

V razpravi o zakonskem osnutku je bil izražen le pomislek 
o primernosti predlagane stopnje zvišanja taksnih obveznosti. 
Predlagatelj pojasnjuje, da določitev višine taksnih obvezno- 

sti temelji na izhodišču, da udeleženci sodnih postopkov 
krijejo določen del stroškov, ki nastanejo s sodnim delova- 
njem. V sedanjih kriznih gospodarskih razmerah je nujno, da 
se sedaj določeni delež sodne takse v sodnih stroških poviša. 
Ob tem predlagatelj poudarja, da se sodne takse plačujejo le 
v tistih postopkih, ki so v dispoziciji strank t.j. vse vrste civilnih 
postopkov in kazenski postopek na zasebno tožbo. Ker pripad 
teh zadev na sodiščih kaže, da se stranke poslužujejo sod- 
nega reševanja v najrazličnejših spornih razmerjih, tudi takih, 
za rešitev katerih intervencija državnega organa ni edino 
možno sredstvo, je po mnenju predlagatelja utemeljeno, da se 
tudi z višino taksne obveznosti vpliva na strankino odločitev, 
da sproži sodni postopek. Predlagatelj zavrača očitek, da 
v določenih primerih predlagano povišanje sodnih taks ome- 
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juje pravico do sodnega varstva; stranka, ki spora ni zakrivila, 
nosi breme plačila sodnih taks za svoje vloge in če je posto- 
pek sprožila, tudi za dejanja sodišča, le začasno, do pravno- 
močne rešitve zadeve, ko se takse obračunajo glede na uspeh 
v postopku. Že v veljavni zakon pa je glede povrnitve plačane 
takse vgrajen sistem valorizacije, tako da je stranka, ki pred- 
hodno nosi breme plačila, zavarovana. Korekcija višini taksne 
obveznosti je tudi institut taksnih oprostitev, ki se s predlaga- 
nom zakonom še dograjuje. 

Predlagatelj ne more sprejeti predloga, da bi se sodne takse 
plačale v pavšalnem znesku na koncu postopka, tako kot 
v kazenskem postopku naloži sodišče obdolžencu plačilo 
povprečnine glede na trajanje in zamotanost postopka ter 
njegove gmotne razmere. Takšen pristop k oblikovanju sod- 
nih taks bi pomenil spremembo njihove vsebine. Sodne takse 
ne bi bile več prvenstveno delna odmena za delo sodišča, 
temveč bi dobile značaj civilne kazni,kar pa ni v skladu z vse- 
bino postopkov, v katerih se plačujejo. Vnaprejšnja nedoloče- 
nost takse za posamezne vloge oz. dejanja bi pomenila, da 
stranka ob sprožitvi postopka ne bi vedela, koliko bo morala 
finančno prispevati za soono delo, saj bi takso v mejah okvir- 
nih meril v povprečnem znesku diskrecijsko določilo sodišče. 

Takšna sprememba taksnega sistema v sodnih postopkih bi 
pomenila odstopanje od siceršnjih ureditev taksnih obvezno- 
sti (tudi na področju upravnega prava), ki jih poznajo razvite 
države kontinentalnega pravnega sistema, ki bi jo po mnenju 
predlagatelja težko utemeljevali. 

Tudi mnenje, izraženo v razpravi, da naj se v višini sodne 
takse odrazi efektivnost dela sodišča in se pri neekonomič- 
nem poslovanju takse zmanjšujejo oz. celo ne plačajo, po 
mnenju predlagatelja ni sprejemljivo, saj prihodki od sodnih 
taks niso neposredni finančni vir sodišča. Posledice predla- 
gane rešitve bi bile lahko celo negativne, saj bi predvsem 
prava vešče stranke, ki bi pred sodiščem uveljavljale manj 
utemeljene zahtevke, spodbujala k zavlačevanju postopka. 
Predlagatelj meni, da je potrebno večjo učinkovitost sodišč, 
ob tem pa tudi večjo aktivnost strank v postopku, zagotoviti 
preko procesnih institutov in te vgraditi v postopkovne za- 
kone. 

Predlagatelj ob ponovni preveritvi vseh kriterijev, ki vplivajo 
na določitev višine takse v posameznih primerih, ocenjuje, da 
je predlagano zvišanje ustrezno. 

V predlog zakona so vnešeni tudi potrebni redakcijski 
popravki (4. člen in 7. člen), na katere je opozorila Zakonodaj- 
nopravna komisija. 

DOLOČBE ZAKONA O SODNIH 
TAKSAH, KI SE SPREMINJAJO ALI 
DOPOLNJUJEJO 

6. člen 
(1) Sodne takse se plačujejo v taksnih vrednotnicah (sodni 

kolki) ali gotovini. 
(2) V gotovini se plačujejo takse tedaj, kadar mora plačati 

taksni zavezanec večjo takso kot 50 din. 
(3) Takso v gotovini vplača taksni zavezanec na prehodni 

račun sodnih taks. Potrdilo o vplačilu takse se priloži vlogi, za 
katero je taksa plačana. 

(4) Sodne takse v taksnih vrednotnicah se plačujejo s sod- 
nimi kolki enotne emisije, tiskanimi pri Narodni banki Jugo- 
slavije v apoenih, barvi in obliki, kot je to določeno v dogo- 
voru o enotni emisiji upravnih in sodnih kolkov. 

(5) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije usklajuje znesek iz 
drugega odstavka tega člena z določbami dogovora iz prejš- 
njega odstavka. 

(6) Če taksnih vrednotnic iz četrtega odstavka tega člena ni 
v obtoku ali jih ni v obtoku v zadostni količini ali v ustreznih 
apoenih, lahko republiški sekretar za finance v soglasju 
z republiškim sekretarjem za pravosodje in upravo predpiše 
začasno uporabo nadomestil za taksne vrednotnice enotne 
emisije. V teh primerih lahko taksni zavezanci plačujejo takse 
v gotovini tudi, če taksa ne presega zneska iz drugega 
odstavka tega člena. 

10. člen 
(1) Prihodki od sodnih taks so prihodki republike. 
(2) Republika odstopa ta prihodek občinam v sorazmerju 

z deležem posamezne občine v splošni porabi občin. 
(3) Način zbiranja in delitev sredstev med občine predpiše 

republiški sekretar za pravosodje in upravo. 

11. člen 
(1) Plačila sodnih taks so oproščeni državni organi, družbe- 

nopolitične skupnosti, krajevne skupnosti, samoupravne inte- 
resne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja, razisko- 
valne dejavnosti, kulture, zdravstva in socialnega varstva, 
kmetijske zemljiške skupnosti, Jugoslovanski rdeči križ in 
druge humanitarne organizacije ter tuja država in tuji držav- 

ljani, če tako določa mednarodna pogodba ali če velja vza- 
jemnost. 

(2) Če nastane dvom, ali velja vzajemnost, se je sodišče 
dolžno obrniti za pojasnilo na Republiški sekretariat za pravo- 
sodje in upravo. 

(3) Takse se tudi ne plača v primeru, kadar tako določa 
poseben zakon. 

12. člen 
(1) Ne plača se taksa: 
- za prvi predlog za vknjižbo in za prvo vknjižbo lastninske 

pravice na stanovanjski stavbi in stanovanju v etažni lastnini, 
ter 

- za predlog za vknjižbo in za vknjižbo zastavne pravice 
organizacij in skupnosti za posojila za gradnjo, adaptacijo ali 
nakup stanovanj, stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij. 

(2) Taksa se ne plača v postopku za izvršitev zahtevka za 
preživljanje otroka ali zakonca oziroma osebe, ki je po predpi- 
sih rodbinskega prava izenačena z zakoncem. 

13. člen 
(1) Sodišče oprosti plačila taks stranko, če bi bila s plačilom 

taks občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja sama 
ali se preživljajo njeni družinski člani. 

(2) Sklep o oprostitvi izda sodišče na predlog stranke na 
podlagi potrdila o premoženjskem stanju pristojnega občin- 
skega upravnega organa. Iz potrdila mora biti razvidno, koliko 
davka plačajo posamezni člani gospodinjstva, ali imajo 
kakšne druge vire dohodkov in sploh, kakšno je premoženj- 
sko stanje stranke, ki se ji izda potrdilo. Če je potrebno, si 
sodišče pred izdajo sklepa o oprostitvi po uradni dolžnosti 
priskrbi tudi druge podatke o premoženjskem stanju stranke, 
ki prosi za oprostitev, lahko pa zasliši o tem tudi nasprotno 
stranko. 

(3) Natančnejše predpise o izdaji potrdila o premoženjskem 
stanju izda Republiški sekretariat za finance. 

22. člen 
Kot vrednost zahtevka za plačilo takse se vzame: 
1. v sporih za ugotovitev obstoja ali neobstoja zakonske 

zveze, o veljavnosti ali razvezi zakonske zveze - znesek 
v vrednosti 1.500 točk; 

2. v sporih za ugotovitev ali izpodbijanje očetovstva in 
v sporih o varstvu in vzgoji otrok - znesek v vrednosti 500 
točk; 

3. v sporih zaradi motenja posesti - znesek v vrednosti 
1.500 točk; 

4. v sporih o stvarnih in osebnih služnostih in o dosmrtnem 
preživljanju - znesek v vrednosti 750 točk; 

5. v sporih o odpovedi pogodbe o najemu ali zakupu stvari, 
v sporih o odpovedi stanovanjskega razmerja, v sporih 
o odpovedi stanovanjske ali podstanovalske pogodbe, v spo- 
rih za izpraznitev stanovanjskih prostorov, v sporih za odpo- 
ved najemne pogodbe in za izpraznitev poslovne stavbe ozi- 
roma poslovnega prostora - znesek v vrednosti 500 točk; 

6. če se zahteva zavarovanje dokazov pred začetkom 
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pravde - znesek v vrednosti 500 točk; 
7. v sporih za objavo popravka - znesek v vrednosti 500 

točk; 
8. v vseh drugih primerih, če v tem zakonu ni drugače 

določeno - znesek v vrednosti 750 točk. 

24. člen 
(1) Če se pojavi utemeljen sum, da je stranka vrednost 

predmeta oziroma zahtevka ocenila prenizko, sodišče po 
uradni dolžnosti s sklepom določi pravo vrednost potem, ko 
jo na primeren način preveri. Tudi na ugovor druge stranke, 
da je navedena vrednost zahtevka oziroma predmeta nepra- 
vilna, sodišče na ta način določi pravo vrednost za plačilo 
takse. 

(2) Zoper odločbo o ugotovitvi prave vrednosti iz prejšnjega 
odstavka je dopustna posebna pritožba samo v primeru, ko se 
stranka ne more pritožiti zoper odločbo o glavni stvari. 

30. člen 
(1) Če je taksni zavezanec družbenopravna oseba, ugotovi 

sodišče s sklepom, koliko znaša neplačana taksa in kazenska 
taksa (tretji odstavek 29. člena) oziroma koliko znaša kazen- 
ska taksa, če taksni zavezanec ni predložil potrdila o plačilu 
takse v gotovini (četrti odstavek 29. člena). 

(2) Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena je dopustna 
pritožba na višje sodišče v 15 dneh po vročitvi sklepa. 

(3) Po pravnomočnosti sklepa pošlje sodišče sklep v izvrši- 
tev enoti Službe družbenega knjigovodstva, ki vodi žiro račun 
taksnega zavezanca. 

(4) Služba družbenega knjigovodstva mora ravnati po 
sklepu sodišča in prenesti znesek iz žiro računa zavezanca na 
račun republike, naveden v sklepu. 

31. člen 
Če neplačane takse v posamezni zadevi ne presegajo vred- 

nosti 50 točk, se ne uporabljajo določbe tega poglavja o pri- 
silni izterjavi takse. 

32. člen 
(1) Pravico zahtevati vrnitev takse ima, kdor je plačal takso, 

ki je sploh ni bil dolžan plačati, ali je plačal takso večjo od 
predpisane, kakor tudi, kdor je plačal takso za določeno 
sodno dejanje, pa to dejanje ni bilo opravljeno. 

(2) Kdor je plačal takso za sodno dejanje, ki ni bilo oprav- 
ljeno, ne more zahtevati vrnitve takse za vlogo, s katero je 
zahteval, naj se dejanje opravi. 

38. člen 
(1) Republiški sekretariat za finance je pooblaščen skleniti 

z Narodno banko Jugoslavije pogodbo o tiskanju, načinu 
dajanja v obtok in distribuciji sodnih kolkov ter o znesku 
nadomestila za kritje stroškov v zvezi s temi deli. (2) Prodaja, 
zamenjava in umik sodnih kolkov enotne emisije iz prodaje se 
poveri Službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, 
o čemer ta sklene pogodbo z Narodno banko Jugoslavije, 
v skladu s pogodbo iz prejšnjega odstavka. 

(3) Organizacije, registrirane za prodajo taksnih in davčnih 
vrednotnic v maloprodaji, kupujejo sodne kolke pri službi 
družbenega knjigovodstva, pristojni za občino, v kateri se 
bodo taksne vrednotnice prodajale. 

(4) Provizija za prodajo sodnih kolkov v maloprodaji znaša 
10 % nominalne vrednosti kupljenih sodnih kolkov. 

39. člen 
(1) Osebe, ki iz kakršnegakoli razloga ne uporabijo kolkov, 

ki so v obtoku, lahko kolke zamenjajo za gotovino samo na 
blagajnah, ki jih distribuirajo, in proti odbitku maloprodajne 
provizije. 

(2) Prodajalci kolkov na drobno, organizacije in fizične 
osebe lahko zamenjajo kolke tekoče emisije, ki so se pri njih 
naključno poškodovali, za nove pri blagajnah, ki jihdistribu- 
irajo. Kolkov, ki so bili nalepljeni na spis ali so tako poškodo- 
bani, da ni mogoče ugotoviti, ali so bili uporabljeni ali nak- 
ljučno poškodovani, se ne sme zamenjati. 

TAKSNA TARIFA 
I. PRAVDNI IN IZVRŠILNI POSTOPEK 
1. Vloga 

Tarifna številka 1 

(1) Za tožbo in nasprotno tožbo se plača po vrednosti 
zahtevka taksa s tem, da: 

pri vrednosti zahtevka znaša taksa 
nad točk do točk v točkah 

500 125 
500 1.000 150 

1.000 2.500 175 
2.500 5.000 200 
5.000 7.500 225 
7.500 25.000 250 

25.000 1 % od dinarske vrednosti, vendar največ v dinarski 
vrednosti 20.000 točk. 

(2) Za tožbo, ki obsega predlog za izdajo plačilnega naloga, 
za predlog za izvršbo, za odpoved poslovne stavbe ali poslov- 
nega prostora, za odgovor na tožbo, za odgovor na pritožbo 
ali revizijo se plača polovica takse iz prvega odstavka te 
tarifne številke. 

(3) Za predlog za zavarovanje po zakonu o izvršilnem 
postopku, za predlog za vrnitev v prejšnje stanje, za predlog 
za zavarovanje dokazov, za predlog za poskus poravnave 
pred uvedbo postopka, za predlog za priznanje odločbe 
tujega sodišča, za predlog za odlog izvršbe, za odgovor na 
ugovor zoper sklep o izvršbi se plača taksa 15 točk. 

Pojasnilo: 
a) Kadar oba zakonca sporazumno predlagata razvezo 

zakonske zveze, se plača samo ena taksa za predlog. 
b) Če se obravnava v sporu za razvezo zakonske zveze ali za 

ugotovitev očetovstva hkrati tudi zahtevek za varstvo, vzgojo 
in preživljanje otroka ali zahtevek za preživljanje zakonca, se 
plača samo taksa za tožbo za razvezo zakonske zveze ozi- 
roma za tožbo za ugotovitev očetovstva. 

c) Če je v sporu za razvezo zakonske zveze ali v sporu za 
preživljanje otroka predlagana začasna odredba, se plača 
samo taksa za tožbo za razvezo oziroma taksa za tožbo za 
preživljanje. 

č) Za predlog za izvršbo in za predlog za zavarovanje se 
plača ena taksa tudi tedaj, kadar je predlaganih več sredstev 
za izvršbo ali za zavarovanje, ne glede na to, ali istočasno ali 
drugo za drugim dokler se izvršilni postopek s sklepom ne 
ustavi. 

d) Če obsega ena tožba več zahtevkov zoper istega toženca, 
se taksa zaračuna po vrednosti, ki predstavlja seštevek vred- 
nosti vseh zahtevkov. 

e) Če je v eni tožbi združenih več zahtevkov zoper več 
tožencev in se zahtevki opirajo na bistveno istovrstno dejan- 
sko in pravno podlago, se taksa zaračuna po vrednosti vsa- 
kega posameznega zahtevka. 

2. Odločbe 
Tarifna številka 2 

(1) Za sodbo prve stopnje in za sklep zaradi motenja posesti 
se plača po vrednosti spornega predmeta taksa iz prvega 
odstavka tarifne številke 1. 

(2) Za sodbo zaradi izostanka in za sodbo na podlagi pri- 
poznave, izdano najkasneje na pripravljalnem naroku ozi- 
roma, če pripravljalnega naroka ni bilo, na prvem naroku za 
glavno obravnavo, se plača polovica takse iz prvega odstavka 
te tarifne številke. 

(3) Za sklep o plačilnem nalogu in nalogu za izpraznitev 
poslovne stavbe oziroma poslovnega prostora, za sklep 
o predlogu za izvršbo in za sklep o stroških postopka, se 
plača polovica takse iz prvega odstavka te tarifne številke. 

(4) Za sklep o zavarovanju po zakonu o izvršilnem 
postopku, za sklep s katerim se tožba zavrže, za sklep o pred- 
logu za vrnitev v prejšnje stanje, za sklep o zavarovanju 
dokazov, za sklep o predlogu za priznanje odločbe tujega 
sodišča se plača taksa 15 točk. 

Pojasnilo: 
a) Za dopolnilno sodbo ali dopolnilni sklep se ne plača 

taksa. 
b) Če se izda med pravdo vmesna sodba, se plača taksa za 

polno vrednost spornega predmeta. V takem primeru se ne 
plača taksa za dokončno odločbo, ki se izda po vmesni sodbi. 

c) Če se izda med pravdo delna sodba, se plača taksa po 
vrednosti zahtevka, o katerem je z njo odločeno. Za dokončno 
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odločbo se plača preostala taksa od skupno vtoževariega 
zneska 

č) Za sodbo, ki jo izda sodišče prve stopnje v zvezi 
z nasprotno tožbo, se plača taksa, kot da je sodišče nasprotno 
tožbo posebej obravnavalo. 

d) Če je bilo več pravd združenih v skupno obravnavanje, se 
plača taksa za sodbo v vsaki pravdi posebej, kot da pravde 
niso bile združene. 

e) Taksa za plačilni nalog in nalog za izpraznitev poslovne 
stavbe oziroma poslovnega prostora se všteje v takso za 
odločbo, ki jo izda sodišče na ugovor oziroma v takso za 
poravnavo. Taksa za sklep o izvršbi na podlagi verodostojne 
listine se všteje v takso za odločbo oziroma poravnavo (3. 
odstavek 55. člena zakona o izvršilnem postopku). 

f) Taksa za odločbo o predlogu za izvršbo oziroma zavaro- 
vanje in taksa za odločbo zaradi tožbe, v kateri je predlagana 
izdaja plačilnega naloga, se plača takrat, ko se vloži predlog 
oziroma tožba. 

g) Za sklep o izvršbi ali o zavarovanju se placa ena taksa 
tudi tedaj, kadar je bilo odločeno o več sredstvih za izvršbo 
oziroma zavarovanje, ne glede na to ali istočasno ali drugo za 
drugim. 

3. Pravna sredstva 
Tarifna številka 3 ., 

(1) Za pritožbo zoper sodbo in zoper sklep v sporih zaradi 
motenja posesti se plača dvojna taksa iz prvega odstavka 
tarifne številke 1, s tem da najvišja taksa ne sme presegati 
40.000 točk. . .... 

(2) Za pritožbo zoper sklepe, za katere je predpisano placuo 
sodne takse po tretjem odstavku tarifne številke 2, se placa 
taksa po prvem odstavku tarifne številke 1. 

(3) Za ugovor zoper plačilni nalog, za ugovor zoper nalog 
o odpovedi poslovne stavbe oziroma poslovnih prostorov, za 
ugovor zoper sklep o izvršbi in zavarovanju se plača taksa po 
druaem odstavku tarifne številke 1. 

(4) Za pritožbo zoper sklep, s katerim se tožba zavrze, zoper 
sklep, s katerim se ugodi predlogu za vrnitev v prejšnje stanje, 
ali se predlog zavrne, zoper sklep o priznanju odločbe tujega 
sodišča, se plača taksa 25 točk. 

(5) Za revizijo in za predlog za obnovo postopka se placa 
taksa kot za pritožbo. 

4. Poravnava 
Tarifna številka 4 

(1) Za sodno poravnavo med pravdnim postopkom na prvi 
stopnji ali pred uvedbo pravdnega postopka se plača polovica 
takse iz prvega odstavka tarifne številke 1 po vrednosti, na 
katero sta se stranki poravnali. 

(2) Če je predmet poravnave neocenljiv, se plača taksa 50 
točk. 

Pojasnilo: 
Če je bilo z vmesno sodbo odločeno o podlagi zahtevka, 

nato pa sklenjena poravnava o njenem znesku, se ne plača 
taksa za poravnavo. 

II. NEPRAVDNI POSTOPKI 
A. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. Predlogi 
Tarifna številka 5 

Za predlog, da se začne nepravdni postopek, se placa taksa 
25 točk. 

Pojasnilo: 
a) Takse po tarifnih številkah 5-8 se plačujejo v vseh 

nepravdnih postopkih, razen tistih, za katere so takse v tej 
taksni tarifi posebej določene.b) V postopku za razglasitev za 
mrtvo osebo, ki je pogrešana v vojni, se ne plačajo takse po 
tarifnih številkah 5-8. 

2. Odločbe 
Tarifna številka 6 

Za odločbo sodišča prve stopnje se plača taksa 50 točk. 

3. Pravna sredstva 
Tarifna številka 7 

Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se placa 
taksa 50 točk. 

Pojasnilo: 
Takse za pritožbo v postopku za odvzem poslovne sposob- 

nosti ne plača tisti, ki mu je odvzeta poslovna sposobnost 
oziroma njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik. 

4. Poravnava 
Tarifna številka 8 

Za sodno poravnavo se plača polovica takse, predpisane za 
odločbo. 

B. POSEBNE DOLOČBE ZA POSAMEZNE VRSTE NEPRAVD- 
NEGA POSTOPKA 

1. Zapuščinski postopek 
Tarifna številka 9 

(1) Za obravnavo zapuščine v postopku na prvi stopnji, ce 
se postopek zaključi s sklepom o dedovanju, se plača 
poprečna taksa po čisti vrednosti zapuščine s tem, da: 

pri vrednosti 
nad točk 

zapuščine 
do točk 

znaša taksa 
v točkah 

500 
1.000 
2.500 
5.000 

10.000 
20.000 
50.000 

500 
1.000 
2.500 
5.000 

10.000 
20.000 
50.000 

50 
100 
200 
300 
500 
800 

1.200 
2.000 

(2) Za dodatni sklep o dedovanju se plača taksa od vredno- 
sti naknadno ugotovljene zapuščine. 

Pojasnilo: 
a) Sodišče ugotavlja vrednost, ki je odločilna za odmero 

poprečne takse po prostem preudarku, pa podlagi izjav dedi- 
čev in podatkov, s katerimi razpolaga. Če je potrebno, lahko 
odredi, da ocenijo vrednost izvedenci na stroške dedičev. 
Vrednost čiste zapuščine se ugotovi po vrednosti, ki jo ima ob 
cenitvi. 

b) Ne plača se posebej taksa za delitev zapuščine, če jo 
dediči sporazumno predlagajo, in je sporazum o delitvi vpisan 
v sklep o dedovanju. 

c) Ce sodišče ne opravi nove zapuščinske obravnave, 
nastane taksna obveznost za dodatni sklep o dedovanju z vro- 
čitvijo tega sklepa dedičem. 

Tarifna številka 10 
Za pritožbo zoper sklep o dedovanju in o volilu, za pritožbo 

zoper dodatni sklep o dedovanju se plača taksa 75 točk. 

2. Sestavitev in hramba oporoke 
Tarifna številka 11 

(1) Za sestavo sodne oporoke se plača taksa 50 točk. 
(2) Za hrambo oporoke pri sodišču se plača taksa 25 točk. 
(3) Za preklic oporoke pred sodiščem ali za vrnitev oporoke, 

ki je v hrambi pri sodišču, se plača taksa 15 točk. 
(4) Za sestavo sporazuma potomca s prednikom o odpovedi 

dediščini se plača taksa 25 točk. 
Pojasnilo: 
a) Ne plača se nova taksa za hrambo, če se oporoka nado- 

mesti z drugo, pač pa se plača taksa za vrnitev oporoke, ki se 
nadomešča z drugo. 

b) Ne plača se taksa za preklic, če se s poznejšo oporoko 
prekliče prejšnja in hkrati sestavi nova oporoka. 

2.a Postopek za določitev odškodnine 
Tarifna številka 11 a 

(1) Kadar se v postopku za določitev odškodnine plača 
sodna taksa in se postopek zaključi s sklepom o določitvi 
odškodnine, se za sklep prve stopnje plača po višini določene 
odškodnine taksa iz prvega odstavka tarifne številke 1. 

(2) Za sodno poravnavo se plača polovica takse iz prvega 
odstavka te tarifne številke. 

(3) Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača 
taksa 75 točk. 

Pojasnilo: 
a) Taksna obveznost po prvem odstavku te tarifne številke 
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nastane z vročitvijo sklepa o odškodnini udeležencu, ki mu je 
naloženo plačilo odškodnine. 

b) Taksna obveznost po drugem odstavku te tarifne številke 
nastane s sklenitvijo poravnave, taksna obveznost po tretjem 
odstavku pa z vložitvijo pritožbe. 

c) Taksni zavezanec v primerih iz prvega in drugega 
odstavka je udeleženec, ki mu je naloženo plačilo odškod- 
nine, oziroma se je po poravnavi zavezal plačati odškodnino, 
v primerih iz tretjega odstavka pa vložnik pritožbe. 

2.b Postopek za cenitev in prodajo stvari 
Tarifna številka 11 b 

(1) Za predlog za cenitev in prodajo stvari se plača polovica 
takse po prvem odstavku tarifne številke 1. 

(2) Za odločbo sodišča prve stopnje se plača taksa iz prvega 
odstavka te tarifne številke. 

(3) Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača 
na taksa iz prvega odstavka te tarifne številke. 

3. Delitveni postopek 
Tarifna številka 12 

(1) Za predlog, da se opravi delitev stvari ali skupnega 
premoženja, se plača taksa po vrednosti stvari ali premoženja, 
ki se deli, s tem, da: 

pri vrednosti premoženja ali stvari znaša taksa 
nad točk do točk v točkah 

500 50 
500 5.000 00 
5.000 10.000 150 
10.000 50.000 200 
50.000 100.000 250 
100.000   325 

(2) Za odločbo sodišča prve stopnje se plača dvojna taksa iz 
prvega odstavka te tarifne številke. 

(3) Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača 
dvojna taksa iz prvega odstavka te tarifne številke. 

4. Postopek za ureditev meje in postopek za določitev 
zasilne poti 
Tarifna številka 13 

(1) Za predlog za ureditev meje in za predlog za določitev 
zasilne poti se plača taksa 50 točk. 

(2) Za odločbo sodišča prve stopnje se plača taksa 100 točk. 
(3) Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se placa 

taksa 125 točk. 

5. Overitev podpisov, pisave in prepisov 
Tarifna številka 14 

(1) Za overitev vsakega podpisa (ročnega znaka), pisave ali 
prepisa oziroma fotokopije se plača taksa 15 točk. Taksa za 
overitev pisave ali prepisa se plača od vsakega lista. 

(2) Za overitev listine, pisane v tujem jeziku, se plača dvojna 
taksa iz prvega odstavka te tarifne številke. 

(3) Za overitev podpisov na pooblastilih in za overitev pod- 
pisov na pogodbah se ob istočasni overitvi plača ena sama 
taksa, ne glede na to ali se overja en podpis ali več in ne glede 
na to, koliko izvodov se overja. 

(4) Ne plača se taksa za overitev listine, potrebne za uveljav- 
ljanje pravic iz socialnega zavarovanja v tujini. 

(5) Ne plača se taksa za overitev podpisa na listini ali za 
overitev prepisa listine, na podlagi katere občani pridobijo 
pomoč iz solidarnostno zbranih sredstev za odpravo posledic 
naravnih nesreč. 

(6) Za overitev podpisa na pogodbi se plača: 
1) Za pogodbe se plača po vrednosti predmeta pogodbe 

taksa s tem, da: 

Pri vrednosti predmeta znaša taksa 
nad točk do točk v točkah 

500 25 
500 2.500 50 

2.500 10.000 100 
10.000 1 % od dinarske vrednosti, vendar največ v dinarski 
vrednosti 250 točk. 

2) Če vrednost pogodbe ni ocenljiva, se plača taksa 50 točk. 

3) Za overitev sporazuma o delitvi skupnega premoženja 
med zakoncema po sodniku se plača taksa 50 točk. 

4) Za overitev podaljšanja veljavnosti pogodbe se plača 
polovica takse iz 1) oziroma 2). 

(7) Če taksa ni plačana, se overitev ne opravi. 
Pojasnilo: 
Podpisi na listini, ki jo izda državni organ ali pravna oseba, 

se štejejo za en podpis, če je po predpisih ali pravilih pooblaš- 
čenih za podpisovanje dvoje ali več oseb. 

6. Vpisi ladij v vpisnike 
Tarifna številka 15 

(1) Za predlog za dovolitev prvega vpisa ladje v vpisnik ladij 
se plača taksa 250 točk. 

(2) Za sklep o vpisu se plača polovica takse iz prvega 
odstavka te tarifne številke. 

(3) Za predlog za druge vpise v vpisnike ladij in za sklepe 
o teh vpisih se plača polovica takse iz prvega oziroma dru- 
gega odstavka te tarifne številke. 

(4) Za pritožbo zoper sklep o vpisu se plača taksa 300 točk. 
Pojasnilo: 
Če se v vlogi zahteva prvi vpis za več ladij, se plača taksa za 

vsako ladjo posebej. 

6.a Ustanavljanje sklada za omejitev odgovornosti ladjarja 
Tarifna številka 15 a 

(1) Za predlog za ustanovitev sklada za omejitev odgovor- 
nosti ladjarja se plača taksa po prvem odstavku tarifne šte- 
vilke 1. 

(2) Za sklep o ustanovitvi sklada iz prvega odstavka te 
tarifne številke se plača taksa, predpisana v prvem odstavku 
tarifne številke 2. 

(3) Za sklep o delitvi sklada za omejitev odgovornosti 
ladjarja se plača dvojna taksa, predpisana v prvem odstavku 
tarifne številke 2. 

(4) Za pritožbo zoper sklep o delitvi sklada za omejitev 
odgovornosti ladjarja se plača taksa kot za sklep o delitvi. 

Tarifna številka 16 
Za pomorski protest se plača taksa 50 točk. 

III. ZEMLJIŠKOKNJIŽNI POSTOPEK 
1. Vloge 
Tarifna številka 17 

(1) Za zemljiškoknjižni predlog se plača taksa 25 točk. 
(2) Za zemljiškoknjižni predlog, s katerim se predlaga samo 

vpis ali izbris zaznambe, se plača taksa 15 točk. 
(3) Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača 

taksa 25 točk. 
(4) Za sklep v pozivnem postopku se plača taksa 25 točk. 
Pojasnilo: 
a) Ce se zahteva z enim predlogom vpis ali izbris v zemljiški 

knjigi več sodišč, se plača taksa tolikokrat, kolikor je sodišč 
pri katerih je treba opraviti vpis ali izbris. 

To velja tudi, kadar gre za skupno zastavno pravico, in je 
treba opraviti vpise tudi v sovložkih pri raznih sodiščih, ne 
glede na to, da stranke v svoji vlogi niso izrecno zahtevale teh 
vpisov. 

b) Če se zahteva vpis ali izbris v kakšni vlogi iz tarifne 
številke 1, se ne plača taksa posebej za zemljiškoknjižni 
predlog. 

c) Taksa iz te tarifne številke se ne plača v zadevah, ki so 
navedene v pojasnilu č) točke 3), 4) in 8) tarifne številke 18. 

2. Vpis 
Tarifna številka 18 

(1) Za vknjižbo ali predznambo lastninske pravice se plača 
taksa 0,5 % od vrednosti, vendar najmanj 50 točk. 

(2) Za vknjižbo ali predznambo drugih stvarnih ali njim 
enakih pravic se plača: 

1) če je predmet pravice ocenljiv - 1 %, 
2) če predmet pravice ni ocenljiv - 50 točk, 
3) za vpis pravice uporabe na družbeni lastnini — 50 točk. 
(3) Za zaznambo se plača taksa 25 točk. 
Pojasnilo: 
a) Takso je treba plačati tudi, če se vpis opravi po uradni 

dolžnosti, razen če gre za vpis, ki je takse oproščen (opomba 
č). 
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b) Taksa za vpis se plača tudi, kadar se opravi vpis med 
pravdnim, nepravdnim ali izvršilnim postopkom. 

c) Taksa po 3. točki tretjega odstavka se plača tudi v pri- 
meru, če gre za pripis posameznih parcel k že obstoječemu 
vložku, pri katerem je vpisana pravica uporabe. 

č) Ne plača se taksa za naslednje vpise: 
1) za vpis opravičbe predznambe; 
2) za popolni ali delni izbris kakšne vpisane pravice; 
3) za vpis v korist družbenopolitične skupnosti; 
4) za uradna dejanja v postopku za ureditev, osnavljanje in 

popravljanje zemljiških knjig, razen, če je napaka nastala po 
krivdi nosilca pravice, ter za prilagoditev zemljiških knjig 
dejanskemu stanju in stanju v katastru. Ta oprostitev velja 
tudi za postopek za obnovo uničenih zemljiških knjig; 

5) za ponovni vpis iste, čeprav deloma ugasle pravice zaradi 
pravdnega ali izvršilnega postopka v korist iste osebe. Če je 
vrednost vpisane pravice večja, se plača predpisana taksa za 
presežno vrednost; 

6) za vpis iste, čeprav deloma ugasle pravice na več nepre- 
mičninah, ki jih vodi v knjigah eno ali več sodišč;za prenos 
iste pravice z ene nepremičnine na drugo nepremičnino 
istega lastnika; za omejitev ali utesnitev iste pravice na del 
iste nepremičnine; za razširitev iste pravice še na druge 
nepremičnine istega lastnika; za razširitev skupnega poroštva 
na posamezna zemljiškoknjižna telesa. Ta oprostitev velja 
samo, če niso nastale spremembe glede obsega pravice in 
glede upravičenca; 

7) za vpis delitve lastninske pravice, pravice uporabe ali 
služnostne užitne pravice med vpisanimi udeleženci, če so 
bile vpisane te pravice kot skupne; 

8) za vpis na podlagi sklepa o dedovanju; 
9) za vpis zastavne pravice na nepremičnino poroka, če je ta 

pravica že vpisana na nepremičnino glavnega dolžnika, in če 
je bila za ta vpis plačana taksa; 

10) za poznejši vpis solastnine zakonca na nepremičnini, ki 
je njuna skupna lastnina, če je samo eden od zakoncev vpisan 
kot lastnik v zemljiški knjigi, in za vpis, s katerim se označi 
idealni del vsakega zakonca na nepremičninah, ki so njuna 
skupna lastnina. 

IV. TAKSE V STEČAJNEM POSTOPKU 
1. Vloge 
Tarifna številka 19 

(1) Za predlog, da se uvede stečaj se plača taksa 15 točk. 
(2) Za predlog za prisilno poravnavo se plača taksa 15 točk. 
(3) Za prijavo vsake posamezne terjatve upnikov se plača 

taksa 25 točk. 
(4) Za pritožbo zoper odločbo stečajnega senata se plača 

taksa 50 točk. 
Pojasnilo: 
Taksa za predlog za prisilno poravnavo se ne plača, če je 

predlog vložil predlagatelj stečajnega postopka. 

2. Poprečna taksa 
Tarifna številka 20 

(1) Poprečna taksa se plača: 
1) V stečajnem postopku od seštevka zneskov, ki so bili 

uporabljeni, ali so na razpolago za poravnavo dolgov stečajne 
mase - 2 %; 

2) v postopku prisilne poravnave od seštevka zneskov, 
s katerimi je bila dosežena prisilna poravnava - 1 %. 

Pojasnilo: 
a) Poprečna taksa se šteje za dolg stečajne mase. To takso 

mora plačati stečajni upravitelj. 
b) Poprečno takso za prisilno poravnavo plača tisti, v kate- 

rega korist je potrjena prisilna poravnava. 

V. VPIS V SODNI REGISTER 

1. Vloga 
Tarifna številka 21(1) Za vlogo za vpis v sodni register se 

plača taksa 15 točk. 
(2) Če se zahteva z isto vlogo več vpisov za isti subjekt 

vpisa, se plača ena taksa po prvem odstavku te tarifne šte- 
vilke. 

2. Vpis v sodni register 
Tarifna številka 22 

(1) Za vpis ustanovitve subjekta vpisa se plača taksa 150 
točk. 

(2) Za vpis združitev, organiziranosti, sprememb organizira- 
nosti ali statusnih sprememb subjekta vpisa se plača taksa 
225 točk. 

(3) Za vpis drugih podatkov o subjektu vpisa ali njihovih 
sprememb se plača za vsak registrski list taksa 75 točk. 

(4) Za vpis prenehanja subjekta vpisa se plača taksa 50 točk. 
(5) Subjekti vpisa, ki opravljajo družbeno dejavnost, plačajo 

za vpise polovico takse po tej tarifni številki. 
Pojasnilo: 
a) Če se zahteva z isto vlogo več vpisov za isti subjekt vpisa, 

se plača taksa za vsak vpis posebej. 
b) Za vpise v zvezi s stečajnim postopkom se ne plača takse. 

3. Vpis in evidentiranje poslovne enote 
Tarifna številka 23 
(1) Za vlogo za vpis ali evidentiranje dela subjekta vpisa se 

plača polovica takse iz tarifne številke 21. 
(2) Za vpis dela subjekta vpisa se plača polovica takse iz 

prvega odstavka tarifne številke 22. 
(3) Za vpis spremembe vpisanih podatkov pri delu subjekta 

vpisa se plača polovica takse iz sedmega odstavka tarifne 
številke 22. 

(4) Za evidentiranje dela subjekta vpisa in za izbris dela 
subjekta vpisa se plača taksa 25 točk. 

(5) Za vpis sprememb pri evidentiranem delu subjekta vpisa 
se plača taksa 15 točk. 

VI. KAZENSKI POSTOPEK NA ZASEBNO TOŽBO 
1. Vloge 

Tarifna številka 24 
(1) Za zasebno tožbo in za nasprotno tožbo se plača taksa 

100 točk. Ena sama taksa se plača tudi v primeru, če vlogo 
vloži več zasebnih tožilcev, ali če je vložena zoper več obdol- 
žencev, ali če obsega več kaznivih dejanj. Smiselno se bese- 
dilo tega odstavka uporablja tudi k tarifni številki 25. 

(2) Za predlog za vrnitev v prejšnje stanje se plača taksa 30 
točk. 

2. Odločbe 
Tarifna številka 25 
(1) Za sodbo sodišča prve stopnje in za sklep, s katerim 

izreče sodišče sodni opomin, se plača taksa 100 točk. 
(2) Če izda isto sodišče za več kaznivih dejanj istega storilca 

zaradi izločitve postopka posebne sodbe, se plača taksa za 
sodbo samo enkrat. 

(3) Za sklep o zahtevi za obnovo postopka se plača taksa 30 
točk. 

3. Pravna sredstva 
Tarifna številka 26 
(1) Za pritožbo zoper sodbo sodišča prve stopnje in za 

pritožbo zoper sklep, s katerim se izreče sodni opomin, se 
plača taksa 150 točk. 

(2) Za odgovor na pritožbo se plača polovica takse iz prvega 
odstavka tarifne številke 24. 

(3) Za zahtevo za izreden preizkus pravnomočne sodbe in 
za zahtevo za obnovo postopka se plača taksa kot za pritožbo. 

VII. POSTOPEK V UPRAVNIH SPORIH IN RAČUNSKIH 
UPRAVNIH SPORIH 
1. Vloga 

Tarifna številka 27 
(1) Za tožbo zoper upravni akt se plača taksa 50 točk. 
(2) Taksa po prejšnjem odstavku se plača tudi za zahtevo za 

sodno varstvo zoper dokončne posamične akte in za zahtevo 
za varstvo zaradi nezakonitega dejanja. 

(3) Za tožbo za obnovo postopka se plača taksa 25 točk. 
(4) V računskih upravnih sporih se plača taksa povečana za 

300 % iz te tarifne številke in tarifne številke 28. 
(5) Za pritožbo zoper sodbo sodišča v postopku v upravnem 

sporu se plača taksa 75 točk. 

2. Odločbe 
Tarifna številka 28 
(1) Za sodbo v postopku v upravnem sporu se plača taksa 

150 točk. 
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(2) Taksa po prejšnjem odstavku se plača tudi za sodbo 
o zahtevi za varstvo zoper dokončne posamične akte in o zah- 
tevi za varstvo zaradi nezakonitega dejanja. 

(3) Za sodbo v zadevah socialnega varstva se plača taksa 25 
točk. 

(4) Za sodbo o obnovi postopka se plača taksa 25 točk. 
(5) Za sklep, s katerim se tožba zavrže, se plača taksa 25 

točk. 
Pojasnilo: 
Taksa iz prvega do četrtega odstavka te tarifne številke se 

ne plača, če je tožbi ugodeno, in je izpodbijana odločba 
odpravljena oziroma razveljavljena sodba ali sklep sodišča. 

VIII. ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO V POSTOPKU 
O PREKRŠKIH 

Tarifna številka 29 
(1) Za zahtevo za sodno varstvo se plača taksa 40 točk. 
(2) Za sodbo v postopku za sodno varstvo, s katero se 

zahteva zavrne, se plača taksa 50 točk. 
(3) Za sklep, s katerim se zahteva za sodno varstvo zavrže, 

se plača taksa 40 točk. 

IX. POSEBNI PRIMERI 
1. Sodna potrdila 

Tarifna številka 30 
(1) Za potrdilo se plača taksa 15 točk. Ce se izda potrdilo 

v dveh ali več izvodih, se plača za vsak nadaljnji izvod 5 točk. 
(2) Ne plača se taksa iz te tarifne številke za potrdila: 
1) izdana strankam, pričam, izvedencem in tolmačem o tem, 

da so navzoči na naroku, če so morali priti na narok; 
2) o pravnomočnosti in izvršljivosti sodne odločbe; 
3) za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka ali za 

uveljavljanje pravice iz zdravstvenega, invalidskega in pokoj- 
ninskega zavarovanja. 

(3) Potrdilo se ne izda, če taksa ni plačana. 

2. Prepisi 
Tarifna številka 31 
(1) Za prepisovanje sodnih spisov ter za prepisovanje spisov 

iz zbirke listin, k"i ga opravi sodišče na zahtevo stranke, se 
plača od lista izvirnika taksa 15 točk. Za vsak nadaljnji izvod 
prepisa in za prepis sodnega zapisnika, ki je bil napravljen 
s samim izvirnikom, se plača od lista taksa 2,5 točke. 

(2) Za prepisovanje listin v tujem jeziku se poveča taksa iz te 
tarifne številke za 50 %. 

(3) Prepis se ne izda, če taksa ni plačana. 

3. Izpiski iz javnih knjig 
Tarifna številka 32 
(1) Za izpisek iz sodnega registra se plača za vsako začeto 

stran taksa 15 točk, za vsako overjeno fotokopijo registrskega 
lista pa taksa 5 točk. 

(2) Za izpiske iz zemljiških knjig ali iz drugih javnih knjig, ki 
jih vodijo sodišča, če se izdajo na zahtevo stranke, se plača od 
lista taksa 15 točk. 

(3) Za vsak nadaljnji izvod izpiska, ali če napravi izpisek ali 
fotokopijo sama stranka, in ga predloži sodišču v potrditev, se 
plača polovica takse iz te tarifne številke. 

(4) Ne plača se taksa iz te tarifne številke za izpiske iz 
zemljiških knjig in drugih javnih knjig o nepremičninah, ki se 

izdajo strankam, da bi mogle uveljaviti pravico do otroškega 
dodatka ali pravice iz zdravstvenega, invalidskega in pokoj- 
ninskega zavarovanja. 

(5) Izpisek ali fotokopija se ne izda, če taksa ni plačana. 

4. Sodni pologi 
Tarifna številka 33 
(1) Za polog denarja, stvari in vrednostnih papirjev na zah- 

tevo stranke se plača letno taksa v višini 15 % od vrednosti 
pologa. 

(2) Taksa se plača za prvo leto naprej, za ostala leta pa 
takrat, ko se polog dvigne. Začeto leto se šteje za celo leto. 

(3) Če se prenese polog od enega sodišča k drugemu na 
zahtevo položnika, se plača za prenos enoletna taksa. 

(4) Taksna obveznost nastane z vložitvijo predloga. 

5. Protesti 
Tarifna številka 34 
Za protest menice, čeka in drugih listin ali pogodb zaradi 

neakceptiranja, neplačila ali neizpolnitve in za nadomestitve 
protestov po predpisih o menici in čeku se plača od vrednosti: 
do 1.250 točk 15 toč 
nad 1.250 točk 30 točk 

6. Pravna pomoč 
Tarifna številka 35 
(1) Za sestavo vloge, ki se da ustno na zapisnik izven naroka 

se plača taksa v višini, kot je predpisana za vlogo. 
(2) Za sestavo pogodbe pred sodiščem se plača po vredno- 

sti predmeta pogodbe taksa s tem, da: 
pri vrednosti 
nad točk 

500 
1.000 
5.000 

predmeta pogodbe 
do točk 

500 
1.000 
5.000 

znaša taksa v 
točkah 

100 
150 
300 
400 

2) če vrednost pogodbe ni ocenljiva, in za sestavo spora- 
zuma o delitvi skupnega premoženja zakoncev, se plača taksa 
150 točk. 

(3) Za overitev podpisov na pogodbi, sestavljeni pred sodiš- 
čem, se ne plača taksa. 

Tarifna številka 36 
Za vsako pot sodnega delavca zunaj sodišča na zahtevo 

stranke zaradi sestave ali overitve listine se plača ne glede na 
število sodnih delavcev: 

točk 
1) zaradi overitve taksa 15 
2) zaradi sestave listine taksa 30 

7. Druge zadeve 
Tarifna številka 37 

Za opomin za plačilo takse se plača od vrednosti neplačane 
takse taksa s tem, da: 
pri vrednosti neplačane takseznaša opominska taksa 
nad točk do točk v točkah 

75 15 
75 750 50 

750 150 
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Predlog za izdajo zakona o POSPEŠEVANJU RAZVOJA MALIH IN 

SREDNJIH PODJETIJ z osnutkom zakona - ESA 301 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 61. seji 
dne 14. 2. 1991 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O POSPEŠEVANJU 
RAZVOJA MALIH IN SREDNJIH PODJETIJ Z OSNUTKOM 
ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266: in 267. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z dru- 
gim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 

69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Viktor BREZAR, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za drobno gospodarstvo, 

- Pavel KORBUN, namestnik republiškega sekretarja 
za drobno gospodarstvo, 

- Maja SUBIC, svetovalka republiškega sekretarja za 
drobno gospodarstvo. 

Predlog za izdajo zakona o pospeševanju razvoja malih in 
srednjih podjetij z osnutkom zakona bodo obravnavali Druž- 
benopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter 
Zakonodajnopravna komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor za 
podjetništvo in obrt kot matično delovno telo. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o pospeševanju razvoja malih in srednjih podjetij 

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga je podana v 319. členu ustave Republike 

Slovenije in v LXV amandmaju k ustavi Republike Slovenije, 
po katerem zagotavlja Republika Slovenija sredstva za zado- 
voljevanje splošnih družbenih potreb v proračunu. Po tej 
ustavni določbi se smejo sredstva republiškega proračuna 
uporabiti za intervencije v gospodarstvu, določene z zakonom 
ter za uresničevanje razvojne politike, določene v družbenem 
planu Republike Slovenije, za določene skupne družbene 
potrebe in za potrebe gospodarske infrastrukture, ob pogojih 
in na način, določen z zakonom. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 
Pomen drobnega gospodarstva za razvite države je z vidika 

gospodarske rasti in razvoja danes neprimerno večji in druga- 
čen, kot je bil v petdesetih, šestdesetih letih. Male proizvodne 
in storitvene enote so bile skoraj vedno v vseh tržnih gospo- 
darstvih tipični gospodarski subjekti. V strukturnih spremem- 
bah, ki prevladujejo v drugi polovici XX. stoletja, je učinkovit 
razvoj drobnega gospodarstva eden izmed bistvenih dejavni- 
kov nadaljnjega gospodarskega razvoja. Dejansko je danes 
drobno gospodarstvo samo po sebi veliko gospodarstvo. 
Danes predstavljajo v razvitih ekonomijah 60 do 80% vseh 
organizacijskih enot mala in srednje velika podjetja, v njih pa 
je zaposlenih 30 do 60% vseh zaposlenih. 

Po drugi svetovni vojni je bil delež malih enot do 100 
zaposlenih v razvitih državah skromen in nepomemben za 
povečanje zaposlenosti in rast družbenega proizvoda. 
Takratna politika razvitih držav je podpirala nastajanje velikih 
podjetij s ciljem, da bi povečala konkurenčno sposobnost na 
svetovnem tržišču. 

Veljalo je prepričanje, da je za moderen industrijski razvoj 
potrebna ekonomija velikega obsega in da so jo samo velika 
podjetja sposobna racionalno izkoriščati. V razvojnem pro- 
cesu se je zapostavljala vloga malih podjetij. Takšno razmi- 
šljanje je bilo prisotno v razvitih tržnih gospodarstvih, pogo- 
sto pa tudi v socialističnih državah, med ostalimi tudi v Jugo- 
slaviji. 

V nekaterih razvitejših tržnih ekonomijah, kot je Japonska, 
pa so mala podjetja že takrat imela osrednjo vlogo v gospo- 
darskem razvoju. Prav tako pa sta neodvisnost in iniciativnost 
podjetnikov že od nekdaj bili del nacionalne kulture v ZDA. 

Danes vse države z razvitim tržnim gospodarstvom vidijo 

v povečevanju deleža malih enot v gospodarski strukturi raz 
vojni trend prihodnosti. Empirično je dokazano, da sc 
v obdobju hitre gospodarske rasti, posebno po drugi svetovn 
vojni, velika (gigantska) podjetja pridobivala na pomenu pr 
ustvaganju družbenega proizvoda, bodisi zaradi njihovt 
notranje rasti bodisi zaradi centralizacije kapitala. Prav take 
empirične raziskave kažejo, da so v obdobjih nizke družbeno 
ekonomske rasti in velikih strukturnih sprememb imel. 
majhna podjetja zaradi svoje fleksibilnosti boljše ekonomski 
performance (poslovne rezultate) kot velika podjetja. 

Upočasnitev gospodarske rasti pri industrijsko razvitil- 
državah seveda ni edini razlog, zaradi česar dobivajo mak 
podjetja vse večji pomen za pospeševanje razvoja teh držav 
Strukturne spremembe v najrazvitejših tržnih gospodarstvi) 
po letu 1970, ki jih je izzval hiter razvoj znanja in informatike 
zmanjšuje vpliv kapitalno, delovno in energetsko intenzivnin 
gospodarskim oblikam in odpirajo proces decentralizacije 
kreativnost, inovativnost. Podjetništvo postaja glavni razvojn 
resurs. Nova proizvodna struktura, ki je nastala kot rezulta 
razvoja informacijske tehnologije in internacionalizaciji 
poslovanja, ustvarja novo konceptualno in kategorialm 
poimenovanje gospodarstva (ekonomije), pri čemer kvalitet; 
življenja in kultura dela dobivajo izjemen pomen in težo. V tel 
okvirih decentralizacije strukture gospodarstva se odražaji 
velike prednosti malih podjetij. 

Zavedajoč se vloge in pomena drobnega gospodarstva ni 
eni strani in njegovega podrejenega položaja na drugi strani 
vlade razvitih držav sprejemajo vrsto praktičnih korakov, da t 
spodbudile in pospešile njegov razvoj. 

V nekaterih državah so sprejeli posebne zakone o pospeš' 
vanju razvoja drobnega gospodarstva (Japonska, Koreje 
ZRN). V skoraj vseh razvitih ekonomijah pa predvidevaj« 
v okviru državnega proračuna določena sredstva, ki so name 
njena za spodbujanje razvoja drobnega gospodarstva. 

III. Načela in poglavitne rešitve 
S sprejetjem tega zakona bo prvič oblikovan sistemski vir z 

podporo razvoju malih in srednjih podjetij ter zasebniko 
- fizičnih oseb. Zakon bo uredil načine uporabe in oblikovž 
nja državne pomoči kot spodbude za pospeševanje razvoj 
drobnega gospodarstva - malih in srednjih podjetij ter zaset 
nikov, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. Sredstv; 
namenjena Za pospeševalne ukrepe, se zagotovijo vsako let' 
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v republiškem proračunu med ostalimi sredstvi, ki so name- 
njena spodbujanju gospodarskega razvoja. Delež, namenjen 
za pospeševalne ukrepe po tem zakonu, je odvisen od vsako- 
letne razvojne politike gospodarstva v Republiki Sloveniji in 
mora biti usklajen z ostalimi pospeševalnimi ukrepi tako na 
področju zaposlovanja, razvoja demografsko ogroženih 
območij itd. 

Drobno (malo) gospodarstvo (small bussines) je povsod 
v razvitih ekonomijah dogovorna kategorija. V večini držav pri 
ciljih pospeševanja vključujejo tudi srednja podjetja (small 
and medium enterprises). Zato se tudi v tem zakonu predlaga 
podobna kategorizacija gospodarskih subjektov. 

Kriteriji delitve so v svetu sicer različni, vendar je povsod 
prisotno število zaposlenih delavcev. Ostali kriteriji so takšne 
narave (kapital, opravljeni promet, lastnina in rizik, samostoj- 
nost pri odločanju in prevzemu odgovornosti, gospodarski 
položaj podjetja in lastnika, tržne usmeritve na manjše trge, 
delež režijskih delavcev, skupna vrednost investicij, vrednost 
delovnega mesta, povprečno uporabljena osnovna sredstva 
na zaposlenega - tehnična opremljenost dela), da so v našem 
sistemu težko merljivi in pri kategorizaciji niso upoštevani. 
Razumljivo je, da so gospodarski subjekti v različnih dejavno- 
stih z enakim številom zaposlenih zelo različni v svojem 
nastopu in položaju na trgu. Osnovni namen tega zakona je 
podpirati manjše poslovne subjekte v vsaki gospodarski 
dejavnosti, zato se tudi upošteva kot drugi izločilni kriterij 
dejavnost. 

Podobna ureditev kot je predlagana v zakonu je uveljav- 
ljena v Japonski, za katero lahko trdimo, da ima enega najbo- 
lje urejenih sistemov podpore drobnemu gospodarstvu. 

S takšno delitvijo ne določamo znotraj posameznih vrst 
dejavnosti subjektov, ki jo lahko opravljajo, temveč le nava- 
jamo tiste poslovne subjekte, ki bodo po tem zakonu imeli 
možnost za pridobivanje določenih sredstev za pospeševanje 
svojega razvoja. 

V zakonu je torej definirano drobno gospodarstvo po štefilu 
zaposlenih v kombinaciji z dejavnostjo, ki jo gospodarski 
subjekt opravlja. Tako so gospodarski subjekti razdeljeni na 
mala in srednja podjetja ter zasebnike. Med srednja podjetja 
se štejejo tista, ki zaposlujejo od 50 do 250 zaposlenih in 
opravljajo dejavnost v industriji, rudarstvu ter gradbeništvu. 
V vseh ostalih dejavnostih na področju gospodarstva pa se 
šteje med srednja podjetja tista, ki zaposlujejo od 50 do 125 
zaposlenih. Podobna delitev je tudi pri malih podjetjih s tem, 
da je gornja meja zaposlenih 50 oziroma 25. V zakonu so 
navedena tudi manjša podjetja, ki zaposlujejo od 1 do 5 delav- 
cev, manjša podjetja brez zaposlenih ter zasebniki (fizične 
osebe), ki opravljajo vse vrste gospodarskih dejavnosti. 
Podrobnejša razdelitev je potrebna zaradi določenih ciljnih 
organizacijskih oblik, ki se bodo glede na tekoče zahteve 
ekonomske politike različno podpirale. 

Za uspešnejše delo na področju pospeševanja zakon pred- 
videva ustanovitev posebne Agencije Republikie Slovenije za 
pospeševanje razvoja malih podjetij ter zasebnikov, ki bo 
skrbela za izvajanje programa republiške vlade za pospeševa- 
nje razvoja drobnega gospodarstva. Opravljala bo predvsem 
naslednja dela: analitična, svetovalna, promocijska, nadzorna 
dela in druge strokovne posle v zvezi z razvojem in naložbami 
v gospodarske subjekte drobnega gospodarstva. 

V zakonu se predlaga tudi ustanovitev Sklada za pospeše- 
vanje razvoja malih in srednjih podjedij-ter zasebnikov za 
gospodarsko upravljanje sredstev, ki so namenjena v republi- 
škem proračunu za pospeševanje razvoja drobnega gospo- 
darstva ter s tistimi, ki jih pridobi od lastnih finančnih naložb. 

S tem zakonom bi dosegli pospešeno ustanavljanje in raz- 
voj malih in srednjih podjetij ter zasebnikov. Iz take dejavnosti 
pričakuje republika tudi povečanje prispevkov enot drobnega 
gospodarstva bodisi direktno v državni proračun preko dav- 
kov, bodisi v obliki zmanjšanja obveznosti republike do svojih 
občanov v obliki socialnih dajatev, ki tudi vplivajo na državni 
proračun. Odvisno od smernic za pospeševanje posameznih 
ciljnih skupin, služi podpora predvsem naslednjim namenom: 
spremembi gospodarske strukture, tako da bodo vzpostav- 
ljena podobna globalna razmerja med malimi, srednjimi in 
velikimi podjetji, kot veljajo v razvitih ekonomijah; prestruktu- 
riranju drobnega gospodarstva v smeri večje akumulativnosti 
in doseganja večje konkurenčnosti na mednarodniti trgih; 
ustvarjanju novih produktivnih delovnih mest ter zagotavlja- 

nju obstoječih: pospeševanje drobnega gospodarstva, ki ima 
visoko stopnjo inovativne dejavnosti; pospeševanje uvajanje 
sodobnih tehnologij; preprečevanje onesnaževanja vode in 
zraka - varstvo okolja: pospeševanje energetsko varčnih 
projektov, pospeševanje zadružništva (kooperativa). 

Oblike pospeševalnih ukrepov ne odstopajo od tistih, ki so 
ustaljene v razvitih ekonomijah. Institucionalizirana oblika 
državne podpore bo usmerjena v naslednjih pojavnih oblikah, 
državni krediti pod ugodnejšimi pogoji kot so v poslovih 
bankah (nižje obresti, daljši grace period za glavnico in obre- 
sti), joint venture, beneficirane obresti s pokrivanjem dolo- 
čene razlike med obrestno mero poslovnih bank in dogovor- 
jeno obrestno mero določeno za posamezne ciljne organiza- 
cijske enote drobnega gospodarstva, sofinanciranje podjetni- 
ške in materialne infrastrukture ter zelo pomembno podporo 
novo nastalim poslovnim subjektom z dajanjem državnih jam- 
stev za kredite pri poslovnih bankah ali drugih finančnih 
institucijah. 

Poseben poudarek je dan izgradnji podjetniške infrastruk- 
ture _ svetovalne mreže za potrebe malih in srednjih podjetni- 
kov ter obrtnikov. Področje delovanja te mreže bo usmerjeno 
predvsem v 

- svetovanje (splošno, ekspertno) podjetnikom-obrtnikom 
pri ustanavljanju podjetij in obratovalnic ter pri nadaljnjem 
poslovanju, 

- usposabljanje podjetnikov, zaposlenih delavcev za 
opravljanje poslovnih funkcij, poslovodnih funkcij, uvajanje 
tehnologije, designa, kontrolo kvalitete, marketinga, informa- 
tike itd. 

- usposabljanje svetovalcev za majhna in srednja podjetja 
ter obrti za zaposlene v upravnih organih in drugih instituci- 
jah, ki sodelujejo s subjekti drobnega gospodarstva, 

- informatika za poslovanje, analiza trga, kooperacije, 
razne oblike know-how, 

- raziskovalne infrastrukture: razvojni programi, nove teh- 
nologije. 

Z izgradnjo te mreže bi posredno pripomogli tudi k večji 
kvaliteti in uspešnosti že obstoječih svetovalnih organizacij, 
ki bi morale zaradi večje konkurence dvigniti nivo znanja 
svojih svetovalnih uslug. 

Podrobnejši načini, kriteriji ter namere za pospeševanje 
razvoja se bodo določili v pravilniku o dodeljevanju sredstev 
za pospeševanje razvoja malih in srednjih podjetij ter zasebni- 
kov. V njem se bodo določile tiste organizacijske oblike in 
področja dejavnosti, ki bodo v programu razvoja drobnega 
gospodarstva imele prednostni položaj. Navedeni bodo 
pogoji, pod katerimi lahko kandidati zaprosijo in pridobijo 
določeno obliko državne podpore (npr. najnižja ekonomska 
stopnja donosnosti 14%), deleži investicijske vrednosti pro- 
grama, ki jo lahko pridobi kandidat, višina lastnih sredstev, 
višina bančnih kreditov, višina subvencije obrestne mere, 
nadzor nad namensko uporabo dodeljenih sredstev za pospe- 
ševanje, pogoji za vračanje, posebni pogoji za subvencionira- 
nje materialne in podjetniške infrastrukture ter določila, ki 
bodo sankcionirala tiste gospodarske subjekte, ki se ne bdo 
držali v pogodbi navedenih obveznosti in pogojev. Le to se 
določa v pravilniku, da se lahko pogosteje prilagajajo spreme- 
njenim ekonomskim pogojem in jih je zato nesmotrno vklju- 
čevati v zakon. Novi pospeševalni krepi oziroma kriteriji za 
dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja se po potrebi 
oblikujejo ob vsakokratnem poročanju Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije Skupščini Republike Slove- 
nije o doseženem razvoju na področju drobnega gospodar- 
stva. 
IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Izvajanje tega zakona bo zahtevalo določena strokovna in 
administrativna dela v Republiškem sekretariatu za drobno 
gospodarstvo, Agenciji Republike Slovenije za pospeševanje 
razvoja malih podjetij ter obrti, skladu Republike Slovenije za 
razvoj malih in srednjih podjetij ter obrti, kar bo povzročilo 
novo zaposlovanje v teh institucijah. 

Pri ocenjevanju sredstev, potrebnih za realizacijo v zakonu 
zastavljenih razvojnih nalog, se bo izhajalo iz Strategije raz- 
voja drobnega gospodarstva do leta 2000. V njej je na osnovi 
strokovno pripravljenega gradiva izdelana ekonomska poli- 
tika za doseganje strateških ciljev, ki so količinsko in vred- 
nostno ovrednoteni. 
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OSNUTEK ZAKONA o pospeševanju razvoja malih in srednjih podjetij 

I. SPLOŠNI DEL 

1.člen 
S tem zakonom se določajo ukrepi za pospeševanje razvoja 

malih in srednjih podjetij ter zasebnikov (v nadaljevanju: 
MZS). 

Sredstva za pospeševanje razvoja MSZ se zagotavljajo 
v proračunu Republike Slovenije. 

2. člen 
Osnova kriterija za razmejitev gospodarskega subjekta na 

malo ali srednje podjetje sta: 
- število zaposlenih 
- vrsta gospodarske dejavnosti. 
Med gospodarske subjekte spadajo tudi fizične osebe, ki 

opravljajo gospodarsko dejavnost. Gospodarske subjekte po 
tem zakonu delimo na: Srednja podjetja, ki zaposlujejo od 50 
do 250 zaposlenih v dejavnosti prometa in zveze, trgovine na 
debelo, gostinstva in turizem, obrti in obrti podobnih dejavno- 
sti in osebnih storitev, stanovanjsko-komunalne dejavnosti in 
urejanju prostora, finančnih, tehničnih in poslovnih storitev. 

Mala podjetja, ki zaposlujejo do vključno 50 zaposlenih 
v dejavnosti industrije, rudarstva in gradbeništva. 

Mala podjetja, ki zaposlujejo do vključno 25 zaposlenih 
v dejavnosti prometa in zvez, trgovine na drobno, gostinstva 
in turizma, obrti in obrtem podobnih dejavnosti in osebnih 
storitev, stanovanjsko-komunalne dejavnosti in urejanje pro- 
stora, finančnih, tehničnih in poslovnih storitev. 

Manjša podjetja, ki zaposlujejo od 1 do 5 zaposlenih in 
opravljajo vse zgoraj navedene gospodarske dejavnosti. 

Manjša podjetja brez zaposlenih, ki opravljajo vse zgoraj 
navedene gospodarske dejavnosti. 

Zasebniki (s statusom fizične osebe), ki opravljajo vse zgo- 
raj navedene gospodarske dejavnosti. 

3. člen 
Za izvajanje pospeševalnih ukrepov po tem zakonu se usta- 

novi Agencija Republike Slovenije za pospeševanje razvoja 
malih podjetij ter zasebnikov (v nadaljevanju: Agencija). 
Agencija je pravna oseba. Agencija opravlja analitične, sveto- 
valne, promocijske, nadzorne in druge strokovne posle v zvezi 
z razvojem in naložbami v gospodarske subjekte, določene 
s tem zakonom. Agencija je pri svojem delu samostojna. 
Upravlja jo upravni odbor sestavljen iz vrst priznanih domačih 
strokovnjakov. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
imenuje in razrešuje direktorja agencije, člane upravnega 
odbora, daje soglasje k statutu Agencije in programu dela ter 
nadzira njeno poslovanje. 

4. člen 
Sredstva za pospeševanje in razvoj MSZ se oblikujejo 

v posebnem namenskem skladu Republike Slovenije. Sklad 
Republike Slovenije za pospeševanje razvoja MSZ je pravna 
osebe, ki upravlja s sredstvi, ki so mu zagotovljena v prora- 
čunu Republike Slovenije ter s sredstvi, ki jih pridobi od 
finančnih naložb (joint venture, posojanje rizičnega kapitala 
in drugih posojil). 

S skladom upravlja upravni odbor, ki ga imenuje in razre- 
šuje Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije. Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije imenuje in razrešuje direk- 
torja sklada, daje soglasje k statutu sklada ter potrjuje 
finančno poslovanje sklada, politiko finančnih naložb, 
finančni načrt, program dela in zaključni račun sklada. 

II. NAMENI, CILJI IN UKREPI 
5. člen 

S tem zakonom se pospešuje ustanavljanje in razvoj MSZ 
z namenom, da se dosežejo naslednji gospodarski cilji: 

- sprememba gospodarske strukture, tako da bodo vzpo- 
stavljena podobna globalna razmerja med malimi, srednjimi 
in velikimi podjetji kot veljajo v razvitih gospodarstvih, 

- povečanje produktivnega zaposlovanja, 
- pospeševanje in spodbujanje konkurenčnosti MSZ na 

mednarodnih trgih, 
- pospeševanje ustanavljanja MSZ z visoko stopnjo inova- 

tivnosti, 
- pospeševanje uvajanja sodobnih tehnologij v MSZ, 
- pospeševanje ustanavljanja MSZ, ki so energetsko 

varčne in ne onesnažujejo okolja, 
- pospeševanje zadružništva (kooperative) pri skupni 

nabavi najsodobnejše tehnologije, skupnega nastopa v tujini 
in skupnih inovacijah. 

Republiški sekretariat za drobno gospodarstvo predlaga 
Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije prioriteto 
posameznih ciljev ob sprejemu zakona o proračunu Repu- 
blike Slovenije. 

6. člen 
Oblike pospeševalnih sredstev po tem zakonu se delijo na 

povratna in nepovratna sredstva: 
- krediti 
- državna vlaganja (joint ventures), 
- beneficiranje obresti za kredite najete pri poslovnih ban- 

kah ali drugih finančnih institucijah, 
- sofinanciranje podjetniške infrastrukture (svetovalne 

mreže), 
- sofinanciranje materialne infrastrukture (obrtne in 

podjetniške cone, valilnice podjetij, obrti in drugih zaseb- 
nikov), 

- državna jamstva za kredite. 

7. člen 
Pogoji, načini in kriteriji za pridobitev sredstev za pospeše- 

vanje in razvoj, predvideni v 6. členu tega zakona se določijo 
z aktom, ki ga izda Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije. 

Pospeševalni ukrepi po tem in drugih zakonih, ki se nana- 
šajo na pospeševanje razvoja malih in srednjih podjetij ter 
zasebnikov se medresorsko uskladijo. 

III. KAZENSKE DOLOČBE 

8. člen 
Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 din se kaznuje za 

prekršek pravna oseba ali zasebnik, ki porablja sredstva 
v nasprotju s pogoji predpisanimi v 7. členu. 

Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 din se kazuje za 
prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne 
osebe. 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

9. člen 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije poroča Skupš- 

čini Republike Slovenije najmanj enkrat letno o razvoju MSZ. 

10. člen 
Predpisi, določeni v tem zakonu morajo biti izdani v roku 

3 mesecev od uveljavitve tega zakona. 

11. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. 
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S tem zakonom se določa sistem državne podpore razvoja 
drobnega gospodarstva. Predlagani sistem temelji na 319. 
členu Ustave Republike Slovenije in v LXV amandmaju 
k ustavi Republike Slovenije, po katerem zagotavlja Repu- 
blika Slovenija sredstva za zadovoljevanje splošnih družbenih 
potreb v proračunu. Po tej ustavni določbi se smejo sredstva 
republiškega proračuna uporabiti za intervencije v gospodar- 
stvu, določene z zakonom ter za uresničevanje razvojne poli- 
tike, določene v družbenem planu Republike Slovenije, za 
določene skupne družbene potrebe in za potrebe gospodar- 
ske inrastrukture, ob pogojih in na način, določen z zakonom. 

S to ureditvijo se vzpostavi podoben sistem državne pod- 
pore za spodbujanje razvoja drobnega gospodarstva - malih 
in srednih podjetij ter zasebnikov, kot je uveljavljen v razvitih 
tržnih ekonomijah. Te države so že prej ugotovile, da je 
povečevanje deleža malih enot v gospodarski strukturi raz- 
vojni trend prihodnosti. Strukturne spremembe v teh ekono- 
mijah kažejo na povečevanje deleža malih enot zaradi razvoja 
informatike, novih znanj, procesov decentralizacije kreativno- 
sti in inovativnosti t. j. novega razvojnega resursa podjetni- 
štva, v primerjavi s »starimi« kapitalno delovno in energetsko 
intenzivnimi ekonomskimi subjekti, ki so bili praviloma tudi 
veliki. Ta zakon pomeni prvi korak k sistemski podpori razvoja 
malih in srednjih podjetij ter zasebnikov. 

Namen tega zakona je, da odpravi stihijo na področju 
pospeševalnih ukrepov (podvajanje pomoči, nekoordinirano 
organiziranje raznih svetovalnih služb, raznovrstni in neuskla- 
jeni naslovniki za dodeljevanje že obstoječih pospeševalnih 
sredstev) in uvede namensko usmerjeno, usklajeno in zato 
tudi najbolj učinkovito obliko državne podpore drobnemu 
gospodarstvu - malim in srednjim podjetjem ter zasebnikom. 

Drobno gospodarstvo je dogovorna kategorija in je v tem 
zakonu definirano po številu zaposlenih v kombinaciji z dejav- 
nostjo, ki jo gospodarski subjekt opravlja. Tako so gospodar- 
ski subjekti razdeljeni na mala in srednja podjetja ter zaseb- 
nike. Med srednja podjetja se štejejo tista, ki zaposlujejo od 
50 do 250 zaposlenih in opravljajo dejavnost v industriji, 
rudarstvu ali gradbeništvu. V vseh ostalih dejavnostih na 
področju gospodarstva pa štejemo med srednja podjetja tista, 
ki zaposlujejo od 50 do 125 zaposlenih. Enaka delitev je tudi 
pri malih podjetjih s tem, da je gornja meja zaposlenih 50 
oziroma 25 in spodnja meja 6. Vsa ostala podjetja pa so t. im. 
manjša podjetja, ki lahko zaposlujejo od 1 do 5 delavcev ali so 
brez zaposlenih delavcev in opravljajo vse vrste gospodarskih 
dejavnosti. V zakonu so navedeni tudi zasebniki -fizične 
osebe, ki opravljajo vse vrste gospodarskih dejavnosti. 

Za uspešnejše delo na področju pospeševanja razvoja 
drobnega gospodarstva zakon predvideva ustanovitev Agen- 
cije Republike Slovenije za pospeševanje razvoja malih podje- 
tij ter zasebnikov in Sklada Republike Slovenije za pospeševa- 
nje razvoja malih in srednjih podjetij ter zasebnikov. 

S tem zakonom bi dosegli pospešeno ustanavljanje in raz- 
voj malih in srednjih podjetij ter zasebnikov. Iz take dejavnosti 
pričakuje republika tudi povečanje prispevkov enot drobnega 

gospodarstva bodisi direktno v državni proračun preko dav- 
kov, bodisi v obliki zmanjšanja obveznosti republike do svojih 
občanov v obliki socialnih dajatev, ki tudi vplivajo na državni 
proračun. Odvisno od smernic za pospeševanje posameznih 
ciljnih skupin, služi podpora predvsem naslednjim namenom: 
spremembi gospodarske strukture, tako da bodo vzpostav- 
ljena podobna globalna razmerja med malimi, srednjimi in 
velikimi podjetji kot veljajo v razvitih ekonomijah; prestruktu- 
riranju drobnega gospodarstva v smeri večje akumulativnosti 
in doseganja večje konkurenčnosti na mednarodnih trgih; 
ustvarjanju novih produktivnih delovnih mest ter zagotavlja- 
nju obstoječih; pospeševanje drobnega gospodarstva, ki ima 
visoko stopnjo inovativne dejavnosti; pospeševanje uvajanja 
sodobnih tehnologij v enote drobnega gospodarstva; prepre- 
čevanje onesnaževanja vode in zraka - varstvo okolja; pospe- 
ševanje energetsko varčnih projektov, pospeševanje zadruž- 
ništva. 

Sredstva namenjena za pospeševalne ukrepe se zagotovijo 
vsako leto v republiškem proračunu med ostalimi intervencij- 
skimi sredstvi v gospodarstvu. Delež namenjen za pospeše- 
valne ukrepe po tem zakonu je odvisen od vsakoletne raz- 
vojne politike v Republiki Sloveniji in mora biti usklajen 
z ostalimi pospeševalnimi ukrepi tako na področju zaposlova- 
nja, razvoju demografsko ogroženih območij itd. 

Oblike pospeševalnih ukrepov ne odstopajo od tistih, ki so 
ustaljene v razvitih ekonomijah. Institucionalizirana oblika 
državne podpore bo usmerjena v naslednjih pojavnih oblikah: 
državni krediti pod ugodnejšimi pogoji kot so v poslovnih 
bankah (nižje obresti, daljši grace period za glavnico in obre- 
sti), joint venture, beneficiranju obresti s pokrivanjem dolo- 
čene razlike med obrestno mero poslovnih bank in dogovor- 
jeno obrestno mero določeno za posamezne ciljne organiza- 
cijske enote drobnega gospodarstva, sofinanciranju podjetni- 
ške in materialne infrastrukture ter zelo pomembno podporo 
novo nastalim poslovnim subjektom z dajanjem državnih jam- 
stev za kredite pri poslovnih bankah ali drugih finančnih 
institucijah. 

Podrobnejše načine in postopke ter namene za pospeševa- 
nje bodo določene v pravilniku o dodeljevanju sredtev za 
pospeševanje razvoja malih in srednjih podjetij ter obrti. Le-ti 
se določajo v pravilniku, da se lahko pogosteje prilagajajo 
spremenjenim ekonomskim pogojem in jih je zato nesmotrno 
vključevati v zakon. Novi pospeševalni ukrepi se po potrebi 
oblikujejo o vsakokratnem poročanju Izvršnega sveta Skupš- 
čine Republike Slovenije Skupščini Republike Slovenije 
o doseženem razvoju na področju drobnega gospodarstva. 

V zakonu je določeno, da naj se sprejmejo vsi predpisi, ki so 
potrebni za izvajanje tega zakona v roku 3 mesecev. Ti pred- 
pisi so: akt, ki določa pogoje in načine kriterije za pridobiva- 
nje sredstev za pospeševanje in razvoj, akti o ustanovitvi in 
delovanju Agencije Republike Slovenije za razvoj malih 
podjetij ter zasebnikov, akti o ustanovitvi in delovanju Sklada 
Republike Slovenije za razvoj malih in srednjih podjetij ter 
zasebnikov. 

poročevalec 
43 



VPRAŠANJA DELEGATOV 

DRUŽBENOPOLITIČNI 

Zakaj o predlogu zakona o gozdovih kmetje niso 
razpravljali 

ALOJZ GRABNER, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je 
postavil naslednje delegatsko vprašanje: Kdo in s kakšnim 
namenom je dal zakon o gozdovih v vednost in razpravo 
gozdarjem, ne pa tudi kmetom, ki se jih ta zakon najbolj 
tiče? Od njega je odvisna nadaljnja usoda večine hribovskih 
kmetij (150.000) in imajo vso pravico odločati o njem.« 

Na to vprašanje dajemo naslednji odgovor: 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih 

pripravlja Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, ki je po zakonu o organizaciji in delovnem področju 
republiških upravnih organov in organizacij ter strokovnih 
služb Izvršnega sveta Skupščina Republike Slovenije (Uradni 
list SRS, št. 5/80,12/82, 9/85, 14/86, 37/87, 44/87) pristojen tudi 
za gozdove in gozdarstvo. 

Pri svojem delu je ta sekretariat samostojen, vezan pa je na 
predpise, sklepe Izvršnega sveta Skupščine Republike Slove- 
nije in Skupščine Republike Slovenije ter njuno politiko. 

Predlagatelj zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o gozdovih v Skupščini Republike Slovenije bo njen Izvršni 
svet. Zato mora tukajšnji sekretariat pripraviti zakon tudi 
v skladu s Poslovnikom Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije (Uradni list SRS, št. 44/86 in 38/89) in seveda 
v skladu s Poslovnikom Skupščine Republike Slovenije 
(Uradni list SRS, št. 34/85) ter Začasnim poslovnikom Skupš- 
čine Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/90 in 24/90). 

Glede na vse to, mora pripravljalec zakona uskladiti 
delovno gradivo za zakon, preden ga predloži v obravnavo 
Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije, z drugimi 
republiškimi organi in organizacijami, raziskovalnimi in stro- 
kovnimi institucijami (30. člen poslovnika IS). V drugem 
odstavku 274. člena poslovnika Skupščine RS je določeno, da 
je treba v predlogu za izdajo zakona oziroma v povzetku tega 
predloga praviloma navesti tudi znanstveno-strokovne institu- 
cije in strokovne delavce, ki so neposredno sodelovali pri 
pripravi gradiva. 

Na podlagi navedenih določb je tukajšnji sekretariat z dopi- 
som z dne 29. 11. 1990 poslal delovno gradivo za osnutek 
zakona, predlog za izdajo zakona in obrazložitev v pregled in 
pripombe nekaterim profesorjem Pravne fakultete v Ljubljani, 
Biotehniški fakulteti - VTOZD za gozdarstvo, Inštitutu za 
gozdno in lesno gospodarstvo, Splošnemu združenju gozdar- 
stva, Zadružni zvezi Slovenije, sodniku Vrhovnega sodišča 
RS, pravnemu strokovnjaku Gospodarske zbornice Slovenije, 
Agenciji za privatizacijo podjetij, Družbenem pravobranilcu 
samoupravljanja RS, Javnemu pravobranilcu RS, pristojnim 
republiškim upravnim organom in upravnim organizacijam 
ter Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije. 

Iz gornjega je razvidno, da zakon ni bil poslan gozdarjem po 
terenu. Ne vemo pa, kako so ga dobili. Na gradivo nam tudi 
niso poslali nobenih pripomb. 

Dva odbora Izvršnega Sveta Skupščine Republike Slovenije 
sta predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o gozdovih z osnutkom zakona obravnavala na seji 4. 
12. 1990. Opozorila sta na pomanjkljivosti rešitev ter zlasti na 
to, da niso bile celovito ocenjene posledice, ki jih bo imel ta 
zakon. Zato sta naložila RSKGP, da pomanjkljivosti odpravi in 
da si pridobi podatke za celovito oceno posledic na zaposlene 
v gozdnogospodarskih organizacijah, na proračun, na dela in 
naloge upravnih organov in Izvršnega sveta Skupščine Repu- 
blike Slovenije ter na vsa druga področja, ki jih določa Poslov- 
nik Skupščine RS. 

ZBOR OBČIN 

Kako je zakonsko urejeno delovno razmerje 
generalnih direktorjev? 

ERVIN ANTON SCHVVARZBARTL, delegat v Zboru občin 
ter PRIMOŽ RODE, delegat Zbora združenega dela in ŠTE- 
FAN KOCIPER, delegat v Družbenopolitičnem zboru, so 
postavili naslednje delegatsko vprašanje: 

»Kako je z dopolnilom zakona o delovnih razmerjih in 
samim zakonom urejeno podpisovanje pogodb o delu gene- 
ralnih direktorjev podjetij (družbenih) in tistih s pod 50 pro- 
centnim deležem delniškega kapitala in njihovih najožjih 
sodelavcev? Ali so takšne pogodbe, kot se sklepajo, ve- 
ljavne?« 

V odgovoru na navedeno vprašanje pojasnjujemo, da 
Zakon o podjetjih (Ur. I. SFRJ, št. 77/88, 40/89, 40/89, 46/90 in 
61/90) podrobneje ureja imenovanje direktorja v družbenem 
podjetju in sicer ga imenuje delavski svet na predlog razpisne 
komisije na podlagi javnega razpisa. S statutom družbenega 
podjeta se določijo pogoji za imenovanje direktorja. Delovna 
zakonodaja (zakon o temeljnih pravicah iz delovnega raz- 
merja, zakon o delovnih razmerjih) kot specifičnost v zvezi 
z delovnopravnim statusom direktorja določa le način objave 
prostega delovnega mesta direktorja v družbenem podjetju (v 
sredstvih javnega obveščanja) in določa, da so to delavci 
z mandatom. Sicer pa posebej ne ureja vsebine pogodbe 
o zaposlitvi z direktorji. Pogodbo o zaposlitvi sklene z direk- 
torjem organ upravljanja (delavski svet v družbenem 
podjetju), ki je direktorja imenoval, glede njene vsebine pa so 
bili kot usmeritve v okviru Društva poslovodnih delavcev 
Slovenije Manager pripravljeni kriteriji za sklepanje pogodb 
o zaposlitvi poslovodnih delavcev. Te kriterije je obravnaval 
tudi upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije. 

Glede delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi 
pa delovna zakonodaja posebej določa le, da jih izbira nepo- 
sredno poslovodni organ. Sicer pa se za njihov delovnopravni 
status uporablja splošno načelo, da se delovno razmerje 
sklepa za nedoločen čas. Delovno razmerje za določen čas se 
lahko sklepa le v posebej določenih primerih, ki so urejeni 
z zakonom (17. člen zakona o delovnih razmerjih), s kolek- 
tivno pogodbo ali s splošnim aktom. Pogodbe o zaposlitvi, 
sklenjene za določen čas v nasprotju z navedenim, so torej 
nezakonite. 

V primerih, ko gre za urejanje delovnega razmerja na pod- 
lagi pogodbe o zaposlitvi tistih delavcev, ki so bili ob uveljavi- 
tvi zakona o delovnih razmerjih v delovnem razmerju za nedo- 
ločen čas, pa zakon tudi izrecno določa, da se delovno raz- 
merje, sklenjeno za nedoločen čas, s pogodbo o zaposlitvi ne 
more spremeniti v delovno razmerje za določen čas (135. 
člen). (Db nezakonitem ravnanju direktorja ima delavec pra- 
vico zahtevati presojo zakonitosti predloga pogodbe in njene 
skladnosti z zakonom, kolektivno pogodbo oziroma splošnim 
aktom pred sodiščem, pristojnim za delovne spore. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slo 
venije je odgovor pripravil Republiški sekretariat za delo. 
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DELEGATSKE POBUDE 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

ODGOVOR 
Republiškega sekretariata za zdravstvo in 
socialno varstvo na pobudo Sonje Lokar, 
delegatke v Družbenopolitičnem zboru, v zvezi 
s socialno varnostjo otrok in družin 

Pobuda Sonje Lokar, ki jo je ustno podala na 11. seji zbora 
dne 23. 1. 1991 (da v nekaterih občinah ženske ne dobivajo 
nadomestil osebnega dohodka za čas porodniškega dopusta 
in dopusta za varstvo in nego otroka ter družbene pomoči 
otrokom), je ena od številnih pobud za ureditev socialne 
varnosti otrok in družine. 

Na podlagi zakona o delovnih razmerjih (Uradni list SRS, št. 
14/90) in zakona o družbenem varstvu otrok (Uradni list SRS, 
št. 35/79) imajo porodnice pravico do nadomestila osebnega 
dohodka za čas porodniškega dopusta. Sredstva za izplačilo 
nadomestil se zagotavljajo, na podlagi priznane pravice s 1.1. 
1990 iz sredstev republiškega proračuna. 

Republiški sekretariat za zdravstveno in socialno varstvo, ki 
občinam nakazuje akontacije za nadomestila, ob koncu lan- 
skega leta ni prenehal izplačevati nadomestil osebnih dohod- 
kov za porodniški dopust. Res pa je nastal ob koncu lanskega 
in začetku letošnjega leta zamik pri nakazovanju teh sredstev 
nekaterim občinam, vendar so bile težave do 15. 1. 1991 
odpravljene. 

V zvezi z drugim delegatskim vprašanjem glede koriščenja 
sredstev za družbene pomoči otrokom za izplačilo osebnih 
odhodkov v podjetju BPT Tržič, o katerem je bil seznanjen 
delegat zbora občin Tone Kramaršič, vas seznanjamo, da so 
bila v lanskem letu sredstva refundacije DPO v podjetju BPT 
Tržič res koriščena za izplačilo osebnih dohodkov delavcev. 

Dne 21. 12. 1990 so bila s strani proračuna občine Tržič 
podjetju BPT nakazana sredstva za izplačilo DPO otrokom 
v višini 206.937,30 din. Oddelek za gospodarsko in družbeno 
dejavnost občine Tržič je bil s strani upravičencev do denar- 
nih pomoči 28. 12. 1990 obveščen, da jim denarna pomoč ni 
bila izplačana, temveč da je vsak zaposlen prejel le akontacijo 
OD za november v višini 2.000,00 din. Denarne pomoči otro- 
kom so bile v celoti izplačane upravičencem tekom štirih dni 
skupaj z izplačilom OD za november po posredovanju občine. 
V naslednjih mesecih je občina Tržič DPO nakazala direktno 
na hranilne vloge in tekoče račune upravičencev. 

POJASNILO 
generalnega sekretarja Skupščine Republike 

Slovenije in Stranke demokratične prenove na 
pobudo Marjana Podobnika, delegata 
Družbenopolitičnega zbora, za normalizacijo 
pogojev za delo delegatskih klubov v stavbi na 
Tomšičevi 5   

Delegat Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike 
Slovenije in vodja kluba delegatov Slovenske kmečke zveze 
- Ljudske stranke Marjan Podobnik je na 11. seji Družbeno- 
političnega zbora 23. 1. 1991 v svoji pobudi navedel nekatera 
vprašanja, od katerih rešitve je odvisno normalnejse delo 
delegatskih klubov v prostorih zgradbe Tomšičeva 5. 

V nadaljevanju posredujem odgovore na nekatera od ten 
V"_ Reg je da je stavba na Tomšičevi 5, kjer so prostori 
klubov delegatov, pa tudi delovni prostori številnih predsedni- 
kov skupščinskih odborov in komisij, ob sobotah in nedeljah 
zaklenjena, kar pa ne pomeni, da ob sobotah in nedeljah ni 
mogoče priti v stavbo. Z upravo zgradbe na Tomšičevi 5 smo 

se že pred časom dogovorili, da lahko brez težav organizirajo 
vratarsko službo tudi ob sobotah in nedeljah, če je to pred- 
hodno sporočeno. O tem smo seznanili tudi vse sekretarje 
klubov delegatov. To seveda ni optimalna rešitev, saj je dosti 
možnosti, da se potreba po delu v klubu pojavi takrat, ko tega 
ni več možno sporočiti upravi zgradbe. Problem bo končno 
rešen s 1. marcem 1991, ko bo odprt prehod med zgradbo 
skupščine in Tomšičevo 5. Od tedaj naprej bo omogočen 
dostop v Tomšičevo 5 skozi glavni vhod Skupščine ob kate- 
remkoli dnevu - tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih - ne 
glede na uro. Dela pri gradnji prehoda potekajo povsem po 
načrtu in smo prepričani, da bo do navedenega termina 
prehod odprt. 

- Na stavbo Tomšičeve 5 smo pritrdili plošče, ki označu- 
jejo, da so v tej zgradbi tudi prostori Skupščine Republike 
Slovenije in še posebej prostori klubov delegatov. Na 
sestanku z vodji klubov delegatov 12. 2. 1991 je bilo dogovor- 
jeno, da bodo ti napisi dopolnjeni tudi z navedbo imen vseh 
klubov delegatov. Poskrbeli bomo, da bo ta dogovor uresni- 
čen v čim krajšem času. 

Z upravo zgradbe Tomšičeva 5 smo se dogovorili za izde- 
lavo napisne plošče v notranjosti zgradbe, na kateri bodo 
označeni tudi prostori, ki jih zasedajo klubi delegatov ter 
predsedniki komisij in odborov skupščine, z navedbo številke 
sobe in nadstropja, kar naj bi olajšalo dostop obiskovalcu. 

- Ostala vprašanja in pobude (prometni znaki, alarmne 
naprave in podobno) sodijo v pristojnost uprave zgradbe 
oziroma Stranke demokratične prenove, ki je formalno še 
vedno lastnik zgradbe. Z vsemi temi vprašanji smo jih nemu- 
doma seznanili in bomo pri njihovem reševanju sodelovali. 
. Stranka demokratične prenove pa je odgovorila: 

Vprašanje je zastavljeno v imenu enega od poslanskih klu- 
bov, ki gostujejo v zgradbi SDP na Tomšičevi 5. Po dogovoru 
med SDP in vodstvom Skupščine Republike Slovenije je sled- 
nja dobila na voljo prostore, ne da bi odpirali vprašanje 
najemnine. Tim. obratovalni stroški pa se obravnavajo spora- 
zumno in tako tudi pokrivajo. Z ozirom na takšne splošne 
pogoje doslej nobeden od poslanskih klubov ni izrazil nobene 
konkretne pripombe, ki je lastnik hiše ne bi ustrezno upo- 
števal. 

Glede na posamezne dele delegatskega vprašanja ponu- 
jamo naslednja pojasnila: 

1. Hišni red v zgradbi na Tomšičevi 5 je bil dogovorjen 
z ustreznimi službami Skupščine Republike Slovenije upošte- 
vaje izražene zahteve uporabnikov in racionalizacijo obrato- 
valnih stroškov. Iz tega je razviden tudi način reševanja nasta- 
lih problemov, ki je vsem poslanskim klubom znan. Se lažje se 
bodo vprašanja hišnega reda na racionalen način reševala 
z ureditvijo prehoda med zgradbo Skupščine in zgradbo na 
Tomšičevi 5 ter vzpostavitvijo internih telefonskih zvez. 

2. Napisne table ob vhodnih vratih so oblikovane in postav- 
ljene po volji uporabnikov zgradbe in se SDP kot lastnik 
zgradbe v to ni vpletala. Ne vemo na kakšni podlagi bi g. 
Podobnik hotel vsem uporabnikom vključno s SDP vsiliti 
svojo zamisel o napisnih tablah. 

3. Alarmne naprave so del vgajene opreme, ki je na voljo 
uporabnikom, da jo vključujejo ali ne. Lahko, da te elektron- 
ske naprave vzbujajo pri nepoučenih strahove, vendar bi jih 
lahko z ustreznimi strokovnimi pojasnili odpravili. Prepričani 
smo, da bi ustrezen poduk o uporabi alarmnih naprav povzro- 
čil, da bi se jih začeli poslanski klubi posluževati, ne pa terjati 
njihove demontaže. 

4. Glede prisluškovalnih naprav lahko delimo strah z g. 
Podobnikom. Vsaka njegova konkretna navedba o tem bi nam 
kot opozicijski stranki prišla zelo prav. Seveda mi s temi 
napravami nimamo nobene zveze. Na podlagi postavljenega 
delegatskega vprašanja pa pozitivno RSNZ, da poda delega- 
tom ustrezna jamstva o nedotakljivosti prostorov, v katerih 
delujejo poslanski klubi na Tomšičevi 5. Predlagamo, da zbor 
s tem v zvezi sprejme ustrezen sklep. Če pa bi iz delegatskega 
vprašanja sledilo, da je za prisluškovanje poslanskim klubom 
osumljena SDP, zahtevamo, da se delegat g. Podobnik za 
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takšno insinuacijo takoj opraviči. 
5. Po vzorcu Skupščine Republike Slovenije je iz obeh 

velikih sejnih sob zgradbe na Tomšičevi 5 napeljano ozvoče- 
nje v manjši sejni sobi 55/1 in 58/1, ki sta na voljo novinarjem. 
Ozvočenje pa je bilo napeljano tudi v nekdanjo pisarno pred- 
sednika (53/1) in sekretarja (30/P) takratne ZKS. Iz teh dveh 
pisarn (nobene ne zaseda SDP, v eni pa je Klub SKZ-Ljudske 
stranke) bi bilo mogoče spremljati razpravo v velikih dveh 
sejnih sobah. Seveda pa ni mogoče spremljanje v obratni 
smeri. 

6. Glede prometnih znakov pred zgradbo, ki ne odgovarjajo 
stvarnemu stanju in tudi nimajo nobene praktične vloge, smo 
ustrezne upravne organe že pred časom opozorili. Nova ure- 
ditev bo usklajena z interesom Skuščine Republike Slovenije, 
ki je vključena v postopek. 

ODGOVOR 
Republiškega sekretariata za mednarodno 
sodelovanje na pobudo Franca Golije, delegata 
Družbenopolitičnega zbora, da se ugotovijo 
posledice nerealnega tečaja dinarja in možnosti 
za zadržanje v Sloveniji ustvarjenega deviznega 
priliva 

Gospod Franc Golija je na 5. seji Družbenopolitičnega 
zbora podal pobudo, da naj se ugotovi višina škode, ki je že 
nastala slovenskemu gospodarstvu zaradi nerealnega tečaja 
dinarja ter prouči možnost, da se devizni priliv, ustvarjen 
v Republiki Sloveniji, zadrži v njej. 

V zvezi z navedeno delegatsko pobudo, daje Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije naslednji odgovor: 

V preteklih letih je devizni tečaj dinarja bolj ali manj sprem- 
ljal relativno inflacijo v Jugoslaviji. V letu 1990 ni bilo tako. 
Devizni tečaj dinarja je postal glavni nosilec makroekonom- 
ske politike in eden od »sider« stabilizacije gospodarstva. 

Politika fiksiranega tečaja dinarja, ki jo je Zvezni izvršni svet 
pričel izvajati že 18. decembra 1989 izhaja iz prepričanja, da je 
devizni tečaj tisti agregat, ki določa dinamiko jugoslovanske 
inflacije in da je mogoče s fiksiranjem tečaja in »psihološkim 
šokom« zaustaviti inflacijo. Vsekakor takšne predpostavke 
niso bile realne, ker v jugoslovanskem gospodarstvu niso bili 
izpolnjeni osnovni pogoji, ki bi omogočili uspeh na tak način 
postavljenega antiinflacijskega programa. Jugoslovansko 
gospodarstvo ni imelo, nima jih tudi še sedaj, vseh karakteri- 
stik tržnega gospodarstva, jugoslovanska inflacija pa ima zato 
še vedno stroškovni karakter. S šokom je bilo možno elimini- 
rati samo tisti del inflacije, ki je izhajala iz inflacijskih pričako- 
vanj, ni pa bilo možno odstraniti stroškovnih vzrokov inflacije. 

Tečaj dinarja, ki je bil fiksiran v znesku 7 din za eno nemško 
marko tudi ni izhajal iz realnega začetnega razmerja do tujih 
valut. Inflacija je kljub fiksiranemu tečaju nadaljevala svojo 
pot, kar je povzročilo visok nivo domačih cen v primerjavi 
z izvoznimi cenami. V letu 1990 politiki deviznega tečaja 
skupaj z drugimi oblikami stimuliranja izvoza ni uspelo izvoza 
narediti privlačnejšega kot pa je prodaja na domačem trgu. 

To jasno kažejo odnosi med izvoznimi in domačimi cenami 
proizvajalcev že takoj na začetku izvajanja antiinflacijskega 
programa. Že takrat je bila donosnejša prodaja v državi kot pa 
na konvertibilnih trgih. Najslabši rezultati so bili doseženi 
v menjavi z državami evropske skupnosti. To navaja na zaklju- 
ček, da prihodek, ki ga je podjetje realiziralo s polno izvozno 
ceno, ni bil edini motiv izvoza, temveč so bili sekundarni 
učinki izvoza pomembnejši celo od izgub dohodka do katerih 
je prihajalo pri izvozu po nižjih cenah od domačih. 

Strošk, ki so nastali ob izvajanju programa zvezne vlade so 
veliki. Po nekaterih podatkih bodo znašali okoli 70 družbe- 
nega proizvoda. Najslabša posledica precenjenega tečaja 
dinarja pa je nadaljevanje čvrsto zasidrane, neodgovarjajoče 
strukture gospodarstva. Ob nerealni ceni deviz in nerealni 
obrestni meri so se finančna sredstva plasirala v neprave, 
uvozno orientirane, gospodarske panoge. Politika tečaja 
dinarja, ki je veljala v letu 1990 je slovensko gospodarstvo še 
posebej prizadela, saj je slovensko gospodarstvo v okviru 
jugoslovanskega še najbolj izvozno naravnano. 

Višina dohodka pri posameznem subjektu je odvisna od 

deleža vrednosti izvoza v skupnem prihodku in deleža vredi 
sti uvoza v skupnih odhodkih. V primeru, da sta deleža izv< 
in uvoza enaka, sprememba tečaja ne vpliva na spremen- 
dohodka. Če je delež vrednosti izvoza v skupnem prihoc 
večji od deleža uvoza v skupnih odhodkih, se dohoc 
v pogojih inflacije in fiksnega tečaja zmanjšuje. Najve 
relativno zmanjšanje prihodka ima tisto podjetjej ki izv: 
celotni proizvedeni produkt in ne uvaža ničesar. Če je de 
vrednosti uvoza v skupnih odhodkih večji kot delež vredne 
izvoza v skupnih prihodkih se dohodek povečuje. Glede 
navedeno je težko ugotoviti višino škode oz. koristi, ki 
nastala slovenskemu gospodarstvu, zaradi nerealnega teč 
dinarja. 

V drugem delu pobude gospod Golija predlaga, da 
v republiki ustvarjen devizni priliv tudi zadrži v Sloveniji, 
sedaj veljavnem zakonu o deviznem poslovanju tak na< 
razpolaganja z deviznim prilivom že obstaja. Pooblašče 
banke v Sloveniji plačujejo uvoz v tujino s prilivom, ki so 
ustvarili njihovi komitenti. V primeru, da le ta ne zadoš 
kupijo devize na medbančnem sestanku deviznega tr 
V letu 1990 so pooblaščene banke iz Slovenije na devizn 
trgu kupile za okoli 750 mio $ več deviz kot pa so jih na t 
trgu prodale. Večji nakupi so bili nujni zaradi velikega odi 
deviz na podlagi prodaje tuje gotovine občanom. 

V okviru realiziranih deviznih prilivov v pooblaščenih bi 
kah imajo edino menjalniške devize drugačen karakter, 
zakon določa, da jih banke odvedejo v Narodno banko Ju< 
slavije, za kar dobijo dinarsko protivrednost. Pooblašče 
banke so zato tudi posebej zainteresirane za čimvečjo reali 
cijo teh deviz. 

ODGOVOR 
predsedstva Republike Slovenije na pobudo 
Huberta Požarnika, delegata 
v Družbenopolitičnem zboru, da predsedstvo 
pove, kdaj namerava imenovati predsednika 
slovenskega ustavnega sodišča 

V zvezi z delegatsko pobudo gospodar dr. Huberta Po; 
nlka, delegata vašega zbora, ki ste jo Predsedstvu Repub 
Slovenije poslali 25.1.1991 (vaša št. 020-02/91-19), vas želi 
opozoriti na določbo 382. člena Ustave Republike Slover 
po kateri lahko zahteva od Predsedstva Republike stali 
o posameznem vprašanju iz njegove pristojnosti le Skupšč 
Republike Slovenije, ne pa tudi posamezen delegat. 

Strokovna služba Predsedstva Republike Slovenije 
zaradi zagotavljanja javnosti dela gospodu Požarniku s 
roča naslednja dejstva o dosedanjem postopku predlaga 
predsednika Ustavnega sodišča Slovenije. 

1. Predsedstvo Republike Slovenije je na seji dne 26. 
1990, torej pred iztekom mandata sedanjega predsedr 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije Staneta Markiča, i 
stilo na dnevni red svoje seje oblikovanje predloga za nov 
predsednika. Na predlog svoje komisije za organizacijsk, 
kadrovska vprašanja je Predsedstvo sklenilo zaprositi Ski 
čino Republike Slovenije in njen Izvršni svet za mnenje o t 
ali ne bi veljalo v situaciji, ko smo pričakovali skoraj 
sprejem nove ustave, odložiti izvolitev predsednika Ustavn 
sodišča do sprejema nove ustave. Pri tem je Predsed; 
upoštevalo tudi dejstvo, da veljavni Poslovnik Ustavr 
sodišča zagotavlja njegovo normalno delovanje tudi v pr 
rih, ko iz kakršnegakoli razloga nima predsednika. 

2. Predsednik Izvršnega sveta Skupščine Republike Sle 
nije je na zaprosilo Predsedstva odgovoril dne 14.12.199C 
izrazil svoje mnenje, da je glede na pomen in položaj Us 
nega sodišča vendarle treba izvoliti predsednika Ustavn 
sodišča. Predsedsednik Skupščine Republike Slovenije 
predsedstvu Republike Slovenije dne 17. 1. 1991 pc 
pismo, v katerem sicer neposredno ne odgovarja na vpraš; 
Predsedstva. Vendar v njem prosi Predsedstvo Republike 
oblikuje in sporoči Skupščini Republike Slovenije prec 
kandidata za predsednika Ustavnega sodišča tako, da b 
pristojni zbori izvolili že na zasedanju 23. 1. 1991. 

3. Potem, ko je Predsedstvo prejelo zahtevo predsedr 
Skupščine in tako ugotovilo, da ni soglasja o tem, da bi la 
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preložili izvolitev predsednika Ustavnega sodišča in ko je 
postalo jasno, da nova ustava še ne bo sprejeta tako kmalu, je 
vsem političnim organizacijam, ki so zastopane v Skupščini 
Republike Slovenije dne 23. 1. 1991, poslalo pisno vprašanje, 
katerega od sodnikov Ustavnega sodišča predlagajo v nadalj- 
nji postopek za izvolitev predsednika. 

Iz navedenega torej izhaja, da je Predsedstvo Republike 
pravočasno začelo postopek za izvolitev predsednika Ustav- 
nega sodišča in da je pravočasno želelo pridobiti mnenja 
drugih organov, preden bi oblikovalo dokončen predlog. 
Predsedstvo Republike bo postopek takoj nadaljevalo in ga 
v najkrajšem času zaključilo. 

Glede na vsebino delegatske pobude pa je po našem mne- 
nju popolnoma irelevantna trditev gospoda dr. Huberta 
Požarnika, da so člani (očitno mjs|| na sodnike Ustavnega 
sodišča) z veliko večino izmed sebe že izbrali primernega 
sodnika in ga predlagali v potrditev Predsedstvu Republike 
Slovenije. Predsedstvo Republike Slovenije tega predloga 
sodnikov ni sprejelo. V skladu s 4. točko 379. člena Ustave 
Republike Slovenije predlaga Skupščini Republike Slovenije 
izvolitev predsednika Ustavnega sodišča Slovenije Predsed- 
stvo Republike Slovenije. 

Pri tem seveda lahko dajejo Predsedstvu pobude oziroma 
predloge vsi državljani in družbeni oziroma politični subjekti, 
prav gotovo pa je nezdružljivo s funkcijo sodnika Ustavnega 
sodišča, da tako pobudo daje sodnik sam. 

ZBOR OBČIN 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do pobude Slavka Dragovana, delegata v Zboru 
občin, za zakonsko pospešitev uporabe in 
izdelave razgradljive plastične oziroma 
papirnate embalaže  __ 

Delegat Slavko Dragovan je na 11. seji Zbora občin skupš- 
čine Republike Slovenije 24. januarja 1991 dal naslednjo 
pobudo: »Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije 
daiem pobudo, da prouči in po možnosti zakonsko pospesi 
uporabo in izdelavo PVC ali pa tako imenovane papirnate 
embalaže, ki razpada, ker bomo s tem verjetno prispevali ne 
samo k samostojni in suvereni Sloveniji, ampak tudi k čisti in 
turistično zanimivi Sloveniji.« 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije pobudo v celoti 
sprejema in ugotavlja, da je bilo idej in pobud take in podobne 
vsebine že več. Uresničevanje pobude pa je lahko vezano 
samo na ekonomsko spodbujanje ekološko primernejših teh- 
nologij oziroma proizvodnje. 

Ekonomsko spodbujanje omenjene vrste bo normativno 
vključeno v zakon o sistemu varstva okolja, ki je v pripravi. Pri 
tem pa je treba poudariti, da je usmeritev v ekološko primer- 
nejšo proizvodnjo med prednostnimi cilji politike Izvršnega 
sveta Skupščine Republike Slovenije na področju varstva 
okolja in da bodo za ta namen že v letu 1991 rezervirana tudi 
določena finančna sredstva v okviru skupnih sredstev, name- 
njenih za reševanje ekološke problematike v Sloveniji. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slo- 
venije je stališče do delegatske pobude pripravil Republiški 
sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora. 

ODGOVOR 
Republiškega sekretariata za mednarodno 
sodelovanje na pobudo Odbora delničarjev 
gostilničarske pivovarne d. d. Laško, da 
Skupščina Republike Slovenije ratificira 
konvencijo o zaščiti človekovih pravic 

Skupščina Republike Slovenije je dne 14. 12. 1990 (Ur. list 
Republike Slovenije št. 45) sprejela deklaracijo o spoštovanju 
temeljnih konvencij Sveta Evrope, s katero se ugotavlja, da 

Republika Slovenija izpolnjuje pogoje glede varovanja člove- 
kovih pravic in temeljnih svoboščin Sveta Evrope. Ob tej 
priliki je Skupščina Republike Slovenije tudi izrazila željo, da 
čimprej postane članica Sveta Evrope. 

Članice Sveta Evrope so lahko samo države, ob pogojih 
spoštovanja vladavine prava, človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, ob izpolnjevanju resnične demokracije. Dokler se 
Republika Slovenija ne konstituira kot država, ne more vložiti 
prošnje za članstvo v mednarodno organizacijo Sveta Evrope 
oziroma ratificirati Evropsko konvencijo o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin. Vzpostavitev Republike Slove- 
nije kot države je povezana z vzpostavitvijo vseh atributov za 
pridobitev mednarodnopravne subjektivitete in s tem efek- 
tivne slovenske oblasti. 

STALISCE 
Izvršnega sveta skupščine Republike Slovenije 
do predlogov Petra Glaviča, delegata v Zboru 
občin, za izhodišča za pogajanja z drugimi 
republikami in ZIS za letošnje leto   

Delegat dr. Peter Glavič je dal pobudo, naj bodo osnovna 
izhodišča pri pogajanjih z drugimi repubikami in Zveznim 
izvršnim svetom za leto 1991 na načelih Evropske gospodar- 
ske skupnosti ter naj poleg skupne obrambe in skupnih stori- 
tev zvezne administracije temelje na treh osnovnih načelih: 

- Skupnega trga (odprava pregrad med republikami in 
prost pretok kapitala): 

- tržnega gospodarstva (podjetja ne morejo poslovati 
z izgubami, biti nelikvidna, ob poslovanju z izgubo morajo 
podjetja izplačevati le zajamčene osebne dohodke, omejeva- 
nje javne porabe); 

- denarne unije (skupen in trden denar, ločitev Narodne 
banke Jugoslavije od Zveznega izvršnega sveta in njena dislo- 

' kacija v Ljubljano). 
Poslanec meni, da bi se na teh osnovah lahko zaceli pogo- 

vori o proračunu SFR Jugoslavije, skupni carinski in gospo- 
daski politiki do drugih držav, kmetijski politiki itd. Nadalje 
predlaga, da Izvršni svet vključi v skupino, ki bo pripravljala 
stališča Slovenije, predstavnike vseh strank, odgovornih za 
gosodarstvo. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je v ekspozeju 
predsednika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na zasedanju skupščine v začetku januarja 1991 opredelil 
svoje vztrajanje pri temeljih gospodarske politike, ki jih je 
skupščina sprejela, t.j. »Programske usmeritve« in »Osamo- 
svajanje Slovenije«. 

Delovanje vlade bo usmerjeno v zmanjševanje negativnih 
učinkov krize z ukrepi, ki naj ublaže gospodarske in socialne 
učinke razpadanja socialističnega gospodarstvajn zmanjšajo 
negativne in povečajo pozitivne gospodarske učinke osamo- 
svajanja. Bodoča denarna politika bo imela za cilj trdnost 
valute, za kar ima vlada pripravljeno zakonodajo. Denarno 
reformo spremlja že sprejeta davčna zakonodaja s prerazdeli- 
tvijo davčnih bremen, neuravnoteženim proračunom ob 
hkratnem omejevanju javne porabe s prizadevanji za financi- 
ranje infrastrukture iz tujih virov. 

Družbene dejavnosti bo do ponovne oživitve gospodarstva 

možno financirati le do obsega, ki preprečuje razpad posa- 
meznih sistemov. . 

Zadrževanje rasti osebnih dohodkov bo sestavni del eko- 
nomske politike, saj naj prav zadrževanje rasti plač in preraz- 
delitev socialnih bremen na plače premožnejših zagotovita 
večjo zaposlenost, socialno vzdržno stanje in konkurenčnost 
na svetovnem trgu. ... 

Vlada ima pripravljeno lastno zunanjetrgovinsko in zaščitno 
politiko Kljub prizadevanjem za obdržanje trgov v Jugoslaviji 
bo primerna le politika izvozne ekspanzije. Domače gospo- 
darstvo bosta zaščitili predvsem tečajna in v manjši meri 
carinska politika. Vlada je predlagala , da carinski sistem 
ostane nespremenjen zaradi možnosti za uveljavitev carinske 
uniie v pogkjajih z drugimi republikami. 

Na področju ekonomske politike bo vlada ustvarjala gospo- 
darski sistem, ki bo podoben sistemom v tržnih gospodar- 
stvih. 
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Glede na te poudarke iz ekspozeja predsednika izvršnega 
sveta je jasno določena vladna usmeritev, da je za ohranitev 
skupnega trga, načela tržnega gospodarstva in trdnega 
denarja ter da bi ta načela uveljavljala tudi v pogajanjih 
z drugimi repubikami in Zveznim izvršnim svetom. 

Vendar so se razmere spremenile. Osnovnih izhodišč ni 
možno pripraviti na podlagi temeljnih načel EGS iz leta 1957, 
kot predlaga dr. Peter Glavič. Načela namreč predvidevajo 
ukinjanje carin in količinskih omejitev uvoza in izvoza blaga 
med članicami ter vseh drugih ukrepov, ki imajo isti učinek. 
Predvidevajo tudi skupne carinske stopnje in skupno trgovin- 
sko politiko nasproti tretjim državam ter ukinjanje preprek 
med državami pri svobodnem pretoku oseb, storitev in kapi- 
tala. Ukrepi, ki jih je Srbija uvedla že konec oktobra, gre za 
posebno republiško takso na naziv podjetja, uporabo poslov- 
nega prostora in gradbenega zemljišča za podjetja iz Slove- 
nije in Hrvaške, so v popolnem nasprotju s temi načeli. 
V posameznih delih Jugoslavije pa tudi ni pripravljenosti za 
uveljavitev tržnega načina gospodarjenja. 

Zato bodo pogajalske možnosti omejene, čeprav se Slove- 
nija zavzema za pogajanja z drugimi repubikami ter tudi 

z Zveznim izvršnim svetom. 
Prišlo je namreč do razpada fiskalnega sistema, razpada 

enotnega jugoslovanskega trga, razpada denarnega sistema, 
v posameznih delih Jugoslavije pa prevladuje splošna nepri- i 
pravjenost za uveljavitev tržnega gospodarstva. 

Vse to je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ocenil ; 

v Memorandumu o stališčih Izvršnega sveta Skupščine Repu- 
blike Slovenije do urejanja gospodarskih odnosov v Jugosla- 
viji, ki ga je poslal Skupščini Republike Slovenije. V memoran- 
dumu je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije opredelil 
ukrepe, ki jih bo predložil Skupščini Republike Slovenije, da 
bi zaščitil slovensko gospodarstvo in državljane Republike 
Slovenije, in ki bodo zagotovili gospodarsko suverenost. 
Ukrepi so podrobneje obrazloženi v Memorandumu na 
področju fiskalnega sistema, carinskega in denarnega 
sistema ter razdelitve sredstev ter notranjih in zunanjih 
dolgov. j 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slo- 
venije je odgovor pripravil Republiški sekretariat za druž- 
beno planiranje. 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 
za 5., 6. In 7. marec 1991 

Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega 
dela bodo obravnavali: 

- gospodarsko politiko Slovenije v 1991. letu, razvojno 
politiko Slovenije na začetku 90. let in politiko na področju 
razvoja družbenih dejavnosti; 

- predlog izjave o pomorski usmeritvi Republike Slovenije; 
- socialni program; 
- osnutek zakona o proračunu Republike Slovenije za leto 

1991; 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o posebnem prometnem davku; 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o prekrških s predlogom zakona; 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o funkcionarjih v državnih organih; 
- predlog za izdajo zakona o cenah s predlogom zakona: 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v druž- 
beni lastnini; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o gozdovih z osnutkom zakona: 

- predlog za izdajo stanovanjskega zakona z osnutkom 
zakona; 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o notranjih zadevah; 

- poročilo delegacije Skupščine Republike Slovenije 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ; 

- osnutek zakona o skupnem znesku sredstev za financira- 
nje programa modernizacije zvezne carinske uprave za 
obdobje 1991-1995; 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakon, 
o financiranju federacije; 

- stališča Skupščine Republike Slovenije do nekaterih 
zakonov iz pristojnosti Zveznega zbora Skupščine SFRJ: 

a) informacije delegatov Zveznega zbora Skupščine SFRJ, 
b) predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o temeljih varnosti v železniškem prometu; 
c) predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o zadrugah z osnutkom zakona; 
d) predloga zakona o stavki; 
e) predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o standardizaciji; 
f) predloga za izdajo zakona o programu modernizacije 

zvezne carinske uprave za obdobje 1991-1995; 
g) predloga zakona o ratifikaciji evropskega sporazuma 

o izmenjavi reagentov za tipizacijo tkiva; 
h) predloga zakona o ratifikaciji evropskega sporazuma 

o menjavi terapevtskih substanc humanega izvora; 
i) predloga zakona o ratifikaciji evropskega sporazuma 

o menjavi reagentov za določanje krvnih skupin; 
- pobude, predloge in vprašanja delegatov. 
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