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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE RS 

STALIŠČE 
Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi pobude delegata mag. Janeza 
Kocijančiča        

Skupščina Republike Slovenije je na se- mag. Janeza Kocijančiča sprejela na- Skupščina Republike Slovenije najodioč- 
ji Družbenopolitičnega zbora, Zbora ob- slednje neje zahteva takojšnje odprtje slovenske- 
čin in Zbora združenega dela, dne 17. 7. ga zračnega prostora in slovenskih leta- 
1991, ob obravnavi pobude delegata STALIŠČE lišč. 

SKLEP 
Zbora občin ob obravnavi zahteve za takojšnjo odprtje slovenskega zračnega 
prostora in slovenskih letališč   

Zbor občin Skupščine Republike Slove- SKLEP in sodelovanju z mednarodno nadzorno 
nije je na 22. seji dne 17/7-1991 ob Ministrstvo za promet in zveze Republike komisijo prepreči blokado, ki jo izvaja 
obravnavi zahteve za takojšnje odprtje Slovenije naj v povezavi s službami za Zvezni izvršni svet Skupščine SFRJ nad 
slovenskega zračnega prostora in slo- kotrolo zračnih poletov sosednjih držav civilnimi letališči v Republiki Sloveniji. 
venskih letališč sprejel naslednji 

UGOTOVITVE IN SKLEPI 
Zbora združenega dela ob obravnavi ukrepov na področju gospodarstva, splošne 
in skupne porabe po agresiji na Republiko Slovenijo     

Zbor združenega dela Skupščine Repu- 
blike Slovenije je na svoji 25. seji zbora 
dne 17. julija 1991 razširil dnevni red 
z obravnavo točke: »Ukrepi na področju 
gospodarstva, splošne in skupne pora- 
be po agresiji na Republiko Slovenijo« 
sprejel naslednje 

UGOTOVITVE IN SKLEPE 

1. Zbor združenega dela Skupščine Re- 
publike Slovenije je pri obravnavi ukre- 
pov na področju gospodarstva, splošne 
in skupne porabe po agjesiji na Republi- 
ko Slovenijo ugotovil, da Izvršni svet 

SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora ob obravnavi predloga Komisije za informiranje  

SKLEP ustanavljamo četrti rajh. Povezovanje 
Družbenopolitični zbor Skuščine Repu- slovenske borbe za samostojnost z nem- 
blike Slovenije je ob obravnavi predloga Družbenopolitični zbor obsoja izjavo škim vplivom, ki je prisotno v tej izjavi in 
Komisije za informiranje v nadaljevanju podpredsednika Zveznega izvršnega sve- v poročanju nekaterih sredstvih javnega 
seje, dne 18. 7. 1991, sprejel naslednji ta Aleksandra Mitroviča, da v Sloveniji obveščanja, je nedopustno. 

SKLEP IN DODATNA SKLEPA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi odprtih 
vprašanj osebnih dohodkov v Republiki Sloveniji      J 

Ijena javnost osebnih dohodkov v vseh i 
podjetjih v družbeni lastnini in v javnih I 
zavodih ter v državni upravi. 
- Zbor zadolžuje Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije, naj še v juliju 1991, 
predloži strategijo uravnavanja osebne 
porabe in osebnih dohodkov glede na 
sedanje krizne razmere. 

Skupščine Republike Slovenije prepoča- 
si pripravlja konkretne ukrepe za izbolj- 
šanje gospodarskega stanja, ki je osnova 
našega prihodnjega razvoja, zato predla- 
ga Izvršnemu svetu Skupščine Republike 
Slovenije, da posveti primerno pozornost 
gospodarstvu in ga spodbudi z odloki in 
zakoni, da bo lahko uspešno gospoda- 
rilo. 
2. Zbor združenega dela Skupčine Repu- 
blike Slovenije predlaga, da Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije takoj 
imenuje krizni gospodarski štab, ki se bo 
odzival na konkretne primere gospodar- 
skih blokad in na dileme v gospodarstvu 

in zavodih. Imena članov kriznega štaba 
določi Izvršni svet skupščine Republike 
Slovenije v sodelovanju z Zborom zdru- 
ženega dela Skupščine Republike Slove- 
nije. 

3. Zbor združenega dela bo celotno pro- 
blematiko obravnaval na izredni seji, ki 
bo prihodnji teden, Izvršni svet Skupšči- 
ne Republike Slovenije pa naj pisno pri- 
pravi konkretne predloge za izboljšanje 
gospodarskega stanja, ki bistveno vpliva 
tudi na splošno in skupno porabo. Odgo- 
vori naj tudi na pripombe, ki so bile po- 
sredovane v razpravi. 

Družbenopolitični zbor Skupščine Repu- 
blike Slovenije ob obravnavi odprtih 
vprašanj osebnih dohodkov v Republiki 
Sloveniji, v nadaljevanju seje, dne 18. 7. 
1991, sprejel naslednji 

SKLEP 
Družbenopolitični zbor se je seznanil 

z informacijo o problematiki osebnih do- 
hodkov in jo sprejema. 
Družbenopolitični zbor je sprejel še: 

DODATNA SKLEPA 
- Zbor nalaga izvršnemu svetu Skupšči- 
ne Republike Slovenije, da pripravi 
ustrezne rešitve, s katerimi bo zagotov- 
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Predlog zakona o LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU PODJETIJ 

- ESA 147 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 104. seji 
16. 7. 1991 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVA- 
NJU PODJETIJ, 
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 bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 
- dr. Andrej OCVIRK, podpredsednik Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije, 
- Igor UMEK, član Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in minister za planiranje. 

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

PREDLOG ZAKONA o lastninskem preoblikovanju podjetij 

I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 

Ta zakon ureja: 
- lastninsko preoblikovanje podjetij z družbenim kapitalom 
v podjetja z znanimi lastniki in 
- vlogo Agencije Republike Slovenije za privatizacijo (v 
nadaljnjem besedilu: agencija) in Sklada Republike Slovenije 
za razvoj (v nadaljnjem besedilu: sklad) pri preoblikovanju 
podjetij z družbenim kapitalom. 

2. člen 
Ta zakon se ne uporablja za : 
- podjetja, ki opravljajo gospodarske javne službe; 
- banke in zavarovalnice, 
- podjetja, ki se preoblikujejo po zakonu o zadrugah, 
- podjetja v stečajnem postopku od pravnomočnosti 
sklepa o začetku stečajnega postopka dalje. 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se ta zakon uporab- 
lja tudi za preoblikovanje teh podjetij in organizacij če pose- 
ben zakon tako določi. 

Podjetja z družbenim kapitalom 
3. člen 

Podjetja z družbenim kapitalom (v 'nadaljnjem besedilu: 
podjetja) so po tem zakonu podjetja v družbeni lastnini, 
podjetja v mešani lastnini in sestavljene oblike podjetij, če 
imajo med viri sredstev v bilanci stanja izkazan družbeni 
kapital. 
Podjetja z družbenim kapitalom so po tem zakonu tudi orga- 
nizacije združenega dela in delovne skupnosti, ki opravljajo 
gospodarsko dejavnost in se še niso organizirale kot podjetja. 
Družbeni kapital je po tem zakonu razlika med vrednostjo 
sredstev podjetja (celotne aktive) ter vrednostjo obveznosti 
podjetja, vključno z obveznostmi do pravnih in fizičnih oseb 
na podlagi trajnih vlog teh oseb v podjetje. Družbeni kapital 
so tudi trajne vloge, navadne in prednostne delnice ali deleži, 
ki ne pripadajo nobeni pravni ali fizični osebi. 
V družbeni kapital se ne všteva sorazmerni del virov sredstev 
podjetja, ki ustreza knjižni vrednosti kmetijskih zemljišč in 
gozdov. Kmetijska zemljišča in gozdovi se z dnem uveljavitve 
tega zakona prenesejo na Sklad kmetijskih zemljišč,ki ga 
ureja poseben zakon. Družbeni kapital se zmanjša za njihovo 
knjižno vrednost. 
Podjetje lahko nadaljuje z uporabo in upravljanjem kmetijskih 
zemljišč najmanj 5 let, pozneje pa v skladu s podeljenimi 
koncesijami. 

Podjetje lahko nadaljuje z gospodarjenjem z gozdovi, dokler 
ni odločeno o podelitvi koncesij za te gozdove. 

II. ZAŠČITA PRAVIC BIVŠIH LASTNIKOV IN NJIHOVIH 

S tem zakonom se ureja zavarovanje zahtevkov za vračanje 
premoženja, ki jih v skladu s predpisi o denacionalizaciji in 
zadrugah uveljavljajo nekdanji lastniki, njihovi dediči, 
zadruge in zadružne zveze, cerkve in verske skupnosti in 
njihovi pravni nasledniki (v nadaljnjem besedilu: upravičenci) 
do podjetij in njihovih sredstev, ki se preoblikujejo po tem 
zakonu. 

5. člen 
Upravičenci morajo zahtevo za zavarovanje zahtevka prigla- 
siti agenciji v roku 90 dni po uveljavitvi tega zakona na 
obrazcu, ki ga predpiše agencija. 
Obrazec mora vsebovati podatke o podjetju, do katerega 
imajo upravičenci zahtevek, o pravnem temelju odvzema pre- 
moženja, o upravičencu in premoženju, na katero se zahtevek 
nanaša. 
Agencija izda upravičencu potrdilo o vloženi zahtevi, ki ga ta 
vloži kot prilogo pri zahtevku za denacionalizacijo. 

6. člen 
Agencija v osmih dneh obvesti podjetje o pravočasnem in 
pravilno izpolnjenem obrazcu in vodi evidenco priglašenih 
zahtev. 
Če je priglasitev zahteve prepozna ali nepravilna, vračilo 
v naravi ali v delnicah podjetja ni več možno. 

7. člen 
Kadar se zahteva upravičenca glasi na zavarovanje vračanja 
stvari v naravi, podjetje na podlagi obvestila agencije sred- 
stva, ki so predmet zahteve, popiše in označi, ter jih uporablja 
do pravnomočne odločbe o denacionalizaciji in za njih skrbi 
kot dober gospodar, ne sme pa jih odtujiti ali dati v najem. 
Po pravnomočni odločbi o dencionalizaciji podjetje označena 
sredstva v skladu z odločbo izroči upravičencu in za njihovo 
vrednost zmanjša trajni kapital podjetja, v primeru delno ali 
v celoti zavrnjenega zahtevka za denacionalizacijo pa za ta 
del zaznambo zavarovanja s sredstev zbriše in z njimi prosto 
razpolaga. 

8. člen 
Kadar se zahteva upravičenca glasi na zavarovanje vračila 
v delnicah ali na kapitalu podjetja, upravičenec v zahtevi 
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predlaga agenciji, naj skladu oziroma podjetju naloži, da izda 
odškodninskemu skladu navadne delnice za zavarovanje zah- 
tevka upravičenca. Višino zahtevka utemelji upravičenec 
z izdelavo ocene sedanje vrednosti podjetja in oceno pretekle 
vrednosti po predpisani metodologiji, verjetnost pa s tem, da 
izkaže, da je vložil zahtevek za denacionalizacijo za to 
podjetje pri pristojnem organu. 
Agencija v 30 dneh od prejema predloga iz prejšnjega 
odstavka odloči o zahtevku in o tem obvesti sklad oziroma 
podjetje. Do odločitve agencije podjetje ne sme nadaljevati 
postopka preoblikovanja.Podjetje oziroma sklad po prejemu 
obvestila na odškodninski sklad prenese navadne delnice. 
Navadna delnica po tem členu: 
- se glasi na ime odškodninskega sklada, 
- je prenosljiva samo z dovoljenjem upravičenca in lastnika 
podjetja, 
- daje pravico do sorazmernega poplačila iz stečajne ali 
likvidacijske mase. 
Po pravnomočni odločbi o denacionalizaciji odškodninski 
sklad delnice prenese na upravičenca. 
Če je zahtevek z odločbo o denacionalizaciji v celoti ali delno 
zavrnjen, odškodninski sklad delnice v višini neugodenega 
dela prenese na sklad, ki jih mora takoj ponuditi v odkup 
lastnikom podjetja, nato pa jih po isti ceni lahko proda. 

9. člen 
Če je v primerih iz prejšnjega člena upravičencev več, lahko 
agencija zahteva, da ti oblikujejo skupen zahtevek in imenu- 
jejo pooblaščenca . 

III. LASTNINSKO PREOBLIKOVANJE PODJETJA 
10. člen 

Lastninsko preoblikovanje podjetja po tem zakonu pomeni 
spremembo podjetja z družbenim kapitalom v podjetje z zna- 
nimi lastniki na celotnem trajnem kapitalu preoblikovanega 
podjetja. 
Lastninsko preoblikovanje podjetja se izvede po tem zakonu 
tako, da se velika in srednja podjetja preoblikujejo v delniške 
družbe, mala podjetja pa v katerokoli obliko kapitalske 
družbe. 
Stroške postopkov lastninskega preoblikovanja nosi podjetje, 
če ni s pogodbo o prodaji podjetja določeno drugače. 

Načini lastninskega preoblikovanja podjetij 
11. člen 

Lastninsko preoblikovanje podjetij se izvede na naslednje 
načine: po zakonu s prenosom delnic na sklad in razdelitvijo 
teh delnic investicijskim družbam oziroma skladom, z delav- 
skim odkupom podjetja, z javno ali neposredno prodajo 
podjetja in s prodajo vseh sredstev podjetja. 

Vrste podjetij 
12. člen 

Način preoblikovanja je odvisen od velikosti podjetja. 
Velika podjetja so po tem zakonu podjetja, ki so imela na dan 
31.12.1990 več kot 500 zaposlenih in knjižno vrednost družbe- 
nega kapitala po bilanci stanja 31.12.1991 večjo od 200 mio 
din ter podjetja, organizirana na podlagi vzajemnih in brez- 
plačnih prenosov po 145.g členu zakona o podjetjih (Uradni 
list SFRJ, št. 40/89) in po 145.b členu zakona o podjetjih 
(Uradni list SFRJ, št. 61/90). 
Srednja podjetja so po tem zakonu podjetja, ki so imela na 
dan 31.12.1990 od 125 do 500 zaposlenih ali knjižno vrednost 
družbenega kapitala po bilanci stanja na dan 31.12.1991 večjo 
od 200 mio din. 
Vsa ostala podjetja se po tem zakonu štejejo za mala podjetja. 

A. Lastninsko preoblikovanje velikih podjetij 
13. člen 

Velika podjetja se lastninsko preoblikujejo v delniške družbe 
v roku šestdesetih dni po uveljavitvi tega zakona po samem 
zakonu. 
Velika podjetja v tridesetih dneh po izteku roka iz prejšnjega 
odstavka izdajo za obstoječi družbeni kapital po njegovi 

knjižni vrednosti navadne delnice skladu. Podjetje izroči del- 
nice skladu s prenosom delniških listin na sklad. 
Navadne delnice po tem členu: 
- dajejo pravico do upravljanja, tako da vsaka delnica nosi en 
glas, 
- dajejo pravico do dividende, 
- se glasijo na ime, 
- so prenosljive, 
- imajo nominalno vrednost, ki je deljiva z deset. 

14. člen 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije v skladu z raz- 
vojno politiko Republike Slovenije določi velika podjetja, ki jih 
sklad proda neposredno ali z javno prodajo pred izdajo 
navadnih delnic Skladu, ali po njej, vendar brez razdelitve 
investicijskim družbam iz 37. člena tega zakona. Pogodbo 
o prodaji teh podjetij sklene Sklad na podlagi soglasja Agen- 
cije. 

15. člen 
Velika podjetja nadaljujejo z delom in poslovanjem ter pripra- 
vijo celotno dokumentacijo za lastninsko preoblikovanje 
podjetja, in sicer: 
- osnutek statuta z navedbo števila delnic in njihovo nomi- 
nalno vrednostjo, 
- delniško listino, 
- navedbo knjižne vrednosti družbenega kapitala podjetja, 
- navedbo vseh znanih lastnikov podjetja, 
- drugih dokumentov, katerih obvezno vsebino lahko pred- 
piše agencija. 
Agencija v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona predpiše 
obvezni okvirni model statuta za velika podjetja ter obliko in 
vsebino delniške listine. 
Veliko podjetje dokumentacijo iz prvega odstavka tega člena 
predloži agenciji v roku 90 dni po uveljavitvi tega zakona. 

B. Preoblikovanje srednjih in malih podjetij 
16. člen 

Srednja podjetja se s sklepom organa upravljanja v roku in po 
postopkih iz 18. člena tega zakona preoblikujejo v delniške 
družbe. 
Srednja podjetja se preoblikujejo na enake načine in v istem 
roku kot mala podjetja, s tem da ob preoblikovanju prenesejo 
neodplačno na sklad najmanj 30 % in največ 50% od vseh 
delnic, izdanih za obstoječi družbeni kapital, s prenosom 
delniške listine v obliki navadnih delnic iz 3. odstavka 13. 
člena tega zakona. 
Preostali del družbenega kapitala je osnova za preoblikovanje 
po kriterijih, ki veljajo za mala podjetja. 

17. člen 

Mala podjetja se preoblikujejo na način delavskega odkupa 
podjetja oziroma javne ali neposredne prodaje podjetja . 
Podjetje izbere en način ali kombinacijo načinov. Sklep 
o načinu preoblikovanja sprejme organ upravljanja majhnega 
podjetja. 

18. člen 
Malo podjetje izvede preoblikovanje najkasneje v 12. mesecih 
po uveljavitvi tega zakona, vendar ne pred potekom roka iz 5. 
člena tega zakona. 
Podjetje mora najmanj 45 dni pred sprejemom akta o preobji- 
kovanju oziroma podpisom pogodbe o prodaji, objaviti 
namero preoblikovanja v Uradnem listu Republike Slovenije 
in dnevnem tisku. 
Pred preoblikovanjem mora podjetje pridobiti soglasje agen- 
cije. Zahtevi za soglasje mora podjetje predložiti dokumenta- 
cijo, katere obvezno vsebino za posamezni način preoblikova- 
nja predpiše agencija. 
Agencija izda pismeno soglasje ali zavrne njegovo izdajo 
v roku trideset dni od prejema popolne vloge. 
Preoblikovanje podjetja je izvedeno z dnem vpisa v sodni 
register. 
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19. člen 
V primeru, da srednje ali malo podjetje ne izvede preoblikova- 
nja v roku iz prejšnjega člena, agencija izbere in izvede 
postopek preoblikovanja na katerikoli način, ki ga določa ta 
zakon. 
Podjetje lahko nadaljuje s postopkom preoblikovanja, če je 
bilo preoblikovanje začeto pred potekom roka iz prvega 
odstavka prejšnjega člena na podlagi programa preobliko- 
vanja. 

1. Delavski odkup podjetja 
20. člen 

Pri delavskem odkupu podjetje proda zaposlenim delavcem 
navadne delnice na osnovi knjižne vrednosti, revalorizirani 
z indeksom rasti drobnoprodajnih cen v Republiki Sloveniji 
do dneva vplačila skladu, pri čemer gre kupnina v sklad. 
Podjetje za neodkupljeni družbeni kapital izda odkupljive 
prednostne delnice skladu. 
Pravico do nakupa delnic imajo vsi zaposleni delavci 
v podjetju, ki se preoblikuje ter v podjetjih, ki imajo med 
trajnimi viri sredstev po zadnji bilanci stanja najmanj 50% 
trajnih sredstev podjetja, ki se preoblikuje ter bivši zaposleni, 
ki so bili v teh podjetjih zaposleni vsaj dve leti. 
Pravico do nakupa delnic imajo tudi druge domače pravne in 
fizične osebe, pod pogoji iz 21. člena tega zakona. 

21. člen 
Za delavski odkup podjetja morajo biti izpolnjeni naslednji 
pogoji: 
- da podjetje izda za najmanj 50% knjižne vrednosti družbe- 
nega kapitala navadne delnice, ki morajo biti v celoti vpla- 
čane, 
- da zaposleni vpišejo in vplačajo skupaj več kot polovico 
navadnih delnic podjetja, 
- da delnice vpiše in vplača več kot tretjina zaposlenih 
v podjetju. 

Podjetje lahko do višine 20% obstoječega družbenega kapi- 
tala hkrati z delavskim odkupom prenese na sklad navadne 
delnice iz tretjega odstavka 13.člena tega zakona, s katerimi 
razpolaga po 39.členu tega zakona, preostali del družbenega 
kapitala pa je osnova za preoblikovanje podjetja po prejšnjem 
odstavku. 

22. člen 
Načini vplačil delnic pri tem načinu so: 
- denarna vplačila, 
- obračunani, toda neizplačani del osebnih dohodkov po 
poravnavi davkov in prispevkov iz osebnih dohodkov, če se 
zaposleni s tem strinja, 
- vplačila v podjetje za nakup delnic pred preoblikovanjem, 
- zamenjava obveznic ali drugih vrednostnih papirjev v del- 
nice, če se organ upravljanja podjetja s tem strinja in če tako 
odloči imetnik vrednostnega papirja. 
Kupci navadnih delnic vplačujejo kupnino v podjetju. Podjetje 
kupnino v gotovini nakaže skladu pred vpisom preoblikovanja 
v sodni register. 
Podjetje za nakup navadnih delnic ne sme dajati kreditov ali 
kakršnih koli jamstev. 

23. člen 
Odkupljiva prednostna delnica : 
- se glasi na ime sklada, 
- je prenosljiva samo s soglasjem podjetja, 
- je kumulativna, 
- je participativna (če dividenda navadne delnice presega 
fiksno dividendo, daje participativna prednostna delnica 
enako dividendo kot navadna delnica ), 
- se izda v nominalni vrednosti 100 ECU, 
- ne daje glasovalne pravice, 
- daje fiksno dividendo v višini 2 % letno, 
- daje ob stečaju ali likvidaciji pravico do poplačila 
sorazmerne vrednosti delnice pred izplačilom navadnih 
delnic. 

24. člen 
Podjetje lahko v 5 letih po preoblikovanju deloma ali v celoti 
odkupi odkupljive prednostne delnice po njihovi nominalni 
vrednosti, povečani za neizplačane dividende. 
Odkupljene delnice se umaknejo in razveljavijo. 

25. člen 
Imetnik odkupljive prednostne delnice ima pravico prodati 
vse odkupljive prednostne delnice nazaj zaposlenim, ti pa jih 
morajo odkupiti v primeru: 
- če se podjetje pripoji ali spoji z drugim podjetjem ali razdeli 
na več podjetij, 
- če podjetje dve leti zaporedoma ne odkupi predpisanega 
števila odkupljivih prednostnih delnic, 
- če več kot 40% navadnih delnic preide v roke tujih fizičnih 
ali pravnih oseb, 
- če podjetje dve leti zaporedoma ne plača dividende na 
odkupljive prednostne delnice. 

26. člen 
Če podjetje vsako leto po zaključnem računu ne odkupi vsaj 
20 % skupnega števila odkupljivih prednostnih delnic, ali ne 
odkupi vseh v primeru iz prejšnjega člena, lahko postanejo 
neodkupljene prednostne delnice navadne delnice iz 13. 
člena tega zakona in se razdelijo v skladu z 37.členom tega 
zakona. 

2. Neposredna ali javna prodaja podjetja 
27. člen 

Srednje in malo podjetje se proda z javno prodajo, izjemoma 
pa se proda tudi z neposredno prodajo tako, da Agencija na 
predlog podjetja odloči o neposredni prodaji. 
Postopek javne ali neposredne prodaje začne organ upravlja- 
nja srednjega in malega podjetja, po tem, ko namero prijavi 
agenciji oziroma ga izvede agencija v primeru iz 19. člena 
tega zakona. 
Pogodbo o prodaji sklene Sklad na podlagi predhodnega 
soglasja agencije. 
Kupnina gre skladu. 

28. člen 
Neposredna prodaja podjetja se opravi kot celotna ali delna 
prodaja podjetja znanemu kupcu na podlagi opravljenega 
vrednotenja podjetja po pooblaščenih ocenjevalcih. 

29. člen 
Agencija predpiše pogoje in postopek za pridobitev licence za 
ocenjevanje vrednosti podjetij. 

30. člen 
Javna prodaja podjetja se opravi kot celotna ali delna prodaja 
podjetja domačim ali tujim osebam na podlagi javnega raz- 
pisa z zbiranjem ponudb, na javni dražbi in z javno prodajo 
delnic. 
Agencija predpiše obvezna navodila o načinu izvedbe prodaje 
podjetja. 

31. člen 
Pri prodaji dela delnic podjetja se preostale delnice prenesejo 
na sklad, na način, določen v 2. in 3. odstavku 13. člena. 

32. člen 
Podjetja ali njegovega dela ni mogoče prodati pod njegovo 
knjižno vrednostjo, razen z dovoljenjem agencije. 

3. Prodaja podjetja s prodajo vseh sredstev in prenehanjem 

Kadar se prodaja opravi kot prodaja vseh sredstev, gre kup- 
nina skladu, obveznosti podjetja se prenesejo na sklad, 
podjetje pa preneha poslovati in se izbriše iz sodnega regi- 
stra. 
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Sklad sklene pogodbo po predhodnem soglasju agencije. 
Podjetje preneha z dnem, določenim s pogodbo o prodaji 
sredstev. 
Z dnem prenehanja poslovanja podjetja nastopijo za delavce 
podjetja enake pravne posledice kot po začetku stečajnega 
postopka. S pogodbo o prodaji podjetja se lahko določijo 
pravice delavcev, da se zaposlijo pri kupcu ali drugje, ter 
druge pravice. 

34. člen 
Sklad pošlje pogodbo o prodaji sredstev registrskemu 
sodišču, ki izbriše podjetje iz sodnega registra in objavi izbris 
v Uradnem listu Republike Slovenije na stroške sklada. 

Prestrukturiranje podjetij 
35. člen 

Pred razdelitvijo delnic iz 37. člena tega zakona Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije določi podjetja, pri katerih se 
izvede konverzija dolgov in druga prestrukturiranja (finančno 
prestrukturiranje). 
Finančno prestrukturiranje izvede organ, ki ga določi posebni 
zakon. 

IV. RAZPOLAGANJE Z DELNICAMI, PRENEŠENIMI NA 
SKLAD 

36. člen 
Sklad je pooblaščen, da upravlja delnice in druge vrednostne 
papirje, ki jih pridobi v postopkih preoblikovanja. 
Dokler sklad delnic ne prenese na upravičence iz 37. člena, 
upravlja podjetja, katerih delnice ima in nadzoruje njihovo 
delo v sorazmerju s številom delnic, ki jih ima v posameznem 
podjetju in lahko zahteva revizijo poslovanja podjetja. 
Za imenovanje upravnih odborov v podjetjih iz prejšnjega 
odstavka se pri skladu oblikuje poseben svet, v katerega 
imenujejo po dva predstavnika Izvršni sveta Skupščine Repu- 
blike Slovenije, GZS, sindikatov, Univerze ter po en predstav- 
nik agencije in sklada. 

Dokler sklad delnic ne prenese na upravičence iz 37.člena 
oziroma dokler ne proda delnic, ki mu ostanejo po razdelitvi, 
lahko pridobi iz naslova razdeljenega dobička,ki mu pripada 
na podlagi sklepa organa upravljanja podjetja, le 5% svojega 
dobička, preostali del dobička pa se reinvestira v podjetje kot 
trajna vloga sklada. 

Prenos delnic na sklade 
37. člen 

Sklad delnice podjetij razdeli in neodplačno izroči v skladu 
s tem členom naslednjim upravičencem: 
- Slovenskemu odškodninskemu skladu 15% delnic vsakega 
podjetja, ki jih pridobi v postopkih preoblikovanja, 
- novonastalim investicijskim družbam (v nadaljevanju: inve- 
sticijske družbe) v skladu s tem zakonom in zakoni, ki urejajo 
te investicijske družbe, 
- pokojninskim skladom 20% delnic vsakega podjetja, ki jih 
sklad pridobi v postopkih preoblikovanja. 
Sklad investicijskim družbam prenese 35% vrednostnih papir- 
jev, ki jih je pridobil v postopkih preoblikovanja, v skladu 
s navodili, ki jih bo izdala agencija. 
Sklad ne sme na posamezno investicijsko družbo prenesti več 
kot 15% delnic posameznega podjetja. 

38. člen 
Sklad je dolžan prodati vse vrednostne papirje, ki mu ostanejo 
po razdelitvi do 31.12.1996, v nasprotnem primeru jih sklad 
prenese na druge finančne institucije v skladu z navodilom, ki 
ga izda agencija. 

39. člen 
Prodajo delnic iz prejšnjega člena izvede Sklad ali za to 
pooblasti drugo pravno osebo. 
Pri ocenjevanju ponudb v postopku prodaje Sklad ugotovi 
boniteto ponudnikov. 

Sklad po potrebi naroči oceno vrednosti podjetja po pooblaš- 
čenih ocenjevalcih, izvede pogajanja in sprejme odločitev 
o prodaji. 

Sklad je dolžan obravnavati vsako ponudbo, ki prispe za 
nakup delnic, ki jih sklad lahko prodaja in mora o njej odločiti 
v roku 6 mesecev, kadar je ponujena kupnina višja od knjižne 
vrednosti delnic. 
Če Sklad oceni, da so možne konkurenčne ponudbe, lahko 
podaljša rok iz prejšnjega odstavka na eno leto. 

40. člen 
Dokler Sklad ne razdeli v skladu z 37. oziroma ne proda 
v skladu z 39. členom tega zakona delnic, s katerimi razpo- 
laga, lahko vsaka investicijska družba in skladi, ki imajo 
najmanj 10 % delnic posameznega podjetja, imenujejo enega 
člana upravnega odbora tega podjetja. 
Ko sklad preostale delnice proda ali prenese na druge 
finančne organizacije, se upravljanje uredi s statutom po- 
djetja. 

41. člen 
Investicijske družbe so delniške družbe, ureje s posebnim 
zakonom. Ustanovijo se najkasneje v roku 6 mesecev po 
uveljavitvi tega zakona. 
Odškodninski sklad se ustanovi najksneje v treh mesecih po 
uveljavitvi taga zakona, v skladu s posebnim zakonom. 
Pokojninski skladi se ustanovijo v skladu s posebnim zako- 
nom najkasneje v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

V. NEODPLAČNA RAZDELITEV DELNIC INVESTICIJSKIH 
DRUŽB DRŽAVLJANOM REPUBLIKE SLOVENIJE 

42. člen 
Delnice investicijskih družb, razen pokojninskih skladov, se 
neodplačno razdelijo vsem fizičnim osebam, ki so na dan 25. 
6. 1991 polnoletni in imajo na ta dan državljanstvo Republike 
Slovenije, pri čemer se upošteva tudi delovna doba, v skladu 
z zakonom. 
Delnice investicijskih družb eno leto od razdelitve niso preno- 
sljive. Po tem roku so prosto prenosljive med domačimi in 
tujimi osebami v skladu z zakonskimi predpisi. 

VI. AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRIVATIZACIJO 
43. člen 

Agencija opravlja strokovne in tehnične posle v procesih 
lastninskega preoblikovanja in privatizacije podjetij ter izvaja 
druga javna pooblastila v skladu z zakonom. 
Pristojnosti, pravice, obveznosti in odgovornosti agencije bo 
uredil poseben zakon. 
Odločbe, ki jih izda agencija v postopkih preoblikovanja, so 
dokončne. 

VII. SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ 
44. člen 

Sklad je finančna organizacija, ki upravlja in razpolaga 
v skladu s tem zakonom z delnicami in drugimi vrednostnimi 
papirji, ki jih pridobi v postopkih preoblikovanja po zakonu. 
Sklad izbira in imenuje člane upravnih odborov v podjetjih, 
katerih delnice so v njegovem upravljanju in razpolaganju, 
v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo upravljanje kapital- 
skih družb in tem zakonom. 
Pristojnosti, pravice, obveznosti in odgovornosti sklada se 
uredijo s posebnim zakonom. 

VIII. UPORABA SREDSTEV IZ LASTNINSKEGA 
PREOBLIKOVANJA IN PRIVATIZACIJE 

45. člen 
10% vsake kupnine, ki jo dobi sklad ob prodaji malih podjetij, 
prenese sklad na odškodninski sklad,20% pa ne pokojninske 
sklade. 
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Likvidna sredstva in prihodke iz vrednostnih papirjev, ki jih 
sklad pridobi v postopkih preoblikovanja in privatizacije, se 
po zaključnem računu sklada prenesejo na Republiko Slove- 
nijo. 

IX. SLOVENSKI ODŠKODNINSKI SKLAD 
46. člen 

Slovenski odškodninski sklad je finančna organizacija, usta- 
novljena za poravnavo pravnomočno priznanih zahtevkov iz 
postopkov denacionalizacije. 
Slovenski odškodninski sklad pridobi 15% delnic vsakega 
posameznega podjetja, ki jih nanj prenese sklad po 37. členu 
in 10% kupnine malih podjetij po 45. členu tega zakona. 
Druge vire sredstev, organiziranost, pristojnosti, pravice in 
obveznosti Slovenskega odškodninskega sklada se uredi 
s posebenim zakonom. 

X. LIKVIDACIJA IN STEČAJ 
47. člen 

V primeru likvidacije ali stečaja podjetja pred njegovim last- 
ninskim preoblikovanjem se po končanih postopkih preosta- 
nek premoženja v sorazmerju družbenega kapitala v trajnem 
kapitalu podjetja, prenese na sklad. 

XI. UPORABA ZAKONSKIM DOLOČB 
48. člen 

Podjetja, ki poslujejo s tujim kapitalom ali kot mešana 
podjetja do dneva uveljavitve tega zakona na podlagi veljav- 
nih pogodb o skupnih vlaganjih s tujci, se morajo lastninsko 
preoblikovati najkasneje v roku dveh let po uveljavitvi tega 
zakona s soglasjem tujega vlagatelja. Po preteku tega roka se 
preoblikovanje izvede po tem zakonu. 

49. člen 
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na delnice v delniških 
družbah, se smiselno uporabljajo tudi za deleže v družbah 
z omejeno odgovornostjo, kadar se podjetje preoblikujejo 
v tako družbo. 

V aktu, ki ureja preoblikovanje na način delavskega odkupa 
pri majhnih podjetjih, se lahko določi, da za prenos deležev 
v družbi z omejeno odgovornostjo ni potrebna privolitev vla- 
gateljev oziroma družbenikov. 

50. člen 
Ta zakon se uporablja za vsa podjetja, ki so registrirana na 
območju Republike Slovenije. 
Podjetje z večinskim družbenim kapitalom lahko prenese svoj 
sedež oziroma izvede takšno statusno spremembo, ki pomeni 
prenos dela podjetja iz Republike Slovenije, le s soglasjem 
pristojnega upravnega organa. 

51. člen 
Vsako preoblikovanje podjetja po tem zakonu se vpiše v sodni 
register. 
Sodišča po uradni dolžnosti vpišejo preoblikovanje velikih 
podjetij v delniške družbe v 90 dneh po uveljavitvi tega za- 
kona. 
Velika podjetja so dolžna v 60 dneh po vpisu preoblikovanja 
sodišču predložiti statut delniške družbe. 
Listina, ki je podlaga za vpis preoblikovanja srednjega in 
malega podjetja v sodni register, mora imeti sestavine akta 
o ustanovitvi družbe, v katero se podjetje preoblikuje. 

XII. KAZENSKE DOLOČBE 
52. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 din se kaznuje za gospo- 
darski prestopek podjetje: 
- če v nasprotju z 1. odstavkom 7. člena tega zakona ne 
popiše ali ne označi sredstev, ki so predmet zahteve za zava- 
rovanje, jih ne uporablja kot dober gospodar ali pa jih odtuji 
ali da v najem, 
- če v nasprotju z 2. odstavkom 13. člena tega zakona ne izda 
za obstoječi družbeni kapital navadne delnice skladu, 

- če v nasprotju z 2. odstavkom 16. člena tega zakona ob 
preoblikovanju ne prenese na sklad 30 % od vseh izdanih 
delnic v obliki navadnih delnic, 
- če v nasprotju z 2. odstavkom 22. člena podjetje ne nakaže 
kupnine skladu pred vpisom preoblikovanja v sodni register. 
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 din se kaznuje tudi odgo- 
vorna oseba pravne osebe, ki je storila dejanje po tem členu. 

53. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 75.000 din se kaznuje za gospo- 
darski prestopek podjetje: 
- če v nasprotju z 2. odstavkom 50. člena tega zakona 
prenese svoj sedež oziroma izvede takšno statusno spre- 
membo, ki pomeni prenos dela podjetja iz Republike Slove- 
nije brez soglasja pristojnega organa, 
- če ima večinski družbeni kapital in v nasprotju z 1. odstav- 
kom 54. člena tega zakona brez soglasja agencije kakorkoli 
razpolaga s sredstvi večje vrednosti, 
- če v nasprotju z 3. odstavkom 54. člena tega zakona ne 
uskladi lastninskih razmerij s tem zakonom. 
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 din se kaznuje odgovorna 
oseba pravne osebe, ki stori katerokoli dejanje iz tega člena. 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
54. člen 

Dokler se podjetje z večinskim družbenim kapitalom ne preo- 
blikuje v skladu s tem zakonom, lahko prodaja, vlaga ali 
kakorkoli razpolaga s sredstvi večje vrednosti samo s pred- 
hodnim soglasjem agencije, kadar to presega okvir rednega 
poslovanja podjetja. 
Šteje se, da so sredstva večje vrednosti, če ena ali več manjših 
transakcij v obračunskem letu presega vrednost 250.000 DEM 
ali 10 % knjižne vrednosti družbenega kapitala. 

55. člen 
Podjetja, ki so se preoblikovala v kapitalske družbe z izdajo 
internih delnic oziroma potrdil o deležih po zakonu o družbe- 
nem kapitalu (Uradni list SFRJ, št. 84/89 in 46/90), morajo 
uskladiti lastninska razmerja s tem zakonom v devetih mese- 
cih po uveljavitvi tega zakona in o tem obvestiti agencijo 
v naslednjih tridesetih dneh. 
Imetnik internih delnic ali deležev ima pri uskladitvi po določ- 
bah tega člena pravico do povračila vplačanega zneska inter- 
nih delnic, indeksiranega za spremebo tečaja ECU nasproti 
tečaju dinarja od dneva vplačila do dneva vračila, če ne želi ali 
ne more ostati delničar po tem zakonu. 
Srednja in mala podjetja iz prvega odstavka tega člena in 
srednja in mala podjetja, ki so se do uveljavitve tega zakona 
že dokapitalizirala na podlagi vlaganj zaposlenih lahko, če se 
preoblikujejo po metodi delavskega odkupa, te delnice ali 
deleže obravnavajo kot vplačila za nakup delnic po tem 
zakonu. Vplačani zneski se indeksirajo za spremebo tečaja 
ECU nasproti tečaju dinarja ter obrestujejo z obrestno mero, 
ki velja za obveznice Republike Slovenije prve emisije in to od 
dneva prvega vplačila do dneva podpisa akta o delavskem 
odkupu. 

56. člen 
Podjetja, kamor so druge pravne osebe po zakonu o združe- 
nem delu združile, vložile ali prenesle sredstva z obveznostjo 
vračanja sredstev ali udeležbo na dobičku, morajo ob preobli- 
kovanju po tem zakonu ta razmerja urediti s pogodbo. 
Pravne osebe, ki poslujejo z družbenim kapitalom in ki so jih 
ustanovili delovni ljudje in civilne pravne osebe po zakonu 
o ustanavljanju delovnih organizacij, ki jih ustanovljajo 
delovni ljudje in civilne pravne osebe (Uradni list SRS, št. 17/ 
88), se preoblikujejo po tem zakonu v kapitalske družbe, tako 
da ustanovitelj take pravne osebe postane lastnik družbe, če 
iz akta o ustanovitvi take pravne osebe izhaja, da so bila vsa 
sredstva za njeno ustanovitev in delovanje lastna sredstva 
ustanovitelja. Za vpis preoblikovanja v sodni register predloži 
podjetje samo akt o preoblikovanju. 

57. člen 
Podjetja, ki so se statusno preoblikovala in ki so se na novo 
ustanovila od 1.1.1991 do dneva uveljavitve tega zakona za 
presojo velikosti podjetja uporabijo otvoritveno bilanco. 
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58. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o druž- 
benem kapitalu (URL SFRJ št. 84/89 in 46/90) in 36. člen 
zakona o podjetjih (URL SFRJ št. 77/88, 40/89, 46/90 in 61/90), 
145.b člen zakona o podjetjih pa se ne uporablja za družbena 
in mešana podjetja za razpolaganje z družbenim kapitalom. 

59. člen 
Roki iz tega zakona začnejo teči v treh mesecih po uveljavitvi 
zakona 60. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 
i. 

Na zasedanju dne 19. in 20. marca 1991 so Zbori Skupščine 
Republike Slovenije obravnavali osnutek zakona o privatiza- 
ciji. Vsi trije zbori so sprejeli sklep, da se osnutek zakona 
sprejme in naj Izvršni svet Skupščine Repubike Slovenije 
pripravi predlog zakona ob upoštevanju vseh pripomb, pred- 
logov in mnenj delovnih teles in zborov ter pripomb iz raz- 
prave delegatov na sejah zborov. 
Obravnavana in upoštevana so bila stališča in pripombe 
poslancev skupščine na sejah zbora, odbora za splošno 
gospodarske zadeve, komisije za strategijo nacionalnega in 
regionalnega razvoja, komisije za spremljanje preobrazbe 
družben in zadružne lastnine, komisije za denacionalizacijo, 
komisija za celovito proučitev okoliščin posledic in pojavov 
oškodovanja družbenega premoženja, zakonodajno pravne 
komisije Skupščine Slovenije, Zveze svobodnih sindikatov in 
drugih sindikalnih organizacij in združenj, poslanskih klubov, 
Gospodarske zbornice Slovenije, posameznih znanstvenih in 
drugih javnih delavcev, številnih organizacij in posameznikov, 
ki so sodelovali v javni razpravi. 

II. 
Predlagatelj je pri pripravi predloga proučil vse pripombe iz 
skupščinske razprave in tudi druge pripombe, ki jih je v tem 
času sprejel. Ugotovil je, da se pripombe delijo na konkretne 
pripombe in predloge k obstoječemu zakonu in tiste, ki se 
nanašajo na konceptualno zasnovo in vsebino zakona. Sled- 
nje je ponovno proučil tudi Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije in se z njimi strinjal. 
Vse pripombe, ki se ne strinjajo v celoti z vsebinsko zasnovo 
osnutka zakona o privatizaciji, gredo v smer, da se pri privati- 
zaciji na Slovenskem vključi kot pomemben element tudi 
brezplačna razdelitev družbenega kapitala med državljane. 
V podporo teh zahtev se navajajo pravice iz minulega dela, 
pravičnost enakomerne razdelitve premoženja med vse, mož- 
nosti za hiter razvoj borze vrednostnih papirjev, ustvarjanje 
politične podpore procesom privatizacije in podobno. Predla- 
gatelj je štel, da so te zahteve utemeljene in jih je potrebno 
vgraditi v vsebinsko zasnovo zakona. 
Predlagatelj ni mogel upoštevati želja po popolni razdelitvi 
družbenega kapitala med državljane Slovenije. Upravljanje 
majhnih podjetij s strani številnih institucionalnih lastnikov je 
nesmiselno, neposredna razdelitev družbenega kapitala 
zaposlenim v podjetjih pa bi bila izjemno krivična. Zato je 
odplačni način privatizacije še vedno eno od programskih 
izhodišč. 
Predlagatelj je pretehtal ekonomske in strukturne posledice 
delne razdelitve družbenega kapitala in se zanjo odločil pri 
velikih in delno pri srednje velikih podjetjih, kar predstavlja 
63.8 % vrednosti družbenega kapitala podjetij, ki se bodo 
olastninila po predlogu zakona in 37.1 % družbenega kapitala 
celotnega gospodarstva. Predlagatelj se zaveda zahtevnosti 
operacije razdelitve in je takšno brezplačno razdelitev razde- 
lal na način, ki bo dolgoročno omogočala državljanom Repu- 
blike Slovenije investicijsko varčevanje prek investicijskih 
družb. S tem bi izboljšali finančni sistem v Republiki Sloveniji, 
kar bi koristilo tako gospodarstvu kot državljanom oziroma 
gospodinjstvom. Investicijske družbe bodo predstavljali alter- 
nativo financiranja prek komercialnih bank in alternativo hra- 
njenja denarja v komercialnih bankah. Razdelitev med držav- 
ljane bo izvedena prek investicijskih oz.vzajemnih družb 
(skladov), s čemer bodo izravnane tudi razlike, ki nastajajo 
med vrednostjo posameznih podjetij, ki niso vedno tržni 
rezultat uspešnosti delavcev v podjetjih. 
Vzajemni sklad je v svetu zasebna nebančna finančna institu- 
cija, ki ima delnice in obveznice večjega števila podjetij. 
Skladi prejemajo dividende in obresti teh delnic in obveznic. 
Po določenem obdobju lahko sklad spremeni svoj portfolijo 

sredstev s kupovanjem in prodajanjem delnic in tako pridobi 
kapital. V razvitih tržnih gospodarstvih investicijske sklade 
sklade uporabljajo zasebni investitorji, da prek njih zbirajo 
denar za nakup deležev v podjetjih. Dohodke in dobičke iz teh 
deležev pa izplačujejo lastnikom, gospodinjstvom oziroma 
državljanom, ki so delničarji tega sklada. Upravitelji sklada pa 
dobijo delež tega prihodka, kar jim daje spodbudo za vzdrže- 
vanje profitabilnega portfolija. 
V razvitih zahodno industrijskih deželah (ZDA in Zvezna 
Republika Nemčija) skladi postajajo pomembni kanali za 
kanaliziranje hranilnih vlog v investicijske vloge, posamezniki 
pa imajo večjo priložnost za različno nalaganje sredstev in ne 
le za nalaganje denarja v komercialne banke in pridobivanje 
obresti. Tako skladi postajajo alternativa financiranja prek 
komercialnih bank. 
Predlog zakona vzpostavlja mehanizem in kriterije razdelitve 
delnic na široke sloje prebivalstva, hkrati pa z razdelitvijo na 
odškodninski in pokojninske sklade omogoča tudi takojšen 
aktivni vpliv teh lastnikov na poslovanje podjetij. Funkcija in 
mehanizem delne razdelitve nima le politične konotacije, tem- 
več je v funkciji, da se v gospodarsko strukturo vključi čim 
širši krog državljanov Slovenije, sprva kot pasivnih nato pa 
kot aktivnih investitorjev in s tem zagotovi zdrav vpliv zuna- 
njih lastnikov na poslovanje in učinkovitost podjetij, kar 
ostaja temeljni cilj in s tem motiv privatizacije. 
Mehanizem delne razdelitve je vsebinsko vgrajen v zakon na 
način institucionalnega olastninjenja podjetij z možnostjo 
takojšnjega nadzora s strani institucionalnih in dejanskih 
lastnikov. S tem bi bil odstranjen tudi očitek, pogosten v javni 
razpravi, o možnih malverzacijah in nenadzorovanih transak- 
cijah. S tem bi bila dana tudi možnost direktnega instituci- 
onalnega nadzora, da se preprečijo zlorabe, dobri gospodar- 
stveniki pa zaščitijo pred neupravičenimi očitki. 
Na podlagi predloga zakona naj bi se delnice velikih in sred- 
nje velikih slovenskih podjetij, ki se preoblikujejo v delniške 
družbe, prenesejo na Sklad Republike Slovenije za razvoj 
zaradi razdelitve teh delnic in prenos na investicijske in druge 
družbe (sklade) . Trideset procentov delnic, prenešenih na 
razvojni sklad, se prenese na investicijske družbe, del pa na 
pokojninske sklade in odškodninski sklad. Iz sredstev novou- 
stanovljenih investicijskih družb bo vsak polnoleteni Slove- 
nec glede na svojo delovno dobo (minulo delo) pridobil nekaj 
delnic v eni ali več na novo oblikovanih investicijskih družbah. 

Eden od namenov zakona je spodbuditi obstoj zunanjega 
lastništva v velikih podjetjih, saj izkušnje zahodnih korporacij 
kažejo, da so velika podjetja bolj uspešna in imajo večji 
dostop do finančnih trgov, če imajo nekaj zunanjih lastnikov. 
Skladi, kjer združujejo investicijska sredstva državljani lahko 
zahtevajo, da se vodstvo podjetja zamenja, če podjetje slabo 
posluje , s čemer se krepi uspešnosti managementa. Skladi 
bodo udeleženi na dobičku iz delnic in drugih vrednostnih 
papirjev podjetij, pri čemer bodo državljani kot delničarji 
investicijslih družb oz skladov udeleženi pri dohodku iz 
podjetij. V kasnejših fazah, ko se bo razvil tudi trg vrednostnih 
papirjev, bi prišlo tudi do aktivnejšega vključevanja investitor- 
jev prek investicijskih družb oz.skladov, s čimer bi izboljšali 
finančni sistem Slovenije. 
Predpisi, ki bodo urejali ustanovitev in delovanje investicij- 
skih družb so v pripravi in v začetku zakonodajnega postopka. 
Zato bo prišlo do časovnega zamika med uveljavitvijo zakona 
in razdelitvijo na investicijske družbe in nato med državljane 
ter ekonomskimi učinki delovanja investicijskih skladov. Zato 
morajo biti izpolnjeni siceršnji širši pogoji, ki omogočajo 
normalno vzpostavljanje finančnega trga (zakon o podjetjih in 
oziroma družbah, zakon o vrednostnih papirjih in delovanju 
trga vrednostnih papirjev), ki jih vlada pripravlja in jih bo 
v kratkem predložila v obravnavo Skupščini Republike Slove- 
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nije. Predlog zakona ne posega v tehnično izvedbo razdelitve, 
določa pa mehanizem in kriterije za razdelitev delnic, ki jih 
ima v upravljanju razvojni sklad do prenosa na sklade oziroma 
investicijske družbe. 
V delu, ko ni predvidena razdelitev, pa predlagatelj ohranja 
osnovne koncepte privatizacije, ki jih je vlada že opredelila 
v svojih programskih izhodiščih, vendar prilagojeno in spre- 
menjeno novi vsebini razdelitve primerno. Ohranjen je način 
odplačne privatizacije, ki omogoča popolni ali delni nakup 
podjetja prek delavskega odkupa ter neposredne ali javne 
prodaje podjetij ter prodaje podjetij s prodajo vseh sredstev in 
prenehanja podjetja. To velja za tisti del družbenega kapitala 
v srednjih in malih podjetjih, ki ni namenjen prenosu na Sklad 
Republike Slovenije za razvoj z namenom brezplačne razdeli- 
tve delnic investicijskim družbam oziroma državljanom Repu- 
blike Slovenije. Enako velja za tisti del družbenega kapitala 
velikih in srednjih podjetij, ki bo prenešen v Sklad in z njim 
razpolaga. 
Vse metode privatizacije so nadzorovane, saj je potrebno 
pridobiti soglasje Agencije Republike Slovenije za privatiza- 
cijo k posamezni metodi preoblikovanja. V prehodnih in konč- 
nih določbah zakona pa je predviden tudi nadzor nad vsemi 
možnimi transakcijami v času do uveljavitve zakona. 
Predlagatelj tudi ne opušča principa decentralizirane privati- 
zacije, saj predvsem v malih in srednjih podjetjih dopušča 
izbiro posameznih metod in omogoča relativno samostojnost 
podjetij in managementa, s čimer se želi izkoristiti prednosti 
odločitev samih podjetij ter s tem zagotoviti večjo ekonomsko 
učinkovitost. 
Predlagatelj pa v skladu s pripombami in predlogi, izraženimi 
v javni razpravi spreminja odnos do procesa privatizacije, 
tako da na eni strani poenostavlja te procese predvsem pri 
velikih podjetjih in skrajšuje roke za lastninsko preoblikova- 
nje oziroma privatizacijo podjetij. Proces privatizacije naj 
omogoči čim hitrejše preoblikovanje dosedanjih družbenih 
podjetij v trgovinske družbe. Predlagatelj je te pripombe in 
predloge upošteval in jih vgradil v vsebino celotnega zakona. 
Zaradi tega so tudi opuščene tiste rešitve iz osnutka, ki so 
v nasprotju z navedenimi principi in navzkriž z vsebinsko 
sprejetimi predlogi delne razdelitve (npr.: avtonomne 
metode). V vsem ostalem je predlagatelj sledil rešitvam iz 
osnutka in jih na podlagi konkretnih pripomb in predlogov 
bodisi dopolnil ali spremenil brez bistvenih vsebinskih pose- 
gov v njihovo vsebino. 
Predlog zakona sodi v sklop zakonov, s katerimi se ureja 
lastništvo in preoblikovanje dosedanje družbene lastnine 
v lastnino z znanimi lastniki. Zakonske rešitve so usklajene 
z drugimi vzporednimi zakoni, ki jih je predlagatelj vzporedno 
predložil v obravnavo Skupščini Republike Slovenije, tako da 
bi v celoti omogočil preoblikovanje družbene lastnine ter njen 
prehod v lastnino znanih lastnikov. 
V nadaljevanju obrazložitve predlagatelj pojasnjuje konkretne 
zakonodajne rešitve ter pripombe in predloge, ki jih je sprejel 
ali zavrnil. 
K naslovu zakona: Predlagatelj je upošteval pripombe 
Gospodarske zbornice Slovenije, da je predmet zakona pred- 
vsem lastninsko preoblikovanje podjetij, privatizacija pa 
končni cilj in temu sledi tudi sam naslov zakona. 
K uvodnim določbam: Predlagatelj je proučil opozorilo zako- 
nodajno pravne komisije Skupščine Republike Slovenije, naj 
se pravno opredelijo tisti pojmi, ki jih zakon prvič uvaja 
v pravni sistem, in se s pripombo strinja. Zaradi kompleksno- 
sti zakona in jasnejšo uporabo zakona pa so tako opredeljeni 
pojmi vsebinsko opredeljeni v samem členu, ne pa v uvodnih 
določbah. 
K 2.členu: Ta zakon se neposredno ne nanaša na tista 
podjetja, ki so se že preoblikovala oziroma, ki se zaradi 
specifičnossti ureditve posebnih interesov preoblikujejo, 
olastninijo in privatizirajo v skladu z drugimi zakoni.Te 
zakone je predlagatelj hkrati predložil v obravnavo Skupščini 
Republike Slovenije ali pa so že sprejeti. S tem je predlagatelj 
sledil predlogom iz razprave, da je potrebno olastniniti druž- 
beni kapital v celoti in brez izjem, tako da ne bomo več 
govorili o družbeni lastnini. 
K 3. členu: Opravljene so redakcijske spremembe tako da je 
jasno opredeljeno, kdo so naslovljenci zakona oz. kaj je 
družbeni kapital. 

V skladu s predpisi, ki urejajo usodo kmetijskih zemljišč in 
gozdov, ki se podržavijo in prenesejo v sklad kmetijskih zem- 
ljišč je v 4. odstavku določeno, da se za njihovo vrednost 
zmanjša družbeni kapital. Uporaba in upravljanje pa se veže 
na koncesijo in s tem omogoči ustrezno gospodarjenje dose- 
danjih subjektov, ne glede na lastnino. 
K II. poglavju - Zaščita pravic bivših lastnikov in njihovih 
dedičev (4. do 11. člen): Predlagatelj je ohranil sistem rezer- 
vacij, ki so ga v skupščinski razpravi zagovarjali predstavniki 
razlaščenih lastnikov. Sistem rezervacij je vsebinsko dodelan 
tako, da se rezervacije razlikujejo, kadar se zahtevek nanaša 
na varovanje vračila stvari v naravi ali kadar se zahtevek 
nanaša na vračilo kapitala oziroma delnic podjetij. V prvem 
primeru (7. člen) se stvari popišejo in označijo, in jih ni 
mogoče odtujiti ali dati v najem, v drugem primeru pa se 
rezervacija opravi s prenosom navadnih delnic v ocenjeni 
višini zahtevka na odškodninski sklad (10. člen). 
Zakon ureja le postopek zavarovanja zahtevkov bivših lastni- 
kov do tistih podjetij, ki se preoblikujejo po tem zakonu, pri 
čemer je Agencija Republike Slovenije za privatizacijo o zah- 
tevkih obvešča podjetja. Delno je upoštevana pripomba, da je 
rok za nekdanje lastnike za prijavo zahtevkov prekratek, in je 
rok podaljšanja 90 dni, ki pa teče za vsa podjetja naenkrat. To 
je tudi v skladu s temeljnim načelom hitrosti privatizacije. 
Varstvo pravic bivših razlaščencev je popolnejše, saj podjetje 
v času do priglasitve zakteve za zavarovanje oziroma v času 
pogajanj za dosego eventualnega sporazuma ne sme nadalje- 
vati s postopki preoblikovanja. 
Agencija pri zahtevi za zavarovanje za stvari v naravi vodi 
evidenco o teh zahtevah, podjetje pa v svojih knjigah zabeleži, 
da je na teh stvareh zavarovanje zahtevka bivšega lastnika. 
Podjetje stvar nemoteno uporablja naprej in po pravnomočni 
odločbi o denacionalizaciji stori s to stvarjo v skladu z od- 
ločbo. 
O zahtevku za denacionalizacijo bo meritorno odločal organ, 
ki ga bo določil zakon o denacionalizaciji. Z njim so tudi sicer 
usklajene zakonske rešitve. 
K III. poglavju - Lastninsko preoblikovanje podjetja (10. do 
35. člen): Predlagatelj je združil definicijo lastninskega preo- 
blikovanja in metode lastninskega preoblikovanja v enotno 
poglavje v skladu z vsebinskimi spremembami, na podlagi 
katerih je upošteval pripombe in predloge za neodplačno 
razdelitev delnic. Zaradi tega so podjetja v Republiki Sloveniji 
razdeljene v različne kategorije (12. člen) na kar se navezujejo 
metode možnega preoblikovanja. Te se lahko med seboj tudi 
prepletajo, vedno pa se nanašajo le na tisti del družbenega 
kapitala, ki še ni olastninjen, in ki predstavlja vrednostno 
izhodišče za preoblikovanje. 
K 10. členu: Upoštevane so pripombe predvsem zakonodajno 
pravne komisije in je zato določilo redakcijsko spremenjeno 
tako, da je vsebina jasno in točno opredeljena. 
K 11. členu: Metode preoblikovanja so vsebinsko pa tudi 
terminološko usklajene tako, kot to odgovarja vsebini zakona. 
K 12. členu: Glede na vsebinsko spremembo so metode 
preoblikovanja odvisne od velikosti podjetja. Kriteriji so dolo- 
čeni na podlagi analize strukturnih posledic preoblikovanja iz 
analize zaključnih računov za leto 1990. 
Ne glede na postavljene kriterije pa se med velika podjetja 
upoštevajo tudi veliki poslovni sistemi (holdingi), ki so nastali 
na podlagi vzajemnih povezav brezplačnih prenosov po 145.g 
členu (prve novele zakona o podjetjih, Ur. list SFRJ št. 40/89) 
oziroma v skladu s 145. b členom (novela zakona o podjetjih, 
Ur. list SFRJ št. 61/90). Predlagatelj je upošteval predloge, da 
je zaradi odsotnosti pravega ekonomskega lastnika in velike 
kapitalske koncentracije v takšnih podjetjih potreben direkten 
nadzor nad posameznimi transakcijami v procesih privatiza- 
cije. Takšen režim pa že velja za velika podjetja. Zaradi tega 
predlagatelj tudi opušča začasno skrbništvo kot poseben 
inštitut, ki je bil predviden v osnutku, saj to ni več potrebno. 
K poglavju A - Lastninsko preoblikovanje velikih podjetij 
(13. do 15. člen): Velika podjetja se preoblikujejo po samem 
zakonu v delniške družbe in izdajo v Skladu Republike Slove- 
nije za razvoj navadne delnice z namenom, da jih ta prenese 
na investicijske družbe z namenom neodplačne razdelitve 
državljanom po 42. členu predloga zakona. V preostalem delu 
Sklad prosto razpolaga z delnicami podjetja in jih prodaja. 
Gre za metodo, ki je bila podobna prenosu navadnih delnic na 
Sklad v osnutku zakona vendar s točno določenim namenom, 
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ki je opredeljen v 37. členu. Izjema so podjetja, ki jih Izvršni 
svet Republike Slovenije določi za neposredno ali javno pro- 
dajo (14. člen) in to že pred preoblikovanjem ali pa po njem. 
Ta podjetja se ne razdelijo na ostale sklade. 
K 15. členu: Podjetje se preoblikuje po samem zakonu, ven- 
dar je tudi v tem primeru določen rok za izvedbo tehničnih 
opravil, ki jih zahteva preoblikovanje v delniško družbo. 
Postopek sicer dopušča določeno avtonomijo samim podjet- 
jem, kar naj prispeva k učinkovitejšemu poslovanju in naj 
okrepi vlogo poslovodstva. Predlagatelj je upošteval pri- 
pombe, naj bo postopek preoblikovanja hiter in enostaven in 
naj ne postane središčna aktivnost, ki zahteva dolgotrajno 
angažiranje poslovodstva. Zato mora Agencija pripraviti 
model statuta za čas do prevzema aktivne vloge bodočih 
lastnikov. Vlogo upravijalca prevzema sklad,ki tudi imenuje 
upavni odbor, vendar bo vloga države omejena prvenstveno 
na kontrolne oziroma revizijske funkcije. 
K 16. členu: Določilo ureja preoblikovanje srednjih podjetij za 
katere veljajo enake metode kot mala podjetja, vendar morajo 
srednja podjetja ob oblikovanju 30% vrednosti družbenega 
kapitala brezplačno prenesti na sklad z namenom razdelitve 
na investicijske družbe po 37. členu predloga zakona. Glede 
preostalega družbenega kapitala pa velja, da predstavlja izho- 
diščno osnovo za preoblikovanje po načinih, kot to velja za 
mala podjetja. Izhodiščni kriteriji, ki so predpisani za delavski 
odkup, se pri srednjih podjetjih nanašajo na preostali del 
družbenega kapital. 
K 18. členu: Podjetjem je prepuščena izbira izbrane metode, 
s čimer je ohranjem sistem decentralizacije. Upoštevane pa 
so vse pripombe,da je potrebno k vsaki metodi pridobiti 
izrecno soglasje, pri čemer je potrebno predložiti dokumenta- 
cijo, ki jo bo v ta namen predpisala Agencija, odvisno od 
metode privatizacije. Upoštevane so pripombe glede načina 
objave in popolnejšega nadzora. 
K naslovu Delavski odkup podjetja (20. do 26. člen):Naslov 
avtonomna privatizacija se preimenuje v delavski odkup. 
Predlagatelj je upošteval pripombe, ki so se nanašale na 
kriterije pri tem načinu glede na potencialno kupno moč 
delavstva. Vrednotenje podjetja ni več potrebno in je izho- 
dišče knjižna vrednost podjetja, s čimer so znižani kriteriji za 
odkup (21. člen). 
V 22. členu so opredeljeni možni načini odplačila delnic ter 
sam način vplačila. Predlagatelj ni upošteval pripomb, naj se 
nerazporejeni dobiček prejšnjih let šteje kot način vplačila, 
saj le ti ne morejo biti vplačilo za nakup delnic, ker so preden 
so razdeljeni, še družbeni kapital. Ko pa se razdelijo kot OD, 
se plačajo nanjo vsi prispevki in šele potem se lahko vplačajo. 
Poenostavljen je tudi način vplačila kupnine skladu in ni več 
posebnega računa. Kupnine za delnice se plačujejo podjetju, 
to pa mora pred vpisom v sodni register plačati Skladu kup- 
nino v gotovini. 
V 23. členu je definirana odkupljiva prednostna delnica, pri 
čemer je predlagatelj upošteval novo izhodišče za prodajo. 
Glede na različna stališča o ugodnih možnostih za odkup je 
predlagatelj določil, da je delnica participativna, kar omo- 
goča, da daje enako dividendo kot navadna delnica, kadar ta 
dividenda presega fiksno dividendo. 
Kreditiranje delavskega odkupa s strani Sklada za razvoj je 
časovno omejeno (24. člen) in s tem časovno usklajeno z pre- 
hodno funkcijo, ki jo ima Sklad v obdobju privatizacije (38. 
člen). 
V primeru, podjetje po tej metodi ne odkupuje prednostnih 
odkupljivih delnic v skladu z zakonom, se le te spremenijo 
v navadne delnice in z njimi razpolaga Sklad, tako kot to velja 
pri načinu prenosa navadnih delnic na Sklad. Določila so 
redakcijsko izčiščena in onemogočajo zlonamerno izkorišča- 
nje ugodnega kreditiranja po tej metodi (25. člen). 
K naslovu - Neposredna ali javna prodaja podjetja (27. do 
33. člen): Metodi neposredne ali javne prodaje podjetij 
nimamo do sedaj zakonsko urejeno. Predlagatelj določene 
osnovne značilnosti javne in neposredne prodaje, medtem ko 
bo morala Agencija predpisati podrobnejša obvezna navodila 
(30. člen). Izhodišče za neposredno prodajo je vrednotenje 
podjetja (29. člen), sicer pa podjetje na noben način ni 
mogoče prodati pod njegovo knjižno vrednostjo, razen 
z dovoljenjem Agencije (33. člen). Predlagatelj ne zmanjšuje 
pomena vrednotenja po pooblaščenih ocenjevalcih, ki je 
v predlogu prepuščen lastnikom oz. podjetjem, kadar je 

takšna ocena smotrna in potrebna, kot bo zlasti v primeru 
prodaje našega podjetja tujcu. 
K 35. členu: Problem finančnega prestrukturiranja in eventu- 
alne zamenjave dolgov za trajni kapital podjetij predstavlja 
pomemben makroekonomski problem Republike Slovenije, 
v konkretnih podjetjih pa bistveno vpliva na vrednost podjetja. 
Zakon ne posega na siceršnje področje sanacije in prestruk- 
turiranja gospodarstva, kar bo urejeno s posebnim zakonom. 
Potrebno pa je določilo, ki omogoča, da se pred razdelitvijo 
delnic podjetje najprej finančno prestrukturira ter da se oči- 
stijo bilance podjetij. 
K IV. poglavju - Razpolaganje z delnicami prenešenimi na 
Sklad (36. do 41. člen): Gre za novo poglavje, ki je potrebno 
zaradi vsebinske dopolnitve zakona, po kateri se delnice 
prenašajo na Sklad z namenom brezplačne razdelitve. 
Določilo 37. člena predvideva razdelitev prenešenih delnic na 
posamezne investicijske družbe oz. sklade z namenom, da ti 
prevzamejo vlogo upravljalca v razmerjih, ki so v tem členu 
določeni. Z namenom razpršitve lastnine je predvideno več 
investicijskih družb, pri čemer na posamezni sklad ne sme biti 
prenešeno več kot 15% delnic posameznega podjetja. Poslo- 
vanje in vlogo skladov bodo urejali posebni predpisi, ki jih je 
predlagatelj že pripravil in vzporedno s tem predlogom zače- 
nja zakonodajni postopek pred Skupščino Republike Slove- 
nije. Eden od namenov teh skladov je spodbuditi obstoj čim 
širšega kroga zunanjih lastnikov. Med posameznimi skladi naj 
bi nastala konkurenca, le ti pa naj bi razvili trg investicijskega 
bančništva in razbili finančne monopole v Republiki Sloveniji. 
Upoštevani so predlogi, naj se za imenovanje upravnih odbo- 
rov imenuje poseben organ (svet), sestavljen iz predstavnikov 
različnih institucij, vendar le dokler upravljanje ne prevzamejo 
institucionalni investitorji. V tem času sklad tudi ne more 
prosto razpolagati z dobičkom, saj sklad sam po sebi ni 
aktivni lastnik. Sorazmerni del dobička, ki mu priupada, je 
sklad dolžan reinvestirati nazaj v podjetje. 
Preostanek delnic, ki ne bodo razdeljene skladom ali bodo 
namenjene za prestrukturiranje gospodarstva, bo Sklad javno 
ali neposredno prodajal in in z njimi prosto razpolagal (38. 
člen). V 39. členu je predviden tudi postopek prodaje delnic, 
s katerimi Sklad prosto razpolaga tako, da so zavarovane 
družbene koristi Sklada. 
K 42. členu: Določilo v skladu s predlogi iz javne razprave 
predstavlja temeljne kriterije za razdelitev delnic investicijskih 
družb državljanom republike Slovenije. Poslovanje investicij- 
skih družb, njihovo ustanovitev in upravljanje bo uredil pose- 
ben zakon. Že s tem zakonom pa je potrebno določiti temeljne 
kriterije brezplačne razdelitve, ki se večejo na državljanstvo, 
na starost oz. polnoletnost in delovno dobo. Podrobnejša 
tehnična navodila v zvezi z razdelitvijo, kar predstavlja zah- 
tevno tehnično operacijo, bo določil podzakoski akt. 
Vsak polnoletni državljan Republike Slovenije bo dobil del- 
nice investicijskih družb. Vrednost je odvisna od podjetij, 
katerih delnice bodo prenešene na Sklad. Zaradi porazdelitve 
delnic podjetja na več investicijskih družb bo v prvi fazi 
ustavljen mehanizem izravnave razlik med podjetji in bo s tem 
zagotovljena pravičnost pri razdelitvi delnic. Po določenem 
času bodo lastniki delnic pridobil dividende investicijskih 
družb. Te bodo pridobivale dobiček iz upravljanja z vrednost- 
nimi papirji, to se pravi iz dividend delnic, ki jih bodo imele in 
iz prodaje teh drugih transkcij z temi vrednostnimi papirji. 
Konkurenca med skladi pa bo vzpodbudila razvoj finančnega 
trga in trga vrednostnih papirjev. 
K 43. členu: Večkrat je bila izražena pripomba, da ni oprede- 
ljen pritožbeni postopek za odločbe, ki jih izdaja Agencija. 
Člen je redakcijsko izčiščen v skladu s pristojnostmi Agencije 
po tem zakonu in po zakonu o Agenciji. Predlagatelj je v tem 
členu dodal splošno normo, da so določbe Agencije, izdane 
po tem zakonu, dokončne, da pa je zoper njih možni upravni 
spor. 
K 44. členu: Sklad je opredeljen skladno z zakonom o Skladu 
Republike Slovenije za razvoj. 
Dodano je določilo s pristojnostmi Sklada, ki se nanašajo na 
upravljanje z delnicami, ki so prenešene nanj. 
K 45. členu: Predlagatelj je drugače opredelil razdelitev sred- 
stev iz privatizacije, pri čemer so upoštevane pripombe v raz- 
pravi, da je potrebno določilo uskladiti z zakonom o prora- 
čunu Republike Slovenije, ki predvideva integralni proračun. 
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Zaradi potreb odškodninskega sklada se del kupnine od pro- 
daje malih podjetij prenaša na odškodninski sklad. 
K 46. členu: Na novo je predviden slovenski odškodninski 
sklad. Določilo definira sklad za potrebe tega zakona, med- 
tem ko bodo njegove pravice obveznosti, pristojnosti in orga- 
nizacija urejene z drugim zakonom. 
K 48. členu: Predlagatelj je upošteval predloge, da je 
potrebno nedvoumno zavarovati garantirane pravice tujih vla- 
gateljev iz vseh sklenjenih razmerij po obstoječih predpisih, 
saj poseg vanje brez soglasja tujih vlagateljev ni možen. 
K 49. in 50. členu: Predlagatelj je opravil le redakcijske spre- 
membe, da bi bila določila jasnejša, v drugem odstavku 50. 
člena je razširil kontrolo tudi na vse eventualne statusne 
sprmembe. 
K 51. členu: Predlagatelj je zaradi jasnosti postopkov vpisa 
v sodni register in ker še nima opredeljene zakonodaje za vpis 
v sodni register določil obveznost vpisa preoblikovanja na 
podlagi samega zakona ter opredelil listine, potrebne za vpis 
v sodni register, ki so pomembne za ta zakon. 
K XII. poglavju — Kazenske določbe (52. do 53. člen): Dolo- 
čila so usklajena z spremenjeno vsebino ter popravki v pred- 
logu zakona. 
K XIII. poglavju - Prehodne in končne določbe (54. do 60. 
člen): Prehodne in končne določbe poskušajo urediti vse tiste 
situacije, ki so že nastale zaradi nepopolne in pomankljive 
zakonodaje na področju privatizacije ali pa tiste, ki bodo 
nastale zaradi uveljavitve tega zakona. 
Do uveljavitve tega zakona veljavna zakonodaja, to sta zakon 
o podjetjih in zakon o družbenem kapitalu, omogočata prav- 
nim osebam nemoteno in nekontrolirano razpolaganje s sred- 
stvi podjetja. Ker takšna razpolaganja lahko pomenijo tudi 
zmanjševanje družbenega kapitala in prehajanje družbenih 
sredstev v privatne roke po zelo nizkih cenah, zakon v prvem 
in drugem odstavku 54. člena omejuje kakršno koli razpolaga- 
nje s sredstvi večje vrednosti podjetja, ki ima večinski druž- 
beni kapital. Sredstva večje vrednosti so opredeljena kot tista, 
ki presegajo knjižno vrednost 500.000 mark ali 10% knjižne 
vrednosti družbenega kapitala. Podjetje mora za vsako razpo- 
laganje s takšnimi sredstvi, ki presegajo okvir rednega poslo- 
vanja, pridobiti soglasje agencije. Okvir rednega poslovanja 
ne presegajo posli, ki so sicer večji od predpisane meje, so pa 
za poslovanje podjetja glavni in so predmet poslovanja 
podjetja, na primer prodaja ladij pri ladjedelnici. 
Spremembe in dopolnitve zakona o družbenem kapitalu so 
10. 8. 1990 prinesle možnost preoblikovanja in privatizacije 
podjetij z tako imenovanimi internimi delnicami. Ustavni 
zakon, sprejet 11.10.1990, je izdajo teh internih delnic vezal 
na soglasje agencije Republike Slovenije za pospeševanje 
prestrukturiranja in spodbujanje prenove podjetij. Agencija 

v obdobju od sprejema ustavnega zakona do danes ni izdala 
nobenega dovoljenja za preoblikovanje z internimi delnicami, 
tako da se je preoblikovalo v Republiki Sloveniji na ta način 
v obdobju od 10. 8. do 11. 10. 1990 17 podjetij. Ker'je že 
ustavni zakon določil, da se morajo tako preoblikovana 
podjetja lastninsko uskladiti z tem zakonom, tukaj določa 
zakon v 55. členu obvezo tega usklajevanja in rok zanj. Glede 
na to, da bo možno, da bodo nekatera podjetja, ki se bodo 
uskladila na ta način tudi velika podjetja, kjer ni možen 
delavski odkup, je potrebno omogočiti tistim delavcem, ki so 
vložili svoja sredstva za nakup internih delnic, da taka sred- 
stva dobijo povrnjena, seveda revalorizirano. 
Tista podjetja, ki so se preoblikovala z internimi delnicami ali 
so se preoblikovala z navadno dokapitalizacijo ali prodajo 
delavcem pred uveljavitvijo tega zakona, pa po določbah tega 
zakona padejo pod srednja in mala podjetja, kjer je možen 
delavski odkup, naj imajo možnost, da v primeru, da izberejo 
način delavskega odkupa po tem zakonu, lahko uporabijo že 
vplačane delnice ali deleže za vplačilo pri načinu delavskega 
odkupa. 
Mnogo podjetij še po zakonu o združenem delu združuje 
sredstva po samoupravnih sporazumih in družbenih dogovo- 
rih. Ob preoblikovanju po tem zakonu, ko se bo za celotni 
kapital v podjetju določil lastnik, je potrebno razmerja 
ponovno določiti in zakonska zaveza bo podjetja še bolj silila 
k temu, kot bi jih samo dejanska potreba. To ureja 56. člen. 
V 56. členu so tudi urejeni primeri, ko so kupci podjetja tisti, ki 
so to isto podjetje ustanovili z lastnimi sredstvi, kar je bilo 
mogoče v določenem kratkem obdobju pred uveljavitvijo 
zakona o podjetjih. Nepravično bi bilo, da bi ponovno kupo- 
vali to, kar je in kadar je to podjetje nastalo v celoti iz njihovih 
sredstev. 
58. člen ureja prenehanje veljavnosti zakona o družbenem 
kapitalu v celoti, saj ga ne potrebujemo več. Istočasno pa 
ureja, da se ne uporabljata člena 36. in 145.b zakona o podjet- 
jih, ki oba opredeljujeta določene možne načine preoblikova- 
nja družbenega kapitala in družbenih podjetij. Seveda se 
prenehanje veljavnosti teh določb nanaša samo na družbeni 
kapital, saj ko bodo enkrat znani lastniki, le-ti lahko razpola- 
gajo s svojim kapitalom tako, kot želijo. 
V 59. členu je predvideno, da roki, ki bi sicer pričeli teči 
z dnem uveljavitve zakona, prično teči šele tri mesece po 
uveljavitvi. To narekuje izključno trenutna gospodarska situ- 
acija. 

III. 
Na podlagi navedenega Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije predlaga, da Zbori Skupščine Republike Slovenije 
sprejmejo predlagani zakon. 

\ 
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Predlog zakona o AGENCIJI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRiVATIZACIJO 

-ESA148 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 104. seji 
16. 7. 1991 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZAKONA O AGENCIJI REPUBLIKE SLOVE- 
NIJE ZA PRIVATIZACIJO, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., 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 bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 
- dr. Andrej OCVIRK, podpredsednik Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije, 
- Igor UMEK, član Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in minister za planiranje. 

Predlog zakona o Agenciji Republike Slovenije za privatiza- 
cijo bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in 
Zbor združenega dela ter Zakonodajno-pravna komisija. 
Obravnavala ga bo tudi Komisija za preobrazbo in družbene 
zadružne lastnine kot matično delovno telo. 

PREDLOG ZAKONA o Agenciji Republike Slovenije za privatizacijo 

1. člen 
(1) Ta zakon ureja položaj, pristojnosti, pravice in obveznosti 
Agencije Republike Slovenije za privatizacijo (v nadaljevanju: 
Agencija). 

2. člen 
(1) Agencija je pravna oseba, ki jo ustanovi Republika Slove- 
nija. 
(2) Agencija je javni zavod. 

3. člen 
(1) Agencija je opravlja strokovne, tehnične in druge posle 
v procesih lastninskega preoblikovanja in privatizacije podje- 
tij po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij. 
(2) Agencija opravlja tudi svetovalne, predstavitvene, izobra- 
ževalne in druge strokovne storitve v skladu z zakonom. 

4. člen 
(1) Pri opravljanju dejavnosti lahko Agencija izdaja odločbe, 
navodila in druge listine v postopku preoblikovanja po 
zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij. 
(2) Odločbe, ki jih izda Agencija v skladu s prejšnjim odstav- 
kom so dokončne. 

5. člen 
(1) Agencija v okviru dejavnosti: 
- organizira, izvaja in spremlja privatizacijo v Republiki Slo- 
veniji v skladu z Zakonom o lastninskem preoblikovanju 
podjetij in drugimi predpisi s tega področja; 
- daje navodila za izvajanje zakona o lastninskem preobliko- 
vanju podjetij; 
- daje pooblastila (licence) ocenjevalcem vrednosti podjetij, 
določa standarde in načela za ocenjevanje vrednosti podjetij 
in opravlja revizijo ocen vrednosti podjetij; 
- organizira izobraževanje oziroma strokovno izpopolnjeva- 
nje na področju privatizacije; 
- svetuje podjetjem pri privatizaciji in lastninskem preobliko- 
vanju; 
- opravlja druge posle v skladu z zakonom o lastninskem 
preoblikovanju in privatizaciji podjetij in drugimi predpisi. 

6. člen 
(1) Pri opravljanju svojih dejavnosti Agencija sodeluje z doma- 
čimi in tujimi strokovnjaki in organizacijami. 

7. člen 
(1) Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije daje soglasje: 

- k zaključnemu računu Agencije s poročilom o delu Agen- 
cije; 
- k finančnemu načrtu za delovanje Agencije s programom 
dela Agencije. 

8. člen 
(1) Organ upravljanja Agencije, ki opravlja tudi strokovne 
naloge, je Svet Agencije. 
(2) Svet Agencije ima predsednika in šest članov. 
(3) Predsednika in člane sveta imenuje in razrešuje Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije iz vrst priznanih strokov- 
njakov. 

9. člen 
(1) Svet Agencije sprejema zaključni račun Agencije s poroči- 
lom o delu Agencije, finančni' načrt za delovanje Agencije 
s programom dela Agencije, sprejema statut in druge akte 
Agencije, ustanavlja komisije Agencije, pooblašča direktorja, 
komisije in delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi 
za opravljanje določenih nalog, opravlja strokovne naloge in 
druge zadeve v skladu s statutom. 

10. člen 
(1) Agencijo vodi in zastopa direktor, ki ga imenuje in razre- 
šuje Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije. 

11. člen 
(1) Agencija ima lahko komisije za opravljanje stokovnih;

; 
nalog. 
(2) Svet Agencije ustanovi komisije in določi sestavo, naloge 
in čas trajanja delovanja komisije. 

12. člen 
(1) Agencija ima statut, ki ga sprejema svet Agencije ob 
soglasju Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije. 
(2) S statutom se podrobneje določijo: 
- firma in sedež Agencije; 
- organizacija in način poslovanja Agencije; 
- cilji delovanja Agencije; 
- organi Agencije in njihove pravice, obveznosti in pristojno- 
sti; 
- pooblastila za zastopanja in predstavljanje Agencije; 
- mandat članov sveta in drugih organov Agencije; 
- druga pomembnejša vprašanja v zvezi s poslovanjem Agen- 
cije. 
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13. člen 
(1) Agencija pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti na- 
podlagi finančnega načrta: 
- iz sredstev republiškega proračuna; 
- iz dotacij domačih in tujih organizacij; 
- s plačili za storitve po tretji, peti in šesti alinei 5. člena tega 
zakona. 
(2) Agencija podjetjem zaračuna dejanske stroške, ki nasta- 
nejo pri opravljanju njenih dejavnosti iz prve alinei 5. člena 
tega zakona. 

14. člen 

(1) Nadzor nad poslovanjem Agencije opravi najmanj enkrat 
letno tuja ali domača institucija, pooblaščena za revizijo 
poslovanja. 

15. člen 

(1) Agencija Republike Slovenije za pospeševanje prestruktu- 

iranja gospodarstva in spodbujanja prenove podjetij, ki je bila 
ustanovljena z zakonom o Agenciji Republike Slovenije za 
pospeševanje prestrukturiranja gospodarstva in spodbujanje 
prenove podjetij (Ur. I. RS, št. 14/90), nadaljuje delo kot 
Agencija Republike Slovenije za privatizacijo po tem zakonu. 
(2) Agencija uskladi svoje akte s tem zakonom v 60 dneh po 
uveljavitvi tega zakona. 

16. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon 
o Agenciji Republike Slovenije za pospeševanje prestrukturi- 
ranja gospodarstva in spodbujanje prenove podjetij (Ur. I. RS, 
št. 14/90). 

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

OBRAZLOŽITEV 

Na zasedanju 19. in 20. 3. 1991 so zbori Skupščine Republike 
Slovenije sprejeli osnutek zakona o Agenciji Republike Slove- 
nije za privatizacijo ter naložili Izvršnemu svetu Skupščine 
Republike Slovenije, naj pripravi predlog zakona o Agenciji 
Republike Slovenije za privatizacijo in pri tem upošteva vse 
pripombe iz skupščinske razprave. 

II. 
Predlagatelj je pri pripravi predloga proučil vse pripombe, ki 
so jih v teku skupščinske razprave podala skupščinska telesa 
ter tudi druge pripombe, ki so mu bile posredovane. Pripombe 
so predvsem vsebovale predloge, da se zagotovi učinkovit 
nadzor nad delom Agencije in da naj se Agencije regionalno 
ustanavljajo po Republiki Sloveniji. 
Predlagatelj je upošteval pripombo zakonodajno-pravne 
komisije in pripombo komisije za preobrazbo družbene in 
zadružne lastnine, da se opredeli nadzor nad delom Agencije 

in je v predlogu dodal nov, sedaj 14. člen, kjer opredeljuje 
najmanj enkrat letno obveznost revizije poslovanja s strani 
domače ali tuje organizacije, ki je pooblaščena, da opravlja 
revizijske posle. 
Predlagatelj se je pri sestavi organov Agencije, ki je javni 
zavod, zgledoval po Zakonu o zavodih. 
Predlagatelj meni, da ni možno upoštevati zahteve po regi- 
onalnosti agencije, že v tej fazi. Zaradi nujnosti sistematič- 
nega in poenostavljenega nadzora nad privatizacijo ter raz- 
voja vseh postopkov zvezanih z njo, mora to delo v začetku 
opravljati ena institucija. Le-ta bo kasneje, ob boljšem poz- 
navanju poteka privatizacije, lahko ustanavljala enote po Slo- 
veniji. 

III. 
Na temelju navedenega, Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije predlaga, da zbori Skupščine Republike Slovenije 
sprejmejo predlagani zakon. 

poročevalec I 13 



Predlog zakona o SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ 

- ESA 143 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je, na 104. seji 
16. 7. 1991 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZAKONA O SKLADU REPUBLIKE SLOVE- 
NIJE ZA RAZVOJ, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., 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 bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 
- dr. Andrej OCVIRK, podpredsednik Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije, 
- Igor UMEK, član Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in minister za planiranje. 

Predlog zakona o Skladu Republike Slovenije za razvoj bodo 
obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor zdru- 
ženega dela ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravnavala 
ga bo tudi Komisija za preobrazbo družbene in zadružne 
lastnine kot matično delovno telo. 

PREDLOG ZAKONA o Skladu Republike Slovenije za razvoj 

1. člen 
(1) Ta zakon določa naloge, pristojnosti, pravice in obveznosti 
Sklada Republike Slovenije za razvoj (v nadaljevanju: Sklad). 

2. člen 
(1) Sklad je pravna oseba. 
(2) Sklad se organizira kot delniška družba. 

3. člen 
(1) Republika Slovenija ustanovi Sklad kot finančno organiza- 
cijo za opravljanje naslednjih dejavnosti: 
- upravljanje in razpolaganje z vrednostnimi papirji in dru- 
gimi sredstvi, pridobljenimi v procesu lastninskega preobliko- 
vanja in privatizacije podjetij; 
- drugih dejavnosti v skladu z zakonom o lastninskem preo- 
blikovanju podjetij in drugimi predpisi. 

4. člen 
(1) Republika Slovenija vlaga v Sklad 150,000.000 dinarjev kot 
ustanovni kapital. 
(2) Sredsta se vlagajo v denarju ali vrednostnih papirjih. 

5. člen 
(1) Kapital iz 4. člena vplačuje Republika Slovenija sukce- 
sivno, vendar najkasneje do 30.6.1992. 
(2) Za vplačani kapital izda Sklad Republike Slovenije delnice. 
Delnice so navadne in nosijo lastniku glasovalne pravice, 
pravice do dividende, ter pravice do neto vrednosti premože- 
nja Sklada v primeru njegove likvidacije. Število in nominalno 
vrednost delnic, ki se izdajajo, rok in način njihove izročitve, 
določi statut oziroma Skupščina Sklada s sklepom. 

6. člen 
(1) Sklad lahko pri izvrševanju svojih nalog sodeluje z drugimi 
domačimi in tujimi finančnimi institucijami. 
(2) Sklad lahko s pogodbo poveri upravljanje z delom svojih 
naložb domači ali tuji pravni osebi. 
(3) Nadzor nad poslovanjem Sklada opravlja organizacija, 
pooblaščena za opravljanje ekonomsko finančne revizije. 

7. člen 
(1) Organ upravljanj Sklada je upravni odbor. 
(2) Upravni odbor: 
- sprejema finančni načrt Sklada; 
- sprejema zaključni račun Sklada s poročilom o delu; 
- imenuje in razrešuje direktorja Sklada; 
- ima druge pravice in obveznosti v skladu s statutom Sklada; 

(4) Upravni odbor ima predsednika in šest članov, ki jih 
imenuje Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije iz vrst 
priznanih domačih in tujih srokovnjakov. 

8. člen 
(1) Sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor, ki ga 
imenuje in razrešuje upravni odbor Sklada. Soglasje k imeno- 
vanju in razrešitvi daje Izvršni svet Skupščine Republike Slo- 
venije. 

9. člen 
(1) Sklad ima statut, ki ga na njegov predlog sprejme Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije. 
(2) S statutom se podrobneje določijo: 
- področje delovanja Sklada; 
- organizacija in način poslovanja Sklada; 
- pravice in obveznosti oz. pristojnosti upravnega odbora; 
- pooblastila za zastopanje; 
- mandat članov upravnega odbora in direktorja; 
- Druga pomembnejša vprašanja v zvezi s poslovanjem 
Sklada. 

10. člen 
(1) Sredstva za izvajanje nalog Sklada se zagotavljajo iz repu- ; 
bliškega proračuna. Republika Slovenija lahko prepusti / 
Skladu za izvajanje njegove dejavnosti del prihodkov iz priva- s 
tizacije. i 
(2) Sklad lahko zagotavlja sredstva z izvajanjem njegovih 
nalog tudi s prihodki iz lastne dejavnosti. 

j 
11. člen 

(1) Sklad Republike Slovenije za razvoj, ki je bil ustanovljen , 
v skladu z zakonom o skladu za razvoj (Ur.list RS, št. 14/90), , 
nadaljuje delo kot Sklad Republike Slovenije za razvoj po tem 
zakonu. 
(2) Sklad uskladi svoje akte s tem zakonom v 60 dneh po 
uveljavitvi tega zakona. 

12. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon 
o skladu Republike Slovenije za razvoj (Ur. I. RS, št. 14/90). 

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

SKUPŠČINA REPUBLIKE SLOVENIJE IZVRŠNI SVET 
Ljubljana, 16.7.1991 
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OBRAZLOŽITEV 

i. 
Na zasedanju 19. in 20. 3. 1991 so zbori Skupščine Republike 
Slovenije sprejeli osnutek zakona o Skladu Republike Slove- 
nije za razvoj ter naložili Izvršnemu svetu Skupščine Repu- 
blike Slovenije, naj pripravi predlog zakona o Skladu Repu- 
blike Slovenije za razvoj in pri tem upošteva vse pripombe iz 
skupščinske razprave. 

II. 
Predlagatelj je pri pripravi predloga proučil vse pripombe, ki 
so jih v teku skupščinske razprave podala skupščinska telesa 
ter tudi druge pripombe, ki so mu bile posredovane. 
Pripombe so predvsem vsebovale predloge, da se zagotovi 
nadzor nad poslovanjem Sklada, zlasti nad finančnimi pretoki 
z njegovih računov ter, da naj se opredeli razpolaganje s sred- 
stvi iz privatizacije. 

Predlagatelj je natančneje opredelil vsebino delovanja Sklada 
ter jo uskladil s predlaganimi rešitvami v predlog zakona 
o lastninskem preoblikovanju podjetij. Upošteval je ripombo 
zakonodajno-pravne komisije Skupščine in pripombo komi- 
sije za preobrazbo družbene in zadružne lastnine Skupščine, 
da se okrepi nadzor nad delom Sklada in je dodal v 6. členu 
obveznost revizije s strani domače ali tuje organizacije, ki je 
pooblaščena, da opravlja revizijske posle. 
Predlagatelj meni, da vprašanje namembnosti ne more biti 
opredeljeno v tem zakonu, pač pa v zakonu o lastninskem 
preoblikovanju podjetij. 

III. 
Na temelju navedenega, Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije predlaga, da zbori Skupščine Republike Slovenije 
sprejmejo predlagani zakon. 

Predlog zakona o DENACIONALIZACIJI — ESA 299 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 104. 
seji 16. 7. 1991 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZAKONA O DENACIONALIZACIJI, 
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 d^ovnih teles sodelovali: 
- dr. Rajko PIRNAT, član Izvršnega sveta in minister za 
pravosodje in upravo, 
- Jože TRATNIK, namestnik ministra za pravosodje in 
upravo, 
- Janez BREZNIK, svetovalec Izvršnega sveta v Ministr- 
stvu za pravosodje in upravo, 
- Jože SEDONJA, svetovalec Izvršnega sveta v Ministr- 
stvu za pravosodje in upravo, 
- Marko PRIJATELJ, podsekretar v Sekretariatu Izvrš- 
nega sveta Skupščine Republike Slovenije. 

Predlog zakona o denacionalizaciji bodo obravnavali Družbe- 
nopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter 
Zakonodajno-pravna komisija. Obravnavala ga bo tudi Komi- 
sija za denacionalizacijo kot matično delovno telo. 

PREDLOG ZAKONA o denacionalizaciji 

I. poglavje 
SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
I „ 
' Ta zakon ureja denacionalizacijo premoženja, ki je bilo podr- 
; žavljeno s predpisi o agrarni reformi, nacionalizaciji in 
■ o zaplembah ter z drugimi predpisi in načini, navedenimi 
j v tem zakonu. 

2. člen 
) Denacionalizacija po tem zakonu je vrnitev podržavljenega 

premoženja iz prejšnjega člena v naravi (vrnitev premoženja). 
Če vrnitev premoženja ni možna, denacionalizacija obsega 
plačilo odškodnine v obliki nadomestnega premoženja, vred- 
nostnih papirjev ali v denarju (odškodnina). 

j Pogoje in način denacionalizacije določa ta zakon. 

3. člen 
' Upravičenci do denacionalizacije po tem zakonu so fizične 

osebe, ki jim je bilo premoženje podržavljeno po naslednjih 
' predpisih: I) Zakon o agrarni reformi in kolonizaciji (Uradni 
i list DFJ, št. 64/45, Uradni list FLRJ, št. 24/45, 101/47, 105/48, 
'• 21/56, 55/57, 10/65). 

2) Zakon o agrarni reformi in kolonizaciji (Uradni list SNOS in 
: NVS, št. 62/45, Uradni list LRS, št. 30/46, 10/48, 17/58, 17/59, 

' 18/61,22/65) 
,' 3) Zakon o razlastitvi posestev, ki jih obdelujejo koloni in 

viničarji (Uradni list SNOS in NVS, št. 62/45) 
'■ 4) Zakon o kmetijskem zemljiškem skladu splošnega Ijud- 
; skega premoženja in o dodeljevanju zemlje kmetijskim orga- 
! nizacijam (Uradni list FLRJ, št. 23/53) 
l 
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5) Zakon o agrarnih skupnostih (Uradni list LRS, št. 52/47) 
6) Zakon o razpolaganju s premoženjem bivših agrarnih skup- 
nosti (Uradni list SRS, št. 7/65) 
7) Zakon o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij 
(Uradni list FLRJ, št. 98/46, 35/48) razen po 7/a členu tega 
zakona 
8) Zakon o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih 
zemljišč (Uradni list FLRJ, št. 52/58) 
9) Zakon o prenosu imovine telesnovzgojnih društev na Zvezo 
fizkultumih društev v Sloveniji (Uradni list SNOS in NVS, št. 
48/45) 
10) Zakon o odpravi zakona o prenosu imovine telesnovzgoj- 
nih društev na Zvezo fizkultumih društev Slovenije ter o uredi- 
tvi lastninskih razmerij, ustvarjenih s tem zakonom (Uradni list 
LRS, št. 10/48) 
11) Temeljni zakon o razlastitvi (Uradni list FLRJ, št. 28/47), če 
upravičenci niso dobili kot odškodnine nadomestne nepre- 
mičnine. 
12) Zakon o pobijanju nedovoljene špekulacije in gospodar- 
ske sabotaže (Uradni list DFJ, št. 26/45) 
13) Zakon o zatiranju nedovoljene trgovine, nedovoljene špe- 
kulacije in gospodarske sabotaže (Uradni list FLRJ, št. 56/46, 
74/46) 
14) Zakon o zaščiti in upravljanju narodnega imetja (Uradni 
list DFJ, št. 36/45) 
15) Zakon o varstvu splošnega ljudskega premoženja in pre- 
moženja pod upravo države (Uradni list FLRJ, št. 86/46) 
16) Zakon o kaznivih dejanjih zoper narod in državo (Uradni 
list DFJ, št. 66/45 in Uradni list FLRJ, št. 59/46) 17) Zakon 
o konfiskaciji premoženja in o izvrševanju konfiskacije 
(Uradni list DFJ, št. 40/45) 
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18) Zakon o zaplembi premoženja in o izvrševanju zaplembe 
(Uradni list FLRJ, št. 61/46, 74/46) 
19) Odlok AVNOJ-a o prehodu sovražnikovega imetja 
v državno svojino, o državnem upravljanju imetja odsotnih 
oseb in o zasegi imetja, ki so ga okuptorske oblasti prisilno 
odtujile (Uradni list DFJ št. 2/45) 
20) Zakon o prenosu sovražnikovega premoženja v državno 
last in o sekvestraciji premoženja odsotnih oseb (Uradni list 
FLRJ, št. 63/46, 74/46) 
21) Zakon o ravnanju s premoženjem, ki so ga lastniki morali 
zapustiti med okupacijo, in s premoženjem, ki so jim ga 
odvzeli okupator ali njegovi pomagači (Uradni list FLRJ, št. 
64/46) 
22) Zakon o odvzemanju državljanstva oficirjem in podoficir- 
jem bivše jugoslovanske vojske, ki se nočejo vrniti v domo- 
vino, pripadnikov vojnih formacij, ki so služili okupatorju in so 
pobegnili v inozemstvo (Uradni list DFJ, št. 64/45 in Uradni list 
FLRJ, št. 86/46) 
23) Zakon o kaznovanju zločinov in prestopkov zoper sloven- 
sko narodno čast (Uradni list SNOS in NVS, št. 7/45) 
24) Zakon o prepovedi izzivanja narodnega, rasnega (plemen- 
skega) in verskega sovraštva in razprtij (Uradni list DFJ št. 36/ 
45) 
25) Kazenski zakonik (Uradni list FLRJ< št. 13/51) razen XII. 
poglavja 
26) Uredba o arondaciji zemljišč kmetijskih posestev (Uradni 
list FLRJ, št. 99/46), če upravičenci niso dobili nadomestnih 
zemljišč 
27) Uredba o premoženjskih razmerjih in o reorganizaciji 
kmečkih delovnih zadrug (Uradni list FLRJ, št. 14/53), če 
upravičenci niso dobili nadomestnih zemljišč 
28) Temeljni zakon o izkoriščanju kmetijskega zemljišča 
(Uradni list FLRJ, št. 43/59 in 53/62 ter Uradni list SFRJ, št. 10/ t 
65, 12/67 in 14/70), če upravičenci niso dobili nadomestnih 
zemljišč 
Pravne osebe, ki jim je bilo premoženje podržavljeno po 
predpisih iz prejšnjega odstavka, so upravičenke le, če zakoo 
to izrecno določa. 

4. člen 
Ne glede na določbe prejšnjega člena so upravičenci do 
denacionalizacije tudi fizične osebe, ki jim je bilo premoženje 
neodplačno podržavljeno na podlagi predpisa, izdanega do 
uveljavitve ustave SFRJ iz leta 1963, ki ni naveden v prejšnjem 
členu, ali pa z ukrepom državnega organa brez pravnega 
naslova. 

5. člen 
Za upravičenca do denacionalizacije po tem zakonu se šteje 
tudi fizična oseba, katere stvari ali premoženje so prešle 
v državno last na podlagi pravnega posla, sklenjenega zaradi 
grožnje, sile ali zvijače državnega organa oziroma predstav- 
nika oblasti. 

6. člen 
Splošni premoženjski oziroma odškodninski predpisi se 
glede zadev, ki jih ureja ta zakon, uporabljajo le, če niso 
v nasprotju s tem zakonom. 
V postopkih za uveljavljanje pravic po tem zakonu se uporab- 
lja zakon o splošnem upravnem postopku (prečiščeno bese- 
dilo, Uradni list SFRJ številka 47/86), če ta zakon ne določa 
drugače. 
Izključitve in omejitve glede možnosti pridobivanja lastninske 
pravice, določene v veljavnih zakonih, se upoštevajo pri obli- 
kah denacionalizacije, ki jo zagotavlja ta zakon, razen če ta 
zakon ne določa drugače. 

7. člen 
Pridobitev nepremičnin, drugega premoženja oziroma 
odškodnine po tem zakonu ne zapade plačilu davkov. 
Dedovanje, ki je povezano z izvajanjem tega zakona, ne 
zapade plačilu davka na dediščine. 

8. člen 
Za premoženje v smislu tega zakona se štejejo premične in 

nepremične stvari in podjetja oziroma kapitalski deleži oseb- 
nih ali kapitalskih družb. 
Z izrazom podržavljeno premoženje je mišljeno zasebno pre- 
moženje iz prejšnjega odstavka, ne glede na to, ali je z aktom 
o podržavljenju prešlo v splošno ljudsko premoženje, 
državno, družbeno ali zadružno lastnino. 
Z aktom o podržavljenju so mišljeni predpisi, ki so nepo- 
sredno učinkovali, ter sodbe, odločbe, sklepi, drugi pravni 
akti ter materialna dejanja državnih organov, s katerimi je bilo 
zasebno premoženje podržavljeno. 
Z državnimi organi so mišljena sodišča, upravni organi, komi- 
sije in ljudski odbori ter tem podobni organi, ki so na podlagi 
predpisov iz 3. in 4. člena tega zakona bili pooblaščeni za 
izdajanje aktov o podržavljanju. 
Z ukrepom državnega organa iz 4. člena tega zakona so 
mišljeni tudi akti ali dejanja posameznikov, s katerimi so bile 
pod videzom izvrševanja pooblastil državnega organa odv- 
zete stvari ali drugo premoženje iz drugega odstavka tega 
člena. 

II. poglavje 
UPRAVIČENCI 

9. člen 
Fizične osebe iz 3., 4. in 5. člena tega zakona so upravičenci, 
če so bili v času, ko jim je bilo premoženje podržavljeno, 
jugoslovanski državljani in jim je bilo po 9.5.1945 to državljan- 
stvo priznano z zakonom ali mednarodno pogodbo. 
Fizične osebe iz 3., 4. in 5. člena tega zakona, ki v času, ko jim 
je bilo premoženje podržavljeno, niso bile vpisane v evidenco 
državljanov (državljansko knjigo) zaradi razlogov iz drugega 
odstavka 35. člena zakona o državljanstvu FLRJ (Uradni list 
DFJ št. 64/45, in Uradni list FLRJ št. 54/46 in 105/48), niso 
upravičenci, razen v primeru, ko je bil posameznik zaradi 
verskih ali drugih razlogov interniran ali se je boril na strani 
protifašistične koalicije. 
Če je bilo premoženje podržavljeno kot posledica prenehanja 
državljanstva z odvzemom, se šteje, da je bilo podržavljeno 
jugoslovanskemu državljanu. 

10. člen 
Šteje se, da so upravičenci iz prvega odstavka prejšnjega 
člena tudi osebe, ki v času, ko jim je bilo premoženje podržav- 
ljeno, niso bile jugoslovanski državljani, pa so imele stalno 
prebivališče na ozemlju današnje Republike Slovenije in jim 
je bilo jugoslovansko državljanstvo priznano po 15.9.1947 
z zakonom oziroma mednarodno pogodbo. 

11. člen 
Če je oseba umrla pred 28.8.1945. leta oziroma 15.9.1947. leta, 
njeno premoženje pa je bilo podržavljeno po njeni smrti, se 
šteje, daje bilo podržavljeno njenim pravnim naslednikom, ne 
glede na koga se je glasil akt o podržavljenju, če je bilo tem 
pravnim naslednikom po 9.5.1945. leta priznano jugoslovan- 
sko državljanstvo z zakonom ali mednarodno pogodbo. 

12. člen 
Če fizična oseba iz drugega odstavka 9. člena tega zakona ni 
upravičenec po tem zakonu, je upravičenec njegov zakonec 
ali dedič iz prvega dednega reda, če mu je bilo jugoslovansko', 
državljanstvo priznano s predpisi iz prvega odstavka 9. člena 
tega zakona. 

13. člen 
Upravičenci do vrnitve premoženja osebnih in kapitalskih 
družb so delničarji oziroma družbeniki. 
Določba prejšnjega odstavka velja samo za upravičence, ki so 
fizične osebe. 

14. člen 
Pravica do vrnitve premoženja gre cerkvam in drugim verskim 
skupnostim, njihovim ustanovam oziroma redom, ki ob uve- 
ljavitvi tega zakona delujejo na območju Republike Slovenije. 
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Upravičencem iz prejšnjega odstavka se pod pogoji iz tega 
zakona vrnejo sakralni objekti in nepremičnine, ki jih potrebu- 
jejo za opravljanje svoje verske dejavnosti. Drugo premoženje 
se vrne v obsegu, ki je upravičencem potrebno kot gospodar- 
ska podlaga za opravljanje njihove dejavnosti. 
Načela in merila za vračanje premoženja upravičencem iz 
prvega odstavka tega člena se uredijo s pogodbo, temelječo 
na določbah tega zakona, med njimi in Republiko Slovenijo. 

15. člen 
če so upravičenci do denacionalizacije iz 3., 4. in 5. člena tega 
zakona mrtvi ali so razglašeni za mrtve, so upravičeni za 
uveljavljanje pravic iz tega zakona njihovi pravni nasledniki. 
Pravno nasledstvo se presoja po pravu Republike Slovenije, 
če ni v naslednjih odstavkih drugače določeno. 
Pravno nasledstvo upravičencev iz prvega odstavka prejš- 
njega člena se presoja po njihovem avtonomnem pravu. 
Če so pravni nasledniki že določeni po tujem pravu, se glede 
tega vprašanja uporablja tuje pravo. 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se glede nasledstva 
lastninske pravice na nepremičninah uporablja pravo Repu- 
blike Slovenije. 

III.poglavje 
OBLIKE DENACIONALIZACIJE 
1. oddelek: Vrnitev premoženja 

16. člen 
Premoženje se vrne v last in posest, z vrnitvijo lastninske 
pravice ali z vrnitvijo lastninskega deleža. 
Če premoženja ni mogoče vrniti v celoti, se premoženje lahko 
vrne tudi le deloma, za razliko v vrednosti pa plača odškod- 
nina. 
Premoženja ni mogoče vrniti, če je na njem lastninska pravica 
fizičnih ali civilnih pravnih oseb. 
Premoženje pravnih oseb v mešani lastnini se lahko vrača le 
v obliki lastninskega deleža na pravni osebi do višine deleža 
družbenega premoženja. 

a) Vrnitev stvari 
17. člen 

Premičnine se vračajo le, če gre za predmete kulturne, zgodo- 
vinske ali umetniške vrednosti. 
Premičnine iz prejšnjega odstavka, ki so po predpisih o var- 
stvu naravne in kulturne dediščine predmeti kulturne in 
naravne dediščine, se vrnejo v last in posest le, če niso 
sestavni del zbirk javnih muzejev, galerij in drugih podobnih 
ustanov. 
Na premičninah, ki so sestavni del zbirk iz prejšnjega 
odstavka, se vrne lastninska pravica. 
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se vračajo 
tudi premičnine večje vrednosti, predmeti ali skupine predme- 
tov osebne rabe upravičencev oziroma predmeti posebne 
priljubljenosti upravičencev ali njihovih pravnih naslednikov. 

18. člen 
Nepremičnine se vrnejo, če niso podane ovire, določene s tem 
ali drugim zakonom. 
Pomožni in tem podobni prostori ter pritikline, ki so bili 
podržavljeni skupaj z glavno stvarjo, delijo usodo glavne 
stvari. 
Nepremičnine, ki so po predpisih o varstvu naravne in kul- 

' turne dediščine razglašene za kulturne spomenike ali naravne 
znamenitosti, se vračajo pod pogoji iz tega zakona. 

19. člen 
Nepremičnine ni mogoče vrniti: 

f 1. če služi za opravljanje dejavnosti državnih organov ali za 
dejavnosti s področja zdravstva, vzgoje in izobraževanja, kul- 
ture oziroma drugih javnih služb, pa bi bila s tem bistveno 
okrnjena možnost za opravljanje teh dejavnosti, ker je ni 
mogoče nadomestiti z drugo nepremičnino ali bi bila nado- 
mestitev povezana z nesorazmernimi stroški; 
2. če je neločljiv sestavni del omrežja, objektov, naprav ali 
drugih sredstev javnih podjetij s področja energetike, komu- 
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nale, prometa in zvez, ki so po zakonu izvzeta iz privatizacije; 
3. če je izvzeta iz pravnega prometa oziroma na njej ni 
mogoče pridobiti lastninske pravice; 
4. če bi se bistveno okrnila prostorska kompleksnost oziroma 
namen izrabe prostora in nepremičnin; 
5. v drugih primerih, ki jih določa ta zakon. 
Določba 4. točke prejšnjega odstavka se ne uporablja za 
kmetijska zemljišča in gozdove. 

20. člen 
Nepremičnine ni mogoče vrniti v last in posest, če bi bila 
z vrnitvijo nepremičnine bistveno okrnjena ekonomska ozi- 
roma tehnološka funkcionalnost kompleksov. 

21. člen 
Šteje se, da ovire iz prejšnjega člena niso podane, če je 
nepremičnina v sredstvih zavezanca brez pravnega naslova 
ali če jo je zavezanec oddal v najem, zakup ali v drugo temu 
podobno razmerje za opravljanje dejavnosti, ki ni povezana 
z njegovo dejavnostjo. 
Šteje se, da je funkcionalnost kompleksa iz prejšnjega člena 
bistveno okrnjena, če bi vrnitev nepremičnine povzročila 
takšne motnje in druge ovire v poslovanju pravne osebe, ki 
upravlja s kompleksom, zaradi katerih bi ta bodisi: 
- prišla v stečaj ali likvidacijo; 
- morala opustiti pomemben del svoje proizvodnje ali stori- 
tvene dejavnosti; 
- odpustila znatno število delavcev; 
- utrpela bistveni izpad dohodka. 

22. člen 
Na nepremičnini iz 20. člena tega zakona se vzpostavi lastnin- 
ska pravica v korist upravičenca. 
Zavezanec ima še nadalje pravico uporabljati nepremičnino iz 
prejšnjega odstavka za svojo dejavnost, vendar za dobo naj- 
več pet let od pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji 
oziroma največ deset let od dneva uveljavitve tega zakona, če 
se z upravičencem ne sporazumeta drugače. 
Najemno razmerje uredita upravičenec in zavezanec s pisno 
pogodbo. 
Če upravičenec in zavezanec ne skleneta pogodbe iz prejš- 
njega odstavka, se šteje, da je najemno razmerje nastalo po 
samem zakonu, o spornih vprašanjih pa na predlog upravi- 
čenca ali zavezanca odloči sodišče v nepravdnem postopku. 

23. člen 
Ne glede na določbo 20. člena tega zakona se šteje, da ni 
ovire za vrnitev nepremičnine v last in posest, če upravičenec 
izkaže, da bo zagotovil vlaganja ali druge potrebne pogoje za 
racionalnejšo in ekonomsko uspešnejšo uporabo nepremič- 
nine. 

24. člen 
Vrnitev stvari v smislu določb tega poglavja ne vpliva na 
najemna, zakupna in njim podobna razmerja, ki so bila usta- 
novljena z odplačnimi pravnimi posli, če pravni posel ali 
zakon ne določata drugače. 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko najemna, 
zakupna in tem podobna razmerja, katerih trajanje je dolo- 
čeno oziroma dogovorjeno za dobo več kot 10 let, trajajo 
največ še 10 let od dneva pravnomočnosti odločbe o denaci- 
onalizaciji, razen če se upravičenec in najemojemalec ne 
sporazumeta drugače. 
Razmerja iz prejšnjega odstavka zaradi vrnitve stvari ni 
mogoče odpovedati pred potekom pogodbenega roka, dokler 
ima najemojemalec, ki je fizična oseba, stvar v najemu kot 
poglavitni vir preživljanja sebe ali svoje družine. 
V primerih iz drugega in tretjega odstavka tega člena lahko 
upravičenec vrnitev stvari odkloni. V tem primeru mu pripada 
odškodnina. 

25. člen 
Nepremičnina, katere vrednost se po podržavljenju ni 
bistveno povečala, se pod pogoji, določenimi v tem poglavju, 
vrne brez poračunavanja razlike vrednosti. 
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Nepremičnina, katere vrednost se je zaradi novih investicij 
bistveno povečala, se po izbiri upravičenca bodisi: 
- ne vrne; 
- se na njej vzpostavi lastninski delež do višine prvotne 
vrednosti nepremičnine; 
- vrne pod pogojem, da za presežno vrednost plača odškod- 
nino. 
Rok plačila odškodnine iz zadnje alinee prejšnjega odstavka, 
ki ne sme biti krajši od 10 let, in drugi pogoji plačila se 
določijo z odločbo o denacionalizaciji. 

26. člen 
Nepremičnina, katere vrednost se je po podržavljanju 
bistveno zmanjšala, se upravičencu vrne z doplačilom 
odškodnine do polne vrednosti ob podržavljenju. 
Upravičenec lahko namesto vračila zahteva polno odškod- 
nino. 

27. člen 
Kmetijska zemljišča se vračajo v naravi, 
- če se s tem ne okrni funkcionalnost kompleksov, nastalih 
s komasacijo, arondacijo in kompleksov trajnih nasadov, ali — 
če s tem ne pride do takšne razdrobljenost parcel, ki bi 
onemogočala ekonomično obdelavo. 
Če v primerih iz prejšnjega odstavka zemljišča ni mogoče 
vrniti v naravi, se v korist upravičenca, čigar zemljišče, ki je 
bilo podržavljeno, leži v območju kompleksa kmetijskih zem- 
ljišč v družbeni lastnini, vzpostavi solastninska pravica. Kom- 
pleks kmetijskih zemljišč si solastniki razdelijo upoštevaje 
tretji odstavek tega člena sporazumno ali v nepravdnem 
postopku, ali pa predlagajo občinskemu upravnemu organu, 
pristojnemu za kmetijstvo,uvedbo komasacijskega postopka. 
Za v solastnino priznana zemljišča se smiselno uporabljajo 
določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka 22. člena tega 
zakona. 
Če upravičenec ne zahteva vrnitve kmetijskih zemljišč, se mu 
izda priznanica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Repu- 
blike Slovenije. 
Priznanica je vrednostni papir, ki se glasi na ime upravičenca 
in na določeno vrednost, do katere višine se izdajatelj papirja 
obvezuje odprodati kmetijska zemljišča ali gozdove, ali pa 
plačati odškodnino. 
S priznanico, ki je predmet pravnega prometa, lahko upravi- 
čenec oziroma njen lastnik kupi kmetijsko zemljišče ali gozd 
iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
ali od drugih lastnikov. 
Če upravičenec ne kupi kmetijskih zemljišč oziroma gozdov 
oziroma priznanice ne proda, lahko priznanico zamenja za 
obveznice pri Slovenskem odškodninskem skladu. 
Za vračanje gozdov se uporabljajo določbe tega zakona o vra- 
čanju nepremičnin. 

28. člen 
Če so na kmetijskih zemljiščih vzpostavljeni novi oziroma 
obnovljeni trajni nasadi, se smiselno uporabljajo določbe 22. 
člena tega zakona s tem, da lahko zavezanec uporablja tako 
kmetijsko zemljišče do izteka rodnosti, vendar ne več kot 10 
let, če se zavezanec in upravičenec ne sporazumeta drugače. 

29. člen 
Stanovanjske hiše oziroma stanovanja, glede katerih ne 
obstaja najemno ali temu podobno razmerje, se vrnejo upravi- 
čencu v last in posest. 
Stanovanjske hiše oziroma stanovanja, glede katerih obstoji 
najemno ali temu podobno razmerje, se vračajo z vzpostavi- 
tvijo lastninske pravice na teh nepremičninah. 
Pravice in obveznosti med upravičenci kot najemodajalci 
nepremičnin iz prejšnjega odstavka in najemniki teh nepre- 
mičnin ureja stanovanjski zakon. 

30. člen 
Za vračanje najemnih poslovnih stavb in poslovnih prostorov 
se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo 
na vračanje stanovanj in stanovanjskih hiš, razen tretjega 
odstavka prejšnjega člena. 

31. člen 
Na podržavljenem stavbnem zemljišču, na katerem ima upra- 
vičenec pravico uporabe, se vzpostavi lastninska pravica 
v njegovo korist. 

32. člen 
Podržavljena nezazidana stavbna zemljišča, ki so bila izro- 
čena občini ali komu drugemu v skladu z zakonom zaradi 
uresničitve prostorskega izvedbenega načrta, se ne vračajo, 
če so bila ob uveljavitvi tega zakona že oddana za gradnjo. 
Podržavljena zazidana stavbna zemljišča (obstoječe grad- 
bene parcele) se ne vračajo, razen če je na njih zgrajeni trajni 
objekt v lasti upravičenca. 
Določba prvega odstavka tega člena se ne uporablja, če so 
bila zemljišča oddana za gradnjo družbenim pravnim osebam 
pred več kot dvema letoma pred uveljavitvijo tega zakona, 
investitor pa na zemljišču do uveljavitve tega zakona ni začel 
z gradnjo. Tako zemljišče se vrne upravičencu v last in posest. 

Za stavbno zemljišče, ki je bilo razlaščeno po predpisih o raz- 
lastitvi do uveljavitve zakona o razlastitvi (Uradni list FLRJ, št. 
12/57), pripada odškodnina, če upravičenec zanj ni dobil kot 
odškodnine druge nadomestne nepremičnine in če zemljišča 
po določbah prejšnjih odstavkov ni mogoče vrniti. 

33. člen 
Nepremičnine se vrnejo proste hipotekarnih bremen, ki so 
nastala po njihovem podržavljanju do dneva uveljavitve tega 
zakona. Za terjatve, ki so bile zavarovane s temi bremeni, 
jamči Republika Slovenija. 
Služnosti, izbrisane s podržavljenjem, oživijo. 

b) Vračanje podjetij in kapitala 
34. člen 

Podjetje, ki je bilo podržavljeno lastniku - fizični osebi, se 
vrne v last, če podjetje opravlja ob uveljavitvi tega zakona isto 
ali podobno gospodarsko dejavnost kot samostojna pravna 
oseba. 
Če je podjetje prešlo v sestav druge pravne osebe, se vrne 
v last, če ga je ekonomsko in tehnično mogoče izločiti iz te 
pravne osebe. 

35. člen 
Ne glede na določbe prejšnjega člena se podjetje ne vrne, če 
je neločljivi sestavni del sistema gospodarske infrastrukture iz 
2. točke 19. člena tega zakona. 
Podjetja tudi ni mogoče vrniti v last v celoti, če njegova 
vrednost v času odločanja presega vrednost podjetja v času 
podržavljanja za več kot 100 odstotkov. 

36. člen 
Če je predmet vračanja v last podjetje, katerega vrednost je 
bistveno zmanjšana od vrednosti podjetja v času podržavlja- 
nja, gre upravičencu za razliko v vrednosti odškodnina iz 43. 
člena tega zakona. 
Če je predmet vračanja v last podjetje, katerega vrednost je 
bistveno večja od vrednosti podjetja v času podržavljenja, 
mora upravičenec plačati presežno vrednost po določbah 
tretjega odstavka 25. člena tega zakona. 

37. člen 
Premoženje (kapital) iz 13. člena tega zakona se vrača z vzpo- 
stavitvijo lastninskega deleža upravičenca na družbenem 
kapitalu pravnih oseb, ki so naslednice sredstev oziroma 
premoženja podržavljenih podjetij in drugih gospodarskih 
subjektov, katerih družbeniki oziroma delničarji so bili upravi- 
čenci iz 13. člena tega zakona. 
Vrednost lastninskega deleža mora biti enaka vrednosti 
deleža upravičenca, ki ga je imel na podržavljenem podjetju, 
ali na drugem gospodarskem subjektu iz prejšnjega odstavka. 
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38. člen 
Premoženje (kapital) iz 13. člena tega zakona se lahko na 
zahtevo upravičenca vrne z vrnitvijo v last in posest oziroma 
z vzpostavitvijo lastninske pravice na nepremičnini pravne 
osebe, ki je naslednica sredstev oziroma premoženja podr- 
žavljenega podjetja ali drugega gospodarskega subjekta, 
katere delničar oziroma družbenik je bil upravičenec. 
Za vračanje nepremičnine v smislu prejšnjega odstavka 
veljajo določbe tega zakona; ki se nanašajo na vračanje 
nepremičnin. 

39. člen 
Na način, določen v 37. in 38. členu tega zakona, se vrača tudi 
premoženje podjetja iz drugega odstavka 34. člena in dru- 
gega odstavka 35. člena tega zakona, če podjetja ni mogoče 
vrniti kot celote. 

40. člen 
Vrnitev po določbah 34. in 37. člena tega zakona lahko upravi- 
čenec odkloni. V tem primeru ima pravico do odškodnine. 

41. člen 
če gre za podjetja, ki se preoblikujejo po zakonu o lastnin- 
skem preoblikovanju podjetij, se določbe 34. do 39. člena 
tega zakona uporabljajo samo za podjetja, glede katerih je 
naložena rezervacija po zakonu o lastninskem preoblikovanju 
podjetij, oziroma za nepremičnine podjetij, ki so bile rezervi- 
rane po istem zakonu. Uveljavljanje pravic iz 34. do 39. člena 
tega zakona v postopku za denacionalizacijo je možno samo 
v obsegu, ki ga dopušča rezervacija. 

2. oddelek: Odškodnina 
42. člen 

Če nepremičnine ni mogoče vrniti v last in posest oziroma 
glede nje vzpostaviti lastninske pravice ali lastninskega 
deleža, gre upravičencu odškodnina z vzpostavitvijo lastnin- 
skega deleža na pravni osebi ali v delnicah, ki jih ima Repu- 
blika Slovenija ali na njegovo zahtevo v obveznicah, izdanih 
v ta namen. 
Če upravičenec zahteva delnice v smislu prejšnjega odstavka, 
pa mu jih ni mogoče ponuditi, mu gre odškodnina v obvezni- 
cah. 
V primerih iz prvega odstavka se lahko upravičenec in zaveza- 
nec sporazumeta, da da zavezanec upravičencu nadomestno 
nepremičnino. 
Z vrednostnimi papirji, ki jih dobi upravičenec kot odškodnino 
po tem zakonu, lahko plača odškodnino, za katero je zavezan 
po tem zakonu. 
Določbe prejšnjih odstavkov tega člena se smiselno uporab- 
ljajo tudi za premičnine iz 17. člena tega zakona, ki jih ni 
mogoče vrniti in za druge podržavljene premičnine. 
Pravico do odškodnine imajo tudi upravičenci, ki so svoje 
podržavljeno premoženje pridobili nazaj na podlagi odplač- 
nega pravnega posla. 

43. člen 
Če podržavljenega podjetja upravičencu ni mogoče vrniti (34. 
in 35. člen) ali če ni mogoče vzpostaviti lastninskega deleža 
na podjetju ( 37. člen) ali če ni mogoče vzpostaviti lastninske 
pravice na nepremičnini (38. člen), se da upravičencu pod 
pogoji iz 41. člena tega zakona odškodnino v vrednosti pre- 
moženja oziroma lastniškega deleža upravičenca na podržav- 
ljenem podjetju. 
Upravičenec do odškodnine iz prejšnjega odstavka lahko 
zahteva, da se mu vrednost podržavljenega premoženja 
povrne v obliki obveznic Slovenskega odškodninskega sklada 
ali delnic v lasti Republike Slovenije. 

44. člen 
Odškodnina za podržavljeno premoženje se določi po stanju 
premoženja v času podržavljenja in ob upoštevanju njegove 
sedanje vrednosti. 
Vrednost stanovanja, stanovanjske hiše oziroma poslovnega 
prostora ali poslovne stavbe se ugotovi na način, ki je predpi- 
san s pravilnikom o merilih in načinu za ugotavljanje vredno- 

sti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistem točkovanja (Ur.l. 
SRS, št. 25/81). 
Odškodnina za kmetijska zemljišča, gozdove in za-zemljišča, 
uporabljena za gradnjo, se določi glede na katastrsko kulturo, 
katastrski razred in katastrski okraj na podlagi predpisa Izvrš- 
nega sveta Skupščine Republike Slovenije. 
Odškodnina za stvari, ki so kulturni spomenik ali naravna 
znamenitost, se ugotavlja po metodologiji za ocenjevanje 
kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti. 
Ob podržavljenju ugotovljene denarne vrednosti podržavlje- 
nih podjetij se valorizirajo z upoštevanjem paritete dinarja do 
ZDA dolarja v času podržavljenja premoženja in paritete 
dinarja do ZDA dolarja na dan izdaje odločbe, povečane 
10-krat. 
Če sedanjž vrednosti premoženja iz prejšnjih odstavkov ni 
mogoče ugotoviti, se ta oceni po merilih, določenih s predpi- 
som iz prvega odstavka 85. člena tega zakona, če ta zakon ne 
določa drugače. Za čas od pravnomočnosti odločbe 
o odškodnini do pričetka obrestovanja obveznic oziroma do 
plačila odškodnine v gotovini, kadar odločba tako določa, 
pripadajo upravičencu obresti, ki veljajo za vloge na vpogled, 
glavnica pa se valorizira. 

45. člen 
Za plačevanje odškodnine se izdajo obveznice. 
Obveznice so nominirane v nemških markah in izplačljive 
v enakih polletnih obrokih v 20 letih. Obrestna mera je šest 
odstotna. 

46. člen 
Obveznice se glase na prinosnika in so izplačljive v valuti 
Republike Slovenije. 

47. člen 
Imetnik obveznice lahko obveznico uporabi za nakup delnic 
skladov Republike Slovenije ali za nakup delnic, s katerimi 
razpolagajo ti skladi. Prav tako jih lahko uporabi kot plačilno 
sredstvo za nakup nepremičnin in drugega kapitala 
v postopku privatizacije. 
V primerih iz prejšnjega odstavka se kot vrednost obveznice 
upošteva njena nominalna vrednost. 

48. člen 
Če obstajajo ali nastopijo okoliščine iz 50. člena tega zakona, 
Republika Slovenija, dokler te okoliščine trajajo, zagotavlja 
upravičencu socialno varnost z odkupom obveznic za njihovo 
nominalno vrednost. 
Upravičenec uveljavlja pravice iz tega člena pri Ministrstvu za 
finance v upravnem postopku. 

49. člen 
Sredstva za kritje obveznosti iz izdanih obveznic se zbirajo 
v Slovenskem odškodninskem' skladu. Viri sredstev tega 
sklada so: 
1. Sklad Republike Slovenije za razvoj; 
2. del kupnine, pridobljene s prodajo družbenih stanovanjskih 
hiš in stanovanj ter poslovnih prostorov, ki ustreza deležu, 
s katerim so bila ob nabavi novega družbenega stanovanja 
udeležena združena sredstva stanovanjskega sklada, ter 
celotna kupnina za prodana podržavljena stanovanja, če 
bodo ta odplačno prenesena iz družbene lastnine osebam, ki 
niso upravičenci po tem zakonu; 
3. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije; 
4. drugi viri, določeni z zakonom. 
Višino sredstev, organiziranost, pristojnosti, pravice in obvez- 
nosti Slovenskega odškodninskega sklada ureja poseben 
zakon. 

50. člen 
Upravičencu, ki je po kriterijih socialnega varstva oseba slab- 
šega premoženjskega stanja, se izplača odškodnina v prime- 
rih iz drugega odstavka 42. ali drugega odstavka 43. člena 
tega zakona v denarju do višine 24 povprečnih mesečnih neto 
osebnih dohodkov na zaposlenega v Republiki Sloveniji 
v zadnjih treh mesecih pred izdajo odločbe. 
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Odškodnina iz prejšnjega odstavka se glede na njen obseg 
oziroma na želje upravičenca izplača v enkratnem znesku ali 
v mesečnih obrokih. 

IV. poglavje 
ZAVEZANCI 

51. člen 
Zavezanec za vrnitev stvari je pravna oseba, v katere premože- 
nju so stvari, ki se po tem zakonu vrnejo upravičencem. 
Zavezanci za vrnitev podržavljenih podjetij oziroma drugih 
gospodarskih subjektov ali za vzpostavitev lastninskega 
deleža na premoženju so podjetja oziroma druge pravne 
osebe, v katerih premoženju so sredstva oziroma premoženje 
podržavljenih podjetij ali drugih gospodarskih subjektov. 
Zavezanec za odškodnino v delnicah, s katerimi razpolaga 
Republika Slovenija, je Slovenski odškodninski sklad. 
Zavezanec za odškodnino v obveznicah je Slovenski odškod- 
ninski sklad, za odškodnino v denarju pa Republika Slovenija. 

V. Poglavje 
UVELJAVLJANJE PRAVIC 
1. oddelek: Organi postopka 

52. člen 
O zahtevah po tem zakonu odločajo organi, ki jih določa ta 
zakon. 

53. člen 
Če ni s tem zakonom drugače določeno, odločajo o pravnih 
sredstvih organi pristojni po splošnih procesnih oziroma 
organizacijskih predpisih. 

54. člen 
O zahtevah na prvi stopnji odločajo: 
1. občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo o denaci- 
onalizaciji kmetijskih zemljišč, gozdov in kmetijskih gospo- 
darstev, podržavljenih po predpisih iz 3. in 4. člena tega 
zakona; 
2. občinski upravni organ, pristojen za gospodarstvo o dena- 
cionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij, podržavljenih po 
predpisih iz 3. in 4. člena tega zakona; 
3. občinski upravni organ, pristojen za stanovanjske in komu- 
nalne zadeve o denacionalizaciji stanovanjskih hiš, stanovanj, 
poslovnih stavb, poslovnih prostorov in stavbnih zemljišč, 
podržavljenih po predpisih iz 3. in 4. člena tega zakona; 
4. Ministrstvo za finance o denacionalizaciji premoženja 
bank, zavarovalnic in drugih finančnih organizacij, podržav- 
ljenih po predpisih iz 3. in 4. člena tega zakona; 
5. Ministrstvo za kulturo o denacionalizaciji stvari iz prvega in 
drugega odstavka 17. člena ter tretjega odstavka 18. člena 
tega zakona. 
Izvršni sveti občinskih skupščin ustanovijo za pomoč uprav- 
nim organom iz 1. do 3. točke prejšnjega odstavka strokovne 
komisije ter imenujejo njihove člane. 

55. člen 
Komisije iz drugega odstavka prejšnjega člena štejejo pet 
članov. Predsednik komisije je delavec upravnega organa, pri 
katerem je komisija ustanovljena. 
Člani komisij imajo položaj uradnih oseb in so pooblaščeni za 
vodenje postopkov in opravljanje drugih dejanj v postopku. 
Člani komisije morajo izpolnjevati predpisane pogoje za 
opravljanje uradnih dejanj v postopku. En član komisije mora 
biti diplomirani pravnik, en član izvedenec ustrezne stroke; 
pri komisijah, ki odločajo o vračanju nepremičnin, pa en član 
tudi izvedenec s področja geodetske službe. 
Za isto upravno področje se lahko imenuje več komisij. 
Zaradi ekonomičnosti ali drugih tehtnih razlogov se lahko 
imenuje za več upravnih področij skupna komisija. 

56. člen 
O zahtevah za denacionalizacijo iz 5. člena tega zakona 
odloča temeljno sodišče v nepravdnem postopku. 
Zoper odločitev sodišča druge stopnje je dovoljena revizija. 
V postopku iz prvega odstavka tega člena se smiselno upo- 

rabljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na stranke 
v postopku (60. člen), na vsebino zahteve za denacionalizacijo 
(62. člen), na rok za njeno vložitev (64. člen), na vsebino 
odločbe o denacionalizaciji (67. člen), na začasne odredbe 
(68. člen) in na stroške postopka (71. člen). 

57. člen 
O pritožbah odločajo: 
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zoper 
odločbe, ki jih izda organ iz 1. točke 54.člena tega zakona; 
2. Ministrstvo za industrijo in gradbeništvo zoper odločbe, ki 
jih izda organ iz 2. točke 54.člena tega zakona; 
3. Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora zoper 
odločbe, ki jih izda organ iz 3. točke 54.člena tega zakona. 

58. člen 
Odločba organa prve stopnje o zahtevi (odločba o denaciona- 
lizaciji) mora biti izdana oziroma vročena upravičencu naj- 
pozneje v enem letu po vložitvi pravilno sestavljene zahteve. 
Odločba o zahtevi, ki jo organ prve stopnje izda v skrajšanem 
postopku, mora biti vročena upravičencu v šestdesetih dneh 
po vložitvi pravilno sestavljene zahteve. 
V zadevah iz 63. člena tega zakona organ prve stopnje ni 
vezan na rok iz prvega odstavka. 
Za dan vložitve pravilno sestavljene zahteve se šteje dan, ko je 
bila pomanjkljiva zahteva v celoti dopolnjena. 

59. člen 
Odločbe o denacionalizaciji izvršujejo: 
- redna sodišča, če gre za vrnitev nepremičnine ali vzpostavi- 
tev lastninske pravice na drugi nepremičnini; 
- Sklad za razvoj, če gre za vzpostavitev lastninskega deleža 
na podjetju ali odškodnino v delnicah; 
- Slovenski odškodninski sklad, če gre za odškodnino 
v obveznicah; Ministrstvo za finance, če gre za denarno od- 
škodnino. 

2. oddelek: Stranke v postopku 
60. člen 

Stranke v postopku za denacionalizacijo so upravičenec, nje- 
gov pravni naslednik ter zavezanec oziroma druga pravna ali 
fizična oseba, ki ima za varstvo svojih pravic ali pravnih koristi 
pravico udeleževati se postopka. 
Za pravno nasledstvo zadošča, da je verjetno izkazano. 
Stranke iz prvega odstavka tega člena, ki nimajo stalnega 
prebivališča oziroma sedeža v Republiki Sloveniji, morajo 
imeti pooblaščenca s prebivališčem oziroma sedežem 
v Republiki Sloveniji, ki zastopa stranko pri vseh dejanjih 
v postopku. 
Če se zahtevek glasi na premoženje, s katerim razpolagajo 
družbenopolitične skupnosti, zastopa interese zavezane 
stranke pristojno javno pravobranilstvo. 

3. oddelek: Zahteva in odločba 
61. člen 

Postopek za denacionalizacijo se začne na podlagi zahteve za 
denacionalizacijo. 
Pravico do vložitve zahteve imata upravičenec oziroma nje- 
gov pravni naslednik. 
Predlog za začetek postopka lahko vloži tudi zavezana 
stranka, če izkaže pravni interes. 
Če pristojni organ v primeru iz prejšnjega odstavka ugotovi, 
da je podan pravni interes, sam uvede postopek. V tem pri- 
meru se šteje, da se postopek uvede po uradni dolžnosti. v 

62. člen 
Zahteva iz prvega odstavka prejšnjega člena vsebuje podatke 
o premoženju, na katero se zahteva nanaša, o pravnem teme- 
lju podržavljenja, o pravnem temelju pravice do vrnitve, ter 
o tem, v kateri obliki se zahteva vrnitev. 
Zahtevi iz prejšnjega odstavka se priloži: 
a) listina o podržavljenju ali pa navedba uradnega glasila, 
v katerem je bil objavljen akt, s konkretno navedbo predmeta 
podržavljenja; 
b) potrdilo o vpisu upravičenca v evidenco o državljanstvu; 
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c) navedba razmerja do upravičenca ter kdo pride še v poštev 
kot pravni naslednik premoženja ter morebitni akt o dedova- 
nju po upravičencu, če zahtevo vlaga pravni naslednik upravi- 
čenca; 
č) ime pooblaščenca, ki bo pred pristojnim organom zastopal 
interese vlagatelja, če vlagatelj zahtevka nima stalnega prebi- 
vališča na območju Republike Slovenije. 
Če se zahteva nanaša na nepremičnino, se priloži tudi: 
- zemljiškoknjižni izpisek z vsemi vpisi in izbrisi v zemljiškok- 
njižnih vložkih, v katerih so bile vpisane podržavljene nepre- 
mičnine, od 15.5.1945 dalje do dneva vložitve zahtevka ali 
overjeno fotokopijo zemljiškoknjižnega vložka s temi podatki, 
- zemljiškokatastrske podatke o legi, površini in vrsti rabe 
parcel po stanju v času podržavljenja; 
Zahteva mora vsebovati tudi druge podatke, potrebne za 
ugotavljanje o upravičenosti zahteve. 

63. člen 
Če ne obstajajo listine iz prejšnjega člena, organ prve stopnje 
po uradni dolžnosti zahteva od zavezanca ali tretjih oseb 
dokazila o verjetnosti obstoja zahteve. 
Zavezanci in upravljalci so dolžni pristojnemu organu predlo- 
žiti vse dokaze in dopustiti vpogled v listine in podatke, 
potrebne za odločitev o zahtevi. 
Na zahtevo organa iz 54.ali 56. člena tega zakona izda občin- 
ski upravni organ, pristojen za notranje zadeve, ugotovitveno 
odločbo o državljanstvu upravičenca, če ta ni vpisan v evi- 
denco o državljanstvu. V tem postopku ni mogoče ugotavljati 
obstoja nelojalnega ravnanja zoper interese narodov in 
države FLRJ. 

64. člen 
Zahteva za denacionalizacijo mora biti vložena najkasneje 
v osemnajstih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 
Pravočasno vložena zahteva enega od upravičencev je 
v korist vseh upravičencev, ki pridejo v poštev za uveljavljanje 
pravic, na katere se zahteva nanaša. 

65. člen 
V postopku za denacionalizacijo, v katerem se predhodno 
izvede poseben ugotovitveni postopek, se ugotovijo vsa dej- 
stva in okoliščine, pomembna za odločanje o zahtevi. 
Ugotovitveni postopek vodi oseba, ki jo pooblasti upravni 
organ ali pa član komisije iz 54. člena tega zakona. Komisija iz 
54. člena tega zakona pripravi po končanem ugotovitvenem 
postopku poročilo o ugotovljenem dejanskem in pravnem 
stanju zadeve. 
Poročilo se vroči strankam z osebno vročitvijo. Stranke lahko 
v petnajsetih dneh po prejemu poročila predlagajo spre- 
membo oziroma dopolnitev poročila oziroma dopolnitev ugo- 
tovitvenega postopka. Na predloge strank organ prve stopnje 
ni vezan. 

66. člen 
Po končanem ugotovitvenem postopku in po preteku roka iz 
tretjega odstavka prejšnjega člena organ prve stopnje odloči 
o premoženju, ki se vrača; o upravičencih, ki se jim premože- 
nje vrača; o obliki in obsegu premoženja, ki se vrača; o zave- 
zancih za izročitev premoženja ter o rokih za izpolnitev 
odločbe. 
V odločbi o denacionalizaciji organ prve stopnje izda tudi 

j nalog pristojnim organom za izvršitev odločbe in odredbe 
; o morebitnih bremenih ter odloči o stroških postopka. 

Spremembe zemljiškoknjižnega stanja na podlagi odločbe 
o denacionalizaciji se po njeni pravnomočnosti izvedejo po 

f uradni dolžnosti. 
67. člen 

Odločba o denacionalizaciji se glasi na ime upravičenca 
i - prejšnjega lastnika podržavljenega premoženja, 
i Če lastnik podržavljenega premoženja ni upravičenec (12. 
i člen), se odločba o denacionalizaciji glasi na osebo, ki je po 
i tem zakonu upravičenec do denacionalizacije. 

Če je oseba iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena 
t umrla ali je razglašena za mrtvo, se z odločbo o denacionali- 

zaciji da denacionalizirano premoženje v začasno upravljanje 
skrbniku za posebne primere (211. člen zakona o zakonski 

zvezi in družinskih razmerjih, prečiščeno besedilo, Uradni list 
SRS št. 14/89). Za skrbnika za posebne primere je lahko 
postavljen tudi upravičenčev pravni naslednik. 

68. člen 
Organ prve stopnje lahko zaradi zavarovanja zahtev za dena- 
cionalizacijo ali iz drugih tehtnih razlogov izda sklep, s kate- 
rim odredi, da se začasno prepove razpolaganje z nepremič- 
ninami ali delno oziroma popolno kapitalsko preoblikovanje 
podjetij in drugih gospodarskih subjektov. Iz enakih razlogov 
lahko odredi prenos nepremičnine v začasno uporabo upravi- 
čencu, če je dejanska in pravna podlaga njegove zahteve za 
vrnitev nepremičnine verjetno izkazana. 

4. oddelek: Poravnava 
69. člen 

Upravičenci in zavezanci lahko sklenejo poravnavo glede // 
oblike in obsega denacionalizacije tudi pred začetkom j 
postopka. Taka poravnava mora biti pisna in overjena po 
sodišču. //' 
Poravnava iz prejšnjega odstavka se upošteva v odločbi/ 
o denacionalizaciji, če ni v nasprotju z zakonom. 
Odločbe, izdane na podlagi sklenjenih poravnav iz prvega 
odstavka tega člena, lahko izda organ v skrajšanem postopki^. 

5. oddelek: Dokazovanje prava 
70. člen 

Kadar ta zakon odkazuje na uporabo tujega ali avtonomnega 
prava, dokazujejo to pravo stranke, ki uveljavljajo denaciona- 
lizacijo. / 
Stroški dokazovanja prava niso stroški postopka. 

6. oddelek: Stroški postopka 
71. člen 

Stranke v postopku denacionalizacije po tem zakonu ne pla- 
čujejo taks. 
Za odločanje o stroških postopka se uporabljajo predpisi 
o postopku, ki se uporablja pred organom za denacionaliza- 
cijo. 

VI. poglavje 
DRUGA ODŠKODNINSKA RAZMERJA IN DEDOVANJE 

72. člen 
Odškodnine, dane na podlagi predpisov iz 3. in 4. člena tega 
zakona, ter odškodnine, dane za premoženje, ki je bilo podr- 
žavljeno na način, določen v 5. členu tega zakona, se pri 
odločanju o denacionalizaciji po tem zakonu ne upoštevajo, 
razen če so presegle 30 odstotkov vrednosti podržavljenega 
premoženja. 
Odškodninski zahtevki iz naslova nemožnosti uporabe ozi- 
roma upravljanja premoženja ter iz naslova vlaganja v nepre- 
mičnine v času od podržavljenja do dneva uveljavitve tega 
zakona, se ne priznavajo. 

73. člen 
Zavezancem, iz katerih sredstev se vrne po določbah tega 
zakona nepremičnina, ki so jo pridobili odplačno, gre odškod- 
nina po predpisih o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremič- 
nin v družbeni lastnini. 
Odškodnina iz prejšnjega odstavka gre v breme Slovenskega 
odškodninskega sklada. 

74. člen 
Če je bil v primerih iz tretjega odstavka 67. člena tega zakona 
zapuščinski postopek po osebi iz prvega ali drugega odstavka 
istega člena pravnomočno končan, ne da bi bilo v njem 
odločeno tudi o dedovanju premoženja, ki pripade tej osebi 
po odločbi o denacionalizaciji, se glede tega premoženja, 
opravi nov zapuščinski postopek. 
Glede novega zapuščinskega postopka se uporabljajo 
določbe zakona o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76 in 23/ 
78), če ni v tem poglavju določeno drugače. 
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75. člen 
Za obravnavo zapuščine po tem zakonu je izključno pristojno 
sodišče Republike Slovenije. 

76. člen 
Postopek se začne na predlog upravičenčevega pravnega 
naslednika. 
Predlogu se priloži odločba ali njej enaka listina o dedovanju 
iz prvega odstavka 74. člena tega zakona ter druge listine, 
potrebne za odločitev o uvedbi zapuščinskega postopka. 

77. člen 
Roki, ki začnejo po zakonu o dedovanju teči od dneva uvedbe 
dedovanja, začnejo v tem postopku teči od dneva pravnomoč- 
nosti odločbe o denacionalizaciji. 

78. člen 
Dedovanje po umrlem se v tem postopku uvede z dnem 
pravnomočnosti odločbe o dedovanju. 
Pokojnikova zapuščina, o kateri se odloča v tem postopku, 
preide na njegove dediče z dnem pravnomočnosti odločbe 
o denacionalizaciji. 

79. člen 
Če se za dedovanje v skladu z veljavno zakonodajo uporabi 
pravo tuje države, se upoštevajo tudi materialnopravne 
določbe, predpisane s tem zakonom. 

80. člen 
Dedne izjave, podane do izdaje odločbe o denacionalizaciji, 
nimajo pravnega učinka glede premoženja, ki pripade upravi- 
čencu po odločbi o denacionalizaciji. 
Določba prejšnjega odstavka ne velja za dedne izjave, dane 
pred podržavljanjem premoženja, in za dedne izjave, dane 
v postopku denacionalizacije. 
Dednopravne pogodbe, sklenjene pred izdajo odločbe 
o denacionalizaciji, nimajo pravnega učinka glede premože- 
nja, ki upravičencu pripade po odločbi o denacionalizaciji, 
razen če ni v pogodbi izrecno navedeno, da se nanaša tudi na 
to premoženje. 

81. člen 
Oporočna razpolaganja, napravljena pred izdajo odločbe 
o denacionalizaciji, imajo glede premoženja, ki pripade upra- 
vičencu po tej odločbi, pravni učinek samo, če je to v oporoki 
izrecno navedeno, če v oporoki ni izrecno navedeno, da se 
nanaša tudi na premoženje, ki pripade oporočitelju na pod- 
lagi denacionalizacije, imajo oporočna razpolaganja pravni 
učinek glede tega premoženja samo, če s tem soglašajo 
zakoniti dediči. 

82. člen 
Če v prejšnjem zapuščinskem postopku ni bilo okoliščin iz 80. 
ali 81. člena tega zakona, sodišče razdeli premoženje, ki je 
pripadlo zapustniku po odločbi o denacionalizaciji, s sklepom 
iz prvega odstavka 221. člena zakona o dedovanju. 

83. člen 
V novem zapuščinskem postopku, izvedenem na podlagi 
določb tega poglavja, ni dopustno posegati v pravna raz- 
merja, nastala na podlagi prejšnjega sklepa o dedovanju, 
razen če se dediči iz prejšnjega in novega zupuščinskega 
postopka ne sporazumejo drugače in če se s tem ne posega 
v pravice tretjih. 

VII. poglavje 
POOBLASTILA ZA IZDAJO PREDPISOV 

84. člen 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije lahko s predpisom 
podrobneje uredi vprašanja, povezana z izvajanjem tega za- 
kona. 

85. člen 
Ministrstvo za industrijo in gradbeništvo izda v treh mesecih 

po uveljavitvi tega zakona v soglasju z ministrom za varstvo 
okolja in urejanje prostora in ministrom za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano navodilo o merilih oziroma o metodologiji za 
ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, 
podjetij oziroma premoženja. 
Navodilo iz prejšnjega odstavka temelji na načelu, da se 
vrednost stvari ocenjuje po stanju na dan podržavljenja in po 
vrednosti na dan izdaje odločbe o denacionalizaciji. 
Vrednost podjetij oziroma premoženja se ocenjuje v skladu 
z določbami zakona o privatizaciji podjetij. 
Metodologijo iz četrtega odstavka 44. člena tega zakona pred- 
piše s pravilnikom minister za kulturo. 
Minister za pravosodje in upravo lahko predpiše metodološko 
navodilo za poslovanje v zvezi z zahtevki za odškodnino. 
Minister za finance v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona 
izda v soglasju z ministrom za pravosodje in upravo navodilo 
o vsebini in načinu vodenja evidenc iz 86. člena tega zakona. 

VIII. poglavje 
EVIDENCE O DENACIONALIZACIJI 

86. člen 
Organi prve stopnje so dolžni voditi evidenco o vloženih 
zahtevah, o izdanih odločbah in o izvršitvi odločb. 
Zbirno evidenco o zadevah iz prejšnjega odstavka vodijo 
republiški upravni organi, pristojni za področja, na katerih se 
izvaja ta zakon. Pri tem se uporabljajo za identifikacijo udele- 
žencev v postopku vse identifikacije in vsebine iz centralnega 
registra prebivalstva in registra organizacij in skupnosti. Za 
udeležence, ki niso rezidenti Republike Slovenije, se ti pred- 
pisi smiselno uporabljajo. 
Vsebina in obveznosti ter upravitelji podatkovnih zbirk iz 
prejšnjega odstavka se določijo z odlokom o programu stati- 
stičnih raziskovanj Republike Slovenije. 
Vse vloge v postopkih denacionalizacije morajo vsebovati 
podatke iz drugega odstavka tega člena. 

IX. poglavje 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

87. člen 
Ne glede na določbe tega zakona niso upravičenci do denaci- 
onalizacije prejšnji lastniki premoženja, ki je bilo podržav- 
ljeno po zakonu o odvzemu vojnega dobička, pridobljenega 
v dobi sovražnikove okupacije (Uradni list DFJ št. 36/45), 
zakonu o kaznivih dejanjih zoper uradno dolžnost (Uradni list 
DFJ št. 26/45) in po ukazu Predsedstva Prezidija Ljudske 
skupščine Federativne ljudske republike Jugoslavije z dne 
8.3.1947, U. št. 392 (Uradni list FLRJ št. 64/47). 

88. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona ni dopustno nobeno razpola- 
ganje z nepremičninami oziroma premoženjem, glede kate- 
rega po določbah zakona obstaja dolžnost vrnitve. 

Pravni posli in enostranske izjave volje, ki so v nasprotju 
s prejšnjim odstavkom, so nični. 

89. člen 
Če je premoženje, na katero se nanaša vrnitev ali odškodnina, 
prešlo iz družbene v zasebno lastnino na podlagi Spekulativ- 
nih oziroma fiktivnih pravnih aktov in poslov, je zavezanec za 
vrnitev oziroma odškodnino pravna oziroma fizična oseba, ki 
je v času odločanja o zahtevi za denacionalizacijo lastnik 
takega premoženja. 
Če so bile glede premoženja iz prejšnjega odstavka sklenjene 
najemne oziroma zakupne pogodbe, se za najemna oziroma 
zakupna razmerja ne uporabljajo določbe 24. člena tega za- 
kona. 

90. člen 
Vložitev predloga in odločanje o zadevah iz tega zakona je 
dopustno ne glede na to, ali je do uveljavitve tega zakona 
o zahtevku za vrnitev oziroma odškodnino že pravnomočno 
odločilo sodišče ali drug državni organ, pa zahtevku upravi- 
čenca ni bilo ugodeno. 
Za neodplačno podržavljeno premoženje v smislu 4. člena 
tega zakona je šteti tudi premoženje, za katero je bila dana 
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odškodnina, pa ta ni presegla 30 odstotkov njegove vrednosti. 
Določba 4. člena tega zakona se ne uporablja glede zaplemb, 
izrečenih v kazenskih postopkih na podlagi predpisov, ki so 
veljali po 31.12.1958. 

91. člen 
Določba četrtega odstavka 16. člena tega zakona se nanaša 
na podjetja v mešani lastnini po stanju ob uveljavitvi zakona 
o lastninskem preoblikovanju podjetij. 

92. člen 
Za vračanje premoženja, zaplenjenega v kazenskih postopkih, 
ki so bili pravnomočno končani do 31.12.1958, se uporabljajo 
določbe tega zakona tudi, če je bila kazen zaplembe premože- 
nja razveljavljena na podlagi obnove kazenskega postopka. 

93. člen 
Za način ugotavljanja vrednosti stanovanj.stanovanjskih hiš 
in poslovnih prostorov se uporablja enačba iz pravilnika, 
navedenega v drugem odstavku 44. člena tega zakona: 
Vst= št.tč.x vt x p x fs oziroma fr 

V enačbi pomeni »vt« vrednost točke, pri čemer znaša vred- 
nost točke dinarsko protivrednost 4 nemških mark (DEM) na 
dan izdaje odločbe o denacionalizaciji. 

94. člen 
Način ugotavljanja odškodnine v smislu tretjega odstavka 44. 
člena tega zakona predpiše v dveh mesecih po uveljavitvi tega 
zakona Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije. 

95. člen 
Izvrševanje odškodnin iz 43. člena tega zakona se začne 
z dnem, ki ga določi zakon iz drugega odstavka 49. člena tega 
zakona. 
Izvrševanje odškodnin iz 50. člena tega zakona se začne 
z dnem, ki ga določi zakon o proračunu Republike Slovenije. 
Roki iz 58. člena tega zakona ne začno teči pred 1.11. 1991. 

96. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

I. UVOD 
Predlog za izdajo zakona o denacionalizaciji z osnutkom 
zakona so v Skupščini Republike Slovenije obravnavali in 
sprejeli vsi trije zbori dne 19. 3. 1991 .izvršnemu svetu Skupš- 
čine Republike Slovenije so zbori naložili, da pripravi*predlog 
zakona in pri tem upošteva predloge, mnenja ter stališča in 
pobude dane v razpravah na zborih in v delovnih telesih 
Skupščine Republike Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona so bile proučene in večinoma 
upoštevane vse razprave v Skupščini Republike Slovenije, 
v komisiji za denacionalizacijo, v komisiji za preobrazbo druž- 
bene lastnine, v komisiji za celovito proučitev okoliščin posle- 
dic in pojavov oškodovanja družbenega premoženja, v komi- 
siji za strategijo nacionalnega in regionalnega razvoja, v zako- 
nodajnopravni komisiji, kot tudi v drugih delovnih telesih 
Skupščine Republike Slovenije. Prav tako so bile upoštevane 
pripombe Vrhovnega sodišča RS, Javnega tožilstva RS, Jav- 
nega pravobranilstva RS, Gospodarske zbornice Slovenije, 
dalje številne pripombe združenj lastnikov razlaščenega pre- 
moženja , pripombe in mnenja, ki so jih posredovali republiški 
upravni organi in upravni organi občin ter nekateri drugi 
organi in organizacije. 
Po sklepu treh komisij Skupščine Republike Slovenije (komi- 
sije za denacionalizacijo, komisije za preobrazbo družbene 
lastnine in komisije za celovito preučitev okoliščin posledic in 
pojavov oškodovanja družbenega premoženja) so bili v obči- 
nah Kranj, Novo mesto in Lenart uvedeni poskusni postopki 
za denacionalizacijo podržavljenega premoženja. Pripombam 

I občinskih organov na podlagi ugotovitev iz omenjenih 
: postopkov je predlagatelj sledil, kolikor je bilo mogoče in to 
S upošteval pri oblikovanju določb predloga zakona. Tako so 

bile v skladu s pripombami in spoznanji določbe predloga 
> zakona, ki govore o ovirah za vračanje premoženja, te zelo 

konkretizirane; v primeru vračanja kmetijskih zemljišč iz kom- 
pleksov pa so bile poiskane rešitve z varovanjem interesov 
nasprotujočih si strank, dana pa je tudi večja možnost dispo- 

l zicije upravičencev. Na podlagi izkušenj iz poskusnih postop- 
kov in pripomb o problematiki ugotavljanja vrednosti različ- 
nega premoženja je predlagatelj preučil in predlagal nekatere 
nove rešitve za enostavno in praktično ugotavljanje vrednosti 
premoženja. Iz občin s poskusnimi postopki pa so opozorili 
tudi na problematiko neurejenih evidenc, pomanjkanja 
kadrov in na potrebo po strokovni instruktaži po uveljavitvi 
zakona. 
Upoštevaje načela, na katerih naj temelji zakon, kakor so bila 

j' utrjena že v osnutku zakona, ter uravnoteženost interesov, ki 
I so bili izraženi v pripombah, stališčih in mnenjih ob obravnavi 

osnutka zakona v zborih Skupščine Republike Slovenije, je bil 
pripravljen predlog zakona , ki naj bi v okviru danih možnosti 
čim bolj omogočil popravo krivic, ki so bile povzročene z raz- 
ličnimi prisilnimi posegi državnih organov v zasebno premo- 
ženje. Predlagatelj je pri pripravi predloga upošteval, da naj 
bo poprava krivic po določbah zakona o denacionalizaciji 

usklajena s procesom privatizacije družbene lastnine, zlasti 
podjetij z družbenim kapitalom, zaradi česar je bilo potrebno 
uskladiti določbe predloga zakona o denacionalizaciji z gradi- 
vom za sprejem zakona o privatizaciji podjetij ter zakona 
o zadrugah .Pri pripravi predloga zakona so sodelovali tudi 
predstavniki združenja lastnikov razlaščenega premoženja. 
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE V PREDLOGU ZAKONA 
GLEDE NA REŠITVE V OSNUTKU ZAKONA 
1. Splošno 
Besedilo predloga zakona bolj sistematično in bolj natančno 
ureja obsežno problematiko denacionalizacije podržavlje- 
nega premoženjaglede na sedanje razmere in konkretne situ- 
acije in stanja, v katerih utegne ob sprejemanju in izvajanju 
zakona to premoženje biti. 
V predlogu zakona je še večji poudarek dan načelu, da se 
s popravljanjem starih krivic ne smejo povzročati nove in da 
zakon sedanjih uporabnikov družbenih sredstev ne sme spra- 
viti v tak položaj, da bi bilo to vzrok za prenehanje njihove 
dejavnosti oziroma likvidacijo pravne osebe. 
V skladu s pobudami združenj prejšnjih lastnikov razlašče- 
nega premoženja so bile v predlog zakona vgrajene številne 
konkretne rešitve, s katerimi se prejšnjim lastnikom premože- 
nja bolj prepušča izbira vrste odškodovanja in omogoča čim- 
bolj enakopravno obravnavanje v postopku. 
V predlogu zakona so bile upoštevane ustavne spremembe 
(amandma XCIX, točka 3), ki odpravljajo določbe ustave 
Republike Slovenije, ki določajo lastninski maksimum na 
kmetijskih zemljiščih in gozdovih, in določbe, ki izključujejo 
lastninsko pravico na stavbnem zemljišču v mestih in naseljih 
mestnega značaja. Razen tega pa tudi nekatere druge oprede- 
litve sprejete po obravnavi predloga za izdajo zakona z osnut- 
kom zakona. Ena od teh je, da se v zakon vključijo tudi 
arondacije, vendar bodo denacionalizacijo lahko zahtevali le 
tisti upravičenci, ki niso dobili nadomestnih zemljišč. 
Opravljena je bila redakcija celotnega besedila zakona. 
2. Spremembe posameznih poglavij zakona 
Pri splošnih določbah je dodana določba, da so do denaci- 
onalizacije upravičene tudi fizične osebe, katerih premoženje 
ali posamezne stvari so prešle v državno last na podlagi 
pravnega posla, ki je bil sklenjen zaradi prisile državnega 
organa. V poštev pridejo le tisti pravni posli, ki so sicer 
izpodbojni po pravnih pravilih o napakah volje, in pa darilne 
pogodbe. Razen navedenih fizičnih oseb so do denacionaliza- 
cije upravičene tudi tiste fizične osebe, ki jim je bilo premože- 
nje aH stvar odvzeta brez pravne podlage z akti ali dejanji 
posameznikov, ki so zlorabili pooblastila uradnih oseb orga- 
nov oblasti. 
V poglavju o upravičencih so bile upoštevane pripombe, da 
do denacionalizacije niso upravičene osebe nemške narodno- 
sti, ki zaradi opcije za Tretji Reich (Volksdeutscherji) in zaradi 
nelojalnega vedenja zoper narodne in državne interese naro- 
dov FLRJ ob pogoju odsotnosti niso bile vpisane v evidenco 

državljanov po 2. odstavku 35. člena zakona o državljanstvu 
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(Uradni list DJFštev. 64/45 in Uradni list FLRJ številka 54/46 in 
105/48). Izjeme od tega načela so osebe, ki so se borile na 
strani protifašistične koalicije in posamezniki,ki so bili interni- 
rani zaradi verskih ali drugih razlogov. 
Na novo so v predlogu zakona obdelani še nekateri drugi 
primeri upravičencev do denacionalizacije, ki se nanašajo na 
osebe, ki jim je bilo premoženje podržavljeno med vojno in 
osebe, ki so umrle med vojno, pa je bilo njihovo premoženje 
podržavljeno po vojni. 
V tretjem poglavju, ki obravnava oblike denacionalizacije, so 
v skladu z razpravo o osnutku zakona izpopolnjene določbe 
zakona, ki obravnavajo ovire za vračanje premoženja oziroma 
nepremičnin. Primerov, v katerih se nepremičnine ne vračajo, 
je v predlogu zakona v primerjavi z osnutkom, naštetih manj 
, vendar pa so natančneje obdelani. 
Nove so določbe, ki obravnavajo omejitve pri vračanju pre- 
mičnin in nepremičnin, ki so po predpisih o varstvu naravne in 
kulturne dediščine kulturni spomeniki oziroma predmeti kul- 
turne in naravne dediščine. Tovrstne premičnine naj bi se ne 
vrnile v last in posest, če bi bile sestavni del zbirke javnih 
muzejev, galerij in drugih podobnih ustanov, pač pa naj bi se 
na njih vzpostavila le lasthinska pravica. V zvezi s to določbo 
(drugi in tretji odstavek 17. člena) so pomembne še določbe 
44., 54. in 85. člena zakona: v 44. členu je predvideno, da se 
bo odškodnina za stvari, ki so kulturni spomenik ali naravna 
znamenitost, ugotavljala po metodologiji za ocenjevanje kul- 
turnih spomenikov in naravnih znamenitosti; v 54. členu je 
predvideno, da bo o denacionalizaciji teh stvari na prvi stopnji 
odločalo Ministrstvo za kulturo, v 85. členu pa je predvideno, 
da bo isto ministrstvo že omenjeno metodologijo predpisalo 
s pravilnikom. 
Ne vračajo se nepremičnine: ki so potrebne za opravljanje 
dejavnosti državnih organov ali javnih služb vendar le, če bi se 
z njihovo vrnitvijo bistveno okrnila možnost delovanja takih 
služb; če so neločljiv sestavni del infrastrukture; če bi vrnitev 
nepremičnine lahko povzročila stečaj ali likvidacijo pravne 
osebe in če bi se z njo bistveno okrnila prostorska kompleks- 
nost oziroma namen izrabe prostora in nepremičnin. 
Predlog zakona predvideva, da nepremičnin ni mogoče vrniti 
v last in posest, če bi bila z vrnitvijo nepremičnine bistveno 
okrnjena tehnološka funkcionalnost kompleksov. Določa pa, 
da te ovire niso podane, če je nepremičnina v sredstvih 
zavezanca brez pravnega naslova ali če jo je oddal v zakup. 
Določa tudi, kdaj se šteje, da je okrnjena funkcionalnost 
kompleksov. 
Za primere, ko nepremičnine ni mogoče vrniti v last in posest 
pa predlog zakona omogoča zgolj vzpostavitev lastninske 
pravice v korist upravičenca, pri čemer ima zavezanec še 
nadalje pravico uporabljati nepremičnino za svojo dejavnost 
največ pet oziroma deset let, če ni drugačnega sporazuma 
(22. člen). Če se stranki ne moreta sporazumeti glede najem- 
nine ali zakupnine, jo na predlog ene od strank določi sodišče 
v nepravdnem postopku, ki odloči tudi o vseh drugih spornih 
vprašanjih najema oziroma zakupa, samo najemno oziroma 
zakupno razmerje pa nastane v takem primeru že po zakonu. 
Predlog zakona predvideva, da ni ovire za vrnitev nepremič- 
nine, če upravičenec izkaže, da bo zagotovil vlaganja ali 
druge potrebne pogoje za racionalnejšo in ekonomsko uspeš- 
nejšo uporabo nepremičnine. Zakon bo na novo uredil 
najemna razmerja sklenjena za določen čas, pri čemer upo- 
števa možnost, da bi mogel imeti najemodajalec, ki je fizična 
oseba, stvar v najemu kot poglavitni vir preživljanja sebe in 
svoje družine. 
V primeru, če se je vrednost nepremičnine bistveno zvišala 
zaradi investicij ima upravičenec izbiro med tremi možnostmi. 
Lahko vrnitev nepremičnine odkloni in zahteva polno odškod- 
nino, lahko zahteva vzpostavitev lastninskega deleža do 
višine polne vrednosti nepremičnine ali vrnitev nepremičnine 
pod pogojem, da za presežno vrednost plača odškodnino. Če 
se je vrednost nepremičnine bistveno zmanjšala, se po izbiri 
upravičenca nepremičnina lahko vrne z doplačilom odškod- 
nine do polne vrednosti ob podržavljenju ali zahteva namesto 
vračila polno odškodnino. V primerjavi z osnutkom zakona so 
te določbe razumljivejše in dajejo upravičencem večje mož- 

.nosti izbire. 
Pri vračanju kmetijskih zemljišč so bile upoštevane določbe 
ustavnega amandmaja XCIX k ustavi Republike Slovenije, ki je 
razveljavil vse določbe ustave Republike Slovenije, ki dolo- 

čajo lastninski maksimum na kmetijskih zemljiščih. Poleg ovir 
za vračanje, ki veljajo za vse nepremičnine, predlog zakona 
posebej ureja ovire za vračanje kmetijskih zemljišč in pogoje 
oziroma način, v katerih primerih in kako se kmetijska zem- 
ljišča vračajo oziroma kako pride upravičenec do nadomest- 
nega zemljišča ter določa upravičenja za primere, kadar kme- 
tijskih zemljišč ni mogoče vrniti (27. člen). 
Kar zadeva vračanje stanovanjskih hiš,stanovanj in poslovnih 
prostorov, v predlog zakona niso bile vnešene vsebinske 
spremembe. Nespremenjene so ostale tudi določbe o vrača- 
nju podržavljenih nezazidanih stavbnih zemljišč, če investitor- 
jem še niso bila oddana za gradnjo zaradi uresničitve prostor- 
skih izvedbenih načrtov. Ta izjema pa se ne upošteva, če je od 
oddaje zemljišča za gradnjo preteklo že več kot dve leti, pa 
investitor še ni pričel z gradnjo. Zazidana stavbna zemljišča se 
vrnejo v last le tistim prejšnjim lastnikom, ki so tudi lastniki 
objekta sezidanega na takem zemljišču. 
Vračanje podjetij in kapitala bo potekalo po enakih načelih, 
kot druge vrste premoženja, s tem, da bodo pri vračanju 
podjetij in kapitala upoštevane rezervacije predvidene po 
zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij. 
V oddelku o odškodnini, ki gre upravičencu v primeru, če 
stvari ni mogoče vrniti v naravi oziroma glede nje vzpostaviti 
lastninske pravice, je nova določba, ki ureja ugotavljanje \ 
vrednosti podržavljenega premoženja. Po predlagani novi 
ureditvi se odškodnina za podržavljeno premoženje določi po 
stanju premoženja v času podržavljenja in ob upoštevanju 
njegove sedanje vrednosti. 
Za določanje vrednosti razlaščenih oziroma nacionaliziranih 
kmetijskih zemljišč, gozdov, stanovanjskih hiš, stanovanj, 
poslovnih prostorov in nacionaliziranih podjetij, so že v pred- 
logu zakona opredeljeni načini vrednotenja za nekatere vrste 
premoženja. Vrednost kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč, 
ki so bila uporabljena za gradnjo, naj bi se določila glede na 
katastrsko kulturo in katastrski razred in katastrski okraj na 
podlagi predpisa Izvršnega sveta Skupščine Republike Slove- 
nije. S tem predpisom naj bi Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona predpisal 
način določanja odškodnine (tretji odstavek 44. člena in 94. 
člen). Ta predpis bo na podlagi lestvice katastrskega 
dohodka, ki jo določa Skupščina Republike Slovenije, določil 
količnik glede na kulturo, katastrski razred, katastrski okraj, 
ter vrednost tega količnika po kulturah. 
Vrednost stanovanja, stanovanjske hiše oziroma poslovnega 
prostora ali poslovne stavbe se ugotovi na način, ki je bil 
predpisan s pravilnikom o merilih in načinu za ugotavljanje 
vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistem točkovanja 
(Uradni list SRS, št. 25/81) in to po enačbi: 
V = štev. točk x vrednost točke x m2 x korekcijski faktor (fs, 
fr)- 
V obrazcu pomeni: »V« vrednost stanovanja, staovanjske 
hiše, poslovnega prostora oziroma stavbe; »Štev. točk" 
pomeni vrednost stanovanja izraženo v točkah ob točkovanju 
izvedenem v letu 1981 po zapisnikih; »Vrednost točke« znaša ^ 
na dan ob uveljavitvi tega zakona 4 DEM; »m2« pomeni , 
uporabno površino stanovanjske hiše, stanovanja oziroma 
poslovnega prostora; »Korekcijska faktorja« sta bila za vsako 
posamezno nepremičnino ugotovljena ter sta navedena 
v zapisnikih o točkovanju (fs pomeni korekcijski faktor za ■ 
popravek končne vrednosti stanovanja zaradi vpliva velikosti 
stanovanja; fr pa pomeni korekcijski faktor za popravek 
končne vrednosti poslovnega prostora glede na razpon nosil- 
nih elementov - konstrukcije). 
Vsa stanovanja, stanovanjske hiše in poslovni prostori so bila 
leta 1981 popisana z zapisniki o ugotovitvi vrednosti stanova- j 
nja ter točkovana. Z omenjenimi zapisniki in točkovanji razpo- i 
lagajo upravni organi, imetniki stanovanjske pravice in najem- \ 
niki stanovanja, stanovanjske hiše in poslovnega prostora in 
sicer število točk, uporabna površina ter korekcijski faktor so 
razvidni iz zapisnikov in točkovanj, ki so opravljeni na obraz- x 
cih VS-1 in VS-2 za stanovanja in stanovanjske hiše ter na \ 
obrazcih VP-1 in VP-2 za poslovne prostore. \ 
Seštevek točk izraža vrednotenje kakovosti konstrukcije 
glede na čas izgradnje objekta, vrsto in kakovost stavbnega 
pohištva, vrsto in kakovost obdelave talnih in stenskih povr- 
šin, vrsto in kakovost opremljenosti stanovanj oziroma 
poslovnega prostora z instalacijskimi napravami, vrsto in 
možnost rabe skupnih prostorov stavbe, kakovost toplotne in 
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zračne zaščite ter negativni vpliv na rabo stanovanj oziroma 
poslovnega prostora. 
Glede na trenutno tržno ceno novograjenih stanovanj v Repu- 
bliki Sloveniji predlagatelj ocenjuje, da je primerna vrednost 
točke za vrednotenje stanovanj, stanovanjskih hiš in poslov- 
nih prostorov 4 DEM po stanju na dan uveljavitve tega zakona. 

Vrednost podjetij se ugotavlja na podlagi zaključne bilance 
ob podržavljenju. To vrednost (čiste aktive) se pretvori v ZDA 
Dollar po tečaju v času podržavljenja in nato pretvori v dinarje 
po tečaju ZDA Dollar na dan izdaje odločbe o denacionaliza- 
ciji ter pomnoži s faktorjem 10. 
Ostale vrste premoženja, kot so premičnine, stavbna zem- 
ljišča, podjetja, pri katerih ni bilo sestavljene zaključne 
bilance ob podržavljenju, pa bo mogoče vrednotiti po merilih 
in kriterijih, kot jih bo uredil podzakonski predpis iz 85. člena 
predloga zakona. 
Predlog zakona bolj natančno ureja plačevanje odškodnine 
z obveznicami Republike Slovenije in pravila, ki jih je treba pri 
tem upoštevati, med drugim našteva tudi primere, za nakup 
česa jih je mogoče uporabiti in določa pogoje, ki morajo biti 
izpolnjeni, da upravičenec lahko zahteva od države njihov 
odkup. 
Predlog zakona predvideva za plačevanje odškodnin izdajo 
obveznic, ki bodo nominirane v nemških markah, izplačljive 
v enakih polletnih obrokih v dvajsetih letih, upoštevaje šest 
odstotno obrestno mero, izplačila pa bodo v valuti Republike 
Slovenije. Zakonsko gradivo predvidva možnost uporabe 
obveznic za nakup delnic sklada za razvoj Republike Slove- 
nije, za nakup drugega kapitala kot tudi možnost odkupa 
obveznic za zagotovitev upravičenčeve socialne varnosti, ter 
predvideva kritje za obveznosti iz izdanih obveznic (43., 45., 
47., 48. in 49. člen). 
Upravičenec do odškodnine, če podržavljenega podjetja ne bi 
bilo mogoče vrniti upravičencu in tudi ne vzpostaviti lastnin- 
ske pravice niti lastninskega deleža na podjetju, bo namreč 
lahko zahteval, da se mu vrednost podržavljenega premože- 
nja povrne v obliki obveznic Republike Slovenije ali delnic 
v lasti Republike Slovenije. 
V predlogu zakona je predvideno, da se viri sredstev za kritje 
obveznosti iz izdanih obveznic zbirajo v enotnem Slovenskem 
odškodninskem skladu, ki bo izdajatelj obveznic. Viri za napa- 
janje Slovenskega odškodninskega sklada pa naj bi bili Sklad 
Republike Slovenije za razvoj, del kupnine za prodana druž- 
bena stanovanja in poslovne prostore, sredstva Sklada kmetij- 
skih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in drugi viri, ki jih 
bo določil zakon. Pravni režim za organizacijo in delovanje 

• Slovenskega odškodninskega sklada pa bo uredil posebni 
zakon (49. člen predloga zakona). Ta bo določil tudi dan 
pričetka izvajanja določb zakona o denacionalizaciji, ki se 
nanašajo na izvrševanje odškodnin (95. člen). 
V petem poglavju, ki ureja uveljavljanje pravic oziroma zah- 

' tevkov upravičencev, je več novosti: v prvem oddelku, ki ureja 
I pristojnost organov za odločanje so kot organi za odločanje 
I na prvi stopnji opredeljeni obstoječi upravni organi pristojni 

glede na predmet denacionalizacije, upoštevaje sedanje 
področje dela, namesto v osnutku zakona opredeljenih komi- 

' sij. Komisije, ki jih bo ustanovil Izvršni svet občinske skupš- 
i čine pri omenjenih upravnih organih, bodo upravnim orga- 

nom v pomoč, njihovi člani bodo pooblaščeni za vodenje 
postopkov in za opravljanje drugih dejanj v postopku. Po 

j potrebi se za isto upravno področje lahko ustanovi več komi- 
i sij ali pa zaradi ekonomičnosti in drugih tehtnih razlogov ena 

{ komisija za več upravnih področij. Taka ureditev je skladnejša 
, z našim sistemom državne uprave. 

Določbi osnutka zakona, ki sta urejali pristojnost organov za 
J odločanje, sta spremenjeni tako, da sedaj tudi v primerih iz 4. 

člena predloga zakona odloča upravni organ (54. in 56. člen 
predloga zakona). Kot je bilo že spredaj povedano, je na novo 
predvidena določba, da bo Ministrstvo za kulturo odločalo 

i o denacionalizaciji stvari, ki so naravna in kulturna dediščina. 
; V tretjem oddelku petega poglavja je bila dopolnjena določba, 

J po kateri je sedaj izrecno določeno, da upravni organ pristo- 
jen za notranje zadeve v postopkih ugotavljanja državljanstva 
upravičenca ne more ugotavljati obstoja ali neobstoja nelojal- 
nega ravnanja zoper interese narodov in državo FLRJ. Ta 
določba je v predlog zakona vgrajena v prid skrajšanju 
postopkov, ki bi jih utegnilo ugotavljanje in dokazovanje 

navedenih dejstev dodatno podaljšati, ter onemogoča, da bi 
se v postopkih denacionalizacije obravnavala problematika 
državljanske vojne, kar je, v skladu s pripombami k osnutku 
zakona, lahko le v prid interesom dejanske narodne sprave. 
Rok za vložitev zahteve za denacionalizacijo je v predlogu 
zakona v skladu s pripombami iz razprave, podaljšan na 
osemnajst mesecev. 
V šestem poglavju so dodane posebne določbe, ki se nana- 
šajo na dedovanje in zapuščinski postopek v primerih, ko je 
upravičenec do denacionalizacije umrl. Te določbe urejajo 
nove premoženjske situacije, ki ob dedovanju po določenem 
zapustniku niso bile znane, ter postopek za potrebe tega 
zakona. 
V sedmem, osmem in devetem poglavju, ki ureja prehodne in 
končne določbe zakona, ni pomembnejših vsebinskih spre- 
memb. 
III. KATERIH PREDLOGOV IN MNENJ V PREDLOGU 
ZAKONA NI BILO MOGOČE UVELJAVITI 
1. V razpravi je bilo izraženo mnenje, da bi moral zakon zajeti 
vse prisilne državne ukrepe, ki so jih oblastni organi izvajali 
v povojnem obdobju, brez časovne omejitve. Predlagatelj ni 
mogel slediti temu predlogu, saj ni mogoče pričakovati, da bi 
z denacionalizacijo zajeli tudi vse nepremičnine, ki so bile 
v preteklih letih razlaščene zaradi gradnje objektov v sploš- 
nem interesu, za katere so razlaščenci dobili odškodnino, 
določeno po merilih razlastitvenega zakona. 
2. Predlagatelj tudi ni mogel upoštevati ugovorov, da je za 
popravo krivic v čimvečji meri treba sprožiti in uporabiti 
izredna pravna sredstva na področju kazenskega, civilnega in 
upravnega prava za vsak primer posebej, ker ni mogoče 
izhajati iz predpostavke, da so bili krivični vsi zakoni, ki so 
urejali odvzem premoženja oziroma posege države v zasebno 
lastnino. Z izrednimi pravnimi sredstvi bi bilo mogoče odprav- 
ljati krivice povzročene z nezakonitimi odločbami, ne pa tudi 
krivice povzročene že s samimi predpisi ali z njihovo eksten- 
zivno uporabo oziroma s politiko izvajanja predpisov, ki so ob 
zakoniti diskrecijski pravici in s pravnimi zaključki prav tako 
povzročali krivice s sicer zakonitimi odločbami. Za veliko 
prejšnjih lastnikov podržavljenega premoženja uporaba izred- 
nih pravnih sredstev tako sploh ne bi prišla v poštev, razen 
tega pa bi bila sodišča in drugi pristojni organi za več let 
povsem zasuta s takimi primeri. 
Veliko premoženja je bilo odvzetega z zaplembami, ki so jih 
izrekale zaplembene komisije, čeprav so zaplembe povsod 
v svetu opredeljene kot vrste kazni in bi jih kot take tudi po 
takrat veljavnih predpisih smela izrekati le sodišča v zakonito 
izvedenem kazenskem postopku. Zaplembe po zaplembenih 
komisijah so bile izrekane na podlagi formularjev sestavljenih 
po različnih izvršilnih odborih, kjer so bili posamezniki ozna- 
čeni kot narodni sovražniki. Zoper te formularje (prijave) ni 
bilo pravnega sredstva. Komisije in tudi sodišča pa so na 
njihovi podlagi izrekali zaplembe s predpostavko, da so priza- 
dete osebe narodni sovražniki in vojni zločinci, čeprav se 
v civiliziranem svetu obdolžencem krivdo mora dokazati 
v postopku pred sodiščem. 
Tam, kjer pa so zaplembe izrekala sodišča v kazenskih 
postopkih, kjer je bila zaplemba poleg glavne kazni obvezna, 
je bila le-ta izrečena za očitana kazniva dejanja praviloma 
v skladu z zakonom, pač pa v očitnem nasprotju s težo 
kaznivega dejanja in z njo povezano stopnjo družbene nevar- 
nosti, torej v očitnem nasprotju s pojmom pravičnosti in 
z legitimno funkcijo kazenskega prava. 
Čeprav so po poimenovanju imele kazenskopravno naravo le 
zaplembe kot prisilni ukrepi podržavljenja, pa so takšen 
pomen imele dejansko (ne pa pravno) tudi nacionalizacija po 
zakonu o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij, 
agrarna reforma kottudi nacionalizacija najemnih zgradb in 
gradbenih zemljišč, ter tudi drugi predpisi, ki jih določa pred- 
log zakona. 
V sedanjih razmerah, ko spreminjamo družbeno lastnino spet 
v zasebno, je po mnenju predlagatelja prav in pošteno, da so 
pri tem v okviru danih možnosti prvenstveno udeleženi prejš- 
nji lastniki podržavljenega premoženja, ki so svoje premože- 
nje izgubili brez odškodnine ali le za simbolično odškodnino. 
3. Mnenjem in predlogom, da se tudi povračilo vojne škode 
uredi s tem zakonom, ni bilo mogoče slediti. 
Izhajajoč iz načela, da se z denacionalizacijo vrača premože- 
nje, ki je bilo odvzeto s prisilnimi ukrepi državnih organov 
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nove Jugoslavije, tedaj po naravi stvari vojna škoda ne more 
biti predmet urejanja po tem zakonu. Zakon o denacionaliza- 
ciji namreč ni zakon o odškodovanju za škodo, ki so jo utrpeli 
posamezniki zaradi vojnih dogodkov, s tem ko so jim bile 
stvari porušene ali ker bi utrpeli škodo na zdravju in življenju 
zaradi dejanj okupatorja in podobno. 
4. Predlagatelj tudi ni sledil pobudam, da se vključijo v zakon 
kot upravičenci razna društva, zadruge, zavodi kot npr. Pokoj- 
ninski zavod, ker meni, da je treba ohraniti načelo, da so kot 
upravičenci po tem zakonu za denecionalizacijo predvidene 
le fizične osebe in le izjemoma tudi cerkev kot civilna pravna 
oseba. To pa seveda ni ovira, da ne bi kot izjeme od navede- 
nega načela posebni zakon uredil pravnega režima vračanja 
premoženja tudi takim pravnim osebam, kot npr. zadrugam, 
ali Pokojninskemu zavodu. Sicer pa predlagatelj ocenjuje, da 
obstoječe pravne osebe z nekdanjimi pravnimi osebami pravi- 
loma nimajo pravne kontinuitete. Ugotavljanje njihovih prav- 
nih naslednikov oz. upravičencev do denacionalizacije pa bi 
postopke o denacionalizaciji, ki že itak ne bodo lahki, še 
otežilo. 
5. Pripombam, da naj bi bile v zakon vgrajene tudi določbe, ki 
bi prejšnjim lastnikom podržavljenega premoženja priznavale 
pravico do izgubljenega dobička, predlagatelj ni sledil, ker bi 
to pomenilo preveliko finančno obremenitev za našo družbo. 
6. Predloga, da naj bi se ex lege vračalo podržavljeno premo- 
ženje predlagatelj ni sprejel, ker takšna določba učinkuje 
z uveljavitvijo samega zakona, iz katere pa bi pravice oziroma 
obveznosti za eno ali drugo stranko morale biti že konkretizi- 
rane, tudi v primeru dispozicije strank. Izvajanje takšne 
določbe z nedoločnim zahtevkom oziroma obveznostjo pa ne 
bi bilo izvedljivo. 
IV. FINANČNE POSLEDICE 
Po razpoložljivih podatkih predlagatelj zakona ocenjuje, da 
znaša vrednost celotnega premoženja, ki je bilo podržavljeno, 
okrog 4 miljarde nemških mark (DEM), kot je razvidno iz 

podatkov priloge k obrazložitvi predloga zakona o denaciona- 
lizaciji. 
Iz navedene priloge je poleg vrednosti podržavljenega premo- 
ženja razvidna tudi struktura premoženja, kije bilo s podržav- 
ljenjem prevzeto v posamezni izmed panog gospodarstva 
(kmetijstvo in gozdarstvo, industrija, obrt in poslovni prostori 
ter stanovanja). 
Kot je bilo že v predlogu za izdajo zakona navedeno, bodo 
stroški postopkov presegli 600 miljonov din, pri čemer je 
upoštevano, da stroški ne bi smeli biti bistveno večji. Že v sam 
zakon je namreč vgrajen inštrumentarij za ugotavljanje vred- 
nosti posameznih vrst premoženja. Le v primerih, kjer niso 
bile opravljene cenitve in v primerih ocenjevanja premičnih 
stvari, bi utegnilo priti do uporabe metodologije za ugotavlja- 
nje vrednosti podržavljenega premoženja, ki jo bodo pripra- 
vila ustrezna ministrstva. S poenostavljenim in učinkovitim 
načinom ugotavljanja vrednosti podržavljenih stvari bodo 
bistveno zmanjšani prvotno predvideni stroški, ki bi sicer 
nastali s pogostejšim vključevanjem izvedencev ter v tej zvezi 
tudi s podaljševanjem časa za vodenje postopka. Zato bi iz 
tega razloga mogla biti postavka 600 milijonov dinarjev zni- 
žana, vendar je v nasprotju z znižanjem doseženim na ome- 
njeni način predvideno, da bodo narasli stroški zaradi stati- 
stične obdelave in spremljanja podatkov, pomembnih za 
Republiko Slovenijo in njene organe (v ta namen je dopolnjen 
86. člen predloga zakona v odnosu na osnutek zakona — evi- 
dence o denacionalizaciji). Še zlasti pa se bo glede na širitev 
kroga upravičencev in pravnih temeljev za denacionalizacijo 
povečal pripad zadev. Zato predlagatelj predvideva, da bodo 
omenjena znižanja oziroma zvišanja stroškov v zvezi 
z izvedbo postopkov nekako izenačena. 
Povečanje stroškov za izvedbo postopkov naj bi preprečevalo 
tudi dejstvo, da bodo postopke vodili obstoječi organi, ki jim 
bodo komisije predvidene s tem zakonom le v pomoč in 
okrepitev. 

PRILOGA k obrazložitvi zakona o denacionalizaciji 

1) Tabelarični pregledi in ocena o količini in vrednosti različ- 
nih vrst družbenega premoženja glede na načine podržavlje- 
nja so bili sestavljeni na podlagi arhivskih podatkov. Zbrani 
podatki so bili kritično ocenjeni upoštevaje vplivne činitelje, ki 
so dopuščali ustrezne popravke. 

TABELA 1: Sumarni pregled družbene lastnine v R Sloveniji 
s stanjem na dan 31.12.1970 v razmerju do istovrstnih nepre- 
mičnin skupaj v družbeni in zasebni lasti 

ObDel. Gozdovi Neobdel. Skupaj skupna površina družb, lastnine v ha 
površine v ha površine 1-3 v ha Obdel. Gozdovi Neobdel. SKupaj 
V ha v ha zemlje zemlje 5-7 
i 2 3 4 5 6 7 8 
770808 856318 399930 2027056 97676 266371 138558 . 502605 

TABELA 2 : Površina občin v R Sloveniji ter kmetijskih zem- 
ljišč in gozdov po podatkih Geodetske uprave R Slovenije na 
dan 31.12.1988 

Površina Površina Površina Površina vseh 
gozdov v ha obdeloval. neobdel. občin v SRS 

zemljišč v ha zemljišč v ha  
910498 977992 ~ 2025459 

TABELA 3: Podatki o površinah zemljišč glede na pravni 
naslov za prehod v družbeno laslnino na dan 31.12.1970, vse 
v hektarjih 

Agrarna Konfiska- Nacionali- Ekspro- Nakup Skupno 
reforma cija zacija priacije in drugi 

načini 

166000 92000 30600 150 120970 409110 

TABELA 4: Površine kmetijskih zemljišč in gozdov v Republiki 
Sloveniji, ki so bile podržavljene z agrarno reformo in 
z zaplembami, stanje na dan 31.12.1946, vse v ha 

Površine kmet. zemljišč Površine gozdov Skupaj kmetijskih 
zemljišč 

Obdelovalna Neobdelovalna 
Agr. ref. Zaplembe Agr. ref. Zaplembe Agr. .ref. Zaplembe Agr. ref. Zaplembe 
25000 26000 26000 15000 115000 51000 51000 41000 

TABELA 5: Površine stavbnih zemljišč glede na pravni naslov 
podržavljenja, vse v ha po stanju na dan 31.12.1970 

Zaplembe Ekspropriacija Nacionalizacija Skupaj 
250 150 30600 31000 

TABELA 6: Prikaz števila zgradb po namembnosti v Sloveniji, ; 
kar je pravno in dejansko urejeno in zemljiškoknjižno izve- 
deno* po stanju 30.6.1969 

Javne Stano- Kmetij. Poslovne Skupaj "Zemlji- , 
zgrabe vanj. zgradbe zgradbe škoknjiž- 

zgradbe no n' izve- s deno « 

1929 8130 2900 5791 18750 2007 

TABELA 7: Število objektov - prikaz po pridobitnih naslovih, 
v Sloveniji, po stanju 30.6.1969 

Agrar. ref. ZaplembaNacionali- Razla- Nakup, Skupaj •, 
zacija stitev lastna 

gradnja in 
drugi 

načini 

1273 6350 3353 379 9402 20757 
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TABELA 8: Število nacionaliziranih stanovanjskih in poslov- 
nih stavb v Republiki Sloveniji, stanje 31.10.1963 

Vrste stavb Število stavb 
Enonadstr. Dvonadstr. Tri in več 

nadstr. 
Poslovno- 
stanovanj- 
ske in 
stanov. 
Poslovne 
stavbe 

1598 867 290 2575 

778 
Skupaj: 3353 

TABELA 9: Število in vrste nacionaliziranih in zaplenjenih 
stanovanj v R Sloveniji po stanju na dan 31.10.1963 

Vrsta 
I zgradbe 

Število stanovanj Skupaj 

EnosobnaDvosobna Trisobna Štiri in 
več sobna 

Poslovno 
stano- 
vanjske in 

stano- 
vanj. 
(7948) 
Posamez. 
deli 
stavb 
Zaplenje- 
ne hiše in 
stanova- 
nja (5837) 

3626 2643 1277 

57 47 13 

404 7948 

6 123 

i Skupaj 3683 2690 1290 410 8073 

TABELA 10: Število in vrsta podržavljenih poslovnih prosto- 
rov v R Sloveniji, po stanju na dan 31.10.1963 

Vrsta 
zgradb 

do 70 m2 nad 70 m2 Skupaj Vrednost 
v 000 din 

Poslovno, 
i stan. 
r Poslovne 
1 Posamezni 

. deli 
I stavb 
i Zaplenjeno 

2068 
2506 

1156 

1072 
520 

445 

3140 
3026 

1601 

874 

8780224 
1399940 

1327932 

Skupaj: 6604 2037 7767 11508096' 
/"Opomba: V prikazu vrednosti ni vsebovano zaplenjeno pre- 
moženje. 

(z sprednjih razpredelnic (tabela 4) je razvidno, da je prešlo 
i/ kmetijski sklad na podlagi agrarne reforme in z zaplembami 
51000 hektarjev obdelovalnih zemljišč in 41000 hektarjev 
/neobdelovalnih zemljišč ter 166000 hektarjev gozdov. Po 

y podatkih spisov se med agrarne interesente gozdov ni razde- 
; Ijevalo, obdelovalne zemlje pa se je razdelilo okrog 16000 
1 hektarjev iz kmetijskega sklada, v katerem so bila zajeta 
i zemljišča podržavljena tako z agrarno reformo kot z zaplem- 

bami. Od 51000 ha obdelovalne zemlje je bilo zaplenjene 
iokrog 26000 ha, od tega 21953 ha t.i. nemškim posestvom. 
/Cerkvam pa je bilo odvzete obdelovalne zemlje v izmeri 2848 
/ha in neobdelovalne zemlje 8700 ha. 
'■ Od okrog 166000 ha gozdov podržavljenih z agrarno reformo 
[ in z zaplembami je bilo zaplenjenih kar 51000 ha in od tega 

■okrog 33700 ha t.i. nemškim posestvom, torej približno ena 
(petina vseh podržavljenih gozdov. Od navedenih 166000 ha 
gozdov jih je bilo podržavljenih z agrarno reformo višinskim 
kmetom skoraj 21000 ha, cerkvam in samostanom 22300 ha, 
razlaščencem - ki so jih takratni predpisi označili kot velepo- 
sestnike - 26000 ha, ostalo pa drugemu prebivalstvu. 
Cjd 31000 ha stavbnih zemljišč (Tabela 5 - po stanju 
3f| .12.1970), pri katerih so vključeni tudi t.i. ožji gradbeni 

H  
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okoliši po zakonu o nacionalizaciji najemnih zgradb in grad- 
benih zemljišč (Ur.l.FLRJ štev. 52/58, ZN), je bilo zaplenjenih 
okrog 250 ha, 140 ha pa razlaščenih, preostali del pa naciona- 
liziran po predpisih o nacionalizaciji iz leta 1946 oziroma 1948 
in 1958. 
2) Ocena vrednosti podržavljenih stvari (premoženjske mase) 
je iz več razlogov svojevrstni večplastni problem. Različne 
vrste stvari so bile podržavljene v različnih časovnih obdobjih. 
Ocenjevanje ali vrednotenje podržavljene premoženjske mase 
je bilo izvedeno v časovnem razmaku, ko se je vrednost 
dinarja glede na tečaj tujih valut spreminjala, spreminjalo pa 
se je tudi razmerje vrednosti med samimi tujimi valutami (po 
zakonu o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij 
podržavljena podjetja so bila ocenjena okrog leta 1950, po 
zakonu o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zem- 
ljišč (Ur.I. FLRJ štev. 52/58, ZN) nacionalizirana stanovanja in 
poslovni prostori pa v letu 1959, cenitve pa so bile nerealne). 
Nekatere vrste podržavljenih nepremičnin (kmetijska zem- 
ljišča in gozdovi ) sploh niso bile ocenjene. Ker je od prev- 
zema podržavljenih nepremičnin preteklo več deset let, med 
nepremičinami pa so bili objekti, ki v mnogih primerih niso 
bili ustrezno vzdrževani, ali so sicer dotrajani, ali so bili celo 
porušeni, v mnogih primerih pa so bila v objekte vložena 
znatna sredstva, ponovno ocenjevanje podržavljenih objek- 
tov, zlasti podjetij ob bistveno spremenjenem dejanskem sta- 
nju, ne pride v poštev. Neposredno po podržavljenju, posebej 
podjetij, so bili opravljeni popisi premoženjske mase in 
sestavljene zaključne bilance in stvari ocenjene. 
Glede na to, da je predlog zakona naravnan praviloma na to, 
da se razlaščencem podržavljene stvari v prvi vrsti vračajo 
v naravi, pride odškodovanje kot oblika denacionalizacije 
v poštev tam, kjer je bistveno spremenjena vrednost podržav- 
ljene stvari zaradi dotrajanosti ali nerednega vzdrževanja ali 
uničenja stvari ali zaradi novih vlaganj, kot tudi tam, kjer do 
vračila stvari ne bo prišlo zaradi drugih ovir, ki jih predvideva 
predlog zakona. Zaradi opisanih razlogov bo potrebno ugoto- 
viti kolikor toliko realno vrednost podržavljenih stvari po 
stanju ob podržavljenju. Kako ugotoviti to vrednost? 
a) Za kmetijska zemljišča bi bilo primerno, da bi se jih razvr- 
stilo glede na kulturo oziroma vrsto rabe zemljišča in vredno- 
tilo po današnjih cenah. Povprečno vrednost kmetijskih zem- 
ljišč pa se je za okvirni izračun vrednosti podržavljenega 
premoženja, ki pride v poštev za denacionalizacijo, upošte- 
valo 60 dinarjev za kmetijska obdelovalna zemljišča in 30 
dinarjev za kmetijska neobdelovalna zemljišča; sicer pa se 
predlog zakona sklicuje na ustrezno metodologijo (3. odsta- 
vek 43. člena). Tabela 11 prikazuje vrednost in površine podr- 
žavljenih kmetijskih zemljišč in gozdov: 
TABELA 11: Vrednost podržavljenih stvari (gozdov, kmetijskih 
zemljišč, stanovanj, poslovnih prostorov in podjetij) 
Obseg 
nepremičnine 

Cena (povr- Znesek Znesek 000 
šina) nepre- na 1 m2 v 000 DEM* 

mičnine dinarjih 
gozd 
obdel. kmet. zemljišče 
neobdel. kmet. zemlj. 
poslovni prostori 
stanovanja 
podjetja nacionaliz. 

podjetja zaplenjena 

130 din 17.200,000 
60 din' 1.740.000 

1.230.000 

132.300 ha 
29.000 ha 
41.000 ha 

621.360 m2 

433.000 m2 

931 (po cenitvah v 1.1950 podjetij 
preračunanih v DEM x 10) 

220 
podjetij 

30 din 
1000 DEM 
1000 DEM 

1.323.000 
133.846 
95.000 

621.360 
433.000 

680.000 
160.000 

SKUPAJ ' Tečaj 1 DEM = 13 dinarjev 3446.206' 
Komentar h gornji preglednici: 
Pri oceni vrednosti podržavljenih gozdov je bilo od 166.000 ha 
gozdnih površin odštetih 33.600 ha gozdov, ki so bili zaple- 
njeni nemškim posestvom, za oceno vrednosti pa je bila vzeta 
osnova osnova 130 dinarjev za 1 m2 gozda, v kateri je upošte- 
vana cena za gozdno maso, ki se sicer po izkušnjah cenilcev 
obračunava od 100 do 200 dinarjev za m2 gozda, odvisno od 
kvalitete oziroma zaraščenosti gozda. 
Tudi od podržavljenih obdelovalnih kmetijskih zemljišč 
(51.000 ha) je bilo odštetih 22.000 ha tovrstnih zemljišč, ki so 
bila zaplenjena po arhivskih podatkih t. i. nemškim pose- 
stvom. Cena za 1 m2 je bila vzeta kot povprečje vrednosti 
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obdelovalnega zemljišča za 1 m2 iz štirih slovenskih občin 
(Novo mesto, Radovljica, Murska Sobota in Maribor), pove- 
čana za 50 %. 
Pri neobdelovalnih kmetijskih zemljiščih, kjer ni bilo od 
41.000 ha odštetih zaplenjenih površin, je bila vzeta cena za 
obračunj 30 din na m . 
b) Za stanovanjske hiše in poslovne stavbe je bilo potrebno 
glede na poprečno starost objektov v času podržavljenja in 
glede na vrsto gradnje pripraviti preprosto, zelo enostavno 
metodologijo za določanje vrednosti podržavljenih stanovanj 
in poslovnih prostorov. V ta namen se predlog zakona sklicuje 
na pravilnik o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti 
stanovanj ter stanovanjskih hiš ter sistem točkovanja (2. 
odstavek 43. člena zakona). Ta način bo uporaben tudi za 

| vrednotenje poslovnih prostorov. Zgolj za izračun približne 
vrednosti stanovanj in poslovnih postorov pa je bila vzeta za 
1 m2 povprečna vrednost 1000 DEM. Število in vrste nacionali- 
ziranih in zaplenjenih stanovanj in število ter vrsta podržvlje- 
nih poslovnih prostorov (stanje 31. 10. 1963) je razvidno iz 
tabele 9. Iz tabele 9 so razvidni tudi podatki o številu eno-, 
dvo-, tri- in štiri ter večsobnih podržavljenih stanovanj v Repu- 
bliki Sloveniji. Iz tabele 9 je razvidno, da naj bi bilo na dan 31. 
10. 1963 v Republiki Sloveniji skupaj podržavljenih stanovanj 
8073. S predpostavko, da bi enosobna stanovanja merila 40 
m2, dvosobna 55 m2, trosobna 75 m2, štiri in več sobna pa 100 
m2, bi izračun pokazal, da bi skupna površina omenjenih 8073 
stanovanj imela skupno izmero čez 433.000 m2; 
c) Po razpoložljivih podatkih razpolagajo danes družbenopo- 
TABELA 12 
Pregled števila nacionaliziranih podjetij s cenitvami v Sloveniji 

litične skupnosti s 5738 poslovnimi prostori, ki merijo skupaj 
458.938 m . Dopustno je sklepati, da so ti poslovni prostori, 
s katerimi razpolagajo družbenopolitične skupnosti, oni, ki so 
bili nekoč podržavljeni, ker praviloma družbenopolitične 
skupnosti novih poslovnih prostorov niso kupovale niti gra- 
dile z namenom, da bi jih oddajale v najem. Nadalje je 
dopustno tudi sklepati, da je pri tolikšnem številu poslpvnih 
prostorov (5738) struktura le-teh, tako glede na njihovo sta- 
rost kot tudi glede na površino, enaka, kot za celotno število 
podržavljenih poslovnih prostorov ob času podržavljenja. Po 
spredaj navedenih podatkih (tabela štev. 10) je bilo na dan 31. 
10. 1963 na območju Republike Slovenije 7767 podržavljenih 
poslovnih prostorov. Iz podatka, da meri 5738 poslovnih pro- 
storov, s katerimi razpolagajo danes družbenopolitične skup- 
nosti 458.938 m2, sledi izračun, da meri povprečna velikost 
poslovnega prostora okrog 80 m2, kar bi ob spredaj navede- 
nih dopustnih sklepih pomenilo, da je v času podržavljenja 
7767 poslovnih prostorov merilo 621.360 m2; Poslovni pro- 
stori (7767 poslovnih prostorov), za katere se šteje po spredaj 
navedenem pojasnilu, da merijo 621.360 m2, so bili obraču- 
nani za prikaz vrednosti podržavljenega premoženja po 1000 
DEM za 1 m2, enako kot stanovanja. 
č) Kot sprejemljiva podlaga za ugotavljanje vrednosti podr- 
žavljenih podjetij je bila za potrebe ugotavljanja vrednosti 
podjetij vzeta zaključna bilanca, ki je bila opravljena po podr- 
žavljenju oziroma pred prevzemom premoženjske mase. Iz 
tabele štev. 12 je razvidno, da je bilo na območju Republike 
Slovenije nacionaliziranih 931 podjetij. 

Občina oziroma mesto Vrednost v din po 
cenitvah 1948-1950 

Odstotek vredn. Vrednost v USD 1.19 
podjetij v občini 1 USD = 50 dini 

celote 

Vrednost v din 
1.1990, po pariteti 

1 UDS = 12 din 

Število podjetij 

1. Ajdovščina 
2. Brežice 
3. Celje 
4. Cerknica 
5. Črnomelj 
6. Domžale 
7. Dravograd 

8. Gor. Radgona 
9. Grosuplje 

10. Hrastnik 
11. Idrija 
12. Ilirska Bistr. 
13. Izola 
14. Jesenice 
15. Kamnik 
16. Kočevje 
17. Koper 
18. Kranj 
19. Krško 
20. Laško 
21. Lenart 
22. Lendava 
23. Litija 
24. Lj. vse mesto 
25. Ljutomer 
26. Logatec 
27. Maribor (vse občine) 
28. Metlika 
29. Mozirje 
30. Murska Sobota 
31. Nova Gorica 
32. Novo mesto 
33. Ormož 
34. Piran 
35. Postojna 
36. Ptuj 
37. Radlje ob Dravi 
38. Radovljica 
39. Ravne na Korošk. 
40. Ribnica 
41. Sevnica 
42. Sežana 

41,027.264 
343.965 

244,919.198 
244,919.198 

289.232 
1,656.000 

30,223.307 
8,827.678 

625.230 
6,116.481 

52,742.827 
25,894.910 
15,700.963 

11,997.567 
39,503.474 

377.480 

105,563.633 
33,466.793 

102,043.640 
797.227 

37,869.370 
23,969.414 

502,848.022 
2,953.859 

316.355 
156,581.759 

8,009.910 
3,822.179 

231,380.306 
7,506.248 

450.000 
19,665.187 

393.876 
24,413.991 
4,003.855 
1,536.674 

20,789.524 
829.982 

2,084 
0,017 

12,44 
0,014 
0,084 
1,54 
0,04 

0,03 
0,31 
2,68 
1,26 
0,797 

0,60 
2, 
0,02 

5,57 
1,7 
5,184 
0,40 
1,92 
1,22 

25,55 
0,15 
0,016 
7,95 
0,40 
0,194 

11,76 
0,38 

0,023 
1,0 

0,02 
1,24 
0,20 
0,078 
1,056 
0,04 

820.545 
820.545 

6.879 
4,898.384 

5.784 
33.120 

604.446 
16.554 
12.505 

122.330 
1,054.857 

497.898 
314.020 

239.952 
790.070 

7.540 

2,191.273 
669.336 

2,040.673 
15.944 

757.388 
479.388 

10,056.960 
479.388 

6.327 
3,134.635 

160.198 
76.444 

4,627.606 
150.125 

9.000 
393.303 

7.878 
488.280 

80.077 
30.734 

415.790 
16.600 

9,846.540 
82.546 

58,780.608 
60.408 

397.440 
7,253.593 

198.648 

150.060 
1,467.960 

12,658.284 
5,974.776 
3,768.240 

2,879.424 
9,480.840 

90.600 

26,295.276 
8,032.032 

24,490.476 
191.334 

9,088.656 
5,752.659 

120,683.520 
5,752.656 

75.925 
37,579.620 

1,922.376 
917.328 

55,531.272 
1,801.500 

108.000 
4,719.636 

94.536 
5,859.360 

960.924 
368.808 

4,989.480 
199.200 

8 
2 

54 
2 
2 

29 
2 

2 
4 
4 
2 

10 

21 
20 

1 

56, 
3 

14 
12.: 

193 
6 
2 

19 
11 
19 
21 

6 

1 
10 

2 
39 

2 
3 
?4 

■9 
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43. Slovenj Gradec 
44. Slov. Bistrica 
45. Slov Konjice 
46. Šentjur 
47. Škofja Loka 
48. Šmarje 
49. Tolmin 
50. Trbovlje 
51. Trebnje 
52. Tržič 
53. Velenje 
54. Vrhnika 
55. Zagorje 
56. Žalec 

2.088.344 
19.219.319 

8.126.850 
2.325.073 

15.184.627 
89.221 

859.382 
15.439.611 
46.321.123 
17.128.965 

754.353 
39.765.360 

0.11 
0.976 

0.41 
0.12 
0.77 

0.045 
0.044 
0.785 
2.354 
0.87 

0.038 
2 

41.767 
384.386 

162.537 
46.502 

303.693 
1.785 

17.188 
308.792 
926.423 
342.580 

15.087 
795.307 

501.204 
4.612.632 

1.950.444 
558.024 

3.644.316 
21.413 

206.256 
3.705.504 

11.117.076 
4.110.960 

181.044 
9.543.684 

6 
3 

11 
7 

13 
2 
3 

15 
4 
7 
4 

13 

SKUPAJ 1.931.755.488 
1.968.102.440 

98.885 39.362.048 472.344.600 691') 
9312) 

Opomba: 
') Seštevek po podatkih iz te tabele 
2) Seštevek povzet iz seznama katerega natančnosti ni možno preveriti 

Po podatkih arhivskih spisov pa je bilo Republiki Sloveniji 
zaplenjenih okrog 220 podjetij, ali skupaj na oba načina 
podržavljenih podjetij 1151. Iz iste preglednice je razvidna 
skupna vrednost podjetij, ki so bila podržavljena z nacionali- 
zacijo, ocenjena pa po kriterijih iz leta 1950. Tako ugotovljena 
vrednost podjetij naj bi se pretvorila v ZDA dolarje po tečaju iz 
leta 1948 in nato ponovno v dinarje po tečaju ob uveljavitvi 
zakona o denacionalizaciji, ta vrednost pa pomnožila s faktor- 
jem 10 zaradi spremembe vrednosti dolarja v obravnavanem 
obdobju v razmerju do drugih tujih valut (4. odstavek 43. 

J člena). 

Za oceno vrednosti podržavljenih podjetij je bila vzeta za 
osnovo cenitev izvedena v letu 1950, kjer je v zbirnem prikazu 
vrednosti nacionaliziranih podjetij (931) znašala preračunana 

v USD 40.000.000. Ker ni na voljo ustreznih primerjalnih ceni- 
tev za še obstoječa ohranjena podjetja, ki ne bi bila dosti 
spremenjena, se je zaradi pričakovane podcenjenosti podjetij 
navedeni znesek USD pomnožil z 10 ter pretvoril tako pridob- 
ljeni znesek v DEM (zaradi enotnega obračunavanja). Ker ni 
bilo na voljo vrednosti oziroma ocen zaplenjenih podjetij, se 
je za zaplenjena podjetja vzelo povprečno vrednost podjetij, 
ki so bila nacionalizirana in preračunalo na 220 zaplenjenih 
podjetij. 
Vrednost podržavljenih stvari (gozdov, kmetijskih zemljišč, 
stanovanj, poslovnih prostorov in podjetij je razvidna iz tabele 
11, v tabeli 13 pa so povzeti podatki o vrednosti premoženja 
pravnih oseb v Republiki Sloveniji zbrani po bilanci stanja za 
leto 1990 (vir: SDK Republike Slovenije), v tabeli 14 pa so 
vrednosti iz tabele 13 preračunane v DEM. 

TABELA 13: Nekateri podatki o premoženju pravnih oseb v Republiki Sloveniji zbrani po bilanci stanja za leto 1990 (vir: SDK 
R Slovenije) ... ,. v 000 din 
Vrsta 
stvari 

Gospodarstvo skupaj 
s kmetijstvom 

Kmetijstvo 
posebej 

Družbene 
dejavnosti 

Organi in 
org. DPS 

Skupaj 
(2+4+5) 

1 
Poslovna aktiva 
od tega: 
1. Zemljišča 
2. Gozdovi 
3. Gradbeni objekti 
4. Oprema 
5. Večletni nasadi 
6. Osnovna čreda 
Skupaj (1 -6) 
Izvenposlovna aktiva 
!od tega: 
jI. Stanovanja 
•in stan. hiše 

496.138.839 

16.664.970 
7.074.705 

176.371.868 
64.814.147 

720.082 
223.783 

265.869.555 

32.178.494 

26.245.545 

19.612.160 

5.391.722 
690.250 

4.430.518 
1.163.207 

604.444 
187.260 

12.467.401 

779.093 

680.574 

42.829.561 

1.688.864 
23.851 

23.441.507 
3.411.736 

8.751 
3.237 

28.577.946 

33.670.443 

33.478.490 

369.951 

273 
0 

97.077 
84.997 

0 
0 

182.347 

418.713 

4.614 

539.338.o51 

18.354.107 
7.098.556 

199.910.452 
68.310.880 

728.833 
227.020 

294.629.848 

66.267.650 

59.728.649 
Trajni kapital 302.807.996 13.473.435 33.411.600 190.402.500 526.622.096 

TABELA 14: Nekateri podatki o premoženju pravnih oseb zbrani po bilanci stanja za leto 1990 izraženi v DEM, pri čemer je 1 DEM 
13 din (vir: SDK R Slovenije) v 000 DEM 

Vrsta Gospodarstvo skupaj Kmetijstvo Družbene Organi in Skupaj 
fstvari s kmetijstvom posebej dejavnosti org. DPS (2+4+5) 

1 
'Poslovna aktiva 
od tega: 
1. Zemljišča 
2. Gozdovi 
3. Gradbeni objekti 
4. Oprema 
5. Večletni nasadi 
6. Osnovna čreda 
Skupaj (1 -6) 
l^venposlovna aktiva 
op tega: 
jk Stanovanja 

stan. hiše 

38.164.526 

1.281.921 
544.208 

13.567.067 
4.985.704 

55.391 
17.114 

20.451.504 

2.475.269 

2.018.880 

1.508.627 

414.748 
53.096 

340.809 
89.477 

46.496 673 
14.405 

959.031 

59.930 

52.352 

3.294.582 

129.913 
1.835 

1.803.193 
262.441 

0 
249 

2.198.303 

2.590.033 

2.575.268 

28.457 

21 1.411.855 
0 

7.467 
6.538 

56.064 
0 

14.027 

32.209 

355 

41.487.565 

546.043 
15.377.727 
5.254.683 

17.463 
22.663.835 

5.097.511 

4.594.503 
Trajni kapital 23.292.923 1.036.418 2.570.123 14.646.346 40.504.392 



Komentar k tabeli 13 in 14: Tabeli 13 in 14 naj bi služili za 
primerjavo tabele 12 in za oceno, kolikšna je pokritost vredno- 
sti podržavljene premoženjske mase (nepremičnin) v materi- 
alnih dobrinah, s katerimi razpolagajo družbene pravne 
osebe. Za prikaz vrednosti podržavljenih stvari ni na voljo 
nikakršnih podatkov, ocenjuje pa se, da bi lahko bilo zajeto 
z vrednostjo podržavljenih stvari iz tabele 12 v višini 3.446.206 
DEM, zaokroženih na 3.500.000 DEM. 
Med poslovno aktivo so uvrščena osnovna in obratna sred- 
stva, ki služijo organizacijam za opravljanje njihove dejavno- 
sti, med katere štejejo tudi gozdovi in zemljišča in gradbeni 
objekti. V tabeli so med sredstvi izvenposlovne aktive izka- 
zana stanovanja in stanovanjske hiše, ki jih imajo v podjetjih 
in delovnih skupnostih organov družbenopolitičnih skupnosti 
zaposleni delavci med tako imenovanimi sredstvi skupne 
porabe, npr. objekti družbenega standarda oziroma stanova- 
nja zaposlenih delavcev. 
Pojem trajnega kapitala je opredeljen v 60. členu zveznega 
zakona o računovodstvu (Uradni list SFRJ štev. 12/89, 35/89, 
3/90, 42/90, 61/90. 
Način izkazovanja podatkov v tabelah 13 oziroma 14 za pri- 
merjavo s podatki iz tabele 12 (o vrednosti posameznih vrst 
podržavljene premoženjeske mase) je delno uporaben le za 
kmetijska zemljišča in gozdove. Podatki v tabeli 13 oziroma 14 
so povzeti iz bilance stanja za leto 1990. Za vrednost sredstev 
poslovne aktive so uporabni podatki za kmetijska zemljišča in 
gozdove: iz gospodarskega področja je bilo namreč mogoče 

izločiti panogo kmetijstva. Pri postavki gozdovi je sprejemljiv 
sklep, da teh dobrin druge organizacije, kot kmetijske ali 
gozdnogospodarske, sploh ne morejo imeti, ker jim to pred- 
pisi ne dopuščajo. Podoben sklep velja za kmetijska (obdelo- 
valna in neobdelovalna) zemljišča, ki morajo biti praviloma 
osnovno sredstvo kmetijskih organizacij - torej v panogi 
kmetijstva. Dopusten je tudi sklep, da so v postavki zemljišča 
obsežena tudi stavbna zemljišča, vendar so v panogi kmetij- 
stvo, kjer so kmetijska zemljišča glavno osnovno sredstvo, 
stavbna zemljišča v primerjavi s kmetijskimi zanemarljiva koli- 
čina, zaradi česar se za oceno kritja pri panogi kmetijstvo 
šteje postavka zemljišče v celoti kot kmetijsko zemljišče. 
Postavka stanovanja in stanovanjske hiše v izven poslovni ; 
aktivi pa ni uporabna količina, ker tista stanovanja, ki so bila 
podržavljena in bodo predmet denacionalizacije, po svoji 
naravi ne spadajo v izvenposlovno aktivo (v skupno porabo). 
Ni na voljo sicer celovite analize oziroma poročila SDK Repu- 
blike Slovenije o ugotovitvah oziroma o tem, kolikšno število 
uporabnikov družbenih sredstev ima svoja sredstva evidenti- 
rana v podcenjeni vrednosti in kolikšen je ta manjek v izkazo- 
vanju celokupne vrednosti družbenih sredstev. 
Ne glede na pravkar navedeno pa je za naše potrebe k obra- 
zložitvi predloga zakona o dencionalizaciji možna primerjava 
in ocena, da celotna vrednost s prisilnimi ukrepi podržavlje- 
nega premoženja zaokrožena na 3.500.000.000 DEM, tudi, če 
bi jo zaradi možnih napak morali povečati na 4 miljarde DEM, 
ne presega 10 odstotkov vrednosti družbenega premoženja. 

Predlog zakona o ZADRUGAH - ESA 141 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 104. seji 
16. 7. 1991 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZAKONA O ZADRUGAH, 
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. Jože OSTERC, član Izvršnega sveta in minister za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- Marija MARKEŠ, namestnica ministra za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, 
- Martina LIPPAI, svetovalka Izvršnega sveta v Ministr- 
stvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Predlog zakona o zadrugah bodo obravnavali Družbenopoli- 
tični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakono- 
dajno-pravna komisija. Obravnavala ga bo ,tudi Komisija za 
preobrazbo družbene in zadružne lastnine kot matično 
delovno telo. 

\ 

PREDLOG ZAKONA o zadrugah 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

Zadruga je organizacija vnaprej nedoločenega števila članov, 
ki ima namen pospeševati gospodarske koristi svojih članov 
ter temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu, 
enakoprav nem sodelovanju in upravljanju članov. 
Zadruga lahko ustanovi podjetje ali drugo pravno osebo ozi- 
roma postane članica druge pravne osebe, če se s tem uresni- 
čuje namen, zaradi katerega je bila ustanovljena. 

2. člen 
Zadruga lahko opravlja eno ali več dejavnosti, če izpolnjuje za 
vsako od njih predpisane pogoje. 
Če tako določajo zadružna pravila, lahko zadruga posle, ki jih 
sklepa s svojimi člani, sklepa tudi z drugimi osebami, vendar 
ne na takšen način in v tolikšnem obsegu, da bi zaradi tega 
njeno sodelovanje s člani imelo podrejen pomen. Pogodba ali 
drug pravni posel, sklenjen v nasprotju s to prepovedjo, je 
veljaven. 

3. člen 
Republika Slovenija pospešuje razvoj zadružništva z ukrepf 
gospo darske politike, . 
Na podlagi sodelovanja s svojimi člani ali na drugi podlagi, 
določeni z zakonom, imajo lahko zadruge posebne olajšav^ 
pri svojem poslovanju. 

II. USTANOVITEV ZADRUGE 
4. člen j 

Zadrugo lahko ustanovijo najmanj trije ustanovitelji. Ustanovi 
telji so lahko fizične oziroma pravne osebe. i. 
Ustanovitelji zadruge, ki so fizične osebe, morajo biti 
poslovno sposobni. 
V ustanovljeno zadrugo se lahko pod pogoji, določenimi 
v zadružnih pravilih, včlanijo fizične oziroma pravne osebe. 

5. čien i 

Zadruga se ustanovi s sprejetjem akta o ustanovitvi. 
Akt o ustanovitvi vsebuje: ' 
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1) imena in naslove oziroma sedeže ustanoviteljev, 
2) sklep o sprejemu zadružnih pravil, 
3) sklep o izvolitvi organov zadruge, ki jih mora zadruga izvoli 
ti v skladu z zakonom in s svojimi pravili, 
4) datum in kraj ustanovnega občnega zbora, 
5) podpise vseh ustanoviteljev. 
Obvezni sestavni del akta o ustanovitvi zadruge so zadružna 
pravila. 

6. člen 
Zadružna pravila morajo urejati zlasti: 
1) ime (firmo) in sedež zadruge, 
2) dejavnost zadruge, 
3) morebitne posebne pogoje za sprejem v članstvo, 
4) morebitne posebne pogoje, zlasti odpovedni rok, pogoje za 
izstop iz zadruge, 
5) razloge, zaradi katerih je lahko član izključen iz zadruge, 
6) delež, ki ga mora vpisati vsak član (obvezni delež), število 
obveznih deležev, če morajo člani vpisati več kot en obvezni 
delež, ali pa podlago za določitev višine obveznega deleža ali 
števila obveznih deležev, če morajo posamezni člani vpisati 
obvezni delež v različni višini oziroma različno število obvez- 
nih deležev, 
7) rok in način vplačila za najmanj eno polovico obveznega 
deleža, 
8) druge obveznosti članov, zlasti glede sodelovanja 
z zadrugo, oziroma pogoje, pod katerimi se lahko takšne 
obveznosti uvedejo oziroma povečajo, 
9) odgovornost članov za obveznosti zadruge, 
10) podlago za razporeditev presežka ter za poravnavo more 
bitnih izgub pri poslovanju, 
11) sklic in odločanje občnega zbora, če je občni zbor sestav- 
ljen iz predstavnikov, pa tudi izvolitev, odpoklic in dobo, za 
katero so izvoljeni predstavniki, 
12) delovno področje, izvolitev, odpoklic in mandatno dobo 
predsednika in drugih organov zadruge, 
13) zastopanje in predstavljanje zadruge, 
14) obveščanje članov o sklepih občnega zbora in poslovno 
tajnost zadruge, 
15) način delitve premoženja, ki preostane po poplačilu upni- 
kov in vračilu deležev v likvidacijskem ali stečajnem 
postopku, oziroma namen tega premoženja, če se ne razdeli 
med člane. 

7. člen 
Z vpisom akta o ustanovitvi v sodni register pridobi zadruga 
pravno in poslovno sposobnost. 

III. ČLANSTVO 
1. Sprejem v članstvo po ustanovitvi zadruge 

8. člen 
Podlaga za sprejem v članstvo je datirana pisna pristopna 
izjava, iz katere izhaja, da se podpisnik strinja s pravicami, 
obveznost mi in odgovornostmi, ki jih določajo zadružna 
pravila. 
Pristopna izjava mora posebej vsebovati znesek in število 
zadružnih deležev, ki jih je pripravljen prevzeti podpisnik kot 
član zadruge, ter izjavo, da so mu znane določbe zadružnih 
pravil o odgovornosti članov za obveznosti zadruge. 
Zadružna pravila lahko določajo, da članstvo nastane z dnem, 
ko organ zadruge, določen v zadružnih pravilih, sprejme 
sklep o sprejemu pristopne izjave, ali pa že z dnem, ko je 
zadruga preje la pristopno izjavo. V vsakem primeru pa mora 
zadruga najpozneje v 60 dneh po prejemu pristopne izjave 
pisno obvestiti podpisnika, ali, oziroma s katerim dnem je bil 
sprejet v članstvo. 
Če v roku iz prejšnjega odstavka zadruga ni obvestila podpis- 
nika o svoji odločitvi, se šteje, da je pristopna izjava zavr- 
njena. 
Zadružna pravila lahko določajo, da ima oseba, katere pri- 
stopna izjava je bila zavrnjena, pravico do pritožbe na občni 
zbor ali drug organ zadruge. 

2. Prenehanje članstva 
9. člen 

Članstvo preneha z izstopom, izključitvijo, smrtjo fizične 
osebe, prenehanjem pravne osebe in s prenehanjem zadruge. 

10. člen 
Član lahko izstopi iz zadruge na podlagi pisne odpovedi. 
Članstvo preneha z dnem, ko je zadruga prejela pisno odpo- 
ved, če zadružna pravila ne določajo drugače. Zadruga mora 
v 30 dneh potrditi odpoved članstva. Če zadruga odpovedi ni 
potrdila, je članu ni treba ponoviti. 
Zadružna pravila lahko za izstop določijo odpovedni rok in 
tudi druge pogoje, vendar ti pogoji ne smejo glede na namen 
in dejav nost zadruge ovirati izstopa člana iz zadruge. 

11. člen 
Zadružna pravila določajo razloge, zaradi katerih je mogoče 
izključiti člana iz zadruge. Ne glede na določbe zadružnih 
pravil je član lahko izključen iz zadruge, če ne izpolni dospele 
obveznosti za vplačilo prevzetega deleža niti v nadaljnjih 30 
dneh po pisnem opominu, ki mu ga je zadruga poslala s pri- 
poročenim pismom, in je bil v opominu na to opozorjen. 
O izključitvi odloča organ, ki ga določajo zadružna pravila. 
Pred izrekom o izključitvi mora imeti član možnost, da pojasni 
vsa dejstva in okoliščine, pomembne za odločitev. 
Sklep o izključitvi mora biti obrazložen. 
Če izključitve ni izrekel občni zbor, mora sklep vsebovati tudi 
pouk, da se lahko izključeni član v 30 dneh po prejemu sklepa 
pritoži na organ, ki rešuje pritožbe članov, če takšnega 
organa zadruga nima, pa na občni zbor. Zadružna pravila 
lahko določijo daljši rok za vložitev pritožbe. 
Drugostopni organ mora odločiti in poslati pritožniku sklep 
v 30 dneh po prejemu pritožbe, sicer se šteje, da je pritožba 
zavrnje na. 
Izključeni član lahko zahteva varstvo svojih pravic pred pristoj 
nim rednim sodiščem v 30 dneh po prejemu sklepa, s katerim 
je izrekel izključitev občni zbor ali s katerim je potrjen sklep 
prvostopnega organa o izključitvi, oziroma v 30 dneh po 
izteku roka, v katerem bi moral občni zbor ali drug organ 
zadruge, ki rešuje pritožbe članov, odločiti o pritožbi. 

12. člen 
Z dnem, ko preneha članstvo, prenehajo upravljalske pravice 
in dolžnosti, ne prenehajo pa premoženjskopravne pravice in 
obvez nosti, določene s pogodbo, z zadružnimi pravili ozi- 
roma zakonom. 

13. člen 
Zadruga sproti vodi članski imenik, v katerega se vpisujejo 
ustanovitelji, nato pa drugi člani po vrstnem redu, kakor so 
bili sprejeti. 
V članski imenik je treba vpisati matično številko zadruge, 
enotno matično številko ter ime in prebivališče oziroma sedež 
vsakega člana, datum nastanka članstva, število deležev, ki jih 
je član vpisal, datum in znesek vplačila, datum in razlog prene 
hanja članstva ter datum izplačila deleža. 
Pristopne in odpovedne izjave ter druge listine v zvezi s prene 
hanjem članstva mora zadruga hraniti trajno. 
Vsak član, upnik zadruge ali druga oseba lahko zahteva 
vpogled v članski imenik in izpisek na svoje stroške. 

IV. ORGANI ZADRUGE 
1. Skupna določba 

14. člen 
Zadruga ima občni zbor in predsednika zadruge ter nadzorni 
odbor ali najmanj enega preglednika. 
Zadruga, ki ima 10 oziroma več članov, ima tudi upravni 
odbor. 
Če zadružna pravila tako določajo, ima zadruga lahko tudi 
direktorja in druge organe. 

2. Občni zbor 
15. člen 

Najvišji organ zadruge je občni zbor članov. 
Občni zbor odloča: 
1) o sprejemu zadružnih pravil, 
2) o sprejemu letnega obračuna, uporabi presežka in porav- 
navi izgube, 
3) o izvolitvi in odpoklicu predsednika zadruge, članov 
upravne ga in nadzornega odbora ali preglednika ter direk- 
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torja, razen če zadružna pravila določajo, da direktorja 
zadruge voli oziroma odpokliče upravni ali nadzorni odbor, 
4) o izdaji vrednostnih papirjev, 
5) o statusnih spremembah in prenehanju zadruge, 
6) o drugih vprašanjih, ki jih določajo zadružna pravila, in 
o vprašanjih, ki niso v pristojnosti drugih organov zadruge. 
Član oziroma njegov zakoniti zastopnik lahko za sodelovanje 
in odločanje na občnem zboru pisno pooblasti drugega člana, 
če zadružna pravila ne določajo drugače. 

16. člen 
Zaradi velikega števila članov, velikosti območja, na katerem 
zadruga sodeluje s člani, različnih dejavnosti in podobnih 
razlo gov lahko zadružna pravila določijo, da se zadeve iz 
pristoj nosti občnega zbora vseh članov prenesejo na občni 
zbor, sestavljen iz predstavnikov, ki so jih izvolili člani. Na 
občni zbor, sestavljen iz predstavnikov, ni mogoče prenesti 
obravnave in sklepanja o revizijskem poročilu. 
Posameznega predstavnika volijo člani v določenem delu za 
druge, pri čemer pa mora biti vsakemu članu zagotovljena 
aktivna volilna pravica. 
Za predstavnika sta lahko izvoljeni poslovno sposobna fizična 
oseba, ki je članica zadruge ali zakonita zastopnica člana, pa 
tudi poslovno sposobna fizična oseba, ki je na podlagi član- 
skega, delovnega ali kakšnega drugega pravnega razmerja 
povezana s pravno osebo članico zadruge. 

17. člen 
Vsak član lahko na občnem zboru ali pisno zahteva od pred- 
sednika zadruge, upravnega odbora ali direktorja zadruge 
podatke in obvestila o poslovanju in gospodarskem položaju 
zadruge kakor tudi vpogled v poslovne knjige in korespon- 
denco zadruge, razen če gre za poslovno ali drugo tajnost, 
določeno v skladu z zakonom. Na pisno zahtevo mora 
zadruga odgovoriti članu najkasneje v 30 dneh. To pravico 
ima tudi nekdanji član ali njegov pravni nasled nik, dokler ne 
preneha njegova odgovornost za obveznosti zadruge. 

18. člen 
Pri odločanju na občnem zboru in pri volitvah ima vsak član 
oziroma predstavnik en glas, če zadružna pravila ne določajo, 
da ima na določeni podlagi lahko posamezni član oziroma 
predstavnik pravico do več glasov. 

19. člen 
Občni zbor je redni ali izredni. 
Redni občni zbor sklepa o sprejemu letnega obračuna in 
razpore ditvi presežka oziroma poravnavi izgube, lahko pa 
tudi o drugih zadevah. 

20. člen 
Upravni odbor, če zadruga nima upravnega odbora, pa pred- 
sednik zadruge, mora sklicati redni občni zbor po izteku 
poslovnega leta, izredni občni zbor pa vedno, kadar to zahte- 
vajo koristi zadruge. 
Sklic izrednega občnega zbora lahko zahtevajo tudi nadzorni 
odbor, če ga je ustanovila zadruga, pa tudi najmanj ena 
desetina od vseh članov ali najmanj 100 članov, če zadružna 
pravila ne določajo manjšega dela oziroma števila. Zahteva 
mora biti pisna in mora vsebovati vprašanja, o katerih naj 
sklepa izredni občni zbor. 
Če organ, ki je upravičen sklicati občni zbor, najkasneje 
v dveh tednih po prejemu pisne zahteve ne skliče občnega 
zbora, lahko izredni občni zbor skliče nadzorni odbor ozi- 
roma člani, ki so v skladu z zakonom oziroma zadružnimi 
pravili zahtevali sklic. 

21. člen 
Vabilo na občni zbor je treba objaviti na način, ki ga določajo 
zadružna pravila, ali pa osebno poslati vsem članom. o9o5 
Med objavo vabila oziroma dnem, ko so bila vabila odposlana, 
in občnim zborom mora preteči najmanj en teden, vendar ne 
več kot tri tedne. 
Vabilo mora vsebovati kraj, datum in uro občnega zbora ter 
pred lagani dnevni red. 

Občni zbor ne more odločati o zadevah, ki niso bile posebej 
uvrščene na dnevni red, predlagan v vabilu. Ne glede na 
dnevni red, predlagan v vabilu, pa lahko vsak občni zbor 
odloča o pred logu za sklic novega občnega zbora in o pred- 
logih, ki se nanašajo na vodenje občnega zbora, lahko pa tudi 
obravnava pobude in predloge članov. 
Na zahtevo člana je treba uvrstiti na dnevni red občnega 
zbora sklepanje o zadevi, če je zadruga prejela njegovo pisno 
zahtevo, še preden je bilo vabilo za občni zbor poslano 
v objavo ali članom osebno. 
Če občni zbor sklepa o letnem obračunu in delitvi presežka 
oziro ma poravnavi izgube, spremembi zadružnih pravil, sta- 
tusni spre membi ali prenehanju zadruge, morajo biti predlog 
letnega obračuna skupaj s poročilom o poslovanju in poroči- 
lom o pregledu letnega obračuna, predlog za spremembo 
zadružnih pravil kakor tudi predlog za statusno spremembo 
ali za prenehanje zadruge na vpogled vsakemu članu na 
sedežu zadruge od dneva, ko je bilo objavljeno ali poslano 
vabilo na občni zbor. 
Zadružna pravila lahko določajo, da so predlogi iz prejšnjega 
odstavka na vpogled članom tudi na sedežu zadružnih enot 
oziroma na stroške zadruge poslani vsem članom. 
Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena velja 
sklep, ki so ga soglasno sprejeli in podpisali vsi člani, kot 
sklep občnega zbora. 

22. člen 
Občni zbor lahko sklepa, če so navzoči in zastopani člani ali 
predstavniki, ki imajo več kot polovico od celotnega števila 
glasov. 
Cez eno uro po sklicu lahko sklepa občni zbor ne glede na 
število glasov navzočih in zastopanih, če so bili člani ali 
predstavniki na to posebej opozorjeni v vabilu na občni zbor 
in v zadružnih pravilih ni drugače določeno. 

23. člen 
Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih in 
zastopanih članov ali predstavnikov razen tistih, ki ne morejo 
uresničevati glasovalne pravice iz razlogov, navedenih v 31. 
členu tega zakona. 
Pri volitvah se šteje, da so izvoljeni tisti, ki so dobili največ 
glasov. Če je dvoje ali več kandidatov za isto mesto na 
ponovnem glasovanju dobilo enako število glasov, odloči 
žreb. 
Z najmanj dvetretjinsko večino glasov sprejema občni zbor 
sklepe o: 
1) spremembi dejavnosti zadruge, 
2) povečanju zneska ali števila obveznih deležev, 
3) povečanju odgovornosti članov za obveznosti zadruge ali 
po daljšanju jamstvene dobe, 
4) uvedbi, razširitvi, omejitvi ali ukinitvi pravice do več glasov, 
5) uvedbi ali povečanju obveznosti članov glede njihovega 
sode lovanja z zadrugo, 
6) določitvi strožjih pogojev za izstop iz zadruge, 
7) zmanjšanju pravic članov ob prenehanju članstva ali ob 
prene hanju zadruge, 
8) statusnih spremembah zadruge (razdelitev, pripojitev, spoji 
te v). 
V zadružnih pravilih so lahko določeni strožji pogoji za spreje 
manje sklepov na občnem zboru. 
Član oziroma predstavnik, ki se ni strinjal z enim od sklepov iz 
tretjega odstavka in je še pred koncem občnega zbora zahte- 
val, da se njegovo nesoglasje vpiše v zapisnik, lahko v 60 dneh 
po končanem občnem zboru da odpoved in izstopi iz 
zadruge, tako da ta sklep zanj ne učinkuje. 
To pravico ima tudi član, ki ni bil na občnem zboru, če 
v enakem roku zadrugi pisno odpove članstvo zaradi nestri- 
njanja s takšnim sklepom. 

24. člen 
Sklep občnega zbora, ki je v nasprotju s prisilnimi predpisi, je 
ničen. 
Sklep občnega zbora, ki je v nasprotju z zadružnimi pravili ali 
daje neupravičeno korist enemu ali več članom oziroma dru- 
gim osebam v škodo zadruge, lahko vsak član zadruge, vsak 
član upravnega ali nadzornega odbora oziroma direktor, ki je 
na občnem zboru posebej nasprotoval sprejemu takšnega 
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sklepa in zahteval, da se njegov protest vpiše v zapisnik, 
izpodbija s tožbo pri pristojnem sodišču v 60 dneh po konča- 
nem občnem zboru. 
Če je občni zbor sestavljen iz predstavnikov, lahko v roku iz 
prejšnjega odstavka vloži tožbo tudi član, ki ni bil izvoljen za 
predstavnika. 
Ugotovitev ničnosti sklepa občnega zbora pa lahko kadar koli 
zahteva vsakdo, ki ima pravni interes. 
Če tožbo za ugotovitev ničnosti ali razveljavitev sklepa vloži 
organ, ki zastopa zadrugo, zastopa zadrugo v pravdi nadzorni 
odbor ali en oziroma več pooblaščencev, ki jih imenuje občni 
zbor. 
Pravnomočna sodna odločba o ugotovitvi ničnosti ali o razve- 
Ija vitvi sklepa občnega zbora učinkuje za vse člane. 

25. člen 
O delu občnega zbora mora biti sestavljen zapisnik. 
Zapisnik občnega zbora vsebuje kraj in čas občnega zbora, 
seznam navzočih članov oziroma predstavnikov in število 
glasov, ki pripadajo vsakemu članu oziroma predstavniku, če 
imajo posamezni člani ali predstavniki na občnem zboru 
različno število glasov, sprejete sklepe z navedbo izida glaso- 
vanja in morebitna ločena mnenja članov ali predstavnikov. 
Zapisnik podpišejo predsednik občnega zbora, zapisnikar in 
naj manj en overitelj, ki ga izvoli občni zbor. 
V petih dneh po končanem občnem zboru mora biti zapisnik 
na vpogled vsem članom na sedežu zadruge, tistim članom, ki 
to zahtevajo, pa tudi poslan njegov prepis ali fotokopija na 
stroške zadruge. 

3. Predsednik, upravni in nadzorni odbor zadruge 
26. člen 

Predsednik upravnega odbora je po položaju predsednik 
zadruge. 
Za predsednika zadruge oziroma v upravni in nadzorni odbor 
so lahko izvoljene fizične osebe, ki so po tem zakonu lahko 
izvol jene za predstavnika na občnem zboru. 
Predsednik zadruge predstavlja in zastopa zadrugo ter je 
odgovo ren za zakonitost njenega poslovanja, če ta poobla- 
stila niso prenesena na direktorja. 

27. člen 
Upravni in nadzorni odbor odločata na sejah, ki jih na lastno 
pobudo, zahtevo katerega koli drugega odbornika ali na zah- 
tevo direktorja skliče predsednik odbora. 
Pri odločanju ima vsak član upravnega ali nadzornega odbora 
en glas. Svoje dolžnosti mora član upravnega ali nadzornega 
odbora opravljati osebno. Odbornikov namestnik, če je bil 
izvoljen, stopi na mesto odbornika do izteka mandatne dobe 
odbornika, samo če odbornik zaradi smrti ali drugega razloga 
trajno ne more opravljati svoje dolžnosti. 
Če zadružna pravila ne določajo drugače, je upravni ali nad- 
zorni odbor sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica 
odbornikov, sklep pa je sprejet, če je zanj glasovala več kot 
polovica navzočih odbornikov. Ob enaki razdelitvi glasov se 
šteje, da o vprašanju ni bilo odločeno, razen če zadružna 
pravila določajo, da je v takšnem primeru sprejet predlog, za 
katerega je glasoval predsednik. 
Če se število članov in njihovih namestnikov v upravnem in 
nadzornem odboru zmanjša, tako da odbor zaradi tega ne 
more več sklepati, morajo drugi odborniki brez odlašanja 
sklicati občni zbor. 
Upravni in nadzorni odbor lahko določene zadeve obravna- 
vata tudi na skupni seji, vendar morata vedno ločeno glaso- 
vati. 
Predsednik upravnega ali nadzornega odbora poskrbi, da je 
o vsaki seji sestavljen zapisnik, ki ga podpišejo vsi navzoči 
odborniki. Če kdo od navzočih odbornikov odreče podpis, se 
to vpiše v zapisnik kakor tudi morebitni razlogi, ki jih je 
navedel. 

28. člen 
Upravni odbor oziroma predsednik zadruge, če zadruga nima 
uprav nega odbora, sklicuje občni zbor, uresničuje sklepe 
občnega zbora in skrbi za smotrno poslovanje in organizacijo 
dejavnosti zadruge. 

Določene naloge s svojega področja lahko upravni odbor 
pisno prenese na posamezne odbornike, direktorja, delavce 
zadruge ali druge osebe. Tudi predsednik zadruge, v kateri ni 
upravnega odbora, lahko določene naloge s svojega področja 
prenese na direktorja, delavce zadrege ali druge osebe. 

29. člen 
Nadzorni odbor nadzira celotno delo in poslovanje predsed- 
nika zadruge, upravnega odbora, direktorja in delavcev 
s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ter skrbi, da je 
občnemu zboru pravočasno predložen letni obračun. 
V nadzorni odbor ne sme biti izvoljena oseba, ki je predsednik 
zadruge ali član upravnega odbora. 
Pri opravljanju nalog s svojega delovnega področja lahko 
nadzorni odbor bodisi kot celota bodisi njegovi posamezni 
člani vsak čas pregledujejo poslovne knjige, spise, listine, 
vrednostne papirje, blagajno, naprave, blago in drugo premo- 
ženje zadruge. Upravni odbor, direktor ter delavci s poseb- 
nimi pooblastili in odgovor nostmi v zadrugi so dolžni dati 
nadzornemu odboru oziroma članom nadzornega odbora, ki 
jih je za to pooblastil nadzorni odbor, vsa potrebna pojasnila. 
Nadzorni odbor mora sam nemudoma sklicati zbor, če zahte- 
vajo to koristi zadruge, zlasti pa če ugotovi hujše nepravilno- 
sti pri delu in poslovanju zadruge ali hujše kršitve zakona, 
zadružnih pravil oziroma sklepov občnega zbora. 

4. Direktor zadruge 
30. člen 

Če zadružna pravila tako določajo, direktor vodi poslovanje 
zadruge v skladu z zakonom, zadružnimi pravili, sklepi obč- 
nega zbora in upravnega odbora, če pa zadruga nima uprav- 
nega odbora, pa v skladu s smernicami predsednika zadruge. 
Direktor mora posebej skrbeti za to, da je poslovanje zadruge 
skladno z zakonom in drugimi predpisi. 
Direktor zastopa zadrugo v skladu s pooblastili, ki jih določajo 
zadružna pravila ali jih je prenesel na direktorja predsednik 
zadruge. 
Direktor sodeluje na sejah zadružnih organov, vendar brez 
pravice glasovanja, razen če organ zadruge sklene, da bo 
o posamezni zadevi odločal brez navzočnosti direktorja. 
Direktor zadruge je lahko izvoljen brez javnega razpisa, če 
zadružna pravila ne določajo drugače. 
Ista oseba ne more biti hkrati direktor zadruge in član uprav- 
nega ali nadzornega odbora oziroma preglednik. 
Delavce s posobnimi pooblastili in odgovornostmi postavlja 
upravni odbor oziroma predsednik zadruge, če zadruga nima 
upravnega odbora. 

5. Posebne določbe za občni zbor in druge organe zadruge 
31. člen 

Član oziroma predstavnik ne sme osebno niti po zakonitem za 
stopniku oziroma pooblaščencu glasovati na občnem zboru, 
če občni zbor sklepa o njegovem zahtevku ali obveznosti do 
zadruge oziroma o zahtevku ali obveznosti koga drugega do 
zadruge, pa ima član oziroma predstavnik v tej zadevi, čeprav 
gre za zahtevek ali obveznost druge osebe, zadrugi nasproten 
interes. 
Določba prejšnjega odstavka velja smiselno tudi za zakoni- 
tega zastopnika oziroma pooblaščenca na občnem zboru. 
Predsednik zadruge ter drugi člani upravnega ali nadzornega 
odbora ter direktor zadruge na občnem zboru ne smejo glaso- 
vati o sprejemu letnega obračuna ter o uporabi presežka ali 
poravnavi izgube. 
Zadružna pravila lahko določajo, da člani, ki jim je bil poslan 
sklep o izključitvi, članstvo pa jim še ni prenehalo, oziroma 
člani, ki niso izpolnili dospele obveznosti iz prevzetega deleža 
niti v tridesetih dneh po pisnem opominu, ki jim ga je zadruga 
poslala s priporočenim pismom, na občnem zboru ne morejo 
uresničevati glasovalne pravice. 
Če zadruga sklepa s predsednikom zadruge ali z direktorjem 
pogod bo, zastopa zadrugo nadzorni odbor, če pa zadruga 
nima nadzorne ga odbora, pa občni zbor ali pooblaščenec, ki 
ga posebej določi občni zbor. 

32. člen 
Predsednik zadruge, član upravnega in nadzornega odbora 

poročevalec 33 



oziroma preglednik in direktor odgovarjajo za škodo, ki so jo 
s svojimi dejanji in opustitvami povzročili zadrugi, razen če 
dokažejo, da so v vsem ravnali skladno s svojimi dolžnostmi in 
jim ni mogoče očitati malomarnosti glede odvrnitve škode. . 
O vložitvi tožbe zoper osebe iz prejšnjega odstavka ali o opros 
titvi njihove odgovornosti odloča občni zbor, zadrugo pa 
zastopa nadzorni odbor ali en oziroma več pooblaščencev, ki 
jih je določil občni zbor. 

33. člen 
Član upravnega ali nadzornega odbora kakor tudi direktor je 
odpoklican, če tako sklene občni zbor oziroma drug organ, ki 
ga je izvolil. Za zahtevke iz pogodbe, ki jo je odpoklicani 
sklenil z zadrugo, veljajo splošni predpisi. 
Pred odpoklicem je treba prizadetim osebam dati možnost, da 
pojasnijo vsa dejstva in okoliščine, pomembne za to odloči- 
tev. 
Upravni odbor ne more iz zadruge izključiti člana nadzornega 
odbora. O izključitvi člana nadzornega odbora odloča občni 
zbor. 
Nadzorni odbor lahko, če je tako predvideno v zadružnih 
pravilih, odstavi člane upravnega odbora, direktorja in 
delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, če zaradi 
hujših kršitev njihovih obveznosti preti zadrugi večja škoda. 
V takem primeru mora nadzorni odbor nemudoma sklicati 
občni zbor in mu poročati o ugotovljenih nepravilnostih, do 
odločitve občnega zbora pa sam imenuje začasne člane 
upravnega odbora, vršilca dolžnosti direk torja oziroma delav- 
cev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. 

V. PREMOŽENJE ZADRUGE 
1. Splošna določba 

34. člen 
Premoženje zadruge sestavljajo stvari, pravice in denar. 
Viri zadružnega premoženja so deleži članov in drugi viri, ki 
jih je zadruga pridobila. 
Zadružno premoženje je lastnina zadruge, za katero se smi- 
selno uporabljajo predpisi o lastninski pravici, če ni s tem ali 
z drugim zakonom drugače določeno. Zadruga lahko izdaja 
vrednostne papirje v skladu s posebnim zakonom. 

2. Deleži 
35. člen 

Vsak član mora vpisati najmanj en delež. 
Denarna vrednost deleža je enaka za vse člane, če zadružna 
pravila ne določajo podlage, po kateri morajo posamezni 
člani vpisati obvezni delež v različni višini ali različno število 
obveznih deležev, odvisno od možnega ali dogovorjenega 
sodelovan ja z zadrugo oziroma velikosti ali drugih značilno- 
sti gospo darskih enot članov (kmetije, obratovalnice, gospo- 
dinjstva in podobno). 
Pod pogoji, ki jih določajo zadružna pravila, lahko član poleg 
enega ali več obveznih deležev vpiše in vplača tudi enega ali 
več prostovoljnih deležev. 

36. člen 
Član vplača delež v denarnem znesku. 
Če zadružna pravila dopuščajo, lahko član v celoti ali deloma 
vplača delež tudi v nedenarnem sredstvu (v stvari ali materi- 
alni pravici), ki pa je izraženo v denarni vrednosti. 
Denarno vrednost nedenarnega deleža oceni upravni odbor 
oziroma drug organ zadruge, ki ga določajo zadružna pravila, 
na podlagi cenilnega zapisnika enega ali več strokovnjakov. 
Strokovnjake izbere upravni odbor oziroma drug organ, ki 
odgovarja za njihovo izbiro. 
Če član vloži kot delež eno ali več stvari, se glede prehoda 
nevarnosti oziroma jamstva za stvarne in pravne napake smi- 
selno uporabljajo pravila o prodajni pogodbi. 
Če član vloži kot delež samo pravico do uporabe, tako da na 
stvari obdrži lastninsko pravico, odgovarja za stvarne in 
pravne napake po pravilih o zakupni oziroma najemni 
pogodbi. Če je kot delež vložena terjatev, član odgovarja za 
njen obstoj in iz terljivost. 
Če zadružna pravila določajo rok in način le za vplačilo dela 
deleža, odloča o načinu in rokih vplačila preostalega dela 
občni zbor. Zadružna pravila lahko tudi določijo, da se preo- 

stali del deleža vplača iz dela presežka, ki pripada članu po 
sprejetih letnih obračunih. Do popolne izpolnitve obveznosti 
vplačila se v ta namen uporabi najmanj polovični del pre- 
sežka, ki pripada članu, večji del pa tedaj, če tako določajo 
zadružna pravila. 
Ob popolnem ali delnem vplačilu deleža mora zadruga izdati 
članu pisno potrdilo, pisne izjave o vpisu obveznih in prosto- 
voljnih deležev pa trajno hraniti kot poslovne listine. 

37. člen 
Deleži se valorizirajo v skladu z zadružnimi pravili oziroma 
sklepi občnega zbora. 

38. člen 

Če član ne vplača deleža v roku, določenem z zadružnimi 
pravili, dolguje zadrugi tudi zakonite zamudne obresti. 
Če je občni zbor sprejel sklep o roku vplačila deleža, začnejo 
teči zakonite zamudne obresti od dneva, ko je bil član pisno 
opomnjen k plačilu. 

39. člen 
Nakdanjemu članu oziroma njegovim univerzalnim pravnim 
nasledni kom se vrne denarna vrednost deleža v višini, 
kakršno izkazuje letni obračun za poslovno leto, v katerem 
mu je prenehalo član- stvo. 
Delež se vrne po enem letu od izteka poslovnega leta, v kate- 
rem mu je prenehalo članstvo. 
Ne da bi mu zaradi tega prenehalo članstvo, lahko član 
odpove prostovoljni delež in zahteva njegovo vračilo pod 
enakimi pogoji, kot so določeni za odpoved članstva in vračilo 
obveznega deleža. 

3. Odgovornost za obveznosti zadruge 
40. člen 

Za svoje obveznosti odgovarja zadruga z vsem svojim premo- 
ženjem. .. . 
Če je nad zadrugo uveden stečaj, se morebitni primanjkljaj 
naj prej poravna z izterjavo neplačanih deležev. Ce tudi izter- 
jani deleži ne zadostujejo za popolno poplačilo upnikov, 
odgovarjajo člani zadrugi v stečaju za primanjkljaj, razen ce je 
odgovornost članov za obveznosti zadruge po zadružnih pra- 
vilih izključena. 
Skupaj s člani odgovarjajo tudi prejšnji člani oziroma njihovi 
univerzalni pravni nasledniki. Prejšnji člani oziroma njihovi 
univerzalni pravni nasledniki odgovarjajo še eno leto po 
izteku poslovnega leta, v katerem jim je članstvo prenehalo. 
Odgovornost bivših članov oziroma njihovih univerzalnih 
pravnih naslednikov ne more biti večja kot takrat, ko je prene- 
halo članstvo, in tudi ne večja od odgovornosti članov. 
Doplačilna obveznost posamezne osebe iz prejšnjega 
odstavka za poravnavo primanjkljaja upnikov v stečaju se 
določi po enakih delih, če zadružna pravila ne določajo dru- 
gačne podlage za izračun te obveznosti. 
Znesek, do katerega odgovarjajo člani poleg odgovornosti 
z že vpisanimi deleži, ne sme biti nižji od vsote vpisanih 
deležev. 

4. Znižanje obveznih deležev in odgovornosti 
41. člen 

Če občni zbor odloči, da se znižajo obveznosti članov glede 
vpisa deležev ali omeji odgovornost članov za obveznosti za 
druge, začne sklep učinkovati šele eno leto po vpisu spre- 
membe zadružnih pravil v sodni register. 

5. Letni obračun 
42. člen 

V dveh mesecih po izteku poslovnega leta mora upravni 
odbor ali drug organ, ki ga določajo zadružna pravila, sesta- 
viti letni obračun (bilanco stanja, bilanco uspeha s predlogom 
za razpore ditev rezultatov poslovanja in s poročilom o poslo- 
vanju). 
Poročilo o poslovanju mora poleg sestavin, ki jih določajc 
poseb ni predpisi, navajati tudi številčno stanje članov s sta 
njem vpisanih in vplačanih deležev. 
Letni obračun mora biti sestavljen tako, da omogoča članonr 
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vpogled v premoženjsko stanje in dosežene poslovne rezul- 
tate zadruge. 

j Letni obračun mora pregledati nadzorni odbor. Če zadružna 
P pravila ne določajo, da ima zadruga nadzorni odbor, mora 
I občni zbor za pregled letnega obračuna izvoliti enega ali dva 
preglednika. Občni zbor lahko vsakega preglednika kadar koli 
odstavi, vendar mora na njegovo mesto takoj izvoliti novega. 
Mandatna doba pre glednika traja najmanj eno poslovno leto. 
Pri pregledu poslovan ja, pridobivanju podatkov in obvestil 
ima preglednik enake pra vice in obveznosti kot nadzorni 
odbor. 
Nadzorni odbor oziroma preglednik mora o svojem pregledu 
sesta-viti poročilo in ga v enem mesecu skupaj z letnim 
obračunom izročiti organu, ki mu je letni obračun predložil 
v pregled. Nadzorni odbor oziroma preglednik lahko v svojem 
poročilu predla ga občnemu zboru sprejem, popravke ali 
zavrnitev letnega obračuna. Če je bil letni obračun spreme- 
njen, ga mora nadzorni odbor oziroma preglednik ponovno 
pregledati in sestaviti o tem poročilo za občni zbor. 
Poročilo podpišejo vsi člani nadzornega odbora oziroma pre- 
gled nik. Če posamezen odbornik oziroma preglednik poro- 
čila ne podpiše, je treba to posebej zapisati kakor tudi more- 
bitne ra zloge. Posamezen član nadzornega odbora oziroma 
preglednik lahko da tudi ločeno mnenje o poročilu. 
Preden občni zbor odloči o letnem obračunu, je treba prebrati 
poročilo o pregledu. 

6. Delitev presežka 
43. člen 

Najmanj 5% doseženega letnega presežka mora zadruga 
nameniti za obvezne rezerve. 

44. člen 
Poleg obveznih rezerv lahko zadruga, če tako določajo 
zadružna pravila ali sklene občni zbor, oblikuje še druge 
sklade in jim določi namen uporabe (prostovoljni skladi). 
Samo če je tako določeno v zadružnih pravilih, ima nekdanji 
član oziroma njegov pravni naslednik poleg pravice do vračila 
denarne vrednosti deleža tudi pravico do ustreznega dela 
prostovoljnih skladov. Če zadružna pravila ne določajo 
posebne podlage za določitev te pravice (npr. obseg sodelo- 
vanja z zadrugo, trajanje članstva, število deležev in 
podobno), se ta del določi ob upoštevanju enake pravice 
drugih članov, če bi tudi njim preneha lo članstvo. Podlaga za 
izračun je letni obračun, sprejet za leto, v katerem je članstvo 
prenehalo. Za izplačilo dela, ki pripada nekdanjemu članu 
oziroma njegovemu univerzalnemu pravnemu nasledniku iz 
prostovoljnih skladov zadruge, veljajo enaki pogoji kot za 
vračilo deleža. 
Če je v roku za izplačilo deleža in ustreznega dela prostovolj- 
nih deležev nad zadrugo uveden stečaj ali likvidacija, ima 
nekdanji član oziroma njegov univerzalni pravni naslednik 
enake pravice do premoženja zadruge kot drugi člani, ki jim 
članstvo do uvedbe stečajnega oziroma likvidacijskega 
postopka ni prenehalo. 

45. člen 
Del presežka, ki ga zadruga ne razporedi v sklade ali ne 
uporabi za kakšen drug namen, se lahko razdeli med člane 
j sorazmerju z njihovim poslovanjem z zadrugo, če zadružna 
pravila ne določajo drugače. 

46. člen 
Zadruga lahko poravna izgubo iz obveznih rezerv. Če izgube 
ii mogoče poravnati iz obveznih rezerv, se lahko poravna iz 
drugih skladov zadruge. 
Občni zbor lahko tudi sklene, da se za znesek neporavnane 
izgube sorazmerno, če zadružna pravila ne določajo druge 
podlage, zmanjša vrednost obveznih in prostovoljnih deležev, 
ki so jih vpisali člani. 
Če se zaradi odpisa ali izgube vrednost deležev in skladov za 
druge zniža za več kot polovico, mora občni zbor skleniti, da 
se deleži doplačajo v celotni odpisani vrednosti, če ne sklene 
predlagati, da se nad zadrugo uvede stečaj. 

VI. PRENEHANJE ZADRUGE 
47. člen 

Zadruga preneha: 
1) z iztekom časa, za katerega je bila ustanovljena, če je bila 
ustanovljena za določen čas, in občni zbor pred iztekom tega 
časa ne sklene, da zadruga nadaljuje poslovanje, 
2) če ji je izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, ker 
ne izpolnjuje pogojev za njeno opravljanje, in v roku, ki ji je 
določen v izreku ukrepa, ne izpolni pogojev za opravljanje 
dejavnosti oziroma ne spremeni dejavnosti, 
3) če se spoji z drugo zadrugo, pripoji drugi zadrugi oziroma 
razdeli na več novih zadrug, t 
4) če se s pravnomočno odločbo sodišča ugotovi ničnost 
njenega vpisa v sodni register, 
5) po končanem stečajnem postopku, 
6) če tako odloči občni zbor, 
7) če se število njenih članov zmanjša pod najmanjše število, 
predpisano z zakonom, neprekinjeno za najmanj šest me- 
secev, 
8) v drugih primerih, določenih z zakonom. 
V primerih iz prejšnjega odstavka, razen po 3. in 5. točki, 
zadruga preneha po opravljenem likvidacijskem postopku. 
V primeru iz 6. točke prvega odstavka občni zbor ne more 
odločiti o predlogu za likvidacijo zadruge, če najmanj trije 
člani še pred sklepom izrazijo željo, naj zadruga še nadalje 
obstaja. V tem primeru se mora glasovati poimensko, za tiste 
člane, ki so glasovali za sprejem predloga, pa velja, da so se 
s tem odpovedali članstvu. Ta določba smiselno velja tudi za 
občni zbor predstavnikov, s tem da predstavniki ne morejo 
spreje ti predloga za prenehanje zadruge, če je zadruga še 
pred občnim zborom prejela pisne izjave najmanj treh članov, 
ki niso bili izvoljeni za predstavnike, da se ne strinjajo sprene- 
hanjem zadruge. 

48. člen 
Po poplačilu upnikov v stečaju oziroma likvidaciji zadruge se 
najprej vrnejo članom prostovoljni, nato pa obvezni deleži. 
Drugo premoženje zadruge, ki ostane po poplačilu upnikov in 
vračilu deležev, se razdeli med člane sorazmerno z njihovimi 
deleži, če zadružna pravila za to premoženje ne določajo 
drugačnega namena ali drugačne podlage za razdelitev med 
člane. 

VII. ZADRUŽNE ZVEZE 
49. člen 

Zaradi varovanja in pospeševanja skupnih interesov se 
zadruge lahko združujejo v zadružne zveze. 
Zadružne zveze opravljajo za svoje člane zlasti naslednje 
naloge: 
- dajejo strokovno, organizacijsko, tehnično, pravno, eko- 
nomsko in administrativno pomoč ter opravljajo zadružno 
revizijo, - zastopajo interese zadružništva v gospodarskih 
zbornicah in pred državnimi organi, - organizirajo izobraže- 
vanje članov in delavcev v zadrugah, - dajejo pristojnim 
organom mnenja in predloge za sprejem predpi sov oziroma 
ukrepov, pomembnih za razvoj zadružništva, ter sode lujejo 
pri njihovi pripravi, če pristojni organ za to zaprosi, - skrbijo 
za ohranjanje in razvijanje poslovnih zvez med člani, - uprav- 
lja premoženje, ki ga pridobi po prenehanju zadruge po 
četrtem odstavku 68. člena tega zakona. 
Zadružne zveze lahko opravljajo tudi posamezne naloge iz 
prejšnjega odstavka. 
Za zadružne zveze se smiselno uporabljajo določbe tega 
zakona o zadrugah, če v zakonu ni drugače določeno. 

VIII. ZADRUŽNA REVIZIJA 
50. člen 

Zadružna revizija je obvezna za vse zadruge. 
Stroške obvezne zadružne revizije, ki se opravi enkrat na dve 
leti, poravna zadruga, prav tako poravna tudi stroške drugih 
revizij, če jih sama zahteva. Če revizijo zahteva kdo drug, 
poravna stroške te revizije sam. Če je bila zahteva po reviziji 
utemeljena in so bile v poslovanju zadruge ugotovljene nepra- 
vil nosti, poravna stroške revizije zadruga. 
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IX. FIRMA, SEDEŽ, DEJAVNOST, ZASTOPANJE IN VPIS 
V SODNI REGISTER 

51. člen 

Firma zadruge mora vsebovati označbo, da gre za zadrugo in 
označbo odgovornosti članov za obveznosti zadruge: 
- »zadruga z omejeno odgovornostjo članov« ali okrajšavo 
»z.o.o.č.«, če je odgovornost članov za obveznosti zadruge po 
zadružnih pravilih omejena na določeno vsoto; 
- »zadruga brez odgovornosti članov« ali »z.b.o.č.«, če je 
odgo vornost članov za obveznosti zadruge po zadružnih 
pravilih i4<l jučena. . 
Pravico in obveznost, da uporabljajo v imenu firme zadruzno 
ime, imajo samo zadruge in druge oblike zadružnega organi- 
ziranja v skladu s tem zakonom. 

52. člen 

Glede firme, sedeža, dejavnosti, zastopanja zadrug in njiho- 
vega vpisa v sodni register se smiselno uporabljajo predpisi 
o pod jetjih, če s tem zakonom ni drugače določeno. 

X. VRAČANJE ZADRUŽNEGA PREMOŽENJA IN 
ZDRUŽENIH, VLOŽENIH ALI PRENESENIH SREDSTEV TER 
LASTNINJENJE PREMOŽENJA, USTVARJENEGA 
V TRAJNEJŠEM SODELOVANJU Z ZADRUŽNIMI 
ORGANIZACIJAMI 
1. Udeležba zadružnih organizacij in organizacij 
kooperantov pri lastninskem preoblikovanju podjetij 

53. člen 

Pod pogoji in način, določenimi s tem zakonom, lahko 
v postopku lastninskega preblikovanja podjetij oziroma njiho- 
vih delov s seznama, ki je sestavni del tega zakona (v nadalj- 
njem besedilu: podjetja), sodelujejo kot zadružni upravičenci. 

- zadružne organizacije in organizacije kooperantov, ki so od 
1. 1. 1986 do 31. 12.1990 na podlagi pogodb proizvodno 
oziroma poslovno sodelovale s podjetjem s seznama, in 
- zadruge ki jo ustanovijo oziroma v katero se včlanijo 
fizične osebe, ki so od 1. 1. 1986 do 31. 12. I990 neposredno 
ali po organ izacijah na podlagi pogodb proizvodno oziroma 
poslovno sodelo vale s podjetjem s seznama, in niso članice 
organizacije iz prejšnje alinee, če ustanovitev zadruge prigla- 
sijo sodišču v 90 dneh od uveljavitve tega zakona. 
Pravica do sodelovanja zadružnih upravičencev pri lastnin- 
skem preoblikovanju podjetij ne vpliva na pravico do vračanja 
premoženja, ki ga v skladu s predpisi o denacionalizaciji 
oziroma tem zakonom uveljavljajo nekdanji lastniki in njihovi 
dediči, zadružne in kooperantske organizacije, zadružne 
zveze, cerkve in verske skupnosti ter njihovi pravni nasledniki 
do teh podjetij in njihovih sredstev. 

54. člen 

Za lastinsko preoblikovanje podjetij s seznama se smiselno 
upo rabljajo določbe zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij /Uradni list RS, št. /91/, kolikor s tem zakonom ni 
drugače določeno. . 
Podjetja iz prejšnjega člena se lastninsko preoblikujejo v del- 
niške družbe v 5 mesecih po uveljavitvi tega zakona po 
samem zakonu. Če zadružni upravičenci uveljavljajo pravice 
po prejšnjem členu le na delu podjetja, se tako podjetje lahko 
v roku iz prejšnjega odstavka ob lastninskem preoblikovanju 
razdeli na dve ali več delniških družb, pri čemer se ta del 
podjetja oblikuje kot samos tojna delniška družba. 

55. člen 

Podjetja iz 53. člena tega zakona v 60 dneh po izteku roka iz 
drugega odstavka prejšnjega člena izdajo za 40% knjižne 
vrednosti obstoječega družbenega kapitala podjetja oziroma 
njegovega dela, če se z zadružnimi upravičenci ne sporazume 
za manjši delež, navadne delnice in jih na podlagi odločbe 
ministrstva, pristojne ga za kmetijstvo, kot nedeljivo zadružno 
premoženje prenesejo na zadružne upravičence iz 53. člena 
tega zakona. 
Navadne delnice iz prejšnjega odstavka se razdelijo med 
zadružne upravičence glede na njihov obseg sodelovanja 
s podjetjem, če se ne sporazumejo drugače. 

56. Člen 

V podjetjih iz 53. člena tega zakona lahko preostali del obsto- 
ječega družbenega kapitala v celoti ali deloma prednostno 
odkupijo pri podjetju in zadružnem upravičencu zaposleni in 
prejšnji zaposleni ter zadružni upravičenci, če se za tak odkup 
dogovorijo najpozneje v petih mesecih po uveljavitvi tega 
zakona 
Pri odkupu po prejšnjem odstavku podjetje proda interesen- 
tom iz prejšnjega odstavka navadne delnice na podlagi 
knjižne vrednosti, revalorizirane z indeksom rasti drobnopro- 
dajnih cen v Republiki Sloveniji do dneva vplačila delnic 
Skladu Republike Slovenije za razvoj /v nadaljnjem besedilu: 
Sklad/, pri čemer gre kupnina v Sklad. . .. 
Pravico do odkupa po tem členu imajo vsi zaposleni in prejš- 
nji zaposleni, ki so bili v podjetju oziroma pri zadružnem 
upravičencu zaposleni najmanj dve leti, od zadružnih upravi- 
čencev pa tisti, ki so prejeli navadne delnice tega podjetja po 
prvem odstavku prejšnjega člena, če: 
- podjetje izda za najmanj 50% preostale knjižne vrednosti 
družbenega kapitala iz prvega odstavka tega člena navadne 
del niče, ki morajo biti pred vpisom preoblikovanja podjetja 
v sodni register v celoti vplačane Skladu, in — zaposleni 
v podjetju in zadružni upravičenci vpišejo in vplačajo Skladu 
skupaj več kot polovico tako izdanih navadnih delnic. 
Za preostali del družbenega kapitala izda podjetje odkupljive 
prednostne delnice in jih pred vpisom preoblikovanja podjetja 
v sodni register prenese na Sklad. 
Za načine vplačila navadnih delnic za zaposlene in prejšnje 
zaposlene se smiselno uporabljajo določbe 24. člena zakona 
o lastninskem preoblikovanju podjetij. 

57. člen 

Za navadne delnice po tem zakonu se smiselno uporabljajo 
določbe tretjega odstavka 15. člena zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij, za odkupljive prednostne delnice pa 
določbe 25. člena zakona o lastninskem preoblikovanju po- 

Za odkup odkupljivih prednostnih delnic se smiselno uporab- 
ljajo določbe 26., 27. in 28. člena zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij. 

58. člen 

Zadružni upravičenec, ki želi uveljaviti pravico iz 53. člena 
tega zakona, vloži zahtevek v 90 dneh po uveljavitvi tega 
zakona na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo. 
V zahtevku mora biti navedeno podjetje oziroma njegov del, 
s katerim je zadružni upravičenec na podlagi pogodbe traj- 
neje proizvodno ali poslovno sodeloval. Zahtevku morajo biti 
priloženadokazila. v , , , 
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, odloči o zahtevku v uprav 
nem postopku v nadaljnjih 60 dneh. Zoper to odločbo pri- 
tožba ni dopustna. ,.o 
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, vroči en jzvod odločbe 
Agenciji Republike Slovenije za privatizacijo. Ce zahtevek ni 
vložen v roku iz prvega odstavka tega člena, obvesti ministr- 
stvo, pristojno za kmetijstvo, v 8 dneh po izteku roka Agencijo 
Repu bliko Slovenije za privatizacijo. 

59. člen 

Če zadružni upavičenci ne vložijo zahtevka iz prvega odstavka 
prejšnjega člena oziroma če ta zahtevek ni utemeljen, se 
podjetje lastninsko preoblikuje po zakonu o lastninskem pre- 
oblikovanju podjetij. V teh primerih začnejo teči roki za last- 
ninsko preobli kovanje podjetij, določeni z zakonom o lastnin- 
skem preoblikovanju podjetij, od izteka roka iz prvega 
odstavka prejšnjega člena oziroma od pravnomočnosti 
odločbe, s katero je ugotovljeno, da zahtevek ni utemeljen. 

2. Vračanje zadružnega premoženja 
60. člen 

Premoženje zadružnih organizacij, organizacij kooperantov 
ali zadružnih zvez, ki je bilo po 9. 5. 1945 brez nadomestile 
podržavljeno ali preneseno na druge uporabnike, se v skladi, 
s tem zakonom vrne zadružnim organizacijam, organizacijarr 
kooperantov oziroma zadružnim zvezam. 
Premoženje, ki so ga zadružne organizacije, organizacij« 
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kooperantov ali zadružne zveze po 9. 5. 1945 na podlagi 
pogodbe ali samoupravnega sporazuma združile, vložile ali 
prenesle na podjetja oziroma druge pravne osebe, ni pa bilo 
vrnjeno niti ni prenehala pravica do vračila, postane v skladu 
s tem zakonom premoženje zadružnih organizacij, organiza- 
cij kooperantov oziroma zadružnih zvez. 

i 61. člen 
I Vračilo oziroma razdružitev premoženja iz prejšnjega člena 
I lahko uveljavljajo: 

1) zadružna organizacija oziroma organizacija kooperantov, 
ki ji je bilo po 9.5.1945 premoženje brez nadomestila podržav- 
ljeno ali brez nadomestila preneseno na drugo pravno osebo 
oziroma je vložila, združila ali prenesla premoženje na drugo 
pravno osebo, če pravica do vračila do uveljavitve tega 
zakona še ni prenehala, 
2) če takšne zadružne organizacije oziroma organizacije 
kooperan tov ni, zadruga oziroma organizacija kooperantov, 
ki je njen pravni naslednik; 
3) če ni zadružne organizacije oziroma organizacije koope- 
rantov iz prejšnje točke, zadružna zveza, ki posluje na 
območju prejšnje zadruge in združuje zadružne organizacije 
in organizacije kooper antov z enako ali podobno dejavnostjo 
kot prejšnja zadruga. Zadružna zveza dodeli to premoženje 
drugi zadrugi, ki se najpoz neje v enem letu od prenehanja 
prejšnje zadruge ustanovi s podob nimi nalogami na območju 
zadruge, ki je prenehala. Če se druga zadruga ne ustanovi 
v tem roku, uporabi zadružna zveza premoženje za razvoj 
zadružništva. 
Upravičenka do vrnitve zadružnega premoženja, ki je bilo 
odvzeto zadružni zvezi, je področna zadružna zvezaj ki deluje 
na območju prejšnje področne zadružne zveze. Ce takšne 
področne zadružne zveze ni, je upravičenka področna 
zadružna zveza, ki deluje za območje republike. 

62. člen 
Premoženje iz 60. člena tega zakona se upravičencem iz 
prejšnjega člena vrne oziroma razdruži v skladu s predpisi 
o denacionalizaciji, kolikor ni s tem zakonom drugače dolo- 
čeno. Upravičenci lahko zavarujejo svoje zahtevke po določ- 
bah predpisov o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki se 
nanašajo na zavaro vanje zathevkov prejšnjih lastnikov in 
njihovih dedičev. 

XI. KAZENSKE DOLOČBE 
63. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 din se kaznuje za gospo- 
darski prestopek pravna oseba, če: 
- v nasprotju s prvo alineo drugega odstavka 56. člena tega 
zakona ne nakaže kupnine Skladu pred vpisom preoblikova- 
nja v sodni register; 
- v nasprotju s tretjim odstavkom 56. člena tega zakona ne 
prenese odkupljivih prednostnih delnic na Sklad; 
- v nasprotju s predpisi o lastninskem preoblikovanju podjetij 
ne popiše ali ne označi sredstev, ki so predmet zahteve za 
zavaro vanje zahtevka prejšnjih lastnikov in njihovih dedičev, 
jih ne uporablja kot dober gospodar ali pa jih odtuji oziroma 
da v najem /peti odstavek 68. člena tega zakona/. 
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 din se kaznuje tudi odgo- 
vorna oseba prave osebe, ki je storila gospodarski prestopek 
iz prejšnjega odstavka. 

64. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 45.000 se kaznuje za prekršek: 
- zadruga, če ne vodi članskega imenika ali ne omogoči 
vpogleda zainteresiranim v ta imenik (četrti odstavek 13. 
člena); 
- zadruga ali druga oblika zadružnega organiziranja, če ne 
upo rablja v firmi zadružnega imena, druga pravna oseba pa, 
ie upo rablja v firmi zadružno ime (drugi odstavek 51. člena). 
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 din se kaznuje odgovorna 
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
65. člen 

Obstoječe zadruge, organizacije kooperantov, sestavljene 

zadruge in zadružne zveze uskladijo svojo organiziranost in 
poslovanje s tem zakonom do 30. junija 1992. 
Predlog novih zadružnih pravil v zadrugah, v delovnih orga- 
niza cijah kooperantov oziroma temeljnih organizacijah 
kooperantov, ki niso v sestavi delovnih organizacij kooperan- 
tov, ter v ses tavljenih zadrugah, ki še niso uskladile svoje 
organiziranosti z zveznim zakonom o zadrugah (Uradni list 
SFRJ, št. 3/90, popravek 11/90), določi njihov zadružni svet. 
V zadrugah, ki so svojo organiziranost uskladile z zveznim 
zakonom o zadrugah, pripravi nova zadružna pravila upravni 
odbor, če pa zadruga nima upravnega odbora, pa komisija, ki 
jo imenuje občni zbor. V zadružni zvezi pripravi nova 
zadružna pravila organ, ki po statutu zadružne zveze priprav- 
lja predloge za občni zbor članic, skupščino ali drug organ 
upravljanja zadružne zveze. 
O sprejemu novih zadružnih pravil odločajo člani zadruge 
oziroma kooperanti delovne organizacije kooperantov ali 
temeljne organizacije kooperantov, ki ni v sestavi delovne 
organ izacije kooperantov, po predhodni obravnavi na način, 
določen s splošnim aktom organizacije. 
O sprejemu novih zadružnih pravil zadružne zveze odloča 
občni zbor vseh članic, skupščina ali drug ustrezen organ 
upravljanja zadružne zveze. 

66. člen 
Temeljne organizacije in delovne skupnosti v sestavi zadruge 
ali delovne organizacije kooperantov z dnem uveljavitve tega 
zakona postanejo organizacijske enote zadruge ali delovne 
organizacije kooperantov s pooblastili v pravnem prometu, ki 
so vpisana v sodni register; ta pooblastila izvršujejo v imenu 
in za račun zadruge ali delovne organizacije kooperantov. 

67. člen 
V delu podjetja, organiziranem iz nekdanje organizacije 
kooperan tov, mora biti najpozneje v šestih mesecih po uve- 
ljavitvi tega zakona zagotovljeno osebno izjavljanje kooperan- 
tov in delavcev tega dela podjetja o organiziranju zadruge. 
Prvi zbor, na katerem kooperanti in delavci tega dela podjetja 
obravnavajo možnost za organiziranje v zadrugo, skliče na 
pobudo organa podjetja ali posameznega kooperanta inici- 
ativni odbor najmanj treh kooperantov ali družbeni pravobra- 
nilec samou pravljanja, morebitne naslednje zbore pa oseba, 
ki jo izberejo kooperanti in delavci. Če se je večina od skup- 
nega števila koop erantov in delavcev, od tega več kot polo- 
vica kooperantov, odločila za organiziranje tega dela podjetja 
v zadrugo in so z večino glasov od skupnega števila koope- 
rantov sprejeta pravila novoorganizirane zadruge, ta zadruga 
kot pravni naslednik organi zacije kooperantov uredi premo- 
ženjska in lastninska razmerja s podjetjem in drugimi prav- 
nimi osebami po določbah, ki veljajo za vračilo nekdanjega 
zadružnega premoženja. 

68. člen 
Premoženje obstoječih zadrug in delovnih organizacij koope- 
ran tov, temeljnih organizacij v zadrugah, temeljnih organiza- 
cij kooperantov, sestavljenih zadrug in zadružnih zvez, razen: 
- premoženja, ki ga morajo te organizacije vrniti po predpisih 
o denacionalizaciji, in - kmetijskih zemljišč in gozdov v druž- 
beni lastnini, ki so jih te organizacije pridobile na neodplačen 
način, 
postane z dnem uveljavitve tega zakona zadružno premože- 
nje. 
Kmetijska zemljišča in gozdovi, ki so jih organizacije iz prejš- 
njega odstavka pridobile na neodplačen način, postanejo 
z dnem uveljavitve tega zakona last Republike Slovenije in se 
prenesejo v Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slove nije. 
Ne glede na določbe 48. člena tega zakona se ne sme niti ob 
prenehanju članstva niti ob prenehanju zadruge v celoti ali 
deloma razdeliti med zadružnike: 
- premoženje, ki je nastalo kot družbena lastnina v zadrugah 
in organizacijah kooperantov do uskladitve njihove organizi- 
ranosti z zveznim zakonom o zadrugah; če uskladitev ni bila 
opravljena, pa do uskladitve s tem zakonom, razen premože- 
nja, ki je bilo deljivo med zadružnike po predpisih in splošnih 
aktih, veljavnih do uskladitve organiziranosti z zveznim zako- 
nom o zadrugah oziroma s tem zakonom; 
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- premoženje, ki ga zadruge in organizacije kooperantov 
pridobijo na podlagi 53. do 62. člena tega zakona. 
Premoženje iz prejšnjega odstavka se po prenehanju zadruge 
izroči zadružni zvezi, v katero je bila zadruga včlanjena. 
Zadružna zveza dodeli to premoženje drugi zadrugi, ki se 
najpozneje v enem letu po prenehanju prejšnje zadruge usta- 
novi s podobnimi nalogami na območju zadruge, ki je prene- 
hala. Ce se druga zadruga ne ustanovi v roku, uporabi 
zadružna zveza premoženje za razvoj zadružništva. 
Upravičenci po predpisih o denacionalizaciji imajo pravico 
zava rovati svoje zahtevke do organizacij iz prvega odstavka 
tega člena po določbah predpisov o lastninskem preoblikova- 
nju podje tij, ki se nanašajo na varstvo pravic nekdanjih 
lastnikov in njihovih dedičev. 

69. člen 

Sedanji član zadruge, ki je vplačal delež pred uveljavitvijo 
zveznega zakona o zadrugah, pa mu doslej ni bil vrnjen, ima 
pravico, da se mu revalorizirana vrednost vplačanega deleža 
všteva v izpolnitev obveznosti iz prevzetega deleža po novih 
zadružnih pravilih, morebitni presežek nad to obveznostjo pa 
vrne. .. , .... . 
Pravico iz prejšnjega odstavka imajo tudi osebe, ki jim je 
članstvo prenehalo po uskladitvi organiziranosti zadruge 
z zveznim zakonom o zadrugah oziroma s tem zakonom, 
kakor tudi njihovi dediči. 
Vplačani delež iz prvega odstavka tega člena se od vplačila pa 
do vračunanja oziroma izplačila valorizira v skladu z gibanjem 
maloprodajnih cen v Republiki Sloveniji. 
Če bi izplačilo deležev po tem členu lahko ogrozilo normalno 
poslovanje zadruge, lahko zadruga podaljša rok iz drugega 
odstav ka 39. člena tega zakona, vendar ne več kot na deset 
let. 

70. člen 

Zakon o združevanju kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79 in 1/86) 
se uporablja za vse zadruge in druge oblike zadružnega 
organiziranja na področju kmetijstva, ki svoje organiziranosti 
do uveljavitve ustavnega zakona za izvedbo ustavnega 
amandmaja XCVI k ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 37/90) še niso uskladile z zveznim zakonom o zadrugah, 
dokler svoje organiziranosti in poslovanja ne uskladijo s tem 
zakonom. ...  
V zadrugah in drugih oblikah zadružnega organiziranja, ki so 
svojo organiziranost do uveljavitve ustavnega zakona za 
izvedbo ustavnega amandmaja XCVI k ustavi Republike Slo- 

venije uskladile z zveznim zakonom o zadrugah, se do uskla- 
ditve njihove organizira nosti s tem zakonom uporabljajo 
njihovi akti.   
Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov lahko člani oziroma 
kooperanti v enem letu po uveljavitvi tega zakona pod pogoji, 
ki so z zakonom o združevanju kmetov določeni za organizira- 
nje in izločitev temeljne organizacije, iz dela kmetijske 
zadruge, njene temeljne zadružne organizacije ali iz dela 
temeljne organizacije kooperantov organizirajo samostojno 
zadrugo. 

71. člen 

Roki iz X. poglavja tega zakona začnejo teči tri mesece po 
uvel javitvi tega zakona. 

72. člen 

Prehod premoženja v zadružno lastnino po tem zakonu se ne 
šteje za promet z nepremičninami oziroma drugimi sredstvi. 
Za opravila v postopku iz 53. do 62. člena tega zakona, ki so 
v zvezi z vračanjem zadružnega premoženja, se ne plačujejo 
upravne takse in tudi ne davek od prometa z nepremičninami. 

73. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona ni dopustno nobeno razpola- 
ganje z nepremičninami oziroma premoženjem, za katero po 
določbah tega zakona oziroma predpisov o denacionalizaciji 
nastopi dolžnost vrnitve, razdružitve oziroma lastninjenja. 
Pravni posli in enostranske izjave volje, ki so v nasprotju 
s prejšnjim odstavkom, so nični. 

74. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 
- poglavje »III. ZADRUGE« - /58. do 79. člen/ obrtnega 
zakona (Uradni list SRS, št. 35/88 in 24/89)); - poglavje »V. 
STANOVANJSKE ZADRUGE« /103. do 131. člen/ zakona o sta- 
novanjskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 3/81, 34/89, 24/ 
85, 1/86 in 11/88); - 2. člen zakona o prenehanju veljavnosti 
zakona o združevanju kmetov (Uradni list RS, št. 14/90). 
Predpisi iz 1 .in 2. alinee prejšnjega odstavka se uporabljajo 
do uskladitve organiziranosti zadrug, organizacij kooperan- 
tov in zadružnih zvez s tem zakonom. 

75. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Repub like Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

i. 
Na zasedanju 19. in 20. marca 1991 sta Zbor občin in Zbor 
združenega dela Skupščine Republike Slovenije sprejela 
predlagani predlog zakona o zadrugah kot osnutek, Družbe- 
nopolitični zbor Skupščine Republike Slovenije pa je obrav- 
naval predlog zakona o zadrugah, vendar je njegovo spreje- 
manje odložil. Vsi trije zbori pa so sprejeli sklep, da Izvršni 
svet Skupščine Republike Slove nije čim prej pripravi predlog 
zakona o zadrugah in pri tem prouči ter ustrezno upošteva 
pripombe oziroma amandmaje iz skupščinske razprave. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona proučil vse pri- 
pombe iz skupščinske razprave in tudi druge pripombe, ki jih 
je v tem času prejel. 
Veliko pripomb, zlasti pripombe Zakonodajnopravne komi- 
sije, se nanaša na samo zakonodajno tehniko, ki je uporab- 
ljena v tem zakonu. Po teh pripombah je besedilo preobsežno 
in preveč podrob no, premalo sistematično, nekatere določbe 
v posameznih členih so preobsežne in bi jih bilo treba razde- 
liti na več členov, ugotavlja pa se tudi, da se kogentne 
določbe prepletajo z dispo zitivnimi, zaradi česar naj bi bil 
zakon nepregleden, njegova uporaba pa otežena. 
Predlagatelj se zaveda, da je ta zakon zakonodajnotehnično 
pri pravljen drugače kot je dosedanja praksa, vendar meni, da 
je takšno normiranje primerno in potrebno. S tem zakonom se 
namreč zadružništvo ponovno postavlja na klasične zadružne 
temelje, medtem ko veljavna zakonodaja obravnava zadruge 
kot organizacije združenega dela v družbenolastninskem 

sistemu. Na ta način so bili člani zadrug v neustreznem 
položaju in niso mogli samostojno odločati o zadevah, zaradi 
katerih so zadrugo ustanovili. Pred lagatelj meni, da so 
kogentne določbe v tem zakonu potrebne zaradi varstva kori- 
sti posameznega člana zadruge oziroma upnikov zadruge, 
medtem ko so določbe, ki bi po omenjenih pripombah spa- 
dale v zadružna pravila, dejansko dispozitivne in bi zaradi 
večje pravne varnosti veljale samo, če ne bi zadružna pravila 
urejala določenih razmerij ali bi jih urejala drugače. 
Predlagatelj ostaja pri splošnem zakonu o zadrugah, s čimer 
ni izjključena možnost, da se posebnosti zadružništva na 
določenih področjih (npr. stanovanjsko) uredijo s posebnimi 
predpisi. 
V nadaljevanju obrazložitve so pojasnjena stalisca predlaga- 
telja do danih pripomb, predlogov ter amandmajev in razlogi, 
zaradi katerih je predlagatelj spreminjal oziroma dopolnjeval 
prejšnje besedilo. 
K 1. členu: ...._. 
Upoštevana je pripomba Zakonodajnopravne komisije in Slo-> 
venske kmečke zveze - Ljudske stranke k drugemu odstavku. 
Besedilo je redakcijsko popravljeno, tako da je zadruga lahko 
ustanoviteljica ali članica druge pravne osebe. 
K 2. členu: 
Predlagatelj je proučil opozorilo Zakonodajnopravne komi- 
sije, da zaradi dopustnega opravljanja več dejavnosti' 
v zadrugi lahko prihaja do odstopanja od načela istovetnosti. 
Načelo, da TOZD ne more opravljati stranske dejavnosti, če 
obstajajo pogoji, da se za stransko dejavnost organizira novi. 
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TOZD, je zakon o združenem delu predpisoval samo za 
temeljne organizacije združenega dela in še to samo do 
novele zakona v letu 1987. Že od omenjene novele zakona 
o združenem delu v letu 1987 pa se lahko zadruga ustanovi za 
opravljanje ene ali več dejavnosti. Veljavni zakon o podjetjih 
dopušča opravljanje ene ali več dejav nosti, če podjetje izpol- 
njuje za vsako od njih predpisane pogoje. Dopustnost samo 
ene dejavnosti bi zato po mnenju predlagatelja utegnila ome- 
jevati možnost, da člani v zadrugi učinkovito uresničujejo 
svoje gospodarske koristi, po drugi strani pa tudi zmanjševati 
konkurenčno sposobnost zadrug v tržnem sistemu. Res je, da 
so obstoječe zadruge opravljale tudi nekatere dejavnosti, ki 
niso povezane z neposrednimi interesi članov, vendar bodo 
o bodočem opravljanju teh dejavnosti odločali člani in delavci 
ob usklajevanju organizanosti zadruge s tem zakonom, za kar 
so dane podlage v prehodnih določbah. 
Predloga, naj se izpusti določba o veljavnosti pravnega posla, 
ki je bil sklenjen v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, 
pred lagatelj ni mogel sprejeti, ker bi bile na ta način v nevar- 
nosti koristi dobrovernih tretjih oseb, ki niso vedele niti niso 
mogle vedeti, da je tak posel v nasprotju s to prepovedjo. 
Redakcijsko je izboljšano besedilo drugega odstavka. 
Zadruga ne more poslov, ki so značilni za njeno sodelovanje 
s člani, skle pati z drugimi osebami na tak način oziroma 
v tolikšnem obsegu, da bi imelo njeno sodelovanje s člani 
podrejen pomen. tem je zagotovljeno uresničevanje 
namena, ki ga ima zadruga po 1. členu. K 3. členu (nov člen): 
Smiselno je upoštevan amandma poslancev Zbora občin in 
Družbeno političnega zbora. 
K 4. (prej 3.) členu: 
Predlagatelj je ponovno proučil pripombo Zakonodajno- 
pravne komi sije, da bi zakon izključil možnost, da bi zadrugo 
lahko Cista novile samo pravne osebe. Ugotovil je, da bi takšna 
prepoved ovirala razvoj zadružništva, ki mu je treba omogočiti 
tudi pri nas kot drugod po svetu oblikovanje zadrug druge 
stopnje (npr. poslovne zveze, blagovne centrale). 
K 5. (prej 4.) členu: 
Upoštevana je pripomba Zakonodajnopravne komisije k tretji 
točki iz drugega odstavka in je črtano besedilo, po katerem so 
lahko osebe, ki bodo prvič opravljale dolžnosti zadružnih 
organov, določene že v zadružnih pravilih. 
Predlagatelj je proučil pripombo poslanca Zbora občin, da bi 
moral biti odpovedni rok za izstop iz zadruge določen glede 
na »tekoči normalni obseg poslovanja«, zato da ne bi bila 
ogrožena socialna varnost delavcev, zaposlenih v zadrugi. 
Takšna določba bi bila po mnenju predlagatelja v nasprotju 
z bistvom zadruge, ki temelji na prostovoljnem gospodarskem 
sodelovanju članov, medtem ko so pravice delavcev do soci- 
alne varnosti urejene v delovno pravnih predpisih in kolektiv- 
nih pogodbah, ki veljajo tudi za zadruge. Iz istih razlogov tudi 
ni sprejemljiv predlog, da bi delavci začasno s kapitalom 
neaktivnih zadružnikov opravljali dejavnosti zadruge. 
K 6. (prej 5.) členu: 
Po 7. točki morajo zadružna pravila določiti rok in način 
plačila za najmanj 1/2 (po prejšnjih osnutkih oziroma prejš- 
njem predlogu 1/4) obveznega deleža, kar naj bi prispevalo 
k večji kreditni sposobnosti zadruge. Besedilo iz te določbe je 
tudi redakcijsko izboljšano. 
K 8. (prej 7.) členu: 
Upoštevane so pripombe Zakonodajnopravne komisije in sta 
črtana zadnja dva odstavka tega člena v prejšnjem besedilu. 
Predlagatelj ni mogel sprejeti pripombe, dane v Zboru občin, 
da se z zakonom predpiše sodno varstvo kandidatu, ki ni bil 
sprejet v članstvo, izpolnjuje pa vse predpisane pogoje. 
Takšna določba bi namreč pomenila, da sodišče lahko nado- 
mesti odločitev pristoj nega organa v zadrugi, s čimer načeli 
prostovoljnosti in samos tojnosti zadrug ne bi bili več 
dosledno uveljavljeni, gotovo pa se zaradi takšne določbe ne 
bi ustanavljale nove zadruge, pač pa podjetja, za katera 
takšna določba ne bi veljala. 
K 10. (prej 9.) členu: 
Predlagatelj ni upošteval amandmaja, naj se v tretjem 
odstavku besedilo »pretirano oteževati ali celo onemogočiti« 
zamenja ( besedo »ovirati«, ker meni, da obstoječe besedilo 
zagotavlja pravičnejšo rešitev med nasprotnimi interesi posa- 
meznega člana na eni strani ter zadruge oziroma njenih 
upnikov na drugi. 

K 11. (prej 10.) členu: 
Določba prvega odstavka je vsebinsko dopolnjena tako, da se 
lahko izključitev izreče samo, če v določenem roku po pisnem 
opominu član ne izpolni obveznosti, ki je že dospela. K 13. 
(prej 12.) členu: Predlog, naj se zadnji odstavek izpusti,ni bil 
upoštevan. Vpo gled v članski imenik je treba omogočiti 
vsakomur, ki stopa v pravna razmerja z zadrugo oziroma 
izkaže drugačen pravni interes za vpogled v imenik. Če takšne 
določbe ne bi bilo, bi morala zadruga vse podatke o spre- 
membah članstva priglašati registrskemu sodišču. 
K 14. (prej 13.) členu: 
K določbi o organih zadruge je bila dana pripomba, da zakon 
ne ureja odgovornosti za poslovanje zadruge. Predlagatelj 
meni, da je odgovornost zadružnih organov, zlasti oseb, ki 
vodijo njeno poslovanje in zastopajo zadrugo v pravnem 
prometu, ustrezno urejena. Če direktorja ni, odgovarja za 
zakonitost predsednik zadruge oziroma člani upravnega in 
nadzornega odbora v skladu s pooblastili, določenimi s tem 
zakonom in zadružnimi pravili. 
Predlagatelj tudi ni sprejel predloga, da se opusti funkcija 
predsednika zadruge, ker meni, da je sedanja rešitev, ki omo- 
goča predsedniku zadruge, ki je hkrati tudi član, v manjših 
zadrugah tudi vodenje dnevne uprave, v večjih zadrugah pa 
prenos določenih pooblastil na direktorja, ustreznejša. 
K 16. (prej 15.) členu: 
Predlagatelj je ponovno proučil opozorilo Zakonodajno- 
pravne komisije glede primernosti občnega zbora predstavni- 
kov. Predlagatelj meni, da je zaradi praktične izvedljivosti 
občnega zbora v zadrugah z velikim številom članov (lahko 
tudi več tisoč) primer no, da zakon izrecno dopušča tudi 
občni zbor predstavnikov. Takšno rešitev omogoča tudi 
zvezni zakon o zadrugah in so jo sprejele tudi nekatere 
zadruge v Sloveniji, ki so svojo organizi ranost uskladile 
z zveznim zakonom. 
K 18. (prej 17.) členu: 
Predlagatelj je smiselno upošteval pripombo Zakonodajno- 
pravne komisije, tako da je črtan zadnji odstavek iz prejšnjega 
besedila. 
K 21. (prej 20.) členu: 
Določba petega odstavka je zaradi lažjega izvajanja spreme- 
njena, tako da mora zadruga na članovo zahtevo uvrstiti na 
dnevni red določeno zahtevo, če je to pisno zahtevo prejela, 
še preden je bilo vabilo odposalno v objavo /oziroma članom 
osebno/, ne pa pred objavo vabila. Med odpošiljatvijo in 
objavo /npr. v sredst vih javnega obveščanja/ navadno preteče 
določen čas, kar bi lahko povzročilo težave pri izvajanju te 
določbe. 
K 22. (prej 21.) členu: 
Predlagatelj ni upošteval pripombe, da je treba določiti mini- 
malni kvorum v primeru iz drugega odstavka tega člena. Pri 
tem je predlagatelj upošteval, da morajo biti na občnem zboru 
zadruge nekateri sklepi sprejeti v določenem roku (npr. spre- 
jem letnega obračuna) in da zaradi različnega možnega šte- 
vila zadružnikov kakršna koli številčna opredelitev (v absolut- 
nem ali relativnem smislu) ne bila primerna. Če bi bil npr. 
predpisan minimalni kvorum 10% od vseh članov, bi lahko 
v zadrugi, ki ima deset ali manj članov, teoretično lahko 
odločal že eden. 
Predlagatelj pripominja, da določbo z enako vsebino že več 
kot 100 let vsebuje avstrijski zadružni zakon (enako določbo 
je imel tudi zakon o gospodarskih zadrugah v predvojni Jugo- 
slaviji), vendar se vprašanje premajhne sklepčnosti nikoli ni 
pojavilo v sodni praksi in ga tudi teorija ne obravnava. Predla- 
gatelj pripo- minja, da gre za dispozitivno določbo, saj 
zadružniki po zadnjem odstavku tega člena lahko določijo 
drugačen minimalni kvorum ali pa se lahko skliče nov občni 
zbor, ki lahko o zadevah z istega dnevnega reda odloča ob 
navzočnosti in zastopanosti članov, ki imajo pol ali manj od 
celotnega števila glasov. 
K 24. (prej 23.) členu: 
Predlagatelj je smiselno upošteval pripombo Zakonodajno- 
pravne komisije k prvemu odstavku prejšnjega besedila tega 
člena ter delno pripombo k četrtemu odstavku. Pripombe 
k četrtemu odstavku ni mogel povsem upoštevati, ker sklepa 
občnega zbora ni mogoče šteti za pravni posel, za katerega bi 
smiselno veljale določbe o ničnosti in izpodbojnosti iz zakona 
o obligacijskih razmerjih. 
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Predlagatelj ni upošteval amandmaja Kluba SDP, po katerem 
naj bi imel predsednik zadruge ali direktor pravico zadržati 
izpolnitev sklepov občnega zbora, zoper katere je vložen 
protest. Predlaga telj meni, da ne bi bilo primerno, ker bi 
takšna pravica predsed nika ali direktorja zadruge omogočala 
diskriminacijo posameznih članov, pa tudi dejansko zmanj- 
šala pooblastila občnega zbora kot najvišjega organa 
v zadrugi. Primernejša se zato zdi rešitev, da predsednik 
oziroma direktor zadruge, ki sta v skladu s svojimi pooblastili 
odgovorna za zakonitost njenega poslovanja, in tudi posa- 
mezni član zadržijo izpolnitev spornega sklepa s predlogom, 
da pristojno sodišče do dokončne odločitve sprejme 
potrebne začasne ukrepe. 
Predlagatelj tudi ni upošteval pripombe, dane v Zboru občin, 
da je določba, ki daje možnost za izpodbijanje sklepov obč- 
nega zbora samo članom, ki so bili navzoči na zasedanju in so 
nasprotovali spornemu sklepu, prestroga. Predlagatelj meni, 
da bi bilo v nasprotju z načelom vestnosti in poštenja v član- 
skih razmerjih, če bi imel pravico do izpodbijanja član, ki je bil 
popolnoma pasiven ob sprejetju spornega sklepa (»venire 
contra factum proprium«, odstop od tega načela je predviden 
samo ob ničnosti, ko gre za kršitev prisilnih predpisov). Pri 
tem je treba upoštevati tudi obveznost zadruge, da omogoči 
vsem članom sezna nitev z dnevnim redom občnega zbora, ki 
praviloma ne more odločati o zadevah, ki niso na dnevnem 
redu. Člani, ki so zadržani iz objektivnih razlogov (npr. bole- 
zen), pa lahko gla sujejo po pooblaščencih. Predlagatelj tudi 
meni, da je dolžnost organov zadruge in vsakega člana, da 
pretehtajo predlagane sklepe in sprejmejo vse posledice, ki 
izhajajo iz teh sklepov in se zato člani praviloma ne morejo 
sklicevati na nezadostno pazljivost pri odločanju v zadrugi. 
K 26. (prej 25.) členu: 
Predlagatelj je jasneje opredelil določbo drugega odstavka 
tega člena v zvezi s pripombo, dano v Zboru občin. 
Črtan je dosedanji tretji odstavek, po katerem bi bilo v upravni 
aH nadzorni odbor, razen za predsednika zadruge, mogoče 
izvoliti tudi nečlane, vendar ne več kot polovice od celotnega 
števila odbornikov. Prevladuje stališče, da omenjena določba 
ne bi bila v skladu z načelom članske samouprave. 
K 28. (prej 27.) členu: 
Pripombe, da je treba zadnji opdstavek tega člena črtati, 
predlagatelj ni upošteval iz razlogov, ki so navedeni ob 
pripombi, da se predsednik zadruge opusti. 
K 29. in 30. (prej 28. in 29.) členu: 
Z dopolnitvijo te določbe so direktorjeva pooblastila jasneje 
razmejena od delovnega področja predsednika zadruge ozi- 
roma urpavnega odbora kakor tudi od nadzornega organa. Po 
dopolnjenih določbah direktor ne more biti izvoljen v upravni 
odbor /že po prejšnjih osnutkih oziroma po prejšnjem pred- 
logu je bila predvidena nezdružljivost direktorjevih nalog 
z nadzornimi/. Spremenje na je tudi določba o delavcih 
s posebnimi pooblastili in odgovor nosti, ki jih izbira predsed- 
nik oziroma upravni odbor zadruge, ne pa direktor. 
K 31. (prej 30.) členu: 
Določba tega člena je dopolnjena tako, da član oziroma 
predstav nik ne sme glasovati tudi tedaj, ko občni zbor sklepa 
o njegovem zahtevku proti zadrugi, ne le o njegovi obveznosti 
do zadruge /interesna kolizija/. 
K 32. (prej 31.) členu: 
Predlagatelj je proučil pripombo Zakonodajnopravne komi- 
sije k drugemu odstavku tega člena. Pripombe ni mogel 
upoštevati, ker gre za ugotavljanje odgovornosti oseb, ki so 
direktorju nadre jene, za svoje delo pa odgovarjajo občnemu 
zboru. Zato je ute meljeno, da o njihovi odgovornosti odloča 
tisti, ki jih je izvo lil oziroma imenoval. 
K 33. (prej 32.) členu: 
Predlagatelj je ponovno proučil pomislek Zakonodajnopravne 
komi sije, da so pooblastila nadzornega odbora prevelika. 
Predlagatelj pripominja, da gre za dispozitivno določbo, po 
kateri bi večja pooblastila nadzornega odbora, določena 
v zadnjem odstavku, veljala samo, če bi bila predvidena 
v zadružnih pravilih. Predlagatelj je ponovno proučil določbo 
o odpoklicu v zvezi s pripobmo, da je treba razlikovati posto- 
pek za odpoklic organov upravljanja in direktorja. Predlaga- 
telj meni, da se lahko nave dene funkcije opravljajo v različnih 
pravnih razmerjih (npr. delovno razmerje, mandatna pogodba 
in podobno) in so pravice odpoklicanih oseb ustrezno zavaro- 

vane z določbo, da za njihove zahtevke iz pogodbe (npr. 
o zaposlitvi) veljajo splošni (npr. delovnopravni) predpisi. 
K 34. (prej 33.) členu: . .. . 
Upoštevana sta pripomba Zakonodajnopravne komisije m 
amandma, dan v Družbenopolitičnem zboru. 
K 36. (prej 35.) členu: 
Določba o možnosti vplačila deleža iz letnega presežka je 
dopoln jena tako, da mora biti do popolne izpolnitve obvezno- 
sti v ta namen uporabljen najmanj polovični del presežka, ki 
gre posa meznemu članu po sprejetem letnem obračunu, 
s čimer je zagotovi jena večja stopnja samofinanciranja 
zadruge. K 37. (prej 36.) členu: 
Glede na to da utegne priznavanje obresti na vplačane deleže 
pomeniti veliko finančno obremenitev zadruge, je bila črtana 
prej predlagana sicer dispozitivna določba drugega odstavka 
o dopustnem obrestovanju deležev. 
K 39. in 69. (prej 38. in 69.) členu: 
V Zboru občin je bila dana pripomba, da sta roka za vračilo 
deležev nekdanjim članom oziroma njihovim pravnim nasled- 
nikom predolga. Predlagatelj je pripombo proučil in meni, da 
sta enoletni rok za vračilo deležev po 39. členu kot tudi 
enoletna odgovornost za obveznosti zadruge po 40. členu 
predpisana predvsem v interesu upnikov zadruge. Ce bi 
morala zadruga članu vrniti delež že ob izstopu in bi že 
z izstopom prenehalo tudi njegovo jamstvo (npr. dan pred 
uvedbo stečaja), bi bili drugi upniki, ki niso^imeli kot nekdanji 
člani upravljalskih pravic (npr. pravico do obveščenosti 
o finančnem stanju zadruge), očitno oškodovani. Predlagatelj 
tudi pripominja, da zakon ne predpisuje nikakršnega odpo- \ 
vednega roka za izstop iz članstva, medtem ko so v zadružnih 
predpisih drugih držav predpisani tudi daljši od povedni roki 
(npr od najmanj enega meseca do pet let) oziroma tudi daljši 
roki za izplačilo deleža (v nekaterih primerih celo do deset 
let) V četrtem odstavku 69. člena pa je predpisan le najdaljši 
rok, ki ga zadruga lahko določi za izplačilo prej vplačanih 
deležev samo pod pogojem, če bi njihovo takojšnje izplačilo 
ogrozilo normalno poslovanje zadruge in s tem lahko spravilo 
prejšnje člane v neenak položaj. 
K 40. (prej 39.) členu: 
Zaradi tveganja, ki ga pomeni neomejena odgovornost članov 
za obveznosti zadruge, sta glede tega vprašanja predlagani 
samo dve rešitvi. Prva rešitev pomeni omejeno odgovornost 
članov /najmanj do višine vpisanih deležev/, druga pa mož- 
nost da zadružna pravi la osebno odgovornost članov za 
obveznosti zadruge izključijo in torej za obveznosti zadruge 
člani odgovarjajo samo z vplačanimi oziroma z dolgovanimi 
deleži. 

K 43. (prej 42.) člen: 
Zaradi spemenljivosti zadružnega kapitala /vstop novih čla- 
nov pa tudi prenehanje članstva in odpoved prostovoljnih 
deležev/ je bilo sprejeto mnenje, da ureditev obveznih rezerv 
ne bi smela biti v celoti prepuščena zadružnim pravilom. Po 
spremenjeni določbi tega člena naj bi zadruga najmanj 5/o 
letnega pesežka namenila za obvezne rezerve. 
K 44. (prej 43.) členu: 
V zvezi s pripombo, da ta člen ni posebno razumljiv, predlaga- 
telj meni, da so določbe tega člena primerne in potrebne, saj 
nedvoum no urejajo možnost za oblikovanje in deljivost dolo- 
čenih skladov v zadrugi in na ta način konkretizirajo vsebin- 
sko novo določbo ustavnih amandmajev. 
K 45. (prej 44.) členu: 
Predlagatelj je smiselno upošteval pripombo poslanca iz 
Zbora občin. o73 K 48.(prej 47.) členu: 
Predlagatelj ni upošteval predloga oziroma amandmajev 
poslancev v Skupščini Republike Slovenije iz občine Len- 
dava. Po njegovem mnenju je primernejše, da se o deljivosti 
oziroma nedeljivosti sedanjega premoženja zadrug odločijo 
člani, ne pa, da o tem odloča zakon. Možno je namreč tudi, da 
imajo zadruge, ki so uskladile svojo organiziranost z zveznim 
zakonom o zadrugah, posebej pa še novoustanovljene 
zadruge v svojih zadružnih pravi lih drugačne določbe o tem, 
zato bi bila takšna zakonska določba v nasprotju z načelom 
pravne varnosti. Prenos premoženja po prene hanju zadruge. 
na občino po mnenju predlagatelja ne bi zagotavl jal večjega 
upoštevanja namenskosti in teritorialnosti tega premoženja. 
Tudi za podjetja v vseh novejših predpisih (npr. o družbenem 
kapitalu) ni več predvideno, da se po prenehanju podjetja 
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preostalo premoženje prenese na občino, temveč le na repu 
bliški sklad za razvoj. 
K 49. (prej 48.) členu: 
Predlagatelj je smiselno upošteval pripombo poslanca SDP in 
je dopolnil zadnjo alineo drugega odstavka tega člena. 
V predlogu zakona je upoštevan amandma oziroma pripomba 
Zveze obrtnih združenj Slovenije, in bo združevanje 
v zadružne zveze neobvezno. 
Predlagatelj ni upošteval amandmaja Slovenske kmečke 
zveze- Ljudske stranke, da se s posebnimi predpisi določijo 
organizacija in naloge revizijskih zvez. Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije pripravlja zakon o revidiranju, ki bo urejal 
splošno zunanjo revizijo, medtem ko je zadružna revizija zgolj 
notranja. Ta revizija se izvaja v skladu z akti revizijske zveze, 
medtem ko se zunanja revizija izvaja v skladu s posebnim 
zakonom. Če bodo podjetja, ki bodo opravljala zadružno 
revizijo, izpolnjevala pogoje po zakonu o revidiranju, bodo 
lahko dobila pooblastilo za splošno zunanjo revizijo. 
K 50. (prej 49.) členu: 
Kljub pomislekom Zakonodajnopravne komisije glede mož- 
nosti za predpisovanje revizije v zakonu o zadrugah, ki je 
obstoječi pravni sistem še ne pozna, predlagatelj meni, da je 
ta določba v zakonu potrebna že zato, ker naj bi bila revizija 
po prvi alinei drugega odstavka 49. člena ena izmed nalog 
zadružne zveze. Ce bo imela ta ravizija le notranji pomen, bo 
določena z akti zadružne zveze. Če pa bo hotela imeti javna 
pooblastila, bo morala iz polnjevati pogoje po zakonu o revi- 
diranju, ki je v pripavi. 
K 51. (prej 50.) členu: 
Upoštevana je pripomba Zakonodajnopravne komisije glede 
označevanja zadruge in odgovornosti članov za njene obvez- 
nosti. 
K 52. (prej 51.) členu: 
Dopolnitev o smiselni uporabi tudi drugih predpisov poleg 
predpi sov o podjetjih ni potrebna, saj so s tem zajeti vsi 
predpisi, ki urejajo firmo, sedež, dejavnost, zastopanje in vpis 
v sodni register. 
K X. poglavju: 
Glede na številne, tudi nasprotujoče si pripombe in vsebinsko 
povezanost prejšnjega predloga (osnutka) zakona o zadrugah 
z zakonom o denacionalizaciji in zakonom o lastninskem 
preoblikovanuju podjetij je predlagatelj po podrobni proučitvi 
pripomb na novo oblikoval besedilo tega poglavja. To 
poglavje je posebej pomembno, saj daje materialno podlago 
za organiziranje zadrug na klasičnih načelih in nadaljnji raz- 
voj zadružništva, zato morajo določbe omogočati takšne reši- 
tve, ki bodo izvedljive v čim krajših in čim manj zapletenih 
postopkih, po možnosti sporazumno. Zaradi navedenega 
predlagatelj ni upošteval amandmaja Poslanskega kluba 
Liberalno demokratske stranke, naj se to poglavje črta. 
V skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij je 
v 1. točki X. poglavja predvideno, da pri lastninskem preobli- 
kovanju podjetij s seznama sodelujejo tudi zadružni upravi- 
čenci. 
Zadružni upravičenci, to so zadruge, navedene v 53. členu 
zakona, ki želijo sodelovati pri lastninskem preoblikovanju 
podjetja, morajo svojo zahtevo vložiti v 90 dneh po uveljavitvi 
tega zakona /glede na prehodno določbo v 71. členu bo ta rok 
začel teči šele 3 mesece po uveljavitvi tega zakona/na ministr- 
stvo, pristojno za kmetijstvo. To ministrstvo bo na podlagi 
dokumentacije v 60 dneh z odločbo v upravnem postopku 
odločilo o upravičenosti zahtevka. Zadružni upravičenci si 
bodo zadružno premoženje v tem podjetju razdelili na podlagi 
obsega sodelovanja s tem podjetjem, če se ne bodo dogovo- 
rili o drugačni razdelitvi. Če zadružni upravičenci zahtevkov 
ne bodo vložili v rokih oziroma bo v postopku ugo tovljeno, da 
je zahtevek neutemeljen, se bo podjetje lahko last ninsko 
preoblikovalo po zakonu o lastninskem preoblikovanju podje- 
tij. Zato bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in preh rano 
en izvod odločbe vročalo tudi Agenciji Republike Slovenije za 
privatizacijo. Prav tako bo Ministrstvo za kmetijstvo, goz dar- 
stvo in prehrano obvestilo Agencijo za privatizacijo, če 
zadružni upravičenci ne bodo vložili zahtevkov v predpisanem 
roku. 
Lastninsko preoblikovanju podjetja seznama bo potekalo po 
tem zakonu, če bodo zadružni upravičenci uveljavili svoj 
zahtevek v roku. To pomeni, da se bodo ta podjetja v petih 
mesecih po uveljavitvi zakona /glede na prehodno določbo 

v 71. členu bo ta rok začel teči šele tri mesece po uveljavitvi 
zakona/ preoblikovala v delniške družbe in bodo v nadaljnjih 
60 dneh na podlagi odločbe ministrstva, pristojnega za kme- 
tijstvo, izdala navadne delnice v višini do 40% knjižne vredno- 
sti obstoječega družbenega kapitala podjetja oziroma njego- 
vega dela, odvisno od tega, ali je na seznamu celo podjetje ali 
le njegov del. V postopku pred mi nistrstvom, pristojnim za 
kmetijstvo, se bodo zadružni urpavičenci in podjetje sporazu- 
meli za vrednost družbenega kapi tala podjetja oziroma nje- 
govega deia, ki bo postal zadružna lastnina, ta delež pa ne 
sme biti večji od 40% knjižne vrednosti podjetja oziroma 
njegovega dela. Če se bo zahtevek glasil le na del podjetja, se 
bo to podjetje ob lastninskem preoblikovanju lahko razdelilo 
na dve aH več podjetij, s tem da bo obravnavani del podjetja 
postal samostojno podjetje. Takšna delitev bo prišla v poštev 
le, če tak del podjetja predstavlja zaključeno celoto in se 
z delitvijo ne bo poslabšalo poslovanje celotnega podjetja in 
se ne bodo razbijale tehnološke in proizvodne celote. O tem 
se bodo morali v postopku pred ministrstvom, pristojnim za 
kmetijst vo, dogovoriti zadružni upravičenci in podjetje. Če 
takšna deli tev podjetja ne bo možna oziroma se stranki zanje 
ne bodo dogovo rile, bodo zadružni upravičenci dobili ustre- 
zen del delnic na celotnem podjetju, ta del pa se bo izračunal 
glede na knjižno vrednost zadružnega deleža, ugotovljenega 
po 55. členu zakona, v delu podjetja glede na knjižno vrednost 
celotnega podjetja. 
Če bodo zadružni upravičenci uveljavili svoje zahteve po 
lastnin jenju v podjetju s seznama, bodo v teh podjetjih lahko 
zaposleni in prejšnji zaposleni v podjetju in pri zadružnem 
upravičencu ter zadružni upravičenec v petih mesecih po 
uveljavitvi tega zakona /glede na 71. člen bo ta rok začel teči 
šele 3 mesece po uvelja vitvi zakona/ dogovorili za delavski 
odkup, kar pomeni, da bodo za želeni del družbenega kapitala 
/ki ne sme biti manjši od 50% preostalega družbenega kapi- 
tala/ izdali navadne delnice po knjižni vrednosti, valorizirani 
s povečanjem drobnoprodajnih cen v Republiki Sloveniji do 
plačila kupnine Skladu. Te delnice bodo lahko kupili zapo- 
sleni in prejšnji zaposleni v podjetju ter pri zadružnem upravi- 
čencu in zadružni upravičenec. Za preostali družbeni kapital 
pa bo podjetje izdalo odkupljive prednostne delnice in jih 
preneslo Skladu. 
Absolutno prednost imata vračanje prejšnjega premoženja 
zadrugam, zadružnim zvezam in kooperantskim organizaci- 
jam po tem zakonu in upravičencem po predpisih o denaci- 
onalizaciji, kar pomeni, da se prednosti, ki jih bodo na podlagi 
sodelovanja pri lastninskem preoblikovanju podjetij dobili 
zadružni upravičenci, po končanem postopku vračanja po 
tem zakonu oziroma denacionalizacije ustrez no zmanjšajo, 
pač glede na uspeh upravičencev do vračila po tem zakonu in 
po zakonu o denacionalizaciji. 
V tem poglavju je urejeno tudi vračanje premoženja zadružnih 
organizacij, organizacij kooperantov in zadružnih zvez, ki je 
bilo po 9. 5. 1945 brez nadomestila podržavljeno ali prene- 
seno na druge uporabnike ter sredstev, ki so jih zadružne 
organizacije, organizacije kooperantov ali zadružne zveze po 
9. 5. 1945 po pogodbi ali samoupravnem sporazumu združile, 
vložile ali prenesle na podjetja oziroma druge pravne osebe. 
Zaradi jasne in nedvoumne opredelitve upravičencev je pred- 
laga telj izraz »zadruge« nadomestil z izrazoma »zadružne 
organizacije in organizacije kooperantov«. S tem so zajete 
vse organizacijske oblike zadružništva v povojnem obdobju 
(npr. temeljne zadružne organizacije, temeljne zadružne 
enote, temeljni obrati za koop eracijo, temeljne in delovne 
organizacije kooperantov). 
Upravičenci so določeni enako kot v prejšnjem besedilu, 
s tem da mora zadružna zveza premoženje nekdanje zadružne 
ali kooperantske organizacije, ki nima pravnega naslednika, 
namensko porabiti za razvoj zadružništva. Z določitvijo 
zadružne zveze kot upravičenke do vračila zadružnega pre- 
moženja, če zadruge ali njenega pravnega naslednika ni, je 
posredno upoštevan tudi amandma poslanca Zbora združe- 
nega dela v zvezi s potrošniškimi zadrugami. Zaradi zagoto 
vitve pogojev za organiziranje zadruge iz dela podjetja ali 
delovne organizacije, v kateri je bila organizirana temeljna 
organizacija kooperantov, pa je v prehodni določbi 67. člena 
posebej določeno, da se novoorganizirana zadruga šteje za 
pravno naslednico nekdanje temeljne organizacije kooperan- 
tov. Brez takšnega določila bi bile novoorganizirane zadruge 
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v primerih iz 67. člena, ko je temeljna organizacija kooperan- 
tov prenehala zaradi preoblikovanja delovne organizacije 
(npr. kmetijskega kombinata) v podjetje ali zaradi likvidacije 
temeljne organiza cije kooperantov (npr. v gozdarstvu) pred 
uveljavitvijo tega zakona, postavljene v neenakopraven po- 
ložaj. 
Predlagatelj ni mogel upoštevati predloga SKZ-LS, da se 
v tem zakonu uredi tudi vračanje finančnega kapitala zadruž- 
nih hranil nic, zavarovalnic in kreditnih zadrug. Takšno odlo- 
čitev je pred lagatelj sprejel tudi pri zakonu o denacionaliza- 
ciji, po katerem se denacionalizacijskim upravičencem ne 
vrača finančni kapital, ker po ugotovitvah o tem ne obstoja 
ustrezna dokumentacija in bi bili postopki dolgotrajni in 
zapleteni, v glavnem pa se zahtev kom zaradi pomanjkanja 
dokazov ne bi ugodilo. Ni tudi jasno, kdo bi bil zavezanec za 
vračilo tega kapitala, obenem pa tudi ne obstojajo več prejšnji 
lastniki tega kapitala in bi bilo treba z zakonom določiti 
upravičenca, ki po splošnih načelih ne izpoln juje pogojev da 
bi bil pravni naslednik prejšnjih zadružnih zavarovalnic, 
zadružnih hranilnic in kreditnih zadrug. 
K 63. /nov/ členu: 
Glede na nove določbe o sodelovanju zadrug pri lastninskem 
preoblikovanju podjetij je bilo treba določiti tudi ustrezne 
kazenske sankcije za neizvajanje nekaterih od teh določb 
Sankcije so enake kot so določene v predlogu zakona o last- 
ninskem preobliko vanju podjetij. 
K 65. (prej 59.) členu: . . 
Predlagatelj je ponovno proučil rok za uskladitev organizira- 
nosti obstoječih zadružnih organizacij s tem zakonom in ga 
skrajšal na 30. 6. 1992. 
K 66. (prej 68.) členu: 
Glede na preživetost temeljnih organizacij v sestavi zadrug m 
DOK (v delovnih organizacijah, ki so se preoblikovale po 
zakonu o podjetjih, so temeljne organizacije morale prenehati 
že do 31. 12. 1989) je v zakonu predvideno, da z dnem 
uveljavitve zakona postanejo organizacijske enote v sestavi 
zadruge ali DOK. To pa ne velja za temljne organizacije 
kooperantov, ki se lahko organi zirajo v zadruge. 
K 67. (prej 61.) členu: 
Zakonodajna komisija je opozorila, da določba prvega 
odstavka zahteva ponovno odločanje o že opravljeni statusni 
spremembi. Predlagatelj je pripombo proučil m ugotovil, daje 

takšno določbo vseboval že zvezni zakon o zadrugah, vendar 
določba ni mogla biti uresničena zaradi prenehanja uporabe \ 
tega zakona v Republiki Sloveniji s 4. oktobrom 1990. To 
odločanje je potrebno, sicer bi bilo onemogočeno članom 
nekdanjih TOK in DOK, ki so prenehale zaradi reorganizacije 
OZD po zakonu o podjetjih, da bi iz dela podjetja ustanovili 
zadrugo in olastninili del družbenega kapitala tega podjetja, 
ki je bil prej v TOK oziroma DOK, kot zadružno lastnino. 
K 68. (prej 62.) členu: , A ■ , 
Predlagatelj ni upošteval predloga, naj bi se lastninska raz- 
merja v zadrugah z zaposlenimi delavci uredila na enak ali 
podoben način kot v sedanjih POZD, ker bi to pomenilo 
preoblikovanje zadrug v kapitalske družbe.Zato je v predlogu 
zakona določil, da družbeni kapital v zadružnih oblikah orga- 
niziranja, razen tistega dela, ki se mora vrniti prejšnjim lastni- 
kom, in kmetij skih zemljišč ter gozdov, ki so jih te organiza- 
cije dobile neod plačno, postane zadružna lastnina, ki se ne 
sme razdeliti med člane. 
Prejšnji 65. člen: 
Na različne pobude oziroma amandmaje je predlagatelj crtai 
prejšnji 65. člen, to so bile določbe o delavskem soupravlja- 
nju. Delavsko soupravljanje bo za vse pravne osebe urejal 
poseben zakon. 
K 70. in 74. (prej 66. in 68.) členu: 
Predlagatelj je upošteval pripombo Zakonodajnopravne 
komisije k tema členoma in jasneje določil, kateri zakoni bi 
prenehali veljati. Namen teh določb je, da se za organiziranje 
novih zadrug ne morejo uporabljati veljavni predpisi, zato jih 
je treba razveljaviti, medtem ko se ti predpisi morajo uporab- 
ljati za obstoječe zadruge, organizacije kooperantov m 
zadružne zveze, dokler se ne uskladijo s tem zakonom. 
K 71. členu (nov člen): 
Glede na to, da se tako zakon o lastninskem preoblikovanju 
podje tij kot tudi zakon o denacionaliazaciji ne bosta začela 
izvajati z dnem uveljavitve, je treba tudi X. poglavje tega 
zakona začeti izvajati s 1.11.1991, da se bodo vsi subjetki 
lahko uspešno pripravili na lastninjenje in vračanje. Zato je 
v zakonu pred videno, da bi roki, določeni v X. poglavju tega 
zakona, začeli teči 3 mesece po uveljavitvi tega zakona. 

III. 
Na podlagi navedenega Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije predlaga, da zbori Skupščine Republike Slovenije 
sprejmejo predlagani zakon. 

SEZNAM PODJETIJ iz 53. člena zakona o zadrugah 

A. KLAVNICE 

1 Agrotehnika - Gruda - Mesarija in prekajevalnica Litija, 
Šmartno pri Litiji 1, 61275 Šmartno pri Litiji 
2. Bistriške Mesnine — Slovenska Bistrica, Zadružna ul. 4, 
62310 Slovenska Bistrica 
3. Klavnica Jesenice Spodnji plavž 14, 64270 Jesenice 
4. KK Radgona - Gornja Radgona - mesoizdelki, Jurkovi- 
čeva ul. 3, 69250 Gornja Radgona 
5. Mercator - Mesoizdelki Skofja Loka, Mestni trg 20, 64220 
Škofja Loka 
6. MERX Mesarstvo Jurij - Šentjur, Cesta Leona Dobrotinjska 
15, 63230 Šentjur pri Celju 
7. Meso Kamnik, Usnjarska c. 1, 61240 Kamnik 
8. TIMA Košaki - TMI Maribor, Obrat klavnica Oresko, 
Nabrežje 1, 62000 Maribor 
9. Veletrgovina špecerija Bled, PE Klavnica, Cesta svobode 
24-A, 64240 Radovljica 
10. HMEZAD Mesnine Celje - Trnovlje 17, 63000 Celje 
11. Agrokombinat Krško - PE Meso Kostanjevica, 68311 
Kostanjevica , „ „ 
12. Agraria Brežice - Klavnica, Sentlenart 72, 68250 Brezice 
13. Mesna industrija Murska Sobota, Obrat klavnica Bijedi- 
čeva 11, 69000 Murska Sobota 
14. Perutnina Ptuj — DE živinska klavnica, Znidaricevo 
nabrežje 4, 62250 Ptuj 
15. ABC POMURKA - DO Agromerkur - Obrat klavnica, Ive 
Lola Ribarja 4, 69000 Murska Sobota 

16. Perutnina Ptuj, PE Perutninska klavnica, Zagrebška 36, 
62250 Ptuj 
17. Jata Meso Ljubljana, Hladilniška 37, 61260 Ljubljana Polje 
18. Perutninski kombinat Pivka, Neverke - Klavnica Kal, 
66230 Postojna 
19. Družbeno podjetje Ljutomerčan, Obrat Simentalka Sobo- 
ška 8, 69240 Ljutomer 
20. Emona Ml Zalog, Obrat klavnica, Agrokombinatska 63, 
61000 Ljubljana 

AGffoiND Vipava - 1894 - Vipava, Poslovna enota Klet 
Vinarska c. 5, 65271 Vipava . 
2 Jeruzalem Ormož vinogradništvo, vinarstvo, sadjarstvo, 
Ptuiska c. 12, 61270 Ormož _ „ . 
3 kk ptuj — Vinarstvo, Slovenske Gorice Haloze, Trstenja- 
kova 6, 62250 Ptuj ... 
4 MERCATOR - Agrokombinat Krško, Poslovna enota Vino- 
gradništvo kleti, 68311 Kostanjevica 
5 Liutomerčan - Obrat Ljutomerska klet, 69240 Ljutomer 
6' Vino Bizeljsko Brežice, Cesta prvih borcev 5 68250 Brezice 
7. VINAG - Vinarstvo - Sadjarstvo Maribor, Trg svobode 3, 
62000 Maribor 
8. VINAKOPER, ŠMARSKA 1, 66000 Koper , „ 
9 KK Slovenska Bistrica, Delovna enota Vinogradništvo, 
Vinarstvo, Sadjarstvo, Titova 31, 62310 Slovenska Bistrica 
10. Vinogradniško gospodarstvo Kapela, Kapelski vrh 4, 
69252 Radenci, 
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11. KK Radgona, Radgonske gorice, Jurkovičeva 4, 69250 
Gornja Radgona 

C. MLEKARNE 
1. Mlekopromet Ljutomer, Kolodvorska 10, 69240 Ljutomer 
2. AGROIND Vipava, 1894 - Vipava, Vinarska c. 5, o73 65271 
Vipava 
3. HMEZAD CELEIA - Mlekarstvo, sirarstvo, čebelarstvo Arja 
vas 92, 63301 Petrovce 
4. Mariborska mlekarna - Maribor, Osojnikova ul. 5, 62000 
Maribor 
5. MERCATOR - Ljubljanske mlekarne, Tolstojeva ul. 63, 
61000 Ljubljana 

6. MERCATOR - Mlekarna Kranj, Smledniška c. 1, 64000 
Kranj 
7. Mlekarna Ptuj, Čučkova ul. 6, 62250 Ptuj 
8. Pomurske mlekarne - Murska Sobota, Iva Lole Ribarja 6, 
69000 Murska Sobota 

Č. DRUGA PODJETJA 
1. Hmezad Export - Import, Vrečarjeva ul., 63310 Žalec 
2. KG Rakičan, TMK Lipovci, Lipovci 251, 69231 Beltinci 
3. Mlinopek Murska Sobota, Ul. Iva Lole Ribar 7, 69000 Mur- 
ska Sobota 
4. Tovarna sladkorja Ormož, 62270 Ormož 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o VODAH s predlogom zakona - ESA418   

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 104. seji 
16. 7. 1991 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O VODAH S PREDLOGOM ZA- 
KONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., 267. in prve in tretje alinee 312. 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: 
- Miha JAZBINŠEK, član Izvršnega sveta in minister za 
varstvo okolja in urejanje prostora, 
- Mitja BRICELJ, namestnik ministra za varstvo okolja in 
urejanje prostora, 
- Miloš TURK, glavni republiški vodnogospodarski in- 
špektor. 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o vodah s predlogom zakona bodo obravnavali Druž- 
benopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega del ter 
Zakonodajno-pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor 
za pravosodje in upravo kot matično delovno telo. 

POVZETEK 

S predlaganim zakonom se uvaja valorizacija denarnih 
kazni za gospodarske prestopke ter prekrške v skladu 
z noveliranima zakonom o gospodarskih prestopkih ter 
zakonom o prekrških. Določene so najnižje možne 
denarne kazni, ki glede na dosedanjo ureditev nekje 
ostajajo nespremenjene, drugje pa se povečajo od 2- do 
1.000-krat. Najvišje možne kazni niso konkretno dolo- 
čene, pač pa se po splošnem pravnem načelu kot 
posebni maksimum uporablja splošni maksimum, doklo- 
čen v zakonu o gospodarskih prestopkih za gospodarske 

prestopke ter v zakonu o prekrških za prekrške. 
Določena je obveza, da se kemična sredstva kmetijstvu 
in gozdarstvu smejo uporabljati le v takih količinah in na 
tak način, da ne pride do škodljivega vpliva na vodni 
režim. Predlagani zakon zapolnjuje tudi pravne vrzeli, ki 
so se pojavile v praksi ob doslednem spoštovanju 
zakona, saj so nekatera normativno določena ravnanja 
ostala nekaznovana. Obrtniki se kot storilci prekrškov 
izenačujejo s podjetji oz. drugimi pravnimi osebami. 
Z novelo zakona se uvaja tudi kaznovanje odgovorne 
osebe pravne osebe za prekrške, kar je bilo doslej neu- 
pravičeno prezrto. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah 

f 

USTAVNA PODLAGA 

'Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o vodah je 
- 241. člen ustave R Slovenije, ki določa, da mora vsak, ki 
uporablja zemljišče, vodo ali druge naravne dobrine, to delati 
tako, da se zagotavljajo pogoji za delo in življenje človeka 
v zdravem okolju; 
- 4. točka prvega odstavka 321. člena ustave R Slovenije, ki 
določa, da Skupščina RS z zakonom ureja področje rabe, 
izkoriščanja in varstvo voda in morja; 
- 1. točka ustavnega amandmaja XXIX k ustavi R Slovenije, ki 
določa, da so zrak vode, vodotoki, morje in morska obala, 
plodna zemlja in zemljišča, gozdovi, rudnine, rastlinski in 
živalski svet, dobrine v splošni rabi ter naravna in kulturna 

dediščina kot dobrine splošnega pomena pod posebnim 
družbenim varstvom, določenim z zakonom. Zakon določa 
pogoje in način njihove z varstvom skladne in smotrne upo- 
rabe ter gospodarjenje, tako da se zagotavljata njihova ohra- 
nitev in razvoj; 
- (6) podtočka 1. točke ustavnega amandmaja LXVII k ustavi 
R Slovenije, ki določa, da Skupščina R Slovenije z zakonom 
ureja sistem prekrškov in kazni zanje. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 
Zakon o vodah je sistemski akt, ki celovito ureja področje 
voda. V to ureditev sodijo varstvo voda pred onesnaževanjem, 
varstvo pred škodljivim delovanjem voda, določanje osnov za 
opredelitev rabe in izkoriščanja vode kakor tudi določanje 
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pravic in obveznosti republik in federacije pri razvoju vod- 
nega gospodarstva na medrepubliških in meddržavnih vodah 
ter na vodah obalnega morja. Zakon o vodah je bil sprejet leta 
1981 ter objavljen v Uradnem listu SRS, št. 38/81. Doslej je bil 
zakon neposredno spremenjen le enkrat, in sicer v letu 1986 
(zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah — Ur. I. 
SRS, št. 29/86). j u IV 
Za dosledno izpeljavo določil zakona o vodah so bila v IX. 
poglavju zakona kot kazenske določbe opredeljena dejanja, 
ki pomenijo kršitve njegovih določil in sankcije za take krši- 
tve. Pri določanju višine kazni je zakon vezan na okvirna 
določila zakona o gospodarskih prestopkih in zakona o prekr- 
ških. Medtem ko sta zakona v zadnjih letih doživela neka] 
sprememb predvsem zaradi valorizacije višine denarne kazni, 
je zakon o vodah ostal od leta 1986 nespremenjen, tako da je 
v praksi veliko neskladje med temi zakoni. 
Tako je za gospodarski prestopek najvišja možna kazen za 
pravno osebo za gospodarski prestopek 450.000 din. Po 
zakonu o vodah je ta kazen le 1.000 din, kar je 450 krat manj. 
Odgovorna oseba pravne osebe pa je za gospodarski presto- 
pek lahko kaznovana le do 50 din, medtem ko ji je možno po 
zakonu o gospodarskih prestopkih naložiti tudi do 25.000 din 
denarne kazni. , .. 
Pri prekrških se je sicer višina kazni nekajkrat spremenila 
zaradi avtomatičnega dviga kazni po zakonu o prekrških. Niso 
pa bile izkoriščene vse možnosti, ki jih je ponujal zakon 
o prekrških. Zakon o prekrških je namreč izredno poostril 
merila za določitev višine najvišje kazni za kršitve predpisov 
o varstvu človekovega okolja, tako da so tudi 5-krat višje 
v primerjavi z drugimi vrstami kršitev. Tako je za navedene 
vrste kršitev določil najvišje možne kazni do 500.000 din, in to 
za vse kategorije storilcev, tako za pravne osebe, za odgo- 
vorno osebo pravne osebe, za obrtnike kakor tudi za fizične 
osebe. Po zakonu o vodah, ki prav gotovo spada pod katego- 
rijo predpisov o varstvu človekovega okolja, pa je najvišja 
možna kazen za prekršek za pravno osebo do 50.000 din za 
fizično osebo do 10.000 din, za obrtnika ravno tako do 10.000 
din, medtem ko odgovorna oseba pravne osebe za prekršek 
sploh ni bila kaznovana. 
Viri onesnaževanja voda so tudi kemična sredstva v kmetij- 
stvu in gozdarstvu. Zakon o vodah ne prepoveduje načina in 
količine uporabe takih sredstev, ki škodljivo vplivajo na vodni 
režim, zato tudi ta zakon ne daje osnove za preprečevanje teh 
dejanj. 
61. člen zakona o vodah določa, da v vode in vodne tokove ter 
vode obalnega morja ni dovoljeno izpuščati takih snovi, ki 
zaradi svoje sestave, količine ali stopnje radioaktivnosti lahko 
spravijo v nevarnost življenje in zdravje ljudi, življenje in 
zdravje rib in drugih živali ter škodujejo rastlinstvu. Prav tako 
ne smejo priti v vode, vodne tokove in vode obalnega morja 
snovi ki bi lahko povzročile tolikšne spremembe njihove 
kemične, fizikalne, biološke ali bakteriološke sestave, da bi 
omejile ali onemogočile njeno rabo. Te določbe, ki določajo 
prepoved določenih ravnanj, pa v kazenskih določbah niso 
našle svojega mesta, tako da je nastala pravna praznina in so 
kršitve navedenih zakonskih določb ostale nesankcionirane. 
Navedeno je v praksi prineslo nemalo težav in povzročilo 
nezmožnost učinkovitega delovanja inšpekcijskih organov pri 
zagotavljanju doslednega uresničevanja vseh zakonskih do- 
ločb. 
Zakon sankcionira v 76. členu (1. in 3. točka 1. odstavka) 
določena ravnanja, ki povzročajo ali bi lahko povzročila spre- 
membe v vodnem režimu brez predhodno pridobljenih vodno- 
gospodarskih soglasij in vodnogospodarskih dovoljen). 
Nekaznovano pa je ostalo tako ravnanje, pri katerem je bil 
formalnopravni akt sicer izdan, vendar je bil poseg 
v nasprotju s pogoji, določenimi v pridobljenem vodnogospo- 
darskem aktu. . 
Prav tako je ostalo nekaznovano dejanje, ko je bil vodnogo- 
spodarski ali drugi objekt že zgrajen brez vodnogospodar- 
skega soglasja, torej ko je bilo dejanje dokončano. Zakon je 
namreč sankcioniral le nedokončano gradnjo brez ustreznih 
upravnih aktov (2. točka, 2.odst. 76. člena). 
Spravljanje ali pretakanje škodljivih snovi, kot so nafta in 
njeni derivati ter druge podobne snovi, na bregovih vodoto- 
kov ali morski obali je bilo po veljavnem zakonu opredeljeno 
kot prekršek. Zaradi teže kršitve in posledic, ki jih lahko ima 
tako ravnanje, je opredelitev tega dejanja za prekršek nepri- 

merna in je zaradi družbene škodljivosti veliko bližja uvrstitvi 
med gospodarske prestopke. 
Po veljavnem zakonu so se obrtniki kot storilci kršitev obrav- 
navali po 78. členu, to je kot fizične osebe, ki storijo dejanja iz 
76. in 77. člena. Večkrat pa so obrtniki kot lastniki malih 
podjetij s svojimi kršitvami zelo obsežno posegali v naravno 
okolje, tako da je bila posledica njihovega onesnaževanja 
pogosto primerljiva z velikimi podjetji. Zato je uvrstitev obrtni- 
kov kot storilcev med fizične osebe nepravična in neupravi- 
čena. Poleg tega pa tudi veljavni zakon o prekrških izenačuje 
težo kršitev podjetij in obrtnikov, saj je za kategoriji storilcev 
v splošnem določena enaka kazen. 
78. člen zakona o vodah določa denarne kazni za dejanja iz 
76. in 77. člena, ki jih storijo fizične osebe. Tudi te denarne 
kazni so neusklajene z določili zakona o prekrških. Poleg tega 
je nerazumljiva določitev veljavnega zakona, da fizične osebe 
niso odgovorne za storitev dejanja iz 6. točke 1. odstavka 
76.člena, če so izlitju ali spuščanju nevarnih in škodljivih 
snovi nemudoma ne podvzamejo potrebnih ukrepov za zava- 
rovanje vode in morja. 
Stanje naših voda zbuja skrb, saj se po zadnjih ugotovitvah 
slabša kakovost v preteklosti neonesnaženih delov vodoto- 
kov, medtem ko je onesnaženost najbolj onesnaženih vodoto- 
kov v glavnem nespremenjena. Družbena zavest o varstvu 
naravne dediščine se sicer zvišuje, ni pa še dosegla zaželene 
stopnje. 
Pravila ravnanja za varstvo voda določa zakon. Na njegovo 
dosledno spoštovanje močno vplivajo kazenske sankcije pri 
kršitvi teh pravil. Dosedanje izredno nizke sankcije so povzro- 
čale kaznovalno nedejavnost in so popolnoma destimulativno 
učinkovale na vseh ravneh: posredno so spodbujale k samim 
kršitvam, prijavljanja kršitev so postajala vse redkejša, pri 
odločanju o višini kazni preko sodišča pa so nastajale 
absurdne situacije, saj so bili pogostokrat sodni stroški veliko 
višji kot sama kazen. 

III. TEMELJNA NAČELA IN CILJI 
Voda je vir življenja, zato jo moramo čim bolj varovati. Sistem 
njenega varstva mora biti urejen tako, da je zagotovljena 
učinkovitost pri njenem izvajanju. Zakon o vodah kot sistem- 
ski predpis, ki celovito ureja področje voda, je treba spošto- 
vati in ga dosledno izvajati. Vsaka kršitev zakona mora biti 
sankcionirana in kršitelji kaznovani. 
Dejanja", ki so kršitve, morajo biti v zakonu tako določno 
opredeljena, da ne dopuščajo nobenega dvoma in ne dovolju- 
jejo nobene izjeme pri kaznovanju tistih ravnanj, ki jih zakon 
predpisuje bodisi kot obveznost ali pa kot prepoved. 
Denarne kazni morajo biti tako naravnane, da bodo delovale 
represivno in preventivno. Praksa je pokazala, da le dovol 
visoke zagrožene kazni sledijo tem zastavljenim ciljem. 

IV. GLAVNE REŠITVE 
V prvi vrsti je zakon o spremembah in dopolnitvah zakone 
o vodah namenjen valorizaciji denarnih kazni za gospodarski' 
prestopke in prekrške. Da bi se izognili dolžnosti vsakokrat 
nega spreminjanja področnega zakona zaradi novelaci 
sistemskih zakonov o gospodarskih prestopkih oz. o prekr 
ških, je v predlaganih spremembah določen le posebni min 
mum denarnih kazni, medtem ko je posebni maksimum prt 
puščen splošnemu maksimumu, ki je vsakokrat določe 
v zakonu o gospodarskih prestopkih oziroma zakonu o pre1 

ških. . . . 
Najnižja zagrožena kazen za gospodarske prestopke je 
- za pravne osebe najmanj 100.000 din, kar je 1.000-kratv 
od trenutno veljavne ureditve (100 din), . 
- za odgovorne osebe pravne osebe najmanj 10.000 din, ka 
je prav tako 1000-kratno povečanje v primerjavi z dosedel 
njimi 10 dinarji. 
Splošni maksimum, določen v zakonu o gospodarskih prt 
stopkih, je . , 
— za pravne osebe do 450.000 din, kar je 450 krat več o 
trenutno veljavne ureditve po zakonu o vodah (1000 din), : 
— za odgovorne osebe pravne osebe do 25.000 din, kar 
500—kratno povečanje v primerjavi z dosedanjimi 50 dinat 
po vodnem zakonu. 
Tako kot pri gospodarskih prestopkih je tudi za prekršk 
določen le posebni minimum, in sicer 

i 

44 
poročevale 



- za pravno osebo 10.000 din, kar je 2-krat več kot doslej, 
- za obrtnika, za katerega je uvedena izenačitev kaznovalne 
politike s podjetji oz. pravnimi osebami, znaša najnižja možna 
denarna kazen 10.000 din, kar je 5-krat več kot doslej. 
Splošni maksimum, določen v zakonu o prekrških in enoten 
za vse kategorije storilcev, znaša 500.000 din. To pomeni, da 
je najvišja možna denarna kazen 
- za pravno osebo 10-krat višja kot doslej (50.000 din po 
veljavnem zakonu o vodah), 
- za obrtnika 50-krat višja kot doslej (10.000 din po veljav- 
nem zakonu zaradi dosedanje uvrstitve obrtnikov med kate- 
gorijo fizičnih oseb kot storilcev prekrškov). 
V predlagani spremembi je določena tudi odgovornost odgo- 
vorne osebe pravne osebe za prekršek, ki je bila doslej 
v veljavnem zakonu prezrta. 
Kemična sredstva v kmetijstvu in gozdarstvu se po predlogu 
spremembe zakona smejo uporabljati le v taki količini in na 
tak način, da ne pride do škodljivega vpliva na vodni režim. Ta 
določba v bistvu ne postavlja novih omejitev načina uporabe 
teh sredstev, ki je že določen v zakonu o varstvu rastlin pred 
boleznimi in škodljivci ter v drugih na tem zakonu temelječih 
predpisih. Da bi se vode in vodni režim čimbolj zaščitili in 

j omogočili ukrepanje v primeru škodljivega vpliva, je upravi- 
! čena potrebe po konkretni opredelitvi ravnanja s kemičnimi 

sredstvi v kmetijstvu in gozdarstvu tudi z vidika varstva voda. 
Sprememba zakona dopolnjuje tudi pravno vrzel, nastalo 
zaradi sprememb v vodnem režimu z izpuščanjem onesna- 
žene ali druge snovi v vode ali vodne tokove, tako da so 
ogroženi življenje ali zdravje ljudi, življenje in zdravje rib in 
drugih živali, ali je storjena škoda na rastlinstvu. Navedena 
dejanja so bila z izrecno zakonsko določbo sicer prepove- 

dana, niso pa bila sankcionirana. Ta pomanjkljivost je v spre- 
membi zakona odpravljena tako, da se je tako ravnanje opre- 
delilo kot gospodarski prestopek. 
Spravljanje ali pretakanje škodljivih snovi kot so nafta in njeni 
derivati ter druge podobne snovi na bregovih vodotokov ali 
morski obali je bilo po osnovnem zakonu opredeljeno kot 
prekršek. Zaradi teže teh kršitev ter hujše družbene škodljivo- 
sti je primernejše, da se ta kršitev obravnava kot gospodarski 
prestopek. 
Poleg pomanjkanja vodnogospodarskega soglasja in dovolje- 
nja za posege v vode oziroma v prostor, ki ima lahko posle- 
dice na vodnem režimu, je v rešitvah zakona sankcionirano 
tudi ravnanje v nasprotju s pogoji oziroma določitvami izda- 
nih vodnogospodarskih aktov. Tudi dokončane gradnje brez 
vodnogospodarskega soglasja so odslej sankcionirane. 
Fizične osebe, ki so po terminologiji po zakonu o prekrških 
preimenovane v posameznike, so odslej odgovorne tudi za 
opustitev potrebnih ukrepov za zavarovanje voda in morja, če 
so bile izlite ali spuščene nevarne ali škodljive snovi. 
Novela zakona upošteva tudi novo izrazoslovje po zakonu 
o podjetjih, saj je izraz organizacija združenega dela kot 
gospodarska institucija nadomeščen s pojmom podjetje. 

V. FINANČNE POSLEDICE 
Izvajanje zakona ne bo zahtevalo dodatnih sredstev družbe- 
nopolitičnih skupnosti in novih namestitev, zato tudi ne bo 
nikakršnih posrednih stroškov. Za višje kazni bodo družbeno- 
politične skupnosti lahko celo pridobile nova sredstva, kar bo 
posredno tudi povečalo učinkovitost izvajanja določb zakona 
o vodah. 

PREDLOG ZAKONA o vodah 

1. člen 

V zakonu o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, 29/86) se v 61. 
členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2) Kemična sredstva v kmetijstvu in gozdarstvu se smejo 
uporabljati le takih količinah in na tak način, da ne pride do 
škodljivega vpliva na vodni režim.« 
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti 
in peti ostavek. 

2. člen 
76. člen se spremeni tako, da se glasi: 
(1)»Z denarno kaznijo najmanj 100.000 dinarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek podjetje ali druga pravna oseba: 
1. če pri izvajanju svoje gospodarske ali druge dejavnosti 
povzroča spremembo vodnega režima z rabo in izkoriščanjem 
vode, z izpuščanjem onesnažene vode oziroma drugih snovi, 
ki onesnažujejo vodo, z gradnjo in rekonstrukcijo vodnogo- 
spodarskih in drugih objektov in naprav ter z drugimi posegi 
v naravni ali umetni vodotok in vodna zemljišča, s katerimi se 
spreminja količina, kakovost, prostorska ali časovna razpore- 
ditev voda oziroma se spreminjajo razmere na vodotokih in 
priobalnih zemljiščih, ne da bi si predhodno preskrbela vod- 

l nogospodarsko soglasje oziroma vodnogospodrsko dovolje- 
nje, če ni z zakonom drugače določeno, ali si je sicer vodno- 

gospodarsko soglasje oz. dovoljenje pridobila, vendar ravna 
v nasprotju z določili izdanega akta (prvi odstavek 45. člena); 
2. če začne z gradnjo ali rekonstrukcijo vodnogospodarskih 
objektov ali naprav ter z gradnjo ali rekonstrukcijo drugih 
objektov in naprav, ki lahko vplivajo na spremembe v narav- 
nem ali v umetnem vzpostavljenem vodnem režimu prej, pre- 
den ji je bilo izdano vodnogospodarsko soglasje, oz. tak 
objekt zgradi, ne da bi si pridobila vodnogospodarsko 
soglasje (prvi odstavek 47. člena); 

3. če rabi vodo ali izpušča odplake, odpadke ter druge snovi, 
ki utegnejo onesnažiti vodo, vodne tokove ali vode obalnega 
morja, ne da bi si predhodno preskrbela vodnogospodarsko 
dovoljenje, oz. ravna v nasprotju z določili izdanega dovolje- 
nja (prvi odstavek 49. člena); 

4. če začasno ne ustavi rabe oziroma izkoriščanja vode v pri- 
meru, ko nastane tolikšno pomanjkanje vode, da ni mogoče 
zadovoljiti vseh potreb vodnih upravičencev na določenem 
območju (drugi odstavek 51. člena); 
5. če ne omeji ali ne skrajša časa uporabe vode iz umetnih 
vodotokov ali objektov za zbiranje vode, ko ni dovolj vode za 
zadovoljevanje vseh potreb, ali če so nastale večje poškodbe 
na vodnogospodarskih objektih in napravah in je potrebna 
njihova rekonstrukcija (tretji odstavek 51. člena); 
6. če izpušča v vode in vodne tokove ter vode obalnega morja 
snovi, ki zaradi svoje sestave, količine ali stopnje radioaktiv- 
nosti spravijo v nevarnost življenje in zdravje ljudi, življenje in 
zdravje rib in drugih živali ter škodujejo rastlinstvu (prvi 
odstavek 61. člena); 
7. če v kmetijstvu in gozdarstvu uporablja kemična sredstva 
v taki količini, da škodljivo vplivajo na vodni režim (drugi 
odstavek 61. člena); 

8. če na bregovih vodotokov ali morski obali spravlja ali 
pretaka škodljive snovi, kot so nafta in njeni derivati ter druge 
podobne snovi (del tretjega odstavka 61. člena). 
9. če v primeru, ko pride do izlivanja ali spuščanja nevarnih ali 
škodljivih snovi nemudoma ne podvzame potrebnih ukrepov 
za zavarovanje vode in morja (tretji odstavek 62. člena); 
10. če v skladu s posebnimi predpisi ne preiskuje redno 
kakovostno in količinsko spremembo odpadnih vod, ki jih 
izpušča ali odvaja ali ne dostavi analitske postopke v atestira- 
nje za to pooblaščenim organizacijam, ali če ne zagotovi 
predpisanega obratovanja in vzdrževanja čistilnih naprav 
(prvi in drugi' odstavek 63. člena); 

11. če skladišči, prelaga oziroma odlaga ali prevaža nevarne 
in škodljive snovi v napravah brez tehnične zaščite, ki naj 
onemogoči prelivanje teh snovi (prvi odstavek 67. člena) ozi- 
roma če gradi skladišča in napeljave za nevarne in škodljive 
snovi na območju akumulacij in na zavarovanih območjih 
brez dovoljenja pristojnega organa (tretji odstavek 67. člena). 
(2) Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba podjetja, ah 
druge pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega odstavka « 
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3. člen 
77. člen se spremeni tako, da se glasi: 
(1)»Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek podjetje, druga pravna oseba in obrtnik: 
1. če na bregovih, v strugah vodotokov in obali ter obalnem 
morju pere motorna vozila, odlaga ali spušča odkopane ali 
odpadne materiale in druge podobne snovi, ali odvaja vodo 
s tako temperaturo, ki bi lahko škodila vodnemu rastlinstvu ali 
živalstvu (del tretjega odstavka 61. člena); 
2. če v primerih, kot jih predpisuje prvi odstavek 69. člena tega 
zakona, ne dovoli dostopa na zemljišče upravičenim osebam; 
3. če iz naravnih vodotokov, iz obalnega morja, iz vodnih in 
priobalnih zemljišč ter iz objektov za zbiranje vode odvzema 
brez dovoljenja mivko, pesek, prod ali kamen (68. člen); 
4. če na zahtevo pristojnega organa ne da za vodni kataster 
potrebnih podatkov o vodnih količinah, o kakovosti vode in 
o zgrajenih vodnogospodarskih objektih in napravah (72. 
člen); 

5. če ne izvrši v določenm roku ukrepov, ki so ji bili naloženi 
z odločbo pristojnega organa vodnogospodarske inšpekcije 
(74. člen). 
(2) Z denarno kaznijo najmanj 2.000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje 
iz prvega odstavka.« 

4. člen 
78. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Z denarno kaznijo najmanj 2.000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek posameznik, ki stori dejanja iz prvega odstavka 76. 
člena in iz prvega odstavka 77. člena tega zakona.« 

5. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona 
o vodah se ne posega v temeljna načela zakona, saj se 
nanašajo predvsem na valorizacijo denarnih kazni v skladu 
s spremembami zakona o gospodarskih prestopkih in zakona 
o prekrških ter na zapolnitev pravnih praznin, ki so se v praksi 
pokazale pri izvajanju zakona. Novela zakona upošteva tudi 
novo izrazoslovje o zakonu o prekrških (izraz fizična oseba se 
nadomesti z izrazom posameznik) ter zakonu o podjetjih 
(izraz organizacija združenega dela se nadomesti z izrazom 
podjetje). 
Po 1. členu predlaganih sprememb in dopolnitev je uporaba 
kemičnih sredstev v kmetijstvu in gozdarstvu dovoljena le 
v taki količini in na tak način, da ne pride do škodljivega vpliva 
na vodni režim. Način take uporabe je sicer že določen 
v zakonu o varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci ter na 
njegovi podlagi izdanih predpisih. Vendar je potrebno tudi 
v zakonu o vodah zaradi vse večje potrebe po krepkejši zaščiti 
in zavarovanju vode ter vodnega režima opredeliti tak načinu 
uporabe kemičnih sredstvev v kmetijstvu in gozdarstvu, da bo 
varstvo voda zagotovljeno. 
V 2. členu predlaganih sprememb se tako za podjetje oz. 
druge pravne osebe kakor za odgovorno osebo pravne osebe 
valorizirajo denarne kazni za gospodarske prestopke v skladu 
z določili zveznega zakona o gospodarskih prestopkih. Dolo- 
čena je najnižja zagrožene kazen, in sicer - za pravne osebe 
najmanj 100.000 din, kar je 1.000-krat več od trenutno 
veljavne ureditve (100 din),- za odgovorne osebe pravne 
osebe najmanj 10.000 din, kar je prav tako 1000—kratno 
povečanje v primerjavi z dosedanjimi 10 dinarji. 
Najvišja možna denarna kazen za gospodarske prestopke je 
prepuščena splošnemu maksimumu, določenem v zakonu 
o gospodarskih prestopkih, zato v spremembah zakona niso 
eksplicitno navedene. Tu se prav tako izredno povečujejo oz. 
revalorizirajo denarne kazni, in sicer- za pravne osebe do 
450.000 din, kar je 450-krat več od trenutno veljavne ureditve 
(1000 din), - za odgovorne osebe pravne osebe do 25.000 din, 
kar je 500-kratno povečanje v primerjavi z dosedanjimi 50 
dinarji. 
2. člen predlaganih sprememb prinaša še naslednje dopolni- 
tve osnovnega 76. člena, ki pa bistveno ne spreminjajo 
zakona, in sicer: 
- v 1. in 3. točki se razširja število ravnanj, ki so gospodarski 
prestopek, tako da se poleg ravnanj, ki povzročajo ali bi lahko 
povzročale spremembe v vodnem režimu brez prej pridoblje- 
nih vodnogospodarskih soglasij oz. dovoljenj, sankcionira 
tudi tako ravnanje, za katero je bil formalnopravni akt sicer 
izdan, vendar je bil poseg oz. ravnanje v nasprotju s pogoji, 
določenimi v pridobljenem vodnogospodarskem aktu; 
-v 2. točki se sankcionira gradnja vodnogospodarskih objek- 
tov oz. drugih objektov in naprav, predno je bilo izdano 
vodnogospodarsko soglasje, ne le v fazi začete, kakor je po 
veljavnem zakonu določeno, temveč tudi po dokončani 
gradnji; 

- v 6. točki predlagana dopolnitev odpravlja pravne vrzeli, 
nastale zaradi nesankcioniranja dejanja, ki je v osnovnem 
besedilu zakona v 61. členu izrecno določena kot prepoved 
izpuščanja v vode in vodne tokove ter vode obalnega morja 
snovi, ki zaradi svoje sestave, količine ali stopnje radioaktiv- 
nosti spravijo v nevarnost življenje in zdravje ljudi, življenje in 
zdravje rib in drugih živali ter škodujejo rastlinstvu; 
- kršitev, določena v 7. točki, je logična posledica določbe 1. 
člena predlaganih sprememb, saj je za nespoštovanje prepo- 
vedi iz tega člena predvidena tudi sankcija za tako ravnanje; 
- v 8. točki gre le za prenos kršitve, ki je po veljavnem zakonu 
prekršek, med gospodarske prestopke. Po mnenju predlaga- 
telja je to potrebno ob ugotovitvi, da lahko ima lahko nave- 
dena kršitev - shranjevanje ali pretakanje škodljivih snovi, 
kot so nafta in njeni derivati ter druge podobne snovi, na 
bregovih vodotokov ali morski obali take škodljive posledice, 
da ji je treba dati večji pomen. 
Sprememba denarnih kazni v 3. členu predloga zakona, to je 
v spremenjenem 77. členu, valorizira kazen v skladu z določili 
zakona o prekrških. Tako kot pri gospodarskih prestopkih je, 
tudi za prekrške določen le posebni minimum, in sicer 
- za pravno osebo 10.000 din, kar je 2—krat več kot doslej, 
- za obrtnika, za katerega je uvedena izenačitev kaznovalne 
politike s podjetji oz. pravnimi osebami, znaša najnižja možna 
denarna kazen 10.000 din, kar je 5-krat več kot doslej. 
Posebni maksimum je prepuščen splošnemu maksimumu, 
določenem v zakonu o prekrških, enotnem za vse kategorije 
storilcev, in znaša 500.000 din. To pomeni, da je najvišja 
možna denarna kazen 
- za pravno osebo 10—krat višja kot doslej (50.000 din po 
veljavnem zakonu), 
- za obrtnika 50-krat višja kot doslej (10.000 din po veljav- 
nem zakonu zaradi dosedanje uvrstitve obrtnikov med kate- 
gorijo fizičnih oseb kot storilcev prekrškov). 

V novem drugem odstavku 77. člena je z določitvijo denarne 
kazni za storitev kršitev določena tudi odgovornost odgo- 
vorne osebe pravne osebe za prekršek, ki je bila po veljavnem 
zakonu v nasprotju z osnovnim zakonom o prekrških prezrta. , 
V 4. členu predloga je v noveliranem 78. členu predlagana 
sprememba le potrditev oz. uzakonitev dosedanjih kazni kot 
posledice zadnje novelacije zakona o prekrških marca 1991. 
Za posameznika, ki kot novo uvedeni izraz nadomešča izraz 
fizična oseba, je najnižja možna denarna kazen ostala nespre- 
menjena in znaša 2.000 din, najvišja možna kazen pa se je 
zaradi uveljavitve splošnega maksimuma povečala za 50 krat. 
Odpravljena je nerazumljiva določitev o nekaznovanosti posa- 
meznikov za opustitev oprave potrebnih ukrepov za zavarova- 
nje vode in morja ob izpuščanju ali izlivanju nevarnih in 
škodljivih snovi. 
V 5. členu predloga je predlagan običajen osemdnevni rok za 
uveljavitev zakona. 
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DOLOČBE ZAKONA O VODAH, KI SE 
SPREMINJAJO OZ. DOPOLNJUJEJO 

61. člen 
(1) Snovi, ki zaradi svoje sestave, količine ali stopnje radioak- 
tivnosti lahko spravijo v nevarnost življenje in zdravje ljudi, 
življenje in zdravje rib in drugih živali ter škodujejo rastlinstvu 
(v nadaljnjem besedilu: nevarne snovi) ni dovoljeno izpuščati 
v vode in vodne tokove ter vode obalnega morja. 
(2) Da ne bi prihajale v vode, vodne tokove in vode obalnega 
morja snovi, ki bi lahko povzročile tolikšno spremembo nji- 
hove kemične, fizikalne, biološke ali bakteriološke sestave, da 
bi omejile ali onemogočile njeno rabo (v nadaljnjem besedilu: 
škodljive snovi) je na bregovih, v strugah vodotokov in obali 
ter obalnem morju prepovedano: 
- spravljanje in pretakanje škodljivih snovi, kot so: nafta in 
njeni derivati ter druge podobne snovi; 
- pranje motornih vozil; 
- odlaganje in spuščanje odkopnih in odpadnih materialov in 
drugih podobnih snovi; 
- odvajanje vode s tako temperaturo, ki bi lahko škodila 
/odnemu rastlinstvu in živalstvu. 
'3) Na območju izvirov in talne vode se v nobenem primeru ne 
smejo odvajati odpadne vode v izvirne in talne vode, gnojišča 
in greznice pa morajo biti urejene tako, da ni nevarnosti 
pronicanja in prelivanja v podtalne vode. 
(4) Pralna in čistilna sredstva, ki vsebujejo detergente, se 
smejo uporabljati le, če ustrezajo zahtevam o razgradnji de- 
tergentov. 

76. člen 
(1) Z denarno kaznijo od 100.000 do 1.000.000 dinarjev se 
kaznuje za gospodarski prestopek organizacija združenega 
dela ali druga pravna oseba: 
1. če pri izvajanju svoje gospodarske ali druge dejavnosti 
povzroča spremembo vodnega režima z rabo in izkoriščanjem 
»/ode z izpuščanjem onesnažene vode oziroma drugih snovi, 
ki onesnažujejo vodo z gradnjo in rekonstrukcijo vodnogo- 
spodarskih in drugih objektov in naprav, ter z drugimi posegi 
j naravni ali umetni vodotok in vodna zemljišča, s katerimi se 
spreminja količina, kakovost, prostorska ali časovna razpore- 
ditev voda oz. se spreminjajo razmere na vodnih in priobalnih 
zemljiščih, ne da bi si predhodno preskrbela vodnogospodar- 
sko soglasje oz. vodnogospodarsko dovoljenje, če ni z zako- 
nom drugače določeno (prvi odstavek 45. člena); 
2. če začne z gradnjo ali rekonstrukcijo vodnogospodarskih 
sbjektkov ali naprav ter z gradnjo ali rekonsktrukcijo drugih 
abjektov in naprav, ki lahko vplivajo na spremembe v narav- 
nem ali v umetnem vzpostavljenem vodnem režimu prej pre- 
den ji je bilo izdano vodnogspodarsko soglasje (prvi odstavek 
17. člena); 
3. če rabi vodo ali izpušča odplake, odpadke ter druge snovi, 
<i utegnejo onesnažiti vodo, vodne tokove, ali vode obalnega 
■norja, ne da bi si predhodno preksrbela vodnogospodarsko 
dovoljenje (prvi odstavek 49. člena); 

4. če začasno ne ustavi rabo oz. izkoriščanje vode v primeru, 
ko nastane tolikšno pomanjkanje vode, da ni mogoče zadovo- 
ljiti vseh potreb vodnih upravičencev na določenem območju 
(drugi odstavek 51. člena); 
5. če ne omeji ali ne skrajša časa uporabe vode iz umetnih 
vodotokov ali objektov za zbiranje vode, ko ni dovolj vode za 
zadovoljevanje vseh potreb, ali če so nastale večje poškodbe 
na vodnogospodarskih objektih in napravah in je potrebna 
njihova rekonstrukcija (tretji odstavek 51. člena); 
6. če v primeru, ko pride do izlivanja ali spuščanja nevarnih ali 
škodljivih snovi nemudoma ne podvzame potrebnih ukrepov 
za zavarovanje vode in morja (tretji odstavek 62. člena); 
7. če v skladu s posebnimi predpisi ne preiskuje redno kako- 
vostno in količinsko spremembo odpadnih vod, ki jih izpušča 
ali odvaja ali ne dostavi atestiranih analiz za to pooblaščenim 
organizacijam ali če ne zagotovi predpisanega obratovanja in 
vzdrževanja čistilnih naprav (prvi in drugi odstavek 63. člena); 
8. če skladišči, prelaga oz. odlaga ali prevaža nevarne in 
škodljive snovi v napravah brez tehnične zaščite, ki naj one- 
mogoči prelivanje teh snovi (prvi odstavek 67. člena) oz. če 
gradi skladišča in napeljave za nevarne in škodljive snovi na 
območju akumulacij in na zavarovanih območjih brez dovo- 
ljenja pristojnega organa (tretji odstavek 67. člena). 
(2) Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje 
za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba organizacije 
združenega dela ali druge pravne osebe, ki stori dejanje iz 
prejšnjega odstavka. 

77. člen 
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek organizacija združenega dela ali druga pravna 
oseba: 
1. če na bregovih, v strugah vodotokov in obali ter obalnem 
morju spravlja ali pretaka škodljive snovi, kot so: nafta in njeni 
derivati ter druge podobne snovi, pere motorna vozila, odlaga 
ali spušča odkopane ali odpadne materiale in druge podobne 
snovi, ali odvaja vodo s tako temperaturo, ki bi lahko škodila 
vodnemu rastlinstvu ali živalstvu (drugi odstavek 61. člena); 
2. če v primerih, kot jih predpisuje prvi odstavek 69. člena tega 
zakona, ne dovoli dostopa na zemljišče upravičenim osebam; 
3. če iz naravnih vodotokov, iz obalnega morja, iz vodnih in 
priobalnih zemljišč ter iz objektov za zbiranje vode odvzema 
brez dovoljenja mivko, pesek, prod ali kamen (68. člen); 
4. če na zahtevo pristojnega organa ne da za vodni kataster 
potrebnih podatkov o vodnih količinah, ,o kakovosti vode in 
o zgrajenih vodnogospodarskih objektih in napravah (72. 
člen); 
5. če ne izvrši v določenem roku ukrepov, ki so ji bili naloženi 
z odločbo pristojnega organa vodnogospodarske inšpekcije 
(74. člen). 

78. člen 
Z denarno kaznijo od 2.000 do 20.000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek fizična oseba za dejanja iz 1., 2., 3., 4., 5., 7. in 8. 
točke prvega odstavka 76. člena in 1. do 5. točke 77. člena 
tega zakona. 
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VPRAŠANJA DELEGATOV 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

Ob javnih polemikah ob postopkih pri izbiranju 
ravnateljev šol   

ANDREJ MAGAJNA, delegat Družbenopolitičnega zbora, je 
v svojem delegatskem vprašanju pozval g. Jožeta Pučnika 
in g. Petra Venclja naj sporočita, ali se sploh mislita odzvati 
na javne polemike in vprašal, kakšno je njuno mnenje 
o postopkih pri izbiranju novih in menjavanju starih ravnate- 
ljev šol. 
O vsebini dopisa Demosa občine Ljubljana Vič—Rudnik; ki 
močno spominja na tako imenovano moralno politično 
neoporečnost, ki je do nedavnega veljala za pogoj pri izbiri 
vodilnih in vodstvenih kadrov, imam naslednje stališče: 
Posebni pogoji za imenovanje ravnatelja so predpisani 
v zakonodaji, ki ureja področje šolstva. Ti se nanašajo na 
stopnjo in smer izobrazbe ter delovne izkušnje. Zakon 
o osnovni šoli dodatno zahteva še mnenje Zavoda Republike 
Slovenije za šolstvo o uspešnosti dotedanjega pedagoškega 
dela kandidatov. Navedeni pogoji se z zakonom o zavodih, ki 
je prenesel imenovanje ravnateljev iz pristojnosti sveta šole 
na skupščino družbenopolitične skupnosti ustanoviteljice 
zavoda, niso v ničemer spremenili. Kriterij za imenovanje 
ravnatelja je lahko le strokovna usposobljenost kandidata, na 
podlagi katere je možno pričakovati, da bo uspešnoopravljal 
naloge pedagoškega vodenja šole. Na to je Republiški sekre- 
tariat za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo z okrož- 
nico št. 108-1/91 posebej opozoril skupščine družbenopolitič- 
nih skupnosti, pristojne za imenovanje in razrešitev ravnate- 
ljev in jih tudi opozoril, da bi bilo pogojevanje za imenovanje 
ravnateljev s strankarsko pripadnostjo v vsebinskem 
nasprotju s konvencijo Mednarodne organizacije dela - ILO 
št. 111, ki jo je že leta 1961 ratificirala tudi SFR Jugoslavija. 
Republiški sekretariat za vzgojo in izobraževanje ter telesno 
kulturo - in jaz osebno - vztraja na načelu zakonitosti in 
strokovnosti in podpira le take postopke imenovanja ravnate- 
ljev, ki temeljijo na presoji kandidatov strokovne usposoblje- 
nosti. 

Zakaj se je minister Rupel udeležil svečane otvo- 
ritve kot časni povabljenec avstrijske delegacije 
in ne delovnega dela KVSE? 

BORUT PAHOR, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je 
vprašal kateri razlogi so botrovali odločitvi, da se bo (je) dr. 
Dimitrij Rupel udeležil svečane otvoritve (ne pa delovnega 
dela KVSE) kot časni povabljenec avstrijske delegacije, 
s čemer morda tudi diplomatski krogi dobivajo novo osnovo 
za mnenje o neuravnoteženi zunanji politiki Republike Slo- 
venije in njeni - kot pravijo - progermanski usmeritvi? 
V prilogi Vam pošiljamo odgovor na omenjeno delegatsko 
vprašanje, ki ga je Republiški sekretariat za mednarodno 
sodelovanje sporočil tudi časopisu »Delo« dne 21. 6. 1991 
pod naslovom »Pojasnilo o obisku dr. Dimitrija Rupla v Ber- 
linu« in je naslednje: 
Republiški sekretar za mednarodno sodelovanje dr. Dimitrij 
Rupel se je 19. junija 1991 udeležil sestanka Sveta ministrov 
za zunanje zadeve držav KVSE v Berlinu kot častni gost 
avstrijske delegacije. 
Ob tej priložnosti je dr. Dimitrij Rupel imel tudi številne bilate- 
ralne kontakte in razgovore, med drugim z zunanjimi ministri 
Luxemburga J. F. Poosom (ki je hkrati tudi predsedujoči 
v ministrskem svetu ES), Belgije M. Eyskensom in Madžarske 
G. Jeszenskym. 
Ti razgovori so bili koristni za predstavitev stališč in interesov 
Slovenije v razdružitvenem obdobju ter so prispevali k razčiš- 
čevanju nejasnosti glede karakterja in vsebine datuma osmo- 
svojitve Slovenije 26. junija 1991. 

Posebno zanimiv in koristen je bil razgovor z J. F. Poosom, ki 
je opozoril na potrebno postopnost korakov Slovenije v pro- 
cesu osamosvajanja. J. F. Poos je povabil dr. Dimitrija Rupla 
na obisk v Luxemburg. 
Jugoslovanska kriza in v tem okviru napovedana osamosvoji- 
tev Slovenije in Hrvaške je bila v središču razprav na ministr- 
skem sestanku KVSE v Berlinu. V zvezi s tem je bila na 
sestanku sprejeta posebna izjava o Jugoslaviji, v kateri so se 
ministri zavzeli za podporo demokratičnemu razvoju, teritori- 
alni integriteti Jugoslavije in enotnosti. V pripravi teksta te 
izjave so prišle med državami udeleženkami KVSE do izraza 
razlike v poudarkih glede upanj o prihodnji ureditvi Jugosla- 
vije. 
Slovenija si je udeležbo na sestanku KVSE v Berlinu posku- 
šala zagotoviti preko in v sodelovanju z ZSZZ, ki pa je na 
takšno prošnjo Republiškega sekretariata za mednarodn 
sodelovanje odgovoril, da v skladu s pravili in obstoječo 
prakso KVSE Slovenija ne more sodelovati na tem sestanku. 
Slovenija s strani Zveznega sekretariata za zunanje zadeve ni 
bila povabljena k sodelovanju na sestanku v Berlinu v okviru 
jugoslovanske delegacije, kljub temu, da so celo nekatere 
tretje države udelženke KVSE takšno rešitev predlagale Zvez- 
nemu sekretariatu za zunanje zadeve. Slovenija tudi ni bila 
seznanjena s platformo za nastop jugoslovanske delegacije 
na tako pomembnem sestanku. Ta platforma ni bila verifici- 
rana izven ozkih krogov Zveznega sekretariata za zunanje 
zadeve. Takše odnos ponovno kaže na nepripravljenost Zvez- 
nega sekretariata za zunanje zadeve za sodelovanje z republi 
kami in upoštevanje njihovih legitimnih interesov v okvia 
mednarodne dejavnosti Jugoslavije. 
Republiški sekretar za mednarodno sodelovanje je zato spre 
jel povabilo Avstrije, da se sestanka v Berlinu udeleži koi 
njihov častni gost. Na podoben način so se sestanka KVSE 
v Berlinu udeležile tudi vse tri baltske republike, ki so bile gos 
skandinavskih držav. 

Zakaj obravnavanje zakonov o denacionalizacij 
in o zadrugah v parlamentu zamuja?  

MARJAN PODOBNIK, delegat v Družbenopolitičnem zboru 
je v imenu Poslanskega kluba Slovenske kmečke zvezt 
- Ljudske stranke vprašal Izvršni svet in vodstvo skupščini 
zakaj se z obravnavo zakona o denacionalizaciji in zakoru 
o zadrugah zavlačuje! Predlagal tudi je, da vlada do prihod 
nje seje pripravi predlog za podaljšanje moratorija do spre 
jetja zakona o denacionalizaciji. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je obravnav; 
pobudo in delegatsko vprašanje Poslanskega kluba Slover 
ske kmečke zveze - Ljudske stranke v zvezi z zakonor 
o denacionalizaciji, zakonom o zadrugah in podaljšanier 
moratorija nad prometom z nepremičinami do sprejem 
zakona o denacionalizaciji in sprejel naslednja stališča i 

Odbor Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 2 
gospodrstvo in Odbor Izvršnega sveta Skupščine Republil 
Slovenije za državno ureditev in javno upravo sta na sei®f| , 
aprila 1991 obravnavala predlog zakona o zdrugah in predl> 
zakona o privatizaciji. K zakonoma sta imela več pripomb 
sta naložila pripravljalcem zakona, da pripravijo do seje Izvl 
nega sveta Skupščine Republike Slovenije usklajena pr I 
loqa zakonov. Med pripravo usklajenih predlogov zakono ■ 
je prišlo do odločitve, da je treba zakon o privatizaciji izd. 1 
na drugačnih izhodiščih, ki jih je predložila skupina strol 1 
njakov, ki jo vodi dr. Sachs.   

Zaradi tesne povezanosti zakona o privatizaciji in tiste 
poglavja zakona o zadrugah, ki ureja vračanje zadružne 
premoženja in lastninsko preoblikovanje podjetij, v katerih 
bivše zadružno premoženje, je treba tudi to poglavje zako 
o zadrugah urediti drugače, da bo usklajeno z novim konce 
tom privatizacije. Zakon o privatizaciji in zakon o zadrugah 
pripravljata in se sproti medsebojno usklajujeta, vendar 

48 
po roče v a le 



lista toliko dodelana in usklajena, da bi ju že lahko obravna- 
val Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije. 

Iz istih razlogov zamuja tudi priprava zakona o denacionali- 
:aciji, ki mora biti predhodno prav tako usklajen z obema že 
lavedenima zakonoma. Izvršni svet Skupščine Republike Slo- 
venije bo predloge vseh naštetih zakonov predložil v obrav- 
lavo Skupščini Republike Slovenije takoj, ko bodo medse- 
>ojno usklajeni in pripravljeni za sprejem. 

Skupščina Republike Slovenije je na zasedanju 25. junija 
1991 na predlog Izvršnega sveta Skupščine Republike Slove- 
lije sprejela zakon o spremembi zakona o začasni prepovedi 
sečnje v gozdovih v družbeni lastnini in začasni prepovedi 
jrometa z nepremičninami v družbeni lastnini (Ur. I. RS, št. 2/ 
>1), s čemer je prepoved prometa z nepremičinami v družbeni 
astnini podaljšana do uveljavitve zakona o denacionalizaciji. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slo- 
'enije je stališča in odgovor pripravilo Ministrstvo za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom 
a pravosodje in upravo, Ministrstvom za planiranje in Mini- 
trstvom za zakonodajo. 

Db težavah posameznih kategorij bolnikov 

Aag. DUŠAN SEMOLIČ, delegat v Družbenopolitičnem 
:boru, je Izvršni svet povprašal ali sploh pozna stiske led- 
vičnih bolnikov in kaj namerava storiti, da bi nastale pro- 
>leme čim prej odpravili. Znano namreč je, da nekateri 
lerazumni ukrepi na področju zdravstva zlasti boleče priza- 
lenejo določene skupine bolnikov. Ledvični bolniki, v RS pa 
iribližno 750 dializnih bolnikov, so v stiski, v kateri so se 
:našii, napisali odprto pismo slovenski politiki in parla- 
nentu 
lepubliški sekretariat za zdravstveno in socialno varstvo mu 
e pripravil naslednji odgovor: 
<er je vprašanje delegatke Vojke Štular identično vprašanju 
Jušana Semoliča, posredujemo na oboje vprašanj isti od- 
jovor: 
'oznane so razmere v zdravstvu, ki so nastopile ob sprejemu 
jroračuna, ki je za zdravstveno varstvo namenil približno 
oliko sredstev kot lani, kljub dvojni devalvaciji v zadnjih 
5 mesecih in porastu materialnih stroškov. Pri sprejemu pro- 
ačuna je naš Sekretariat opozarjal na posledice, zato je 
)redlagal tudi vrsto ukrepov, ki pa ob polni uveljavitvi ne 
jomenijo tolikšnega prihranka, da bi pokril manjkajoča sred- 
;tva. 
3roblem dialize je večplasten. Strokovno, organizacijsko in 
jo izvedbi je nivo v naši republiki ustrezen in sledi evropskim 
criterijem, finančno pa predstavlja že tolikšno breme v prora- 
čunu, da ga je treba obravnavati posebej, sicer bo prišlo do 
neslutenih posledic - ali za zdravstvo v širšem pomenu, kar 
;e izgubi v povprečjih - ali pa je za njih usodno. Za dializno 
:dravljenje je potrebno, navajamo kot primer, v Univerzitet- 
lem kliničnem centru blizu 20% vseh sredstev, ki jih zavod 
Jobi od Republiške uprave za zdravstveno varstvo; bežen 
zračun pokaže, da znaša mesečno strošek na enega bolnika 
3.330 DEM oziroma v Univerzitetnem kliničnem centru za vso 
Jializo blizu 2.500.000 DEM mesečno. Podatka ne navajamo, 
la bi s tem podprli ukrepe, temveč zato, da bi opozorili na 
inančno težo problema. V drugih zavodih je dializno zdravlja- 
ije le malo ali nič cenejše kot v Univerzitetnem kliničnem 
:entru. 
Ja pogovoru z vodstvom nefrološke klinike Univerzitetnega 
liničnega centra v Ljubljani in Društvom bolnikov na dializi 
mo se dogovorili, da moramo v Sloveniji: 

omogočiti letno okoli 40 novih mest (vseh je okrog 750, 
tevilo se poveča za 6% letno, na UKC jih gravitira blizu 300); 

razvijati v UKC za vso Slovenijo vrhunsko dializo za najbolj 
' ične bolnike; 

/azvijati druge oblike dialize, ne le standardno; 
' oživiti sistem zbiranja ledvic za transplantacijo in povečati 

evilo transplantacij ledvic v Sloveniji; 
podpreti nove zdravstveno vzgojne akcije za preprečevanje 

■olezni ledvic in posledic bolezni, ki pripeljejo do potrebe po 
iializnem zdravljenju. 
dogovorili smo se, da mora biti dializno zdravljenje 
' pogodbi o finančnem ovrednotenju programa med Republi- 
ško upravo za zdravstveno varstvo in zdravstvenim zavodom 

posebna postavka, prilagojena stanju oziroma številu bolni- 
kov in materialnim stroškom. V Univerzitetnem kliničnem 
centru je treba takoj omogočiti delo druge izmene dializira- 
nja, v kratkem pa tudi tretjo, urediti pa se morajo tudi razmere 
v drugih dializnih centrih, predvsem tam, kjer je največ čaka- 
jočih (Jesenice, deloma Trbovlje). 
Dokončna ureditev se predvideva z uvedbo sistema zdravstve- 
nega zavarovanja, ki ga napoveduje nova zdravstvena zako- 
nodaja. 
Problematiko dializnega zdravljenja bo obravnaval republiški 
Zdravstveni svet. 

Zakaj zavlačevanje razpisov za predsednike 
temeljnih sodišč? 

Mag. DUŠAN SEMOLIČ, delegat v Družbenopolitičnem 
zboru, je pristojnim naslovil naslednje delegatsko vpra- 
šanje: 
Znane so vse večje težave našega pravosodja. Žal del teh 
izvira tudi iz dejstva, da se nerazumljivo dolgo zavlačuje 
z razpisi za prosta vodilna mesta v pravosodju — še zlasti za 
predsednike temeljnih sodišč, kar pa je v pristojnosti Izvrš- 
nega sveta oziroma Republiškega sekretariata za pravoso- 
dje in upravo. Izvršni svet sprašujem za razloge, ki te 
zamude povzročajo. 
Na delegatsko vprašanje Dušana Semoliča o zavlačevanju 
z objavami za prosta vodilna mesta v sodstvu, zlasti za pred- 
sednike temeljnih sodišč, dano na 20. seji Družbenopolitič- 
nega zbora Skupščine Republike Slovenije 12. junija 1991, 
odgovarjamo naslednje: 
Predlani in letos so bile funkcije predsednika temeljnega 
sodišča predčasno razrešeni trije predsedniki temeljnih 
sodišč, in sicer: predsednik Temeljnega sodišča v Novi Gorici, 
dne 30. 9. 1989, predsednik Temeljnega sodišča v Ljubljani, 
dne 28. 2. 1991 in predsednik Temeljnega sodišča v Mariboru, 
dne 30. 6. 1991. 
Res je, da so z razrešitvami izpraznjena mesta kljub našim 
prizadevanjem še vedno nezasedena, menimo pa, da vzroka 
za takšno stanje vendarle ne gre iskati v zavlačevanju z obja- 
vami za vodilna mesta v sodstvu. 
Tudi se ne moremo strinjati z ugotovitvijo v delegatskem 
vprašanju, da znane težave v sodstvu nastajajo tudi zaradi 
zavlačevanja z objavami za prosta vodilna mesta. Nasprotno, 
težave, ki pestijo sodstvo (preobremenjenost sodišč, nizki 
osebni dohodki, fluktuacija sodnikov), so prej vzrok kot posle- 
dica nezasedenosti mest predsednikov temeljnih sodišč. 
Prosto mesto predsednika Temeljnega sodišča v Novi Gorici 
je bilo namreč objavljeno kar trikrat, nazadnje 8. 2. 1991, pri 
čemer je bil postopek izvolitve predsednika dvakrat neuspe- 
šen, tretji pa še teče. Predlagana kandidata nista bila izvoljena 
zaradi tega, ker sta bila ocenjena kot nesprejemljiva za okolje, 
kar je ne nazadnje eden od pomembnih meril za opravljanje te 
funkcije. 
Mesto predsednika temeljnega sodišča, zlasti sodišča z več- 
jim območjem, je zelo odgovorna funkcija, ki poleg strokov- 
nih zahteva tudi čim popolnejše organizacijske in vodstvene 
sposobnosti, prav tako pa tudi sposobnost uspešnega zasto- 
panja in predstavljanja sodišča navzven. Po izkušnjah, ki jih 
imamo iz novogoriškega primera, se pri iskanju kandidatov za 
predsednika Temeljnega sodišča v Ljubljani in Temeljnega 
sodišča v Mariboru posebej trudimo pridobiti vsestransko 
primerne kandidate, med katerimi bi bila mogoča izbira in bi 
bili kljub naštetim težavam voljni prevzeti to funkcijo. Iskanje 
in pridobivanje takih kandidatov, ki bi bili poleg visokih stro- 
kovnih in organizacijskih zahtev tudi vsestransko sprejemljivi 
za okolje, sta glavni razlog, da do zdaj nismo objavili prostih 
mest predsednikov teh temeljnih sodišč. 
Skrb za ustrezno kadrovsko zasedbo sodišč je nedvomno 
z zakonom določena naloga našega sekretariata, vendar pa 
ne edina v sklopu kompleksnejše problematike organizacije 
in poslovanja sodišč, ki ji posvečamo vso potrebno pozor- 
nost. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je pripravil odgovor Republiški sekretariat za pravoso- 
dje in upravo. 
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STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do pobude Toneta Peršaka, delegata v Družbe- 
nopolitičnem zboru, Nika Rainerja, delegata 
v Zboru občin in Primoža Rodeta, delegata 
v Zboru združenega dela, za sprejem zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o pokoj- 
ninskem in invalidskem zavarovanju 

Delegati dr. Primož Rode, Niko Rainer in Tone Peršak so na 
sejah zborov 12. junija 1991 dali pobudo za sprejem zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je do navedene 
pobude sprejel naslednje stališče: 

1. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je Skupš- 
čini Republike Slovenije že poslal predlog za izdajo zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z osnutkom 
zakona (Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, št. 15/ 
91). Osnutek sprememb in dopolnitev, ki so ga predložili 
delegati Skupščine Republike Slovenije dr. Primož Rode, 
Niko Rainer in Tone Peršak, se v bistvu pokriva z določbami 
poglavja o usklajevanju osnutka zakona, ki ga je predložil 
Izvršni svet. Pri posameznih rešitvah pa so razlike, ki bi, če bi 
bile uveljavljene, lahko povzročile razlike v višini pokojnin, ki 
ne bi bile odvisne od osebnih dohodkov in dopolnjene pokoj- 
ninske dobe upravičencev. Te razlike so naslednje: 

1.1. V 2. členu osnutka, ki so ga predložili delegati, je 
navedeno, da se pokojnine obvezno usklajujejo vsak mesec 
za porast ali zmanjšanje povprečnih nominalnih osebnih 
dohodkov vseh zaposlenih v republiki. 

Menimo, da je v zakonu nujno način usklajevanja bolj 
nedvoumno opredeliti, saj ob predloženi določbi ni jasno, od 
kdaj gre upokojencu uskladitev. Upoštevati je namreč treba, 
da uradni statistični podatki o rasti povprečnih osebnih 
dohodkov kasnijo najmanj za dva meseca. Ob uveljavitvi pred- 
ložene rešitve bi se lahko pokojnine usklajevale le za naprej, 
brez poračunov za mesece od meseca, na katerega se nanaša 
zadnji statistični podatek o porastu povprečnih plač. 

Iz navedenih razlogov je v drugem odstavku 42. člena 
osnutka zakona, ki ga je predložil Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije, eksplicitno določeno, da upokojencem 
pripada usklajena pokojnina od prvega dne meseca, za kate- 
rega je ugotovljen porast osebnih dohodkov, ki še ni bil 
upoštevan pri prejšnjih uskladitvah pokojnin. Na ta način 
upokojenci ne bi bili prizadeti zaradi kasnitve podatkov o rasti 
osebnih dohodkov. 

1.2. V 3. členu osnutka, ki so ga predložili delegati, je 
navedeno, da se pokojnine, uveljavljene v tekočem letu, od 1. 
januarja tekočega leta uskladijo za vse uskladitve, za katere 
sta bila upoštevana porast ali zmanjšanje povprečnih osebnih 
dohodkov od meseca januarja tekočega leta. 

Menimo, da bi bili s takšno rešitvijo v obdobjih visoke 
inflacije bistveno oškodovani upokojenci, ki bi na novo uvelja- 
vili pokojnine. To izhaja iz dejstva, da se osebni dohodki, ki se 
upoštevajo pri izračunu pokojninske osnove, valorizirajo po 
ravni povprečnih plač v republiki v obdobju od januarja do 
decembra zadnjega koledarskega leta pred uveljavitvijo 
pokojnine. Pokojnine, odmerjene od na ta način izračunane 
pokojninske osnove, so zato primerljive s povprečnim oseb- 
nim dohodkom za celo zadnje leto pred upokojitvijo. To 
povprečje je med inflacijo bistveno nižje od povprečja za 
december istega leta, glede na katero so bile preostale pokoj- 
nine že usklajene, preden so se pričele usklajevati glede na 
gibanje povprečnih plač v tekočem letu. 

To lahko ponazorimo s položajem, do kakršnega bi prišlo, 
če bi predloženi način usklajevanja novo odmerjenih pokoj- 
nin veljal že od 1. 1. 1990. leta. Zavarovancu, ki je v najugod- 
nejšem desetletju zavarovanja prejemal osebni dohodek 
v višini povprečne plače na zaposlenega v republiki, bi se 
v letu 1990 odmerila pokojnina od pokojninske osnove, ki bi 
bila enaka znesku povprečne plače v republiki za leto 1989 
oziroma od ženska 1.180,00 din. Za polno pokojninsko dobo 
bi se pokojnina odmerila v višini 85% navedene sonove in bi 
zanašala 1.003,00 din. To pokojnino bi nato po predloženi 

spremembi zakona valorizirali za vse uskladitve na račun 
porasta povprečnih osebnih dohodkov od meseca janaurja 
1990. leta. Po tem načinu bi navedene pokojnine zaostale za 
pokojninami, odmerjenimi za enake osebne dohodke in 
pokojninsko dobo, uveljavljenimi v prejšnjih letih, saj so bile 
v začetku leta 1990 povečane za 220% oziroma za toliko, za 
kolikor je povprečna plača v republiki, izplačana za december 
1989, presegla povprečje plač za obdobje od januarja do 
decembra 1990. 

Iz navedenih razlogov je v sedanjem 26. b členu zakona 
določeno, da se pokojnina ob uveljavitvi uskladi za odstotek 
porasta starostne pokojnine za polno pokojninsko dobo, 
izplačane za december preteklega leta, glede na povprečje te 
pokojnine za celo preteklo leto in za odstotek uskladitev 
v tekočem letu. Tudi v 43. členu osnutka zakona, ki ga je 
predložil Izvršni svet, je določeno, da se pokojnine, uveljav- 
ljene v tekočem letu, najprej uskladijo po gibanjih osebnih 
dohodkov v mesecu januarju tega leta glede na celotno prejš- 
nje leto. Šele po tej 'predindeksaciji' se te pokojnine uskladijo 
še za odstotek uskladitev po rasti povprečnih plač v tekočem 
letu. 

2. Določba 1. člena osnutka, ki so ga predložili delegati, je 
enaka določbi 41. člena osnutka, ki ga je predložil Izvršni svet. 

Menimo, da v sedanjih razmerah ni potrebe, da bi to( 
določbo uveljavili po hitrem postopku in jo je primerno spre- 
jemati v sklopu postopka za sprejem celotnega zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. To še zlasti velja, 
ker že iz samega besedila te določbe izhaja, da ne more biti 
izvedena pred začetkom naslednjega srednjeročnega 
obdobja. S porastom povprečnih plač v republiki, izplačanih 
za april 1991, je bilo navedeno razmerje že doseženo, zato so 
se lahko ob koncu junija 1991 pokojnine že povečale glede na 
porast povprečnih plač, izplačanih za april. Zato se bodo 
pokojnine tudi v naslednjih mesecih lahko usklajevale glede 
na porast povprečnih osebnih dohodkov. 

Glede na navedeno predlagamo, da se predložene spre- 
membe in dopolnitve obravnavajo kot pripombe in pobude 
k osnutku novega zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, ki je v razpravi. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slo- 
venije je pripravil odgovor Republiški sekretariat za delo. 

Protest proti načinu vodenja skupne seje vseh 
treh zborov Skupščine RS, dne 12. 6. 1991 

JOŽE SMOLE, delegat v Družbenopolitičnem zboru je dal 
naslednji protest: 
Odločno protestiram proti načinu vodenja skupne seje treh 
zborov Skupščine Republike Slovenije. Po grobem napadu 
na zvezni izvršni svet in njegovega predsednika Anteja 
Markoviča, ki si ga je dovolil podpredsednik republiškega 
izvršnega sveta Andrej Ocvirk, ste Vi zavrnili prošnjo Živka 
Preglja za repliko. Vi ste očitno aktivno sodelovali v »send- 
vič taktiki«, po kateri naj bi jugoslovanskega premiera dali 
v prešo med Peterletom in Ocvirkom. Ravnali ste skrajne 
nekulturno in necivilizacijsko. S takšnim ravnanjem ste 
osramotili Skupščino Republike Slovenije pred javnostjo 
Slovenije in pred mednarodno javnostjo. 
Zahtevam, da se na prihodnij seji družbenopolitičnega 
zbora povede razprava o Vašem postopku. 
Delegat Jože Smole je predsedniku Družbenopolitičnega 
zbora postavil delegatsko vprašanje, v katerem protestira 
proti načinu vodenja skupne seje treh zborov Skupščine 
Republike Slovenije ter očita, da je predsedujoči dr. Toplak 
ravnal »skrajno nekulturno in necivilizacijsko«, ker je zavrni 
prošnjo Živka Preglja za repliko. To je delegat Smole potenci- 
ral tudi v sredstvih javnega obveščanja. V zvezi s tem j« 
predsednik Družbenopolitičnega zbora dr. Ludvik Toplak da 
naslednje pojasnilo: 
Protest proti načinu vodenja seje vseh treh zborov Skupščine 
Republike Slovenije je neutemeljen, saj so zbori 12. 6. 1991 
zasedali na skupnem zasedanju in ne na skupni seji. Grel 
namreč za bistvene razlike v poslovniških in ustavnih določi 
bah o vodenju ene ali druge oblike dela zborov. 
Skupno zasedanje je oblika dela zborov, ki ga lahko skličejc 
predsedniki zborov na podlagi 83. člena poslovnika Skup 
ščine Republike Slovenije, vodi pa ga po medsebojnem dogo 
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t voru eden izmed predsednikov zborov. Tako je bilo tudi v kon- 
: kretnem primeru, na skupnem zasedanju, dne 12. 6. 1991, ki 
f so ga sklicali predsednik Družbenopolitičnega zbora dr. Lud- 
; vik Toplak, predsednik Zbora občin Ivan Bizjak in predsednik 
Zbora združenega dela Jože Zupančič. 
Skupno zasedanje je namenjeno poslušanju uvodnih informa- 
cij, ekspozejev in dajanju raznih poročil, razprave na skup- 
nem zasedanju pa ni. Izjema je le v primeru, če zbori pred- 
hodno sklenejo, da bodo določen akt oziroma zadevo obrav- 
navali in tudi sprejemali na skupnem zasedanju (drugi odsta- 
vek 82. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije). 
Sicer pa imajo predsedniki zborov na podlagi prvega 
odstavka 83. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
pooblastilo za sklic skupnega zasedanja, kjer se le podajo 
uvodne informacije, ekspozeji in poročila. 
Predsedniki zborov so delegate že na začetku ločenih sej dne 
12. 6. 1991 obvestili, da so po dogovoru in v skladu s 83. 
členom poslovnika Skupščine RS sklicali skupno zasedanje 
vseh treh zborov, na katerem bodo delegati poslušali informa- 
cije o aktivnostih in drugih aktualnih vprašanjih v zvezi z osa- 
mosvajanjem Republike Slovenije. Kot predsedujoči sem na 
skupnem zasedanju že uvodoma sporočil, da razprave na tem 
zasedanju ni, informacije o že najavljenih vprašanjih pa bodo 
podali g. Lojze Peterle, g. Ante Marković in dr. Andrej Ocvirk. 
Poudariti je zato treba, da se je kljub že uvodoma danemu 
'sporočilu, da razprave na skupnem zasedanju ni, za besedo 
oz. razpravo prijavljalo kar nekaj delegatov, ter tudi podpred- 
sednik ZlS-a Živko Pregelj. Ker pa na skupnem zasedanju 
razprave ni bilo, je bilo skupno zasedanje povsem korektno in 
v skladu s poslovniškimi določili zaključeno. 

Zapleti ob imenovanju novega direktorja UKC 

MILE ŠETINC, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je 19. 6. 
1991, med drugimi delegatskimi vprašanji postavil tudi na- 
slednje: 
3. In če vse te informacije nemara niso resnične*, zakaj 
potem za današnjo skupno sejo nismo dobili nikakršnega 
gradiva za imenovanje novega direktorja UKC, čeprav je bil 
ves postopek kandidiranja že opravljen, komisija za volitve 
in imenovanja je opravila svoje in ni videti nobenega spo- 
dobnega razloga, zakaj danes ne bi mogli o tem glasovati? 

* Informacije, navedene pod točko 1 in 2 tega delegatskega 
vprašanja. 

V zvezi z vprašanjem Mileta Šetinca, delegata v DPZ-LDS, 
z dne 19. 6. 1991 pod 3. točko daje Komisija Skupščine 
Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve naslednji odgovor: 
Komisija Skupščine Republike Slovenije za volitve, imenova- 
nja in administrativne zadeve je na 27. seji, dne 6. 6. 1991, 
določila predlog dveh kandidatov za direktorja UKC Ljub- 
ljana, po opravljenem razpisnem postopku, v skladu z zako- 
nom o javnih zavodih (Ur. I. RS, štev. 12/91) in 366. členom 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije. Na 28. seji pa so 
bili člani Komisije seznanjeni, da predlog ni bilo posredovan 
v obravnavo za skupno sejo zborov Skupščine Republike 
Slovenije, dne 19. 6. 1991, glede na nerazčiščeno vprašanje 
(so)ustanoviteljstva pri zdravstvenih ustanovah republiškega 
pomena, na katerega je Izvšrni svet Skupščine Mesta Ljub- 
ljane opozoril Komisijo Skupščine Republike Slovenije za 
volitve, imenovanja in administrativne zadeve ustno in nato še 
pisno, dne 17. 6.1991. O tem vprašanju je Komisija Skupščine 
Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve seznanila tudi Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije. 

Priloga: 
1. dopis Izvršnega sveta Skupščine Mesta Ljubljane, 
2. dopis Komisije Skupščine Republike Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve. 
Mestni izvršni svet je že 9. 4. 1991 razpravljal o problemu 
(so)ustanoviteljstva pri zdravstvenih ustanovah republiškega 
pomena in sprejel naslednji sklep: 
Mesto Ljubljana mora pridobiti status soustanovitelja tudi pri 

zdravstvenih ustanovah republiškega pomena, katerih usta- 
novitelj je ali bo Republika Slovenija ker stoje na teritoriju 
mesta, ker se jih večinoma ali v velikem številu poslužujejo 
občani mesta in ker so skoraj vsi zaposleni iz mesta Te 
zdravstvene ustanove so: 
- Univerzitetni klinični center (vključno z vsemi klinikami, 
tudi psihiatrično, ginekološko-porodniško in pediatrično kli- 
niko) 
- Univerzitetni zavod za rehabilitacijo invalidov 
- Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo 
- Onkološki inštitut 
- Republiški zavod za transfuzijo 
- Zavod za revmatične in srčne rekonvalescente za mladino 
v Šentvidu pri Stični. 
O sklepu smo obvestili Republiški sekretariat za zdravstveno 
in socialno varstvo z dopisom št. 144/91-gj/pm z dne 9. 4. 
1991. V odgovoru nam je dne 6. 5. 1991 namestnik republiške 
sekretarke prim. dr. Tone Košir priporočil, da bi to vprašanje 
lahko reševali po uveljavitvi novih zakonov na področju zdrav- 
stvenega varstva, ki bodo sprejeti predvidoma jeseni. 
Osnutek novega zakona o zdravstveni dejavnosti predvideva 
različne (so)ustanovitelje, katerih dolžnost bo zagotavljanje 
materialne osnove za delo zavoda vključno z razširjeno repro- 
dukcijo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa bo 
s plačilom programa oz. storitev zagotavljal le enostavno 
reprodukcijo javnega zavoda. 
Poleg že navedenih razlogov, zakaj želi biti Mesto Ljubljana 
(so)ustanovitelj vseh zdravstvnih zavodov, naj omenimo še 
dejstvo, da močno pomaga Univerzitetnemu kliničnemu cen- 
tru z nenehnim izdatnim kreditiranjem pri preskrbi z ogreva- 
njem, plinom, vodo, paro in podobnim, ker UKC z razumeva- 
njem Mesta Ljubljane ne plačuje oz. plačuje z večmesečnim 
zamikom. Dalje naj omenimo, da je bivša Mestna otroška 
bolnica zdaj v sklopu UKC, da je bila nova porodnišnica 
zgrajena tudi z mestnim samoprispevkom, da predstavlja UKC 
pravzaprav tudi ljubljansko mestno bolnišnico, skratka, 
mnogo je tehtnih razlogov, da je Mesto Ljubljana (soustano- 
vitelj in da ima svoj vpliv pri upravljanju zdravstvenih ustanov, 
kot je UKC. 
Zato IS SML predlaga republiškemu izvršnemu svetu: 
1. da se imenovanje direktorja UKC odloži, 
2. da IS skupščine RS nemudoma pripravi predlog za spre- 
membo in dopolnitev zakona o zavodih, po katerem naj direk- 
torja UKC imenuje IS RS ob predhodnem soglasju IS SML, 
3. da IS RS za prehpdno obdobje imenuje v. d. direktorja UKC, 
če bi bil zakonodajni postopek predolg. 

Komisija Skupščine Republike Slovenije za volitve, imenova- 
nja in administrativne zadeve je na 27. seji dne 6. 6. 1991 
razpravljala o štirih prijavljenih kandidatih za direktorja Uni- 
verzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Ob upoštevanju 
mnenja Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije in ob 
obravnavi mnenja Republiškega sekretariata za zdravstveno 
in socialno varstvo, je Komisija Skupščine Republike Slove- 
nije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve z večino 
glasov odločila, da bo smiselno določbi 366. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije predlagal zborom Skupščine 
Republike Slovenije dva kandidata za direktorja UKC, in sicer 
prof. dr. Dušana Kebra in doc. dr. Primoža Rodeta. Glede na 
dopis Izvršnega sveta Skupščine Mesta Ljubljane z dne 17. 6. 
1991, s katerim obvešča Komisijo o problemu (so)ustanovjtelj- 
stva pri zdravstvenih ustanovah republiškega pomena, pred- 
log Komisije za imenovanje direktorja UKC Ljubljana ni bil 
posredovan v obravnavo zborom Skupščine Republike Slove- 
nije. 
Zato vas prosimo za vaše stališče glede (so)ustanoviteljstva 
UKC Ljubljana in s tem povezanim nadaljnjim postopkom 
glede imenovanja direktorja UKC Ljubljana. 
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ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

Ali farme za vzrejo prašičev še naprej dobivajo 
znatna sredstva? 

ANTON HORVAT, delegat v Zboru združenega dela, je repu- 
bliško vlado vprašal ali je res, da kmetijski kombinati in 
farme, posebno prašičerejske, še naprej dobivajo znatna 
sredstva za zamenjavo tehnologij in druge namene. Zahte- 
vamo, da vlada do prihodnje seje pripravi in predloži 
natančne podatke o sredstvih, ki so jih v času sedanje vlade 
prejeli slovenski kmetijski kombinati in farme, namenskost 
teh sredstev in dejanska uporaba. 
Posebno opozarjamo, da je vlaganje sredstev v sanacijo 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

STALIŠČE 
Ministrstva za pravosodje in upravo o pobudi 
Petra Bekeša, delegata v Družbenopolitičnem 
zboru, za razrešitev Staneta Drobniča s funkcije 
javnega tožilca Republike Slovenije  

Delegat Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike 
Slovenije g. Peter Bekeš je na 21. seji zbora dne 19. 6. 1991 
podal naslednjo delegatsko pobudo: 
Skupščina Republike Slovenije se je z izjavo o dobrih name- 
nih v tretji točki zavzela, da bo spoštovala vsa načela medna- 
rodnega prava in v smislu pravnega nasledstva določbe vseh 
mednarodnih pogodb, ki jih je sklenila SFRJ. SFRJ je že pred 
leti ratificirala konvencijo o nezastaranju vojnih zločinov in 
zločinov zoper človeštvo. 3. člen konvencije določa: »Države 
pogodbenice te konvencije se obvezujejo, da bodo v svoji 
državi z vsemi potrebnimi ukrepi, bodisi zakonodajnimi ali 
drugimi, omogočili izročitev oseb, navedenih v 2. členu te 
konvencije, v skladu z mednarodnim pravom.« 
Delegati Skupščine Republike Slovenije so bili že pred časom 
obveščeni, danes pa je tudi v časniku Delo objavljeno obve- 
stilo Javnega tožilstva Republike Slovenije, ki obvešča jav- 
nost, da je Javno tožilstvo o teku postopka poslalo posebno 
pisno obvestilo vsem osumljencem za vojne zločine; 6 jih je 
obvestilo že prejelo, L. C., rojen 13. avgusta 1916 pa obvestila 
zaradi spremembe naslova še ni sprejel. Menim, da je Repu- 
bliško javno tožilstvo s tem dejanjem ne le opustilo vse 
potrebne ukrepe iz 3. člena prej omenjene konvencije, pač pa 
je celo aktivno delovalo za preprečitev izvršitve omenjenih 
obveznosti. V primeru, da je gospod Drobnič, kot predstojnik 
organa kakorkoli sodeloval pri omenjeni kršitvi mednarodno- 
pravnih in s tem plebiscitnih obveznosti, predlagam da ga 
skupščina razreši s sedanje funkcije Javnega tožilca Repu- 
blike Slovenije. Drugi razlog za razrešitev je sodelovanje 
gospoda Drobniča v ustanavljanju društva Nova slovenska 
zveza, ki skuša rehabilitirati domobranstvo in njegova kvizlin- 
ška ravnanja med vojno, kar je v nasprotju z protifašistično 
demokratično podlago sodobnih demokratičnih evropskih 
držav med katere se želi uvrstiti tudi samostojna Slovenija. 
Ministrstvo za pravosodje in upravo je po proučitvi stanja 
v okviru svojih z zakonom določenih pristojnosti sprejelo na 
podlagi tretjega odstavka 40. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije o delegatski pobudi naslednje stališče: 

I. 

Iz podatkov, s katerimi razpolaga Ministrstvo za pravosodje in 
upravo, izhaja, da je Javno tožilstvo Republike Slovenije 
zaprosilo za mednarodno sodelovanje, naj obvesti pristojna 
diplomatska predstavništva o tem, da se sedem poimensko 
navedenih oseb nahaja v kazenskem postopku pred pristoj- 

ekološko in ekonomsko nesprejemljivih farm v popolnem 
nasprotju z deklarirano slovensko usmeritvijo na tem po- 
dročju. 
Odgovor Sekretariata za finance je: 
V proračunu Republike Slovenije za leto 1991 so odobrena 
sredstva za varstvo in izboljšanje človekovega okolja v višini i 
13.605.100 din. Ta sredstva naj bi bila namenjena za sanacijo 
ekološke problematike devetih prašičjih farm. Na osnovi stro- 
kovnih ekspertiz, je za vsako farmo bila predvidena primerna 
rešitev, pri čemer pa predstavlja farma Podgrad - Gornja 
Radgona še dodatno ekološko obremenitev tudi sosednje 
Avstrije. | 
Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
nam je poslal zahtevek za dodelitev sredstev za te namene za 
mesec junij v višini. 2.000.000 din, kar pa do 20. 6. 1991 še ni 
bilo realizirano. 

nimi organi Republike Slovenije zaradi kaznivih dejanj iz XVI. 
poglavja kazenskega zakona SFRJ (kazniva dejanja zoper 
človečnost in mednarodno pravo). O tem naj bi bili po nave- 
deni poti obveščeni tudi obdolženci. O obvestilih, ki so bila 
poslana z vednostjo in odobritvijo republiškega javnega 
tožilca, je bila dne 19. 6. 1991 seznanjena širša javnost (Delo, 
19. 6. 1991, stran 2). 

"• ... I 
Ministrstvo za pravosodje in upravo po veljavnih predpisih ni 
pooblaščeno za zbiranje podatkov o dejavnosti posameznih I 
nosilcev pravosodnih funkcij na političnem področju in na 
področju združevanja občanov. Iz tega razloga mu ni podrob- 
neje znana udeležba ali vloga republiškega javnega tožilca 
v ustanavljanju društva Nova slovenska zaveza. Iz publikacije 
Zaveza, glasilo Nove slovenske zaveze, št. 1, v kateri je med 
drugimi tudi članek g. Drobniča z naslovom Slovenska 
zaveza, pa Ministrstvo za pravosodje in upravo ugotavlja, da 
se g. Drobnič zavzema, naj Nova slovenska zaveza, s katero i 
udeleženci protikomunističnega odpora, njihovi sorodniki, 
prijatelji in somišljeniki stopajo v čas slovenske narodne 
sprave in slovenske narodne samostojnosti, osvetli časno 
preteklost Slovenske zaveze in jo izroči novim rodovom. 

III. j 
Zakon o javnem tožilstvu (Uradni list SRS, štev. 10/77, 7/86, I 
41/87 in Uradni list RS, štev. 8/90) v 33. členu določa, da se 
javni tožilec razreši pred potekom časa, za katerega je bil 
imenovan: 
- če sam zahteva razrešitev, 
- če je izvoljen ali imenovan na drugo dolžnost ali je sklenil 
drugo delovno razmerje, 
- če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen 
zapora šestih mesecev ali hujšo kazen, 
- če se ugotovi, da je storil hujšo kršitev dolžnosti oziroma j 
ugleda funkcije, ki jo opravlja, ali če je s svojim delom poka- ^ 
zal, da je ni sposoben opravljati, 
- če se ugotovi, da ni imel pogojev za imenovanje, 
- če njegovo postopanje ni v skladu s politiko, ki je začrtana 
v splošnih aktih skupščin družbenopolitičnih skupnosti, 
- če se ukine javno tožilstvo, za katero je bil imenovan, 
- če se na podlagi mnenja pristojnega organa ugotovi, da 
zaradi zdravstvenega stanja ni več sposoben za opravljanje 
funkcije. 
Ministrstvo za pravosodje in upravo meni, da dejstva, nave- 
dena v točki I. II. ne predstavljajo nobenega od razlogov za 
predčasno razrešitev, ki jih določa veljavni zakon. Kazenski 
postopek je po zakonodaji, veljavni v Republiki Sloveniji, 
javen. Niti zakon o kazenskem postopku niti kakšen drug 
zakon ne vsebuje določbe, po kateri obdolženec ne bi smel 
biti obveščen, da je zoper njega uveden kazenski postopek. 
Po mnenju tega ministrstva tudi ni bila kršena določba III. 
člena konvencije o nezastaranju vojnih zločinov in zločinov 
zoper človeštvo (Uradni list SFRJ, Mednarodne pogodbe, 
štev. 50/70), saj se ta določba nanaša na državo podpisnico, 
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■ kateri se nahaja oseba, ki bi jo bilo treba izročiti zaradi 
;ojenja o dejanjih, ki so predmet konvencije in ne na državo 
jodpisnico, v kateri naj bi potekalo sojenje. Glede na stanje 
cazenskih zadev zoper obdolžence, katerim je bilo name- 
ljeno obvestilo Javnega tožilstva Republike Slovenije, so po 
našem mnenju izgledi, da bi lahko zahtevali izročitev teh oseb 
jo mednarodnem pravu, minimalni in mogoče sklepati, da bi 
Obravnava obvestila vplivala na uspešnost kazenskega pre- 
gona. Obvestil torej ni mogoče obravnavati kot hujšo kršitev 

[jolžnosti javnega tožilca, pa tudi ne kot postopanje 
f/ nasprotju s politiko, ki je začrtana v splošnih aktih Skupš- 

čine Republike Slovenije. 
pisanje republiškega javnega tožilca o zgodovinskih dogod- 
<ih na ozemlju Republike Slovenije v času druge svetovne 
/ojne, navedeno v točki II., je po našem mnenju osebni pogled 
g. Antona Drobniča, katerega ima po veljavni ustavi in zako- 
nih pravico javno izražati. Osebnega pogleda nosilca pravo- 
sodne funkcije na javne zadeve, bodisi aktualne bodisi zgodo- 
vinske, po zadnji spremembi zakona o javnem tožilstvu, ki 
relja od 24. III. 1990, ni več mogoče obravnavati kot razlog za 
azrešitev, saj je bila s to spremembo moralnopolitična nepri- 
mernost za opravljanje funkcije kot razrešitveni razlog črtana. 

DDGOVOR 
zvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
ia pobudo dr. Leva Krefta, delegata v Družbeno- 
jolitičnem zboru, za proučitev možnosti ust- 
nega opravljanja teoretičnega dela vozniškega 
izpita za nepismene kandidate 

\Ja pobudo delegata Leva Krefta za proučitev možnosti ust- 
nega opravljanja teoretičnega dela vozniškega izpita za voz- 
nike osebnih avtomobilov, ki so nepismeni ali premalo 
oismeni, ki jo je dal na nadaljevanju 19. seje Družbenopolitič- 
nega zbora Skupščine Republike Slovenije 30. maja 1991, 
Ddgovarjamo naslednje: 
Opravljanje vozniških izpitov za voznike motornih vozil je 
jrejeno z Zakonom o temeljih varnosti cestnega prometa (Ur. 
I. SFRJ, št. 50/88, 80/89, 29/90 in 11/91), Zakonom o varnosti 
cestnega prometa (Ur. I. SRS, št. 5/82, 40/84, in 29/86) in 
Pravilnikom o vozniškem izpitu, preizkusu znanja predpisov 
d varnosti cestnega prometa in preverjanju vozniškega znanja 
Ur. I. SRS, št. 3/83) ter navodili republiškega sekretarja za 
notranje zadeve, izdanimi na podlagi 108. člena Zakona o var- 
nosti cestnega prometa. 
zpit iz teoretičnega dela vozniškega izpita je sicer praviloma 
pisen s pomočjo testnih pol, vendar je republiški sekretar za 
notranje zadeve z Navodilom za ocenjevanje na vozniškem 
zpitu z dne 10/12-1976 določil, da v primerih, ko kandidat za 
/oznika ne zna pisati ali ne obvlada jezika, izpraša izpitna 
komisija kandidata ustno. V takih primerih poteka teoretični 
del vozniškega izpita tako, da član izpitne komisije iz testne 
Dole bere oziroma prevaja vprašanja in odgovor, kandidat za 
/oznika pa označuje pravilne odgovore na testni poli. 
Ma podlagi dosedanje prakse menimo, da se na opisan način 
zprašajo vsi kandidati za voznike, ki so nepismeni. Menimo 
aa, da take možnosti opravljanja teoretičnega dela vozni- 
škega izpita ne izkoristi večje število kandidatov, ki sicer so 
jismeni, vendar ne toliko, da bi bili sposobni izpolnjevati 
oisne teste. 
Zato bomo preko občinskih upravnih organov za notranje 
nadeve ponovno opozorili vse avto šole v Republiki Sloveniji, 
.naj s tako možnostjo opravljanja teoretičnega dela vozni- 
škega izpita seznanijo kandidate za voznike. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je pripravil stališče Republiški sekretariat za notranje 
zadeve. 

ODGOVOR 
Ministrstva za pravosodje in upravo na pobudo 
Andreja Magajne, delegata v Družbenopolitič- 
nem zboru, v zvezi z neučinkovitostjo sodišč 

Andrej Magajna, delegat v Družbenopolitičnem zboru je na 
19. seji tega zbora, dne 30. 5.1991 postavil vprašanje, zakaj so 

sodni postopki, v katerih se odloča o družinskih razmerjih, 
dolgotrajni. V zvezi s postavljenim vprašanjem se sklicuje na 
konkretni kazenski postopek. 
Na navedeno vprašanje daje Ministrstvo za pravosodje in 
upravo naslednji odgovor: 
Ustavno načelo o posebnem družbenem varstvu otrok (232. 
člen Ustave SRS in amandma Lili k ustavi SRS ter 235. člen 
Ustave SRS) je podrobneje urejeno predvsem v zakonodaji, ki 
ureja področje družinskih razmerij (zakon o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih, Ur. list SRS, št. 15/76, 1/89, nepravdni 
postopki za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij, Ur. 
list SRS, št. 30/ 86). Za organe, pred katerimi se uveljavljajo in 
varujejo pravice iz teh razmerij - glede na deljeno pristojnost 
na področju družinskih razmerij so to sodišča in centri za 
socialno delo - je izrecno uzakonjena dolžnost upoštevanja 
otrokovih koristi. Glede sodnih postopkov, ki so odvisni od 
vrste razmerja, pravdni, nepravdni ali izvršilni, je uveljavljeno 
načelo hitrosti postopka (6. in 38. člen zakona o nepravdnem 
postopku, 10. člen zakona o pravdnem postopku). Takšne 
določbe nalagajo sodišču dolžnost, da tovrstne zadeve obrav- 
nava kot prednostne. Vendar pa je rešitev konkretnih zadev 
odvisna še od drugih okoliščin, kot pripada zadev, kadrovske 
zasedbe na posameznem sodišču, strokovne zahtevnosti 
zadeve. Zlasti v zadnjem času se pripad na določenih področ- 
jih, predvsem v gospodarskem sodstvu enormno povečuje, 
kar nujno zahteva tudi kadrovske prerazporeditve v okviru 
istega sodišča. Zaradi prevelike obremenitve se povečuje 
fluktuacija sodniškega kadra, to vse pa vpliva na dolžino 
trajanja sodnih postopkov. 
Pri urejanju družinskih razmerij je potrebno upoštevati tudi 
njihovo specifično naravo, kar zahteva, da o teh vprašanjih 
odločajo strokovnjaki različnih profilov. Tudi v zadevah, ki 
spadajo v sodno jurisdikacijo, je sodelovanje sodišča in soci- 
alnovarstvenih institucij nujno, v določenih primerih tudi 
obvezno. V praksi pa je to sodelovanje bolj ali manj zadovo- 
ljivo. 
Glede konkretno postavljenega vprašanja pa pojasnjujemo, 
da v kazenskem postopku sodišče ne odloča neposredno 
o razmerju, v katerem je udeležen otrok, temveč ugotavlja 
storitev kaznivega dejanja in storilcu izreče kazen. Možnosti 
za zaščito otrokovih koristi so v tem postopku zelo omejene. 
Ne glede na navedeno bo Ministrstvo za pravosodje in upravo 
v okviru svojih pristojnosti priporočilo pravosodnim organom, 
naj v primerih, ko gre za hujše ogrožanje otroka, rešujejo 
zadeve prednostno, ob morebitnih pritožbah zaradi poslova- 
nja sodišča v konkretnih primerih pa izvedlo še druge ukrepe, 
za katera je pristojno. 

MNENJE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
o pobudi Marie Pozsonec, delegatke v Družbe- 
nopolitičnem zboru, za znižanje dajatev za spre- 
membo namembnosti pri gradnji stanovanjskih 
hiš in kleti 

O pobudi delegatke Marie Pozsonec za znižanje dajatev za 
spremembo namembnosti pri gradnji stanovanjskih hiš in 
kleti, ki jo je dala na nadaljevanju 19. seje Družbenopolitič- 
nega zbora Skupščine Republike Slovenije 3. junija 1991, 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije meni naslednje: 
Na delegatsko pobudo za znižanje odškodnine za spremembo 
namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov Marie Pozsonec 
je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije že odgovoril 19. 
julija 1990. 
V navedenem odgovoru je bilo poudarjeno, da bodo ta vpra- 
šanja rešena v spremembah in dopolnitvah zakona o kmetij- 
skih zemljiščih, ki naj bi ga Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije predložil Skupščini Republike Slovenije v obrav- 
navo še v letu 1990. Zaradi veliko nalog, povezanih z osamo- 
svajanjem Republike Slovenije, in drugih nalog Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ni uspelo v predvidenem 
roku pripraviti ustreznih sprememb in dopolnitev zakona 
o kmetijskih zemljiščih. Zato bo ta zakon pripravljen šele 
v drugem polletju 1991. 
Da pa bi do uveljavitve sprememb in dopolnitev zakona 
o kmetijskih zemljiščih znižali odškodnino zaradi spremembe 
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namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda, pripravlja Ministr- 
stvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano spremembo 
odloka o vrednosti točke, ki je podlaga za izračun odškodnine 
zaradi spremembe namembnosti. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je pripravilo mnenje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano. 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo Marie Pozsonec, delegatke v Družbe- 
nopolitičnem zboru, da se uredi dostava pokoj- 
nin, ki preko Beograda prihajajo iz ZDA  

Delegatka Maria Pozsonec je na 20. seji Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine Republike Slovenije 12. junija 1991 dala 
pobudo, da se uredi dostava pokojnin, ki prihajajo iz ZDA 
preko Beograda v Slovenijo in jih uživalci prejemajo pre- 
pozno, tudi z mesečno zamudo, čeprav so iz ZDA nakazane 
pravočasno. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije odgovarja na- 
slednje: 
Z Združenimi državami Amerike ni sklenjen dvostranski spo- 
razum o socialnem zavarovanju, s katerim bi bil urejen tudi 
način izplačevanja denarnih dajatev upravičencem iz ene 
države v drugo državo. 
Pokojnine iz ZDA se v naši državi izplačujejo po dejanski 
reciprociteti. Naši upravičenci dobivajo ameriško pokojnino 
pretežno preko Poštne hranilnice v Beogradu in beograjskih 
bank. Po informacijah Poštne hranilnice v Beogradu ne pre- 
teče več kot 15 dni od prejema ameriškega nakazila preko 
mednarodne poštne nakaznice do njegove vročitve upravi- 
čencu - prejemniku pokojnine. Pri izplačevanju preko beo- 
grajskih bank pa se dopušča možnost, da v posameznih 
primerih izplačevanje pokojnin kasni zaradi njihove nelikvid- 
nosti oziroma neizvajanja določb Odloka o načinu, kako poo- 
blaščene banke izvršujejo naloge domačih fizičnih oseb za 
plačila z devizami z njihovih deviznih računov in deviznih 
hranilnih vlog. 
Zvezni sekretariat za delo, zdravstvo, vprašanje borcev in 
socialno politiko in Narodna banka Jugoslavije se dogovar- 
jajo za čim hitrejšo ureditev te problematike. 
V Republiškem sekretariatu za delo svetujejo, naj upravičenci 
do ameriških pokojnin odprejo svoje devizne račune pri slo- 
venskih bankah in zaprosijo inštitucije, da jim pokojnine 
nakazujejo na te račune. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je pripravil odgovor Republiški sekretariat za delo. 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do pobude Marie Pozsonec, delegatke v Družbe- 
nopolitičnem zboru, za olajšanje poslovanja 
malim obrtnikom in trgovcem na drobno   

Do pobude delegatke Marie Pozsonec, naj bi malim obrtni- 
kom in trgovcem na drobno olajšali poslovanje, ker se prito- 
žujejo, da imajo tako zapleteno administracijo kot velike 
tovarne in ji niti s srednješolsko izobrazbo niso kos, od njih pa 
pričakujemo v veliki meri rešitev brezposelnosti in razcvet 
dežele, ki jo je dala na nadaljevanju 19. seje Družbenopolitič- 
nega zbora Skupščine Republike Slovenije 3. julija 1991, ima 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije naslednje stališče: 
Vodenje poslovnih knjig in evidenc, na podlagi katerih se 
zasebnikom, ki opravljajo dejavnost in so vpisani v register 
zasebnikov na območju Republike Slovenije, ugotavlja dobi- 
ček (davčna osnova) ureja pravilnik o vodenju poslovnih knjig 
(Ur. I. RS, št. 9/91). Obrtniki oziroma njihova združenja so 
sodelovali že ob pripravi pravilnika. Menili so, da je pravilnik 
dovolj enostaven in da zasebnikom ne bi smel povzročati 
večjih težav pri vodenju knjigovodstva, zlasti še, ker jim je 
prepuščena odločitev, da lahko vodijo svoje poslovne knjige 
po sistemu enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva; sled- 
nje zahteva tudi več knjigovodskega znanja. 

Zato menimo, da se pobuda za poenostavitev administracije 
ne nanaša toliko na ta pravilnik kot na pravilnik, ki ga je 
predpisal zvezni sekretar za finance za obračunavanje davka 
od prometa proizvodov in storitev. S tem v zvezi pa pripomi- 
njamo, da bo predvidoma v juliju 1991 Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije poslal Skupščini Republike Slovenije 
v postopek predlog za izdajo zakona o davku od prometa 
proizvodov in storitev z osnutkom zakona, ki bo nadomestil 
veljavne predpise. Na podlagi tega zakona pa bo izdelan 
pravilnik, ki bo na novo ustrezno uredil potrebne evidence za 
obračunavanje davka od prometa proizvodov in storitev. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je pripravila stališče Republiška uprava za družbene 
prihodke. 

ODGOVOR 
Republiškega sekretariata za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano na pobudo in vprašanje Marie 
Pozsonec, delegatke v Družbenopolitičnem 
zboru, v zvezi z namestitvijo fitopatologa na 
mejnem prehodu v Dolgi vasP  

1 OPOMBAi»Prvl odgovor je bil objavljen v Poročevalcu št. 
17, dne 3. junija 1991 
Odgovor na delegatsko vprašanje oziroma pobudo Marije 
Pozsonec v zvezi z namestitvijo fitokarantenskega inšpektorja 
na mejnem prehodu v Dolgi vaši, smo vam z dopisom št. 001- 
15/91-DU, z dne 22. 5. 1991 že posredovali. Ker delegatka ni 
bila zadovoljna z našim odgovorom ste nas ponovno zaprosili 
za odgovor, ki vam ga posredujemo ne zato, ker delegatka 
z odgovorom ni bila zadovoljna, temveč zato, ker smo na 
podlagi dodatnih informacij prišli do novih dejstev. 
Dolga vas je mednarodni mejni prehod na meji z Madžarsko in 
Republiko Slovenijo, ki spada v sestav Mejne postaje za 
varstvo rastlin Maribor. Prvi odgovor smo vam posredovali na 
podlagi informacije, ki nam jo je ta služba tudi posredovala, 
češ da v zadnjih 15 letih tam ni bilo prometa z rastlinskim 
blagom, ki zapade fitokarantenski kontroli. 
Ker je zadeva o aktiviranju tega mejnega prehoda dobila širšo 
javno obeležje celo v sredstvih javnega obveščanja, smo st 
želeli seznaniti z ozadjem problema. Ugotovili smo, da zaradi 
obmejne fitosanitarne kontrole blaga rastlinskega izvora 
pomurski kmetje ne bi mogli obdelovati v zakup ponujene 
madžarske zemlje. Na samem mejnem prehodu nam je carin- 
ski uslužbenec pojasnil, da tu prometa ni tudi zato, ker ga 
carinska služba zavrača, ker se pregledi ne opravljajo zaradi 
odsotnosti fitokarantenskega inšpektorja. 
Mnenja smo, da ni razlogov, da se na že itak uradno registrira' 
nem prehodu ne bi opravljala fitosanitarna kontrola blage 
rastlinskega izvora, če to praksa zahteva oziroma bo zahte- 
vala. Zato bomo ob prenosu službe iz zvezne na republiške 
pristojnost takoj uredili, da bo prehod usposobljen ze 
tovrstno dejavnost, v začetku morda le s pooblaščenim in 
špektorjem. 

ODGOVOR 
Ministrstva za pravosodje in upravo na pobudo 
Žarka Preglja, delegata v Družbenopolitičnem 
zboru, za ocenitev dela Temeljnega javnega 
tožilstva v Kopru   

V zvezi z delegatovo pobudo g. Žarka Preglja o ocenitvi dele 
Temeljnega javnega tožilca v Kopru, ki ga je podal na 20. sej 
družbenopolitičnega zbora, dne 12. 6. 1991, daje Ministrstvc 
za pravosodje in upravo naslednji odgovor: 
Na podlagi 9. člena zakona o organizaciji in delovnenr 
področju republiških upravnih organov in republiških organi 
zacij (Ur. list RS, št. 27/91) opravlja Ministrstvo za pravosodje 
in upravo zadeve, ki se nanašajo na organizacijo in zagotav 
Ijanje pogojev za delovanje sodišč, javnih tožilstev in drugil" 
pravosodnih organov. 
Zadeve pravosodne uprave, ki jih opravlja Ministrstvo za pra 
vosodje in upravo, so podrobneje razdelane v zakonu o red i 
nih sodiščih (Ur. list SRS, št. 10/77, 4/82, 37/82, 7/86, 41/87, 241 
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88, Ur. list RS, št. 8/90), javno tožilstvo pa je samostojen 
državni organ, katerega delovanje oziroma nadzor nad njim je 
v pristojnosti Skupščine Republike Slovenije in višjih javnih 
tožilstev. 
Javni tožilec Republike Slovenije je za svoje delo in delo 
tožilstva odgovoren Skupščini Republike Slovenije, javni 
tožilci višjih in temeljnih tožilstev pa Skupščini Republike 
Slovenije in višjemu javnemu tožilcu. 
Razrešitev temeljnega javnega tožilca lahko predlaga javni 
tožilec Republike Slovenije oziroma Skupščina Republike 
Slovenije na podlagi mnenja javnega tožilca Republike Slove- 
nije. 
Ker torej menimo, da so naše pristojnosti glede delovanja 
javnih tožilstev bistveno ožje kot pri delovanju sodišč, smo 
delegatsko pobudo g. Preglja posredovali v proučitev jav- 
nemu tožilcu Republike Slovenije. 
Javni tožilec Republike Slovenije je v odgovoru pojasnil potek 
reševanja zadev, glede katerih je bilo Temeljnemu javnemu 
tožilcu v Kopru očitano neažurno delo ter zavlačevanje z zah- 
tevami za uvedbo postopkov, kot sledi: 
1. Ovadba zoper delavce DO Iplas Koper, vložena dne 15. 6. 
1990 
Ovadbo je Temeljno javno tožilstvo v Kopru dne 9. 7. 1990 
poslalo v dopolnitev Upravi za notranje zadeve Koper. 
Naknadno je Temeljno javno tožilstvo v Kopru prejelo dne 12. 
7. 1990 vlogo IO Sindikata Holdinga Iplas Koper, dne 18. 7. 
1990 pobudo družbenega pravobranilca samoupravljanja, 24. 
7.1990 poročilo UNZ Koper, dne 30. 8.1990 pa še ovadbo. Ker 
se je v pregled poslovanja Iplasa vključila tudi SDK podruž- 
nica Koper, je javno tožilstvo zahtevalo, da jim SDK dostavi 
zapisnik o ugotovitvah pregleda. Ko je SDK dne 20. 12. 1990 
dostavila zapisnik, je javno tožilstvo ponovno zahtevalo 
dopolnitev ovadbe pri UNZ Koper. 
Temeljno javno tožilstvo v Kopru je dne 8. 2. 1991 prejelo od 
UNZ Koper celotno zadevo z zbranimi obvestili, temeljni javni 
tožilec pa je že dne 14. 2. 1991 preko Višjega javnega tožilstva 
v Kopru zaprosil Javno tožilstvo Republike Slovenije za 
pravno mnenje v konkretni zadevi. Pravno mnenje mu je bilo 
posredovano dne 6. 3. 1991 zopet preko Višjega javnega 
tožilstva, dne 18. 3. 1991 pa je temeljni javni tožilec vložil 
zahtevo za opravo preiskave. 
2. Ovadba zoper odgovorno osebo v ISTRA-BENZU, vložena 
dne 2. 8. 1990 
Del te ovadbe, ki se je nanašal na podjetje Tobak v Ljubljani, 
je Temeljno javno tožilstvo v Kopru odstopilo Temeljnemu 
javnemu tožilstvu v Ljubljani, za preostali del ovadbe pa je 
začelo zbirati obvestila. Zeleni Pirana so dne 5. 10. 1990 
poslali dopolnitev ovadbe. Temeljno javno tožilstvo v Kopru je 
o zadevi obvestilo Javno tožilstvo Republike Slovenije s poro- 
čilom dne 6. 2. in 12. 2. 1991. po prejemu zahtevanih obvestil 
Da je 27. 3. 1991 zopet zaprosilo za pravno mnenje, ki ga je 
Javno tožilstvo Republike Slovenije posredovalo dne 9. 5. 
1991. V skladu s tem mnenjem je Temeljno javno tožilstvo 
v Kopru dne 22. 5. 1991 vložilo obtožni predlog zoper Istra- 
benz Koper, Radio Koper in Televizijo Koper. 
3. Ovadba zoper odgovorno osebo v Izvršnem svetu Skupš- 
čine občine Koper in odgovorno osebo v Vinokoper, vložena 
dne 7. 12. 1990 

Temeljno javno tožilstvo v Kopru je zaprosilo za spis, ki se 
nanaša na likvidacijo Vinokoper. Po prejemu spisa dne 14. 3. 
1991 in študiju relativno zapletene zadeve je dne 11.3. 1991 
zahtevalo uvedbo preiskave. 
4. Ovadbo zoper odgovorno osebo v podjetju Belvedur-Kme- 
tijstvo je Temeljno javno tožilstvo v Kopru prejelo 4. 2. 1991, 
zahtevo za preiskavo pa je vložilo 26. 2. 1991. 
5. Ovadbo zoper zdravnika Mirka Zdravkoviča je Temeljno 
tožilstvo prejelo 24. 9. 1990, dne 27. 9. 1990 pa že zahtevalo 
opravo preiskave zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe po- 
ložaja. 

Iz gornjega prikaza poslovanja Temeljnega javnega tožilstva 
v Kopru je razvidno, da je do »zavlačevanja« v obravnavanih 
postopkih prišlo izključno zaradi potrebnega zbiranja dodat- 
nih obvestil ter preverjanja navedb v ovadbah, zato se pridru- 
žujemo mnenju Javnega tožilca Republike Slovenije, da 
Temeljnemu javnemu tožilcu v Kopru ni mogoče očitati malo- 
marnosti pri opravljanju njegovega dela. 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do pobude dr. Primoža Toneta Peršaka, dele- 
gata v Družbenopolitičnem zboru, Nika Rainerja, 
delegata v Zboru občin in dr. Primoža Rodeta, 
delegata v Zboru združenega dela, za sprejem 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju 

Delegati dr. Primož Rode, Niko Rainer in Tone Peršak so na 
sejah zborov Skupščine Republike Slovenije 12. junija 1991 
dali pobudo za sprejem zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je do navedene 
pobude sprejel naslednje stališče: 
1. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je Skupščini 
Republike Slovenije že poslal predlog za izdajo zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z osnutkom 
zakona (Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, št. 15/ 
91). Osnutek sprememb in dopolnitev, ki so ga predložili 
delegati Skupščine Republike Slovenije dr. Primož Rode, 
Niko Rainer in Tone Peršak, se v bistvu pokriva z določbami 
poglavja o usklajevanju osnutka zakona, ki ga je predložil 
Izvršni svet. Pri posameznih rešitvah pa so razlike, ki bi, če bi 
bile uveljavljene, lahko povzročile razlike v višini pokojnin, ki 
ne bi bile odvisne od osebnih dohodkov in dopolnjene pokoj- 
ninske dobe upravičencev. Te razlike so naslednje: 
1. 1. V 2. členu osnutka, ki so ga predložili delegati, je 
navedeno, da se pokojnine obvezno usklajujejo vsak mesec 
za porast ali zmanjšanje povprečnih nominalnih osebnih 
dohodkov vseh zaposlenih v republiki. 
Menimo, da je v zakonu nujno način usklajevanja bolj nedvo- 
umno opredeliti, saj ob predloženi določbi ni jasno, od kdaj 
gre upokojencu uskladitev. Upoštevati je namreč treba, da 
uradni statistični podatki o rasti povprečnih osebnih dohod- 
kov kasnijo najmanj za dva meseca. Ob uveljavitvi predložene 
rešitve bi se lahko pokojnine usklajevale le za naprej, brez 
poračunov za mesece od meseca, na katerega se nanaša 
zadnji statistični podatek o porastu povprečnih plač. 
Iz navedenih razlogov je v drugem odstavku 42. člena osnutka 
zakona, ki ga je predložil Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije, eksplicitno določeno, da upokojencem pripada 
usklajena pokojnina od prvega dne meseca, za katerega je 
ugotovljen porast osebnih dohodkov, ki še ni bil upoštevan 
pri prejšnjih uskladitvah pokojnin. Na ta način upokojenci ne 
bi bili prizadeti zaradi kasnitve podatkov o rasti osebnih 
dohodkov. 
1. 2. V 3. členu osnutka, ki so ga predložili delegati, je 
navedeno, da se pokojnine, uveljavljene v tekočem letu, od 1. 
januarja tekočega leta uskladijo za vse uskladitve, za katere 
sta bila upoštevana porast ali zmanjšanje povprečnih osebnih 
dohodkov od meseca januarja tekočega leta. 
Menimo, da bi bili s takšno rešitvijo v obdobjih visoke inflacije 
bistveno oškodovani upokojenci, ki bi na novo uveljavili 
pokojnine. To izhaja iz dejstva, da se osebni dohodki, ki se 
upoštevajo pri izračunu pokojninske osnove valorizirajo po 
ravni povprečnih plač v republiki v obdobju od januarja do 
decembra zadnjega koledarskega leta pred uveljavitvijo 
pokojnine. Pokojnine, odmerjene od na ta način izračunane 
pokojninske osnove, so zato primerljive s povprečnim oseb- 
nim dohodkom za celo zadnje leto pred upokojitvijo. To 
povprečje je med inflacijo bistveno nižje od povprečja za 
december istega leta, glede na katero so bile preostale pokoj- 
nine že usklajene, preden so se pričele usklajevati glede na 
gibanje povprečnih plač v tekočem letu. 
To lahko ponazorimo s položajem, do kakršnega bi prišlo, če 
bi predloženi način usklajevanja novo odmerjenih pokojnin 
veljal že od 1. 1. 1990. leta. Zavarovancu, ki je v najugodnej- 
šem desetletju zavarovanja prejemal osebni dohodek v višini 
povprečne plače na zaposlenega v republiki, bi se v letu 1990 
odmerila pokojnina od pokojninske osnove, ki bi bila enaka 
znesku povprečne plače v republiki za leto 1989 oziroma od 
zneska 1.180,00 din. Za polno pokojninsko dobo bi se pokoj- 
nina odmerila v višini 85% navedene osnove in bi znašala 
1.003,00 din. To pokojnino bi nato po predloženi spremembi 
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zakona valorizirali za vse uskladitve na račun porasta pov- 
prečnih osebnih dohodkov od meseca januarja 1990. leta. Po 
tem načinu bi navedene pokojnine zaostale za pokojninami, 
odmerjenimi za enake osebne dohodke in pokojninsko dobo, 
uveljavljenimi v prejšnjih letih, saj so bile v začetku leta 1990 
povečane za 220% oziroma za toliko, za kolikor je povprečna 
plača v republiki, izplačana za december 1989, presegala 
povprečje plač za obdobje od januarja do decembra 1990. 
Iz navedenih razlogov je v sedanjem 26. b členu zakona 
določeno, da se pokojnina ob uveljavitvi uskladi za odstotek 
porasta starostne pokojnine za polno pokojninsko dobo, 
izplačane za december preteklega leta, glede na povprečje te 
pokojnine za celo preteklo leto in za odstotek uskladitev 
v tekočem letu. Tudi v 43. členu osnutka zakona, ki ga je 
predložil Izvršni svet, je določeno, da se pokojnine, uveljav- 
ljene v tekočem letu, najprej uskladijo po gibanjih osebnih 
dohodkov v mesecu januarju tega leta glede na celotno prejš- 
nje leto. Šele po tej »predindeksaciji« se te pokojnine uskla- 
dijo še za odstotek uskladitev po rasti povprečnih plač v teko- 
čem letu. 
2. Določba 1. člena osnutka, ki so ga predložili delegati, je 
enaka določbi 41. člena osnutka, ki ga je predložil Izvršni svet. 
Menimo, da v sedanjih razmerah ni potrebe, da bi to določbo 
uveljavili po hitrem postopku in jo je primerno sprejemati 
v sklopu postopka za sprejem celotnega zakona o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju. To še zlasti velja, ker že iz 
samega besedila te določbe izhaja, da ne more biti izvedena 
pred začetkom naslednjega srednjeročnega obdobja. S pora- 
stom povprečnih plač v republiki, izplačanih za april 1991, je 
bilo navedeno razmerje že doseženo, zato so se lahko ob 
koncu junija 1991 pokojnine že povečale glede na porast 
povprečnih plač, izplačanih za april. Zato se bodo pokojnine 
tudi v naslednjih mesecih lahko usklajevale glede na porast 
povprečnih osebnih dohodkov. 
Glede na navedeno predlagamo, da se predložene spre- 
membe in dopolnitve obravnavajo kot pripombe in pobude 
k osnutku novega zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, ki je v razpravi. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je pripravil odgovor Republiški sekretariat za delo. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

MNENJE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
o pobudi Iva Daneva, delegata v Zboru združe- 
nega dela, v zvezi s položajem športnikov, ki 
nastopajo v državni reprezentanci Jugoslavije 

Delegat Ivo Daneu je v Zboru združenega dela Skupščine 
Republike Slovenije 12. junija 1991 dal naslednjo pobudo: 

Prosim Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije za 
uradno stališče glede nadaljnih postopkov v zvezi s kandida- 
turo predstavnika Športne zveze Slovenije, ki bi moral prev- 
zeti mesto predsednika Zveze telesno-kulturnih organizacij 
Jugoslavije v roku enega meseca, posebej še glede na bliža- 
jočo osamosvojitev (odcepitev?) Republike Slovenije. 

Vprašanje se nanaša na nemogoči pojožaj velikega števila 
športnikov, ki nastopajo za sedanje državne reprezentance 
Jugoslavije, ker bi z enostransko odločitvijo bili onemogočeni 
v svoji nadaljnji aktivnosti. 

Mnenje Izvršnega sveta je: 
Odbor Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije za 

družbene dejavnosti je 22. januarja 1991 obravnaval vprašanja 
v zvezi s preurejanjem odnosov na področju športa in sprejel 
globalna stališča o tem. Zavzel se je za postopno in spora- 
zumno uveljavljanje sprememb v skladu z naravo športa kot 
celote in posameznih njegovih delov, ki ne bi škodovale 
slovenskemu športu in vrhunskim športnikom. Vsakršna pre- 
uranjena in nepremišljena radikalna prekinitev odnosov 
z osrednjimi športnimi organizacijami v Jugoslaviji bi takoj in 
za daljšo dobro onemogočila nastopanje naših vrhunskih 
športnikov na uradnih mednarodnih športnih tekmovanjih. 
Športni zvezi Slovenije in njenim članicam je bilo predlagano, 
da pripravijo vse potrebno za samostojno vključevanje v med- 
narodne športne asociacije in za nastopanje slovenskih šport- 
nikov oziroma slovenskih reprezentanc v mednarodni športni 
areni. 

Izhajajoč iz navedenih stališč, Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije meni, da bi bilo primerno, da predstavnik 
Športne zveze Slovenije v skladu z vrstnim redom prevzame 
dolžnost predsednika Zveze za telesno kulturo Jugoslavije. 
Tako bi bilo možno aktivno uveljaviti interese Sjovenije glede 
samostojnega delovanja slovenskih nevladnih športnih orga- 
nizacij, njihovega vključevanja v mednarodne športne asoci- 
acije, prehodnega zagotavljanja nastopanja vrhunskih šport- 
nikov v okviru reprezentanc Jugoslavije, kakor tudi glede 
prihodnjega medsebojnega sodelovanja v športnem prostoru 
Jugoslavije. 

Osnovno merilo za prehodno in prihodnje sodelovanje 
mora biti v vsakem primeru spoštovanje interesov vseh part- 
nerjev in njihova enakopravnost, če pa v Zvezi za telesno 
kulturo Jugoslavije, Jugoslovanskem olimpijskem komiteju in 
v jugoslovanskih strokovnih zvezah v prehodnem obdobju ne 
bi bilo mogoče ustrezno uveljavljati interesov Slovenije ter 
strpno in sporazumno razreševati vprašanj športa, bo 
potrebno prekiniti tako sodelovanje ter začeti takoj uveljav- 
ljati pripravljene rešitve. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slo- 
venije je pripravil odgovor Republiški sekretariat za vzgojo 
in izobraževanje ter telesno kulturo. 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 31. julij 1991 

Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela 
bodo obravnavali: 

- predlog zakona o raziskovalni dejavnosti; 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva; 

- predlog za izdajo zakona o davku od prometa proizvodov 
in storitev z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o igrah na srečo. 
Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še pobude, 
predloge in vprašanja delegatov. 

Razširitev dnevnih redov sej 

Vsi trije zbori bodo obravnavali še: 
- predlog zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja. 
Družbenopolitični zbor bo obravnaval še: 
- predlog zakona o razvoju malega gospodarstva in 
— informacijo o stanju v turističnem gospodarstvu. 
Zbor združenega dela bo obravnaval tudi: 
— predlog za izdajo zakona o gostinski dejavnosti z osnut- 

kom zakona; 
- osnutek obrtnega zakona in 
— predlog za izdajo zakona o registraciji dejavnosti zasebni- 

kov z osnutkom zakona. 

Izdajata Skupščina Republike Slovenije in Skupščina SFRJ - V.d. odgovornega urednika: Tanjard^tć'ISov^S^ 
Ljubljana. Šubičeva 4, telefon (061) 217-123 - Glavni in odgovorni urednik Glasila SFRJ. Dragan Ajder urednik uragisa u|oraj. , |2voda 20 d|narjev (brez 

p^tn^ne)-Tema'na^oč^i^'kot ako^ntadja se^ob^un^^vs^ke tri rnere^e.^-Žir^račun: SkupščinaSR Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204- Naročninske zadeve: telefon 
(061) 217-123 (215)        '   
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