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PREDLOG ZAKONA o lastninskem preoblikovanju podjetij 

Predlog zakona o LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU PODJETIJ 

- ESA 593 

Vlada Republike Slovenije je na 25. seji 12.10.1992 skupaj 
s poslanci zborov Skupščine Republike Slovenije Jankom 
Deželakom, Emilom-Milanom Pintarjem, Miletom Šetin- 
cem in Angelco Žerovnik določila besedilo: 

PREDLOGA ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVA- 
NJU PODJETIJ, 

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

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 
nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles 
sodelovala: 

dr. Davorin KRAČUN, član Vlade Republike Slovenije in 
minister za planiranje, 
mag. Anton ROP, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Zavodu Republike Slovenije za makroekonomske ana- 
lize in razvoj. 

Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij bosta 
obravnavali Komisiji za preobrazbo družbene in zadružne 
lastnine kot matično delovno telo in Zakonodajno-pravna 
komisija. 

Za obravnavo predloga zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in 
Zbor združenega dela. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon ureja lastninsko preoblikovanje podjetij z družbe- 
nim kapitalom v podjetja z znanimi lastniki. t 

2. člen 

Ta zakon se ne uporablja za: 

- podjetja oziroma druge pravne osebe, ki opravljajo dejav- 
nosti posebnega družbenega pomena oziroma gospodarske 
javne službe, urejene z zakonom, 

- banke in zavarovalnice, 

- podjetja, katerih dejavnost je prirejanje iger na srečo, 

- podjetja, ki se preoblikujejo po zakonu o zadrugah (Uradni 
list RS, št. 13/92), 

- podjetja, ki se preoblikujejo po zakonu o gozdovih, 

- podjetja v stečajnem postopku od pravnomočnosti sklepa 
o začetku stečajnega postopka dalje. 

Če tako določi posebni zakon, se ta zakon uporablja tudi za 
preoblikovanje podjetij in organizacij iz prejšnjega odstavka 
tega člena. 

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 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 ter obveznostmi do 
upravičencev iz 9. člena tega zakona. Družbeni kapital so tudi 
trajne vloge, navadne in prednostne delnice ali deleži, ki ne 
pripadajo nobeni pravni ali fizični osebi. 

4. člen 

Družbeni kapital, ki je osnova za preoblikovanje podjetij po 
tem zakonu, se ugotovi z otvoritveno bilanco po metodologiji, 
ki jo predpiše Vlada republike Slovenije. 

Z metodologijo iz prejšnjega odstavka se zagotovi realno 
vrednotenje posameznih bistvenih postavk iz bilance stanja: 
zemljišča, gradbeni objekti, oprema, nematerialne naložbe, 
zaloge, terjatve in obveznosti ter izključitev različnih fiktivnih 
postavk iz bilance stanja. 

Podjetje lahko pripravi otvoritveno bilanco tudi na podlagi 
cenitve po metodi neto vrednosti sredstev s strani pooblašče- 
nih ocenjevalcev. 

5. člen 

Pred ugotovitvijo družbenega kapitala podjetje izloči iz sred- 
stev podjetja kmetijska zemljišča in gozdove, ki se v skladu 
s posebnim zakonom prenesejo v last Republike Slovenije in 
v upravljanje Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije. 

Podjetje lahko nadaljuje z uporabo in upravljanjem kmetijskih 
zemljišč in gozdov, če jih obdeluje oziroma izkorišča samo in 
za njih skrbi kot dober gospodar, do izdaje pravnomočne 
odločbe o denacionalizaciji oziroma do podelitve koncesije 
ali sklenitve zakupne pogodbe v skladu z zakonom. 

Pravico do zakupa oziroma podelitve koncesije imajo 
podjetja, ki kmetijska zemljišča obdelujejo oziroma gozdove 
izkoriščajo sama v skladu s predpisi. 
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Uporaba zakonskih določb 

6. 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 preoblikuje 
v tako družbo. 

7. člen 

Ta zakon se uporablja za vsa podjetja, ki so registrirana na 
območju Republike Slovenije. 

8. člen 

Vsako lastninsko preoblikovanje podjetja po tem zakonu se 
vpiše v sodni register. Listina, ki je podlaga za vpis lastnin- 
skega preoblikovanja podjetja v sodni register, mora imeti 
sestavine akta o ustanovitvi družbe, v katero se podjetje 
preoblikuje. 

II. ZAVAROVANJE PRAVIC BIVŠIH LASTNIKOV 
IN NJIHOVIH DEDIČEV 

9. člen 

S tem zakonom se ureja zavarovanje zahtevkov za vračanje 
premoženja v procesih lastninskega preoblikovanja podjetij, 
ki jih v skladu s predpisi o denacionalizaciji, predpisi o zadru- 
gah in drugimi predisi, ki urejajo vračanje premoženja (v 
nadaljnjem besedilu: predpisi o vračanju premoženja) uve- 
ljavljajo upravičenci po teh predpisih (v nadaljnjem besedilu: 
upravičenci) do podjetij, ki se preoblikujejo po tem zakonu ali/ 
in njihovih sredstev. 

Določbe tega zakona ne posegajo v druge pravice upravičen- 
cev do vrnitve premoženja v skladu s predpisi o vračanju 
premoženja. 

10. člen 

Predlog za izdajo začasne odredbe o zavarovanju zahtevka 
v procesih lastninskega preoblikovanja podjetij vloži upravi- 
čenec pri pristojnem organu, ki je po predpisih o vračanju 
premoženja pristojen za odločanje na prvi stopnji ( v nadalj- 
njem besedilu: pristojni organ). 

11. člen 

Predlog za izdajo začasne odredbe vloži upravičenec pri 
pristojnem organu najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi 
tega zakona. Pristojni organ mora o vložitvi predloga nemu- 
doma obvestiti podjetje in Agencijo Republike Slovenije za 
privatizacijo (v nadaljnjem besedilu: Agencija). Pristojni 
organ mora začasno odredbo nemudoma izdati in jo vročiti 
upravičencu, Agenciji in podjetju, najkasneje v dveh mesecih 
od vložitve predloga. 

Pritožba zoper začasno odredbo ne zadrži izvršitve zavarova- 
nja po 13. in 14. členu tega zakona. 

12. člen 

Z začasno odredbo lahko pristojni organ odredi, če je dejan- 
ska in pravna podlaga predloga po vsebini in obsegu verjetno 
izkazana, da se podjetju ali lastniku podjetja prepove razpola- 
ganje s stvarmi, ki so predmet zavarovanja ter prepove delno 
ali popolno lastninsko preoblikovanje podjetja. 

13. člen 

Na podlagi začasne odredbe mora podjetje stvari, ki so pred- 
met začasne odredbe, popisati in izločiti iz lastninskega preo- 
blikovanja ter jih uporabljati kot dober gospodar. 

če je zahtevek za denacionalizacijo z odločbo o denacionali- 
zaciji v celoti ali delno zavrnjen, organ, pristojen za odločanje, 
z isto odločbo odloči, da stvari v zavrnjenem delu zahtevka 

postanejo last Sklada Republike Slovenije za razvoj (v nadalj- 
njem besedilu: Sklad). 

Sklad je dolžan v treh mesecih od pravnomočnosti odločbe 
predlagati sodišču, da stvari iz prejšnjega odstavka proda na 
javni dražbi po predpisih o izvršilnem postopku. Podjetje, iz 
katerega so bile stvari izločene, ima pod enakimi pogoji 
prednostno pravico nakupa. Če znaša kupnina več kot 1 mio 
ECU, je Sklad dolžan kupnino prenesti na sklade po 21. členu 
tega zakona. 

14. člen 

Kadar se začasna odredba glasi na zavarovanje lastninskega 
deleža na družbenem kapitalu podjetja, podjetje ob lastnin- 
skem preoblikovanju izda in prenese na Sklad navadne del- 
nice iz drugega odstavka 21. člena tega zakona v višini, ki je 
določena z začasno odredbo, v sorazmerju , z vrednostjo 
podjetja po otvoritveni bilanci. 

Po pravnomočni odločbi o denacionalizaciji Sklad delnice 
v višini ugodenega zahtevka prenese na upravičenca. Če je 
zahtevek s pravnomočno odločbo o denacionalizaciji v celoti 
ali delno zavrnjen, mora Sklad delnice v višini zavrnjenega 
dela prenesti na sklade, na način in v razmerjih iz 21. člena 
tega zakona, če njihova vrednost presega polovico vrednosti 
delnic podjetja po otvoritveni bilanci. 

Če se v postopku denacionalizacije po izdaji začasne odredbe 
upravičenec odpove vračilu v delnicah ali deležu na družbe- 
nem kapitalu podjetja po 40. členu zakona o denacionalizaciji 
(Uradni list RS, št. 27/91-1), organ, pristojen za odločanje, 
z odločbo o denacionalizaciji tudi odloči, da mora Sklad 
povrniti Slovenskemu odškodninskemu skladu (v nadaljnjem 
besedilu: Odškodninski sklad) vrednost kupnine oziroma del- 
nic, ki ustreza vrednosti obveznic Odškodninskega sklada, ki 
jih je Odškodninski sklad na podlagi odločbe o denacionaliza- 
ciji izdal upravičencu. 

15. člen 
Do odločitve pristojnega organa iz 10.in 11. člena tega zakona 
se podjetje ne more lastninsko preoblikovati po tem zakonu, 
razen če se z upravičencem pisno sporazume o izločitvi 
sredstev ali/in prenosu delnic na Sklad po prvem odstavku 13. 
člena tega zakona. 

Če upravičenec v roku iz 11. člena tega zakona ni vložil 
predloga za izdajo začasne odredbe po 10. členu tega zakona, 
se lahko podjetje lastninsko preoblikuje v skladu z zakonom. 
V tem primeru pripada upravičencu le odškodnina v obliki 
obveznic Odškodninskega sklada ali delnic v lasti Republike 
Slovenije. 

III. LASTNINSKO PREOBLIKOVANJE PODJETJA 

16. člen 
Lastninsko preoblikovanje podjetja po tem zakonu (v nadalj- 
njem besedilu: preoblikovanje podjetja) pomeni spremembo 
podjetja z družbenim kapitalom v podjetje z znanimi lastniki 
na celotnem trajnem kapitalu preoblikovanega podjetja. 

Podjetje izda delnice na podlagi vrednosti iz otvoritvene bi- 
lance. 

Stroške postopkov preoblikovanja nosi podjetje, če ni 
s pogodbo o prodaji podjetja določeno drugače. 

17. člen 

Načini preoblikovanja podjetij po tem zakonu so: 

- prenos navadnih delnic na sklade iz 21. člena tega zakona, 

- interna razdelitev delnic, 

- notranji odkup delnic, 

- prodaja delnic podjetja, 
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- prodaja vseh sredstev podjetja, 

- preoblikovanje podjetja z večanjem lastniškega kapitala, 

- prenos delnic na Sklad. 

18. člen 

Podjetje izbere način ali kombinacijo načinov preoblikovanja 
v skladu s tem zakonom. 

Podjetje izvede preoblikovanje po programu preoblikovanja, 
ki ga sprejme organ upravljanja podjetja in ga predloži v odo- 
britev Agenciji. Agencija lahko v roku 30 dni po prejemu 
program pisno zavrne, če ugotovi, da program ni ustrezen ali 
izbrani način ali kombinacija načinov ni v skladu s tem zako- 
nom. Šteje se, da je Agencija program odobrila, če ga ne 
zavrne v roku 30 dni po prejemu. 

Program preoblikovanja vsebuje predvsem: opis načinov pre- 
oblikovanja oziroma njihovo kombinacijo, predhodno 
finančno in organizacijsko prestrukturiranje podjetja, predvi- 
den način prodaje podjetja (javno zbiranje ponudb za nakup 
delnic ali sredstev, javno vpisovanje delnic, javna dražba 
delnic ali sredstev, neposredna prodaja in drugo) in merila za 
izbor ponudnikov. 

Natančnejša navodila za pripravo programa preoblikovanja in 
za izvedbo posameznih načinov preoblikovanja po tem 
zakonu izda Agencija v roku 60 dni od uveljavitve tega 
zakona. 

S programom preoblikovanja mora organ upravljanja podjetja 
pisno seznaniti zaposlene delavce, upnike, do katerih ima 
dolgoročne obveznosti ter upravičence, ki so zavarovali svoje 
zahtevke v skladu s tem zakonom. 

Z vsebino odobrenega programa preoblikovanja mora 
podjetje seznaniti javnost z objavo v Uradnem listu Republike 
Slovenije najkasneje v roku 30 dni do odobritvi. 

19. člen 

Podjetje izvede preoblikovanje v skladu s sprejetim progra- 
mom preoblikovanja najkasneje v roku 12 mesecev po uvelja- 
vitvi tega zakona. 

Preoblikovanje je izvedeno z dnem vpisa v sodni register. 

Pred vpisom v sodni register mora podjetje pridobiti soglasje 
Agencije. Zahtevi za soglasje mora podjetje predložiti doku- 
mentacijo, ki jo po predhodnem soglasju Vlade Republike 
Slovenije predpiše Agencija v roku 60 dni od uveljavitve tega 
zakona. 

Agencija izda pisno soglasje k preoblikovanju ali zavrne nje- 
govo izdajo v roku 30 dni od prejema popolne vloge. 

Če vrednost delnic podjetja, ki se prodaja tujemu kupcu, 
presega 10 mio ECU, prodajo na predlog Agencije odobri 
Vlada Republike Slovenije na podlagi strategije Republike 
Slovenije do tujih vlaganj. 

Če podjetje ne izvede preoblikovanja v roku iz prvega 
odstavka tega člena, pristojnosti glede izbire in izvedbe 
postopka preoblikovanja po tem zakonu preidejo na Agen- 
cijo. 

20. člen 

Podjetja iz 3. člena tega zakona in podjetja, ki so v večinski 
lasti teh pojetij , lahko sodelujejo procesih preoblikovanja 
drugih podjetij po tem zakonu le po predhodnem soglasju 
Agencije. 

Prenos navadnih delnic na sklade 

21. člen 

Podjetje izda za družbeni kapital navadne delnice in z njimi 
prenese: 

- 10% družbenega kapitala na Kapitalski sklad pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: 
Pokojninski sklad), 

- 10% družbenega kapitala na Odškodninski sklad, 

- 20% družbenega kapitala na Sklad z namenom nadaljne 
razdelitve pooblaščenim investicijskim družbam. 

Navadne delnice po tem členu: 

- dajejo pravico do upravljanja, tako da vsaka delnica nosi en 
glas, 

- dajejo sorazmerno pravico do dividende, 

- se glasijo na ime, 

- so prenosljive, 

- imajo nominalno vrednost, ki je mnogokratnik števila 10, 

- dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjetja pravico do poplačila 
sorazmernega dela iz stečajne oziroma likvidacijske mase. 

V primeru, da se podjetje v roku, določenem v tem zakonu, 
proda v celoti po 25. ali 26. členu tega zakona. Sklad prenese 
10% kupnine Pokojninskemu skladu in 10% kupnine Odškod- 
ninskemu skladu, 20% kupnine pa pooblaščenim investicij- 
skim družbam. 

V primeru delne prodaje podjetja ali kombinacije načinov 
preoblikovanja morata podjetje oziroma Sklad prenesti 
navadne delnice oziroma kupnino na sklade v razmerjih iz 
prvega odstavka tega člena. 

Interna razdelitev delnic 

22. člen 

Podjetje zaposlenim in upokojenim delavcem podjetja lahko 
razdeli navadne delnice za največ 20% vrednosti družbenega 
kapitala po otvoritveni bilanci. 

Delnice iz prvega odstavka tega člena se glasijo na ime in so 
neprenosljive dve leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem. 

Preostanek delnic do 20% vrednosti družbenega kapitala iz 
prvega odstavka tega člena, ki niso bile razdeljene, podjetje 
prenese na Sklad, ki jih razdeli in prenese na sklade v razmer- 
jih iz prvega odstavka 21. člena tega zakona. 

Pravico do delnic po prvem odstavku tega člena imajo tudi 
zaposleni v družbah, ki so na podlagi navadnih delnic v večin- 
ski lasti podjetja, ki razdeli delnice po tem členu. 

Podjetje razdeli delnice zaposlenim v zameno za lastniške 
certifikate iz 30. člena tega zakona. 

Če zaposleni predložijo podjetju lastniške certifikate v vred- 
nosti, ki presega 20% vrednosti družbenega kapitala po otvo- 
ritveni bilanci, se presežni certifikati lahko uporabijo za delav- 
ski odkup. 

Notranji odkup delnic 

23. člen 

Pravico do nakupa delnic po drugem odstavku 24. člena tega 
zakona imajo vsi zaposleni in upokojeni delavci podjetja. 
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Pravico do delnic nakupa po drugem odstavku 24. člena tega 
zakona imajo tudi zaposleni in upokojeni delavci v družbah 
s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na podlagi navadnih 
delnic v večinski lasti podjetja, ki se preoblikuje z notranjim 
odkupom delnic podjetja. 

Odkup delnic v korist upravičencem iz tega člena izvede 
podjetje. 

24. člen 

Pri notranjem odkupu delnic podjetje najprej prenese delnice 
na sklade iz 21. členu in opravi interno razdelitev delnic po 22. 
členu tega zakona. 

Podjetje za družbeni kapital, ki ga predvidi v programu notra- 
njega odkupa prenese na Sklad navadne delnice. Podjetje 
mora takoj odkupiti od Sklada 20% po tem odstavku prenese- 
nih delnic. Vrednost delnic v programu notranjega odkupa se 
določi na podlagi vrednosti iz otvoritvene bilance ali na pod- 
lagi cenitve po metodi neto vrednosti sredstev. Pri odkupu 
mora sodelovati več kot tretjina zaposlenih v podjetju. 

V naslednjih štirih letih mora podjetje od Sklada odkupiti 
vsako leto najmanj eno četrtino delnic iz prejšnjega odstavka 
tega člena po njihovi nominalni vrednosti, revalorizirani 
z indeksom drobnoprodajnih cen do dneva vplačila kupnine 
Skladu. Delnice odkupi podjetje v korist zaposlenih delavcev 
iz dela dobička, ki pripada zaposlenim, iz plač in drugih 
sredstev zaposlenih delavcev, ki jih ti vložijo v podjetje. Za 
vrednost dobička, ki pripada Skladu nad 2% vrednosti divi- 
dende, Sklad zniža ceno delnic, ki jih podjetje po programu 
odkupi to leto. 

Za neodkupljene delnice iz prejšnjega odstavka tega člena 
Sklad ne uveljavlja glasovalne pravice, razen pri odločitvah 
o razdelitvi, pripojitvi, spojitvi in prenehanju podjetja, pri 
povečanju in zmanjševanju kapitala ter pri prodaji, vlaganju 
ali zakupu znatnega dela sredstev. 

Če podjetje v tekočem letu ne odkupi delnic v skladu s progra- 
mom notranjega odkupa, lahko Sklad uveljavi polne glaso- 
valne pravice in z delnicami prosto razpolaga. 

Vplačila delnic po drugem odstavku tega člena 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 za 
delnice, če se organ upravljanja podjetja s tem strinja in če se 
tako odloči imetnik vrednostnega papirja. 

Upravičenci vplačujejo delnice v podjetju. 

Podjetje kupnino v gotovini nakaže Skladu pred vpisom preo- 
blikovanja v sodni register. Potrdilo o vplačilu Skladu je pogoj 
za vpis preoblikovanja v sodni register. 

» 
Podjetje za nakup navadnih delnic zaposlenim ne sme dajati 
kreditov ali kakršnihkoli jamstev. 

Proda|a delnic podjetja 

25. člen 

Kadar se prodaja podjetja opravi kot celotna ali delna prodaja 
delnic podjetja domačim ali tujim osebam, se prodaja opravi 
na podlagi javnega razpisa z zbiranjem ponudb, z javno pro- 
dajo delnic ali na javni dražbi, na podlagi vrednosti iz otvori- 
tvene bilance ali ocenjene vrednosti podjetja. Pod enakimi 
pogoji imajo predkupno pravico državljani Republike Slove- 
nije. 

Pogodbo o prodaji sklene Sklad potem, ko podjetje nanj 
prenese navadne delnice iz 21. člena tega zakona. Kupnina 
pripada Skladu. 

Prodaja vseh sredstev podjetja 

26. člen 

Kadar se prodaja opravi kot prodaja vseh sredstev, pogodbo 
sklene Sklad, na katerega podjetje pred tem prenese celotni 
družbeni kapital podjetja. Kupnina pripada Skladu. Podjetje 
preneha z dnem, določenim s prodajno pogodbo in se izbriše 
iz sodnega registra. Vse obveznosti podjetja prevzame Sklad. 

Z dnem prenehanja podjetja nastopijo za delavce podjetja 
enake pravne posledice kot po začetku stečajnega postopka. 
S prodajno pogodbo se lahko določijo pravice delavcev, da se 
zaposlijo pri kupcu ali drugje, ter druge pravice. 

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

Kadar se prodaja podjetja opravi kot prodaja vseh sredstev, 
podjetju ni potrebno pripraviti otvoritvene bilance po 4. členu 
tega zakona. 

Preoblikovanje podjetja z večanjem lastniškega kapitala 

27. člen 

Podjetje se lahko preoblikuje z večanjem lastniškega kapitala 
na podlagi otvoritvene bilance oziroma po ocenjeni vrednosti 
podjetja. 

Načini vplačil delnic pri tem načinu preoblikovanja 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 za 
delnice, če se organ upravljanja podjetja s tem strinja in če 
tako odloči imetnik vrednostnega papirja, 

- zamenjava obveznosti podjetja za delnice , če se s tem 
strinjata organ upravljanja in upnik, 

- z vplačili v obliki stvari in pravic po ocenjeni vrednosti. 

Kupci vplačujejo kupnino podjetju. 

Podjetje za preoblikovanje po tem načinu ne sme dajati kredi- 
tov ali kakršnihkoli jamstev. 

Prenos delnic na Sklad Republike Slovenije za razvoj 

28. člen 

Podjetje delnice, ki so preostale, potem ko je opravilo pre- 
nose, razdelitev delnic in prodaje po določilih 21., 22., 24. in 
25. člena tega zakona, lahko prenese na Sklad, kot prednostne 
delnice ali kot navadne delnice po tem zakonu. O vrsti delnic, 
ki jih prenese na Sklad, odloča organ upravljanja podjetja. 

29. člen 
Prednostna delnica: 

- se glasi na ime Sklada, 

- je kumulativna, 

- daje prednostno pravico do fiksne dividende v višini 2% 
letno pred izplačilom dividend na navadne delnice. 
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- je participativna (če dividenda navadne delnice presega 
fiksno dividendo, daje participativna prednostna delnica 
enako dividendo kot navadna delnica),- ima nominalno vred- 
nosti, ki je mnogokratnik števila 10, 

- daje glasovalno pravico sorazmerno deležu v kapitalu 
podjetja pri odločitvah o razdelitvi, pripojitvi, spojitvi in prene- 
hanju podjetja, pri povečanju in zmanjševanju kapitala, in pri 
prodaji, vlaganju ali zakupu znatnega dela sredstev, ne daje 
pa pri teh vprašanjih pravice do predlaganja; pri drugih vpra- 
šanjih ne daje glasovalne pravice, 

- daje ob stečaju ali likvidaciji pravico do sorazmernega 
poplačila pred poplačilom navadnim delničarjem. 

Podjetje ima pri odkupu prednostnih ali navadnih delnic, 
prenešenih na Sklad po 28. členu tega zakona, predkupno 
pravico, ki jo lahko uveljavlja v roku 45 dni po prejemu 
obvestila o eventualni prodaji. Tako odkupljene delnice se 
v tem primeru umaknejo in razveljavijo. 

IV. LASTNIŠKI CERTIFIKATI 

30. člen 
Za brezplačno razdelitev dela družbenega kapitala podjetij se 
državljanom Republike Slovenije , ki dosežejo do vključno 31. 
12. 1992 starost 18 let, izdajo lastniški certifikati. 

Lastniški certifikat lahko imetnik uporabi za: 

- za pridobitev delnic ali deležev v podjetju, kjer je ali je bil 
zaposlen, v okviru interne razdelitve delnic (22. člen zakona), 

- za pridobitev delnic pooblaščenih investicijskih družb (35. 
člen zakona), 

- nakup delnic podjetij, ki se preoblikujejo z javno prodajo 
delnic, 

- nakup delnic ali drugega premoženja Republike Slovenije 
ter podjetij v njeni lasti, ki se ponudijo javnosti v odkup za 
lastniške certifikate. 

Lastniške certifikate izda Republika Slovenija v skupni vred- 
nosti do 40% vrednosti celotnega družbenega kapitala podje- 
tij v Republiki Sloveniji. Lastniški certifikat se izda v nominalni 
vrednosti 300.000 tolarjev In je neprenosljiv ter se glasi na 
ime. 

Podrobnejša navodila glede izdaje, razdelitve lastniških certi- 
fikatov državljanom in njihove uporabe predpiše Vlada Repu- 
blike Slovenije. 

V. SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ 

31. člen 
Sklad Republike Slovenije za razvoj v skladu s tem zakonom 
upravlja in razpolaga z delnicami in drugimi vrednostnimi 
papirji, ki jih pridobi v postopkih preoblikovanja. 

Pristojnosti, pravice, obveznosti in odgovornosti Sklada se 
uredijo s posebnim zakonom. 

32. člen 

Likvidna oziroma denarna sredstva in prihodke iz upravljanja 
z vrednostnimi papirji, ki jih Sklad pridobi v postopkih preo- 
blikovanja po tem zakonu, se uporabijo v skladu s posebnim 
zakonom za sanacijo podjetij in gospodarstva ter bank, za 
spodbujanje in kreditiranje izvoza, za tehnološke in razvojne 
projekte in ekološke investicije, za razvoj malega gospodar- 
stva ter za investicije v javni sektor gospodarstva. 

VI. POOBLAŠČENE INVESTICIJSKE DRUŽBE 

33. člen 
Pooblaščene investicijske družbe so delniške družbe, urejene 
s posebnim zakonom. 

34. član 

Sklad delnice podjetij, pridobljene po 21. členu in tretjem 
odstavku 22. člena tega zakona, prenese pooblaščenim inve- 
sticijskim družbam v skladu s tem zakonom in predpisi, ki 
urejajo te družbe, najkasneje v treh mesecih po ustanovitvi 
teh družb. 

35. člen 

Pooblaščene investicijske družbe na podlagi vrednosti preje- 
tega premoženja izdajo delnice ter jih razdelijo državljanom 
v zameno za lastniške certifikate. Nerazdeljene delnice poo- 
blaščenih investicijskih družb ostanejo v lasti Republike Slo- 
venije. 

Podrobnejša navodila za izvedbo brezplačne razdelitve delnic 
pooblaščenih investicijskih družb državljanom Republike Slo- 
venije predpiše Agencija. 

VII. AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRIVATIZACIJO 

36. člen 

Agencija Republike Slovenije za privatizacijo opravlja stro- 
kovne in tehnične posle v procesih lastninskega preoblikova- 
nja podjetij ter izvaja javna pooblastila v skladu z zakonom. 

Pristojnosti, pravice, obveznosti in odgovornosti Agencije 
ureja poseben zakon. 

Odločbe, ki jih izda Agencija v postopkih preoblikovanja, so 
dokončne. Zoper njih je možen upravni spor. 

37. člen 

Vrednost podjetja ocenjujejo posamezniki ali organizacije, ki 
jim Agencija izda licenco (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni 
ocenjevalci). 

Agencija predpisuje pogoje in postopek za pridobitev licence 
za ocenjevanje vrednosti podjetij. 

Ocena vrednosti podjetij mora biti v skladu s standardi in 
načeli ocenjevanja vrednosti podjetij, ki jih predpiše Agencija. 

VIII. SLOVENSKI ODŠKODNINSKI SKLAD 

38. člen 

Slovenski odškodninski sklad, ustanovljen s posebnim zako- 
nom, pridobi 10% vrednosti posameznega podjetja v delnicah 
ali v kupnini v skladu z 21. členom tega zakona. Druge vire 
sredstev, organiziranost, pristojnosti, pravice in obveznosti 
Odškodninskega sklada se uredijo s tem posebnim zakonom. 

IX. KAPITALSKI SKLAD POKOJNINSKEGA 
IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 

39. člen 

Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
ustanovljen s posebnim zakonom, pridobi 10% vrednosti 
posameznega podjetja v delnicah ali v kupnini v skladu z 21. 
členom tega zakona. Druge vire sredstev, organiziranost, pri- 
stojnosti, pravice in obveznosti Pokojninskega sklada ureja 
poseben zakon. 

X. LIKVIDACIJA IN STEČAJ 

40. 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. 
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XI. PREOBLIKOVANJE PODJETIJ S TUJIM KAPITALOM 

41. člen 

Podjetja, ki poslujejo s tujim kapitalom kot podjetja v mešani 
lastnini, se preoblikujejo po sporazumu s tujcem, vendar 
najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona. Če do 
sporazuma v tem roku ne pride, pristojnosti glede izbire in 
izvedbe postopka preoblikovanja po tem zakonu preidejo na 
Agencijo. 

XII. KAZENSKE DOLOČBE 

42. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 400.000 SIT se kaznuje za gospo- 
darski prestopek podjetje: 

- če v nasprotju s prvim odstavkom 13. člena tega zakona na 
podlagi začasne odredbe ne popiše in ne izloči sredstva in 
nepremičnine, 

- če v nasprotju s prvim odstavkom 14. člena tega zakona na 
podlagi začasne odredbe ne prenese na Sklad navadnih 
delnic, 

- če v nasprotju z 21. členom tega zakona ne izda in ne 
prenese na Odškodninski sklad, na Pokojninski sklad in na 
Sklad z zakonom določenih odstotkov navadnih delnic, 

- če v nasprotju z osmim odstavkom 24. člena tega zakona ne 
nakaže kupnine Skladu pred vpisom preoblikovanja v sodni 
register, 

- če v nasprotju s 28. členom tega zakona ob preoblikovanju 
,ne prenese na Sklad prednostnih oziroma navadnih delnic, 

- če ima večinski družbeni kapital in v nasprotju z drugim 
odstavkom 43. člena tega zakona brez soglasja Agencije 
kakorkoli razpolaga s sredstvi večje vrednosti, kadar to pre- 
sega okvir rednega poslovanja podjetja, 

- če v nasprotju s prvim odstavkom 44. člena tega zakona ne 
uskladi lastninskih razmerij s tem zakonom, 

- če v nasprotju s petim odstavkom 48. člena tega zakona ne 
izroči revizijskemu organu poročila s prikazom postopkov ter 
dokumentov o izvedenih postopkih lastninskega preoblikova- 
nja. 

Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se za gospodarski 
prestopek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgo- 
vorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje po tem členu. 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

43. člen 

Dokler se podjetje z večinskim družbenim kapitalom ne preo- 
blikuje v skladu s tem zakonom, lahko samo s predhodnim 
soglasjem Agencije prodaja, vlaga ali kakorkoli razpolaga 
s sredstvi večje vrednosti, če to presega okvir rednega poslo- 
vanja podjetja. 

• 
šteje se, da so sredstva večje vrednosti, če ena ali več manjših 
transakcij v obračunskem letu presega vrednost 100.000 ECU 
ali 10% knjižne vrednosti družbenega kapitala podjetja. 

44. 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 
v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona in pred pričet- 
kom preoblikovanja po tem zakonu pripraviti program uskla- 
ditve lastninskih razmerij s tem zakonom glede popustov, 
načina izvedenih vplačil ter sorazmernih upravljalskih pravic 
glede na ocenjeno vrednost družbenega kapitala . 

Podjetje ne more pričeti postopka preoblikovanja po tem 
zakonom, če pred tem ne pridobi soglasje Agencije o uskladi- 
tvi lastninskih razmerij po prejšnjem odstavku tega člena. 
Agencija lahko pred izdajo soglasja zahteva revizijo poslova- 
nja podjetja in dosedanjih postopkov preoblikovanja. 

Vsako razpolaganje z družbenim kapitalom podjetja iz prvega 
odstavka tega člena, od uveljavitve tega zakona dalje do 
uskladitve lastninskih razmerij po tem členu, je nično. 

45. člen 
Pri preoblikovanju podjetij, ki imajo lastniške deleže v drugih 
podjetjih oziroma delnice drugih podjetij s sedežem v Repu- 
bliki Sloveniji, lahko Agencija zahteva, da podjetje v program 
lastninjenja vključi zaposlene v podjetjih, v katerih ima del- 
nice ali lastniške deleže, in/ali da k programu lastninjenja ta 
podjetja dajo svoje soglasje . 

Če je podjetje do uveljavitve tega zakona izdalo za družbeni 
kapital prednostne delnice, ki presegajo eno četrtino trajnih 
virov podjetja, lahko Agencija zahteva, da pri sprejemu pro- 
grama lastninskega preoblikovanja iz 18. člena tega zakona 
sodelujejo tudi zaposleni delavci v teh podjetjih. 

46. člen 

Podjetja, v katero so druge pravne osebe po zakonu o združe- 
nem delu (Uradni list SFRJ, št. 77/88, 40/89, 46/90, 61/90) 
združile, vložile ali prenesle sredstva z obveznostjo vračanja 
sredstev ali udeležbo na dobičku, morajo ob preoblikovanju 
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 ustanavljajo 
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. 

47. člen 

Pred začetkom preoblikovanja se v podjetjih ali v od njih 
odvisnih ali povezanih podjetjih, ki so se v času od 1.1.1990 
do uveljavitve tega zakona kakorkoli statusno preoblikovala, 
reorganizirala, brezplačno prenašala družbeni kapital ali usta- 
navljala in vlagala v nova podjetja ali so prenašala posamezne 
poslovne funkcije na druga podjetja, opravi finančna, računo- 
vodska in pravna revizija ter revizija poslovanja (v nadaljnjem 
besedilu: postopek revizije), če obstaja utemeljen sum, da je 
pri tem prišlo do oškodovanja družbene lastnine. 

Postopek revizije se opravi,če obstajautemeljen sum, da je 
prišlo do oškodovanja družbene lastnine, zlasti če je prišlo: 

- do zmanjšanja premoženja podjetja na nezakonit način; 

- do nakupa podjetja ali dela podjetja s strani zaposlenih 
v tem podjetju, njihovih družinskih članov ali tretjih oseb na 
podlagi dolgoročnih kreditov brez revalorizacije ali z začet- 
nim moratorijem na odplačevanje glavnice ali z garancijo 
podjetja; 

- do prenosa poslovnih funkcij in učinkov na eno ali več 
podjetij, ki so pod lastniško kontrolo ali v delni ali popolni 
lasti zaposlenih, njihovih družinskih članov ali drugih pravnih 
ali fizičnih oseb (by pass podjetja); 

- do ustanovitve podjetja v zasebni ali mešani lastnini, če so 
ali so bili ustanovitelji ali soustanovitelji delavci podjetja, ki 
opravlja enake ali podobne dejavnosti kot novoustanovljeno 
podjetje; 

- do delne ali celotne prodaje podjetja v nasprotju z za- 
konom; 
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- do sklenitve škodljivih pogodb ali drugih pravnih poslov ter 
dejanj, na podlagi katerih je prišlo do oškodovanja družbene 
lastnine; 

- do izvedbe lastninske preobrazbe na osnovi izdaje pred- 
nostnih delnic za družbeni kapital; 

- do statutarnih določb, na podlagi katerih so bile posamez- 
nim skupinam ali posameznikom zagotovljene neupravičene 
prednosti; 

- do brezplačnih prenosov družbenega kapitala; 

- če je prišlo do vlaganja sredstev ali ustanavljanja novih 
podjetij v mešani lastnini v upravljalskih in drugih razmerjih, 
ki ne ustrezajo sorazmernemu delu vloženega kapitala. 

48. člen 

Postopek revizije opravi Služba družbenega knjigovodstva 
oziroma organ za finančni nadzor in kontrolo, ki ga določi 
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: revizijski 
organ). Izvedbo postopkov revizije predpiše Vlada Republike 
Slovenije. 

Postopek revizije lahko v roku enega meseca po uveljavitvi 
tega zakona zahtevajo, organi za notranje zadeve, javni toži- 
lec, javni pravobranilec, Družbeni pravobranilec samouprav- 
ljanja Republike Slovenije, Agencija, Sklad , Odškodninski in 
Pokojninski sklad. Postopek po uradni dolžnosti lahko začne 
tudi revizijski organ iz prejšnjega odstavka. 

Pobudo za postopek revizije lahko podajo pri organih iz 
prejšnjega odstavka upravičenci iz 9. člena tega zakona ter 
vsakdo, ki meni, da je v procesih lastninskega preoblikovanja 
podjetij iz prejšnjega člena prišlo do oškodovanja družbene 
lastnine. 

Revizijski organ mora začeti postopek revizije najkasneje 
v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. O začetku postopka 
revizije mora revizijski organ takoj obvestiti podjetje in Agen- 
cijo, ki do zaključka revizijskega postopka ne sme izdati 
soglasja h programu preoblikovanja po 18. člena tega zakona 
in ne soglasja k preoblikovanju po 19. členu tega zakona. 

Podjetja iz prejšnjega člena, v katerih poteka postopek revi- 
zije, so dolžna revizijskemu organu na njegovo zahtevo takoj 
predložiti poročilo s prikazom postopkov ter dokumente 
o izvedenih postopkih lastninskega preoblikovanja. 

49. člen 

Revizijski organ o rezultatih izvedene revizije obvesti podjetje, 
Agencijo, Družbenega pravobranilca samoupravljanja Repu- 
blike Slovenije, pristojnega javnega tožilca oziroma pristojni 
organ za notranje zadeve ter organe iz drugega odstavka 
prejšnjega člena, ki so vložili zahtevo za postopek revizije. 

Če Družbeni pravobranilec samoupravljanja Republike Slove- 
nije v naslednjih 30 dneh po prejemu dokončnega revizij- 
skega poročila oceni, da je v dosedanjih postopkih lastnin- 
skega preoblikovanja, reorganizacije ali pri poslovanju 

podjetja prišlo do oškodovanja družbenega kapitala, mora 
začeti ustrezen postopek za razveljavitev ali ugotovitev nično- 
sti posameznih dejanj ali pogodb, sklenjenih v škodo družbe- 
nega kapitala. O svoji odločitvi mora takoj pisno obvestiti 
podjetje, Agencijo in registrsko sodišče, ki postopek izpodbi- 
janja oziroma ugotavljanja ničnosti zaznamuje v sodni regi- 
ster. 

Če Družbeni pravobranilec samoupravljanja Republike Slove- 
nije začne pred sodiščem postopek za ugotovitev ničnosti ali 
izpodbijanje posameznih dejanj ali pogodb, je vsako razpola- 
ganje podjetja s sredstvi večje vrednosti in z družbenim kapi- 
talom podjetja do pravnomočne odločbe sodišča nično. Do 
rešitve spora pred sodiščem ni mogoče začeti ali nadaljevati 
nobenega statusnega preoblikovanja, razen če podjetje 
uskladi dosedanje postopke in pogodbe v skladu z zahtevami 
Družbenega pravobranilca samoupravljanja Republike Slove- 
nije In Agencije. 

Če razmerij ni mogoče uskladiti ali če podjetje ne more začeti 
ali nadaljevati lastninskega preoblikovanji po prejšnjem 
odstavku do izteka rokov po 19.členu tega zakona, podjetje 
v celoti preide v last in upravljanje Sklada. 

Če Družbeni pravobranilec samoupravljanja Republike Slove- 
nije na podlagi revizijskega poročila oceni, da v dosedanjih 
postopkih lastninskega preoblikovanja, reorganizacij ali pri 
poslovanju podjetja ni prišlo do oškodovanja družbenega 
kapitala ali v roku iz drugega odstavka tega člena ne začne 
ustreznega postopka, o tem nemudoma obvesti Agencijo in 
podjetje, ki lahko nadaljuje postopke lastninskega preobliko- 
vanja. 

V primerih iz prejšnjega odstavka začne rok po 19. členu tega 
zakona teči z dnem prejema obvestila, da podjetje lahko 
nadaljuje s postopkom lastninskega preoblikovanja. 

50. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o druž- 
benem kapitalu (Uradni list SFRJ, št. 84/89 in 46/90) in 36. člen 
zakona o podjetjih (Uradni list 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. 

V postopku preoblikovanja podjetij lahko podjetja s soglas- 
jem Agencije v program preoblikovanja iz 18. člena tega 
zakona vključijo tudi neodplačne prenose sredstev in družbe- 
nega kapitala. 

51. člen 

Roki iz tega zakona začnejo teči v šestih mesecih od dneva 
uveljavitve zakona, razen rokov po 11. členu, četrtem 
odstavku 18.člena, tretjem odstavku 19.člena, tretjem 
odstavku 44. člena in 48. členu tega zakona, ki začnejo teči 
takoj po uveljavitvi zakon. 

52. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

I. UVOD 

Skupščina Republike Slovenije je na sejah svojih zborov 
(Družbenopolitični zbor na 39. seji z dne 17.5.1992, Zbor 
združenega dela na svoji 46. seji z dne 1. 7. 1992 in Zbor občin 
na svoji 39. seji z dne 16. 9. 1992) sprejela predlog za izdajo 
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij z osnutkom 
zakona, ki so ga skupščini predložili poslanci Janko Deželak, 
Emil Milan Pintar, Mile Šetinc in Angelca Žerovnik ter naložili 
predlagateljem oz. Vladi Republike Slovenije, da pripravi 
predlog zakona z upoštevanjem pripomb iz razprav na zborih 
skupščine in njenih delovnih teles. 

Družbenopolitični zbor in Zbor združenega dela sta soglašala 
tudi z vsebinskimi predlogi, ki jih je na predlog za izdajo 
zakona z osnutkom dala Vlada Republike Slovenije. 

Predlog zakona so skupaj pripravili poslanci Janko Deželak, 
Emil Milan Pintar, Mile Šetinc in Angelca Žerovnik ter Vlada 
Republike Slovenije. 

II. TEMELJNE PRIPOMBE IN PREDLOGI IZ RAZPRA VE 

V razpravah so bile podane številne pripombe in predlogi, ki si 
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pogosto med seboj tudi nasprotujejo. Temeljna stališča iz 
razprav lahko strnemo v naslednje pripombe in predloge: 

Podrobneje je potrebno opredeliti merila za oceno vrednosti 
kapitala, oziroma vsaj natančneje opredeliti otvoritveno 
bilanco, ki jo predlaga Vlada Republike Slovenije. V vrednost 
družbenega kapitala naj se vštevajo tudi sredstva skupne 
porabe, ki so jih ustvarili delavci neposredno iz svojih dohod- 
kov. Nesprejemljivo je izločanje kmetijskih zemljišč in gozdov, 
še posebej, če so jih podjetja pridobila odplačno in morajo 
deliti usodo lastninjenja celotnega družbenega kapitala. 

Predlog zakona sploh ne vsebuje načinov zavarovanja pravic 
bivših lastnikov, pri čemer je v zakon potrebno vnesti popolno 
zaščito njihovih pravic v skladu z Zakonom o denacionaliza- 
ciji. 

Spremeniti je potrebno razmerja glede razdelitve družbenega 
kapitala na posamezne sklade ter za namene notranjega 
odkupa, pri čemer so bili dani predlogi o povečanju ali zmanj- 
šanju v korist tega ali onega sklada. 

V okviru splošne razdelitve preko lastniških certifikatov je 
potrebno določiti dodatne kriterije glede na starost in delovno 
dobo državljanov Republike Slovenije. 

V okviru notranjega odkupa je potrebno zaposlenim delav- 
cem in bivšim zaposlenim delavcem zagotoviti ugodnejše 
pogoje odkupa in na ta način notranjim lastnikom zagotoviti 
večje možnosti za pridobitev lastništva nad podjetji. Pri tem je 
potrebno vnesti tudi notranjo diferenciacijo med delavci 
podjetij, predvsem glede na leta zaposlitve in delovno uspeš- 
nost. V enaki meri to velja tudi za interno razdelitev delnic, 
kjer je potrebno uvesti kriterije, ki bodo uspešnejšim omogo- 
čili razdelitev pod različnimi pogoji, pri čemer bi bili uspeš- 
nejši pri dosedanjem poslovanju tudi ustrezno nagrajeni. 

Pri neposrednih plačilih je potrebno upoštevati dejstvo, da 
delavci niso prejemali plač in drugih osebnih prejemkov 
v skladu s kolektivnimi pogodbami, pač pa so jim podjetja 
izdajala vrednostne listine, ki naj jih imajo delavci možnost 
izkoristiti za nakup družbenega kapitala v procesih lastni- 
njenja. 

Vzpostaviti je potrebno stimulativnejše pogoje za povečanje 
družbenega kapitala, v kolikor gre v tem primeru sploh za 
poseben način lastninjenja podjetij. Dana naj bo možnost 
delavskega odkupa tudi z večanjem lastniškega kapitala. 

Zagotoviti je potrebno avtonomnost podjetij in njihovih uprav- 
Ijalcev (v družbenih podjetjih naj bi bili to delavci, ki upravljajo 
z družbenim kapitalom) in zagotoviti vpliv delavcev na izbiro 
načina lastninskega preoblikovanja. 

Predlagatelj naj ponovno razmisli o razdelitvi podjetij po 
kriterijih velikosti na mala, srednja in velika podjetja in glede 
na njihovo velikost razdela posamezne načine preobliko- 
vanja. 

V procesih lastninskega preoblikovanja naj bo zagotovljena 
maksimalna varnost zaposlenih delavcev in tudi dejavnost 
samega podjetij. 

V postopkih lastninskega preoblikovanja predvsem pri delni 
ali celotni prodaji podjetij, je treba dati prednost domačim 
podjetjem ali investitorjem pred tujci in zagotoviti maksi- 
malno varnost domačega kapitala pred razprodajo sloven- 
skega gospodarstva v skladu s strategijo tujih naložb v Repu- 
bliki Sloveniji. 

Ponovno naj se pretehta način porabe denarnih oz. likvidnih 
sredstev Sklada, pri čemer predlagatelji predlagajo različne in 
med seboj izključujoče rešitve glede namenske porabe teh 
sredstev. 

Jasno je potrebno definirati vlogo Agencije in onemogočiti 
preveliko diskrecijo Agencije pri pripravi izvršilnih norm in 
navodil. Hkrati z Zakonom o lastninskem preoblikovanju naj 

tečejo tudi vzporedni postopki sprejema drugih nujno potreb- 
nih zakonov in predpisov, pa tudi priprava podzakonskih 
predpisov, na katere se Zakon sklicuje. 

V Zakonu je potrebno izčistiti posamezne pojme, ki so v pred- 
logu za izdajo zakona nejasne in strokovno tehnično dodelati 
besedilo zakona tako, da bo besedilo terminološko in poj- 
movno usklajeno. 

Zagotoviti je potrebno usklajenost z že sprejetimi predpisi, 
predvsem z Zakonom o denacionalizaciji in Zakonom o zadru- 
gah ter medsebojno uskladiti z zakonom določene roke ter 
tako zagotoviti izvedljivost zakona. Tudi sicer je potrebno pri 
iskanju zakonskih rešitev pretehtati posamezne rešitve 
z vidika njihove tehnične in praktične izvedljivosti. 

Z zakonom je potrebno dokončno razrešiti vprašanja revizije 
doslej opravljenih privatizacij ter onemogočiti nadalnje lastni- 
njenje še obstoječega družbenega kapitala tam, kjer je v dose- 
danjih postopkih prišlo do zlorab ali nezakonitosti. 

K predlogu za izdajo Zakona o lastninskem preoblikovanju je 
že predhodno podala mnenje tudi Vlada Republike Slovenije 
in predlagala spremembe, ki se nanašajo predvsem na poeno- 
stavitve glede izvedbe samega zakona. Dva zbora (Družbeno- 
politični zbor in Zbor združenega dela) sta omenjene pri- 
pombe v celoti sprejela, medtem ko jih je Zbor občin zavrnil. 

Pripombe Vlade Republike Slovenije se nanašajo na: 

- družbeni kapital, ki je osnova za preoblikovanje podjetij se 
ugotovi z otvoritveno bilanco po posebni metodologiji, ki 
v bistvu predstavlja popravljeno knjigovodsko vrednost 
v bilanci stanja podjetja; 

- v zakonu je potrebno vključiti poglavje glede zavarovanja 
pravic bivših lastnikov in njihovih dedičev v postopkih lastnin- 
skega preoblikovanja podjetja; 

- jasno je potrebno definirati vlogo Agencije v procesu last- 
ninskega preoblikovanja ter pričetek postopka preoblikova- 
nja, ki se veže na program preoblikovanja; 

- Vlada predlaga najenostavnejši model razdelitve, ki je teh- 
nično izvedljiv in enakopravno obravnava državljane in zapo- 
slene tako znotraj podjetja kot med podjetji, pri čemer naj 
postopek razdelitve poteka preko lastniških certifikatov; 

- predlaga se natančnejša opredelitev delavskega odkupa, 
pri čemer je potrebno ohraniti proporcionalnost pri udeležbi 
na dobičku vsem lastnikom, v programu pa omogočiti delav- 
cem odkup delnic po nominalni ceni; 

- natančno je potrebno predvideti postopek usklajevanja 
lastninskih razmerij z obstoječim zakonom, saj ni mogoč 
retroaktivni poseg v obstoječe lastninske pravice privatnih 
lastnikov v primeru izvedenih transakcij; 

- Vlada tudi predlaga tehnične izboljšave osnutka zakona, ki 
so potrebne zaradi strokovne dodelave besedila osnutka. 

III. SPREMEMBE V PREDLOGU ZAKONA GLEDE 
NA OSNUTEK ZAKONA 

Predlagatelji so v predlog vgradili večino pripomb in predlo- 
gov. Predlog zakona v celoti ohranja dosedanja načela, 
s katerimi naj bodo urejena razmerja v procesu lastninjenja, in 
sicer: 

- načelo samostojnosti podjetij pri izboru metod lastnin- 
skega preoblikovanja in njihovem kombiniranju ter izvedbi 
lastninskega preoblikovanja; 

- načelo brezplačnega in odplačnega lastninjenja; 

- načelo javnosti in preglednostni lastninjenja; 

- načelo javnega nadzora in nad lastninjenjem; 
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- načelo enakopravnega sodelovanja državljanom Slovenije 
pri lastninjenju; 

- načelo časovne omejenosti procesa privatizacije; 

- načelo čim bolj enakomerne porazdelitve lastnine. 

Spremembe in dopolnitve, ki so vgrajene v predlog zakona 
naj bi prvenstveno omogočile tudi učinkovito in lažjo imple- 
mentacijo tega zakona v praksi. Zaradi tega so v predlog 
vgrajene čim enostavnejše rešitve, ki temeljijo na kompro- 
misu predlagateljev in hkrati v čim večji meri upoštevajo 
pobude in predloge, ki so bile izražene v razpravah ob pred- 
logu za izdajo zakona z osnutkom. Številne rešitve so stro- 
kovno tehnično dodelane in jasneje izražene, usklajeni so 
zakonski roki, predlog pa je usklajen z zakonom o denaciona- 
lizaciji in z zakonom o zadrugah. Predlagatelji se strinjajo tudi 
s tistimi predlogi, po katerih je treba zagotoviti čimbolj 
hkratno sprejemanje vseh nujno potrebnih, vzporednih pred- 
pisov in navodil in Vlada Republike Slovenije del teh odgovor- 
nosti prevzema nase, saj zakon pri pripravi nujno potrebnih 
podzakonskih in izvršilnih predpisov zavezuje Vlado Repu- 
blike Slovenije, ki bo in že pripravlja ustrezne predpise. Sicer 
pa je Vlada že predložila Skupščini Zakon o investicijskih 
družbah, vzajemnih skladih in družbah za upravljanje le-teh, 
Zakon o Skladu Republike Slovenije za razvoj, Zakon o Agen- 
ciji Republike Slovenije za privatizacijo, istočasno s predlo- 
gom zakona o lastninskem preoblikovanju pa v Skupščino 
pošilja tudi Predlog za izdajo zakona o slovenskem odškod- 
ninskem skladu z osnutkom. 

V celoti je dodano novo poglavje o zavarovanju pravic bivših 
lastnikov, posebna pozornost pa je v predlogu zakona name- 
njena reviziji dosedanjih procesov lastninskega preoblikova- 
nja oz. nedovoljenih privatizacijah. V zakonu je ohranjena 
avtonomnost podjetij pri izbiri načinov lastninskega preobli- 
kovanja in precizno je izdelan postopek nadzora nad procesi 
preoblikovanja, ki ga izvaja Agencija Republike Slovenije za 
privatizacijo. 

Glede na osnutek zakona so predlagatelji v predlog vgradili 
naslednje vsebinske spremembe in dopolnitve: 

Jasneje je opredeljen predmet lastninskega preoblikovanja 
v 2. členu in iz zakona so izvzete dejavnosti ali zadeve poseb- 
nega družbenega pomena in javna podjetja, ki se lastninijo po 
posebnem zakonu. 

Številne primerjave med vrednostjo družbenega kapitala po 
obstoječih bilancah podjetij in ocenjenimi vrednostmi podje- 
tij, kažejo na izjemno velike in med podjetji neenakomerno 
porazdeljene razlike. Zato je na osnovi številnih opozoril in 
pripomb oblikovana zakonska rešitev po kateri se proces 
privatizacije ne more začeti na podlagi podatkov iz zadnje 
bilance podjetja, temveč je potrebno pripraviti ponovni pre- 
gled dejanskega stanja, ob tem pa bilančne podatke ustrezno 
očistiti. Predvsem je treba: 

- iz bilance podjetij izvzeti kmetijska zemljišča in gozdove, ki 
ne morejo postati predmet kupoprodajnih pogodb podjetij; 

- izvzeti je potrebno nerealne terjatve, ki prikrivajo dejansko 
stanje; 

- izločiti je potrebno tiste dele podjetje, na katere se v skladu 
z 2. poglavjem tega zakona nanašajo zahteve bivših lastnikov; 

- v bilance podjetij je potrebno vključiti sklade skupne po- 
rabe; 

- opraviti je potrebno realno in poenostavljeno ocenitev 
zalog, terjatev, opraviti možne pobote, račistiti, če so upniki 
pripravljeni postati solastniki bodoče delniške družbe, rešiti 
eventuelne cross sharing-e itd. Pripraviti je potrebno otvori- 
tveno bilanco, kar opravi podjetje samo, na podlagi navodil, ki 
jih bo predpisala Vlada Republike Slovenije. Za otvoritveno 
bilanco, kot vrednostno izhodišče procesa privatizacije so se 
predlagatelji odločili zato, ker bi zahteva, da vsako podjetje 

opravi celotno cenitev vsega premoženja, zahtevala veliko 
časa in podjetjem povzročila prevelike stroške. Glede na to, 
da so v številnih podjetjih že opravili cenitve vrednosti 
podjetja po metodi neto vrednosti sredstev s strani pooblaš- 
čenih ocenjevalcev in da bi lahko takšna ocena bila nižja od 
tiste po metodologiji, ki jo bo pripravila vlada, je za pripravo 
otvoritvene bilance možna uporaba tudi te metode. 

Podjetjem, ki imajo med svojimi sredstvi kmetijska zemljišča 
in gozdove, je zagotovljena prednostna pravica do podelitve 
koncesije ali zakupa zemljišč in gozdov v primerih, ko pred 
ugotovitvijo družbenega kapitala podjetja iz svojih sredstev 
izločijo kmetijska zemljišča in gozdove. 

Na ta način predlagatelji tem podjetjem, kolikor je to možno 
s tem zakonom, varujejo in zagotavljajo bodoče poslovanje. 

Glede na zahteve, izražene na podlagi osnutka, da je v zakonu 
treba urediti tudi zavarovanje pravic bivših lastnikov in njiho- 
vih dedičev v postopku lastninskega preoblikovanja podjetij, 
vsebuje predlog zakona o tem posebno poglavje. S predlaga- 
nimi rešitvami se ureja zavarovanje zahtevkov za vračanje 
premoženja v procesih preoblikovanja podjetij, ki se preobli- 
kujejo po tem zakonu. 

Zavarovanje se izvrši z začasno odredbo, katere izdajo mora 
predlagati upravičenec pri organu, pristojnem za odločanje 
na prvi stopnji, ter po predpisih o vračanju premoženja, naj- 
kasneje v 3 mesecih po uveljavitvi predlaganega zakona. 
Pristojni organ mora začasno odredbo izdati nemudoma, 
najkasneje pa v 2 mesecih po vložitvi predloga in jo vročiti 
upravičencu, Agenciji in podjetju. 

Na podlagi začasne odredbe, s katero se zavaruje vrnitev 
stvari, mora podjetje stvari, ki so predmet te odredbe popisati 
in izločiti iz lastninskega preoblikovanja ter jih uporabljati kot 
dober gospodar. Če je zahtevek za denacionalizacijo 
z odločbo v celoti ali delno zavrnjen, mora organ, pristojen za 
odločanje, z isto odločbo odločiti, da stvari v zavrnjenem delu 
zahtevka postanejo last Sklada za razvoj. Te stvari, na predlog 
Sklada, proda sodišče na javni dražbi s tem, da ima podjetje, 
iz katerega so bile stvari izločene, pravico do prednostnega 
nakupa. 

Zavarovanje lastninskega deleža pa se na podlagi začasne 
odredbe izvrši tako, da mora podjetje ob preoblikovanju 
podjetja izdati in prenesti na Sklad za razvoj navadne delnice 
iz drugega odstavka 21. člena tega zakona v višini, ki je 
določena z začasno odredbo, v sorazmerju z vrednostjo 
podjetja po otvoritveni bilanci. Po pravnomočni odločbi Sklad 
delnice, v višini ugodenega zahtevka, prenese na upravi- 
čenca, v zavrnjenem delu pa jih obdrži, oziroma jih mora, če 
njihova vrednost presega polovico vrednosti delnic podjetja, 
prenesti na sklade iz drugega odstavka 21. člena tega zakona. 

Če pa se v postopku denacionalizacije upravičenec odpove 
vračilu v delnicah ali deležu na družbenem kapitalu podjetja, 
pa mora organ, pristojen za odločanje, z odločbo o denaci- 
onalizaciji, tudi odločiti, da mora Sklad za razvoj povrniti 
Slovenskemu odškodninskemu skladu vrednost kupnine ozi- 
roma delnic, ki ustreza vrednosti obveznic, ki jih je Odškod- 
ninski sklad, na podlagi te odločbe, izdal upravičencu. 

Do odločitve pristojnega organa o začasni odredbi se podjetje 
ne more problikovati po tem zakonu, razen, če se s podjetjem 
pisno ne sporazume o izločitvi sredstev in o prenosu delnic na 
Sklad za razvoj. 

Če upravičenec v roku iz 11. člena tega zakona ni vložil 
predloga za izdajo začasne odredbe, lahko podjetje s podr- 
žavljenimi stvarmi oziroma kapitalom, prosto razpolaga, ozi- 
roma se lahko lastninsko preoblikuje, upravičencu pa gre le 
odškodnina v obveznicah Slovenskega odškodninskega 
sklada. 

Glede na osnutek smo v tekstu predloga zakona precizirali 
določila s katerimi je zagotovljena avtonomija podjetja pri 
izbiri različnih poti v privatizacijo. Podjetje se najprej odloči, 
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f ali izbere pot prodaje vseh sredstev podjetja (26. člen) oz. 
direktne prodaje delnic podjetja (25. člen), ali pa se odloči za 
delitve delnic po osnovnem modelu (členi 21 - 24). V primeru, 
da se odloči za kombinirano pot, tj. za prodajo delnic po 25. 
členu, za preostalo vrednost družbenega kapitala uporabi 
delitev po osnovnem modelu, skupaj s Skladom, ki dobi 
kupnino, pa zagotovi ustrezne deleže delnic oz. kupnine vsem 
lastninskim upravičencem po tem zakonu. Podjetje vse odlo- 
čitve sprejema popolnoma avtonomno. 

Tudi vloga Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje 
in privatizacije je v besedilu predloga precizneje določena. Po 
eni strani je sicer na Vlado prenešena zahteva, da predpiše 
metodologije za pripravo otvoritvene bilance, po drugi strani 
pa predlog zakona direktno zavezuje Agencijo, da intervenira 
in zahteva revizijo, če iz programa privatizacije oz. iz otvori- 
tvene bilance presodi, da je prišlo do raznih reorganizacij in 
transakcij v škodo družbenega kapitala. Seveda mora sprožiti 
revizijo tudi na zahtevo ali pobudo lastninskih upravičencev 
po tem zakonu (v podjetju, kjer so vložili zahtevke za vrača- 
nje), zaposlenih v podjetju, odškodninskega in pokojninskega 
ter razvojnega sklada, tre seveda zadrug v tistih podjetjih, ki 
se lastninijo po Zakonu o zadrugah. 

Ker je tekst osnutka zakona puščal nekatere dileme o prenosu 
delnic oz. kupnine v sklad, smo v tekstu predloga ta določila 
zapisali precizneje. V vsakem primeru imajo skladi pravico na 
ustrezen delež vrednosti družbenega kapitala podjetja. Če se 
podjetje odloči za osnovni model razdelitve delnic, potem 
poskrbi za to samo (21. člen); če se odloči za lastninjenje po 
25. členu, potem to zagotovi skupaj s Skladom (glede na 
obseg prodaje). Če se prodaja v skladu s 26. členom, za to 
poskrbi Sklad. 

Ker je poseben problem predstavljal eventuelni ostanek kapi- 
tala po interni delitvi delnic v podjetju, smo ustrezno dopolnili 
tudi 3. odstavek 22. člena. S tem smo odstranili nevarnost, da 
bi Sklad v primerih, da iz tega naslova pridobi več kot 10 
% delnic, postal večinski lastnik podjetja, kar bi bilo 
v nasprotju z osnovnim načelom zakona, da v razdelitvi nihče 
ne more dobiti večinskega deleža, da pa je model odprt in 
vsakomur omogoča, da delnice odkupi. 

V predlog zakona je vgrajena ideja, da se pri razdelitvi družbe- 
nega kapitala izenačijo delavci podjetij in ostali državljani in 
izpelje tehnično enostavnejši način razdelitve kapitala držav- 
ljanom preko lastninskih certifikatov. Vsi polnoletni državljani 
dobijo enake certifikate. Nominalna vrednost teh certifikatov 
je 300.000 SIT. Z njimi lahko zaposleni v podjetjih dvignejo 
delnice podjetja v ustrezni nominalni vrednosti, tisti, ki se za 
to ne bi odločili, oz. tisti, ki niso zaposleni v podjetjih, ki se 
lastninijo, pa lahko izkoristijo državljansko pravico in si prido- 
bijo delnice investicijskih družb enake nominalne vrednosti. 

Če seštevek vnovčenih certifikatov po svoji nominalni vredno- 
sti presega 20 % vrednosti družbenega kapitala vrednosti 
podjeta, se presežek lahko nameni za notranji odkup delnic 
podjetja. 

Delavski odkup delnic se preimenuje v notranji odkup delnic. 
Pri tem je notranji odkup definiran, kot odkup navadnih del- 
nic, pri čemer imajo delavci iz svojega dobička in iz dela 
dobička, ki pripada skladu pravico, da na sklad prenošene 
delnice po programu odkupa odkupujejo po nominalni ceni, 
ki je v primeru dobrega poslovanja znatno nižja od realne 
vrednosti teh delnic ob odkupu. Pri tem pa je ohranjena 
proporcionalnost pri udeležbi na dobičku vsem dejanskim 
lastnikom podjetja. 

Pri prodaji podjetja ali prodaji vseh sredstev podjetja so 
vnešene rešitve, ki tehnično omogočajo prenos kapitala na 
sklad, ki v primeru prodaje nastopa kot dejanski prodajalec. 

Vnešeno je posebno poglavje o lastniških certifikatih. Ti 
postajajo instrument razdelitve delnic delavcem in državlja- 
nom, ki svoje pravice uveljavljajo zgolj in izključno na podlagi 
lastniških certifikatov. 

Privatizacijski skladi so preimenovani v pooblaščene investi- 
cijske družbe, delnice le-teh pa se razdelijo državljanom 
v zamenjavo za lastniške certifikate. S tem je poenostavljen 
postopek razdelitve delnic državljanom. 

Jasneje so zavarovane pravice tujcev v skladu z obstoječimi 
predpisi ter vloga agencije v primeru, ko partnerji obstoječih 
razmerij ne prilagodijo zakonu. 

V zakon je vgrajena tudi možnost brezplačnih prenosov 
v okviru in izključno v postopkih lastninskega preoblikovanja 
podjetja, ki ga že sicer nadzoruje agencija. 

Predlagatelji so upoštevali večinske pripombe, da je potrebno 
opraviti revizijo dosedanjih že izpeljanih postopkov privatiza- 
cije družbenega kapitala. Obstaja namreč utemeljen sum da 
je v številnih primerih lastninskega preoblikovanja podjetij 
prihajalo do nezakonitih privatizacij, ki se v javnosti imenujejo 
»divje privatizacije«. Zato iz večine predlogov eksplicitno 
izhaja, da je potrebno vse primere nezakonitega ravnanja, 
posameznih dejanj pravnih poslov oz. pogodb, ustrezno 
pravno sanckionirati. Saj bi drugačno ravnanje pomenilo 
destrukcijo pravne države. Predlagatelji pri iskanju možnih 
poti za odpravo »divjih privatizacij« izhajajo iz načela, da je 
potrebno morebitne nezakonite postopke razreševati s pravili 
pravne države ter v okviru obstoječega pravnega reda. Sama 
revizija, ki jo predlagajo predlagatelji, pomeni pregled in 
ugotavljanje dejanskega stanja, ob eventuelni ugotovitvi 
nezakonitih postopkov, pa naj bodo sproženi ustrezni pravni 
postopki, s katerimi bi posegli v obstoječa razmerja tako, da 
se le-ti razveljavijo, če se v ustreznih sodnih postopkih ugo- 
tovi, da je pri tem prišlo do oškodovanja družbene lastnine. 

Ukrepi proti nezakonitemu in nepoštenemu prisvajanju druž- 
benega kapitala, se predlagateljem kažejo kot nujni predpo- 
goj sicer neobhodne in kar najhitrejše preobrazbe do sedaj 
premalo zavarovane družbene lastnine. 

Predlagatelji se zavedajo, da je praktično nemogoče v zakon 
zapisati vse možne oblike finančnih in drugih transakcij, na 
podlagi katerih bi utegnilo priti do oškodovanja družbene 
lastnine. Zato so v 47. členu zgolj primeroma naštete najpogo- 
stejše uporabljene metode lastninjenja v naši praksi, kjer bi 
utegnilo priti do oškodovanja družbene lastnine. V kolikor ta 
sum obstoji, in v dosedanji analizi se je pokazalo, da je to 
mogoče prav v naštetih primerih, zakon zahteva celovito 
revizijo opravljenih postopkov. V ta namen bi pooblaščeni 
predlagatelji revizije v določenem roku lahko zahtevali takšno 
revizijo, ki jo bo v skladu s posebnimi navodili Vlade Repu- 
blike Slovenije, opravljala Služba družbenega knjigodovstva, 
oziroma ustrezen organ, ki ga določi Vlada Republike Slove- 
nije. Pri tem je dana možnost za dajanje iniciative za začetek 
postopka revizije praktično vsakomur, ki meni, da razpolaga 
z relevantnimi podatki in na to opozori oz. predlaga revizijo 
v zakomu določenim pooblaščenim organom. Rok za začetek 
predlagane revizije je v zakonu omejen, saj predlagatelji 
menijo, da eventuelne nezakonitosti že sedaj niso neznane in 
so verjetno tudi že sproženi nekateri postopki, zbrana pa je 
delno tudi ustrezna dokumentacija. S tem bi bila zavarovana 
tudi podjetja pred eventuelnim neupravičenim šikaniranjem 
v prihodnjosti, hkrati pa bi bilo mogoče začeti ustrezne 
postopke, še preden začnejo teči zakonski roki za izvedbo 
procesov lastninskega preoblikovanja podjetij. 

V primeru ugotovljenih nepravilnosti, kar naj bi pokazala 
revizija, bi moral družbeni pravobranilec samoupravljanja, ki 
danes še prvenstveno varuje interese družbene lastnine, 
začeti sodne postopke, v katerih bi izpodbijal posamezna 
pravna dejanja, pravne posle oziroma pogodbe. V skladu 
z ugotovitvami revizijskega organa naj bi bili sproženi tudi 
drugi ustrezni postopki, če je pri tem prišlo tudi do eventuel- 
nih kaznivih dejanj. V tem času je podjetje omejeno glede 
razpolaganja z družbenim kapitalom ali znatnim delom sred- 
stev podjetja, začeti pa tudi ni mogoče procesov lastninskega 
preoblikovanja. V kolikor pa podjetje v sglasju z Agencijo 
vzpostavi in prilagodi že izvedene transakcije z zakonom, 
s predpisi in navodili Agencije, ki so veljali v času izvedenih 
transakcij, podjetje lahko nadaljuje s Dostopkom preoblikova- 
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nja. V primeru praktične in objektivne nezmožnosti vzpostavi- 
tve prejšnjega stanja, je predviden prenos vseh upravljalskih 
pravic nad podjetjem, kjer so bile ugotovljene nepravilnosti, 
na Sklad Republike Slovenije za razvoj, ki prevzame popolno 
upravljalsko oblast nad podjetjem. 

Nespremenjena, glede na osnutek, pa ostajajo določila, ki so 
predvidena za konkretne primere lastninskega preoblikovanja 
v zvezi z izdajo internih delnic po zveznem zakonu o družbe- 
nem kapitalu (44. člen). V tem primeru pa je predvidena 
retroaktivnost, saj usklajevanje zahteva že Ustavni zakon za 
izvedbo temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije. 

Zaradi ustreznejše priprave na procese lastninskega oblikova- 
nja, so predlagatelji podaljšali rok iz treh na šest mesecev, ko 
začnejo teči z zakonom določeni roki, ki obvezujejo podjetja 
v procesih lastninskega oblikovanja. V tem času pa naj bi bili 
izvedeni tudi postopki z zvezi z zavarovanjem pravic bivših, 
lastnikov, hkrati pa izvedejo tudi revizijski postopki tako, da bi 
podjetja lahko začela privatizacijske postopke brez hipotek 
preteklosti. 

IV. PREDLOGI, STALIŠČA IN MNENJA, KI NISO BILI 
UPOŠTEVANI 
Predlagatelji so le deloma upoštevali pripombe glede funkci- 
onalne uporabe in izločitve kmetijskih zemljišč in gozdov iz 
sredstev podjetij. Podjetja, ki imajo med svojimi sredstvi kme- 
tijska zemljišča in gozdove, bodo v skladu z rešitvami pred- 
loga lahko še naprej opravljale svojo dejavnost. Prenos kme- 
tijskih zemljišč in gozdov v last Republike Slovenije je predvi- 
den z drugimi predpisi, pa tudi sicer bo večina zemljišč in 
gozdov podvržena procesom denacionalizacije. 
Predlagatelji niso upoštevali številnih, nasprotujočih si zahtev 
o spremembi temeljnih razmerij glede razdelitve družbenega 
kapitala ter za namene notranjega odkupa. Predlagatelji 
menijo, da so vgrajena temeljna razmerja med odplačnim in 
neodplačnim delom privatizacije, ter razmerja znotraj neod- 
plačnega dela privatizacije, rezultat številnih strokovnih in 
političnih ukslajevanj in zato edina nudijo možnost konsenza; 
poleg tega pa ta razmerja v naprej puščajo odprto vprašanje 
bodočega večinskega lastnika v podjetju in dokončno reševa- 
nje tega vprašanja dejansko prepuščajo odločitvam, intere- 
som in potencialom zaposlenih v podjetju. To bo omogočilo, 
da bodo v večini podjetij, v katerih se bodo zaposleni odločili, 
da bodo svoje lastninske certifikate vnovčili v podjetju in kjer 
se bodo odločili za notranji odkup, notranji lastniki lahko 
prišli do večinskega upravljalskega deleža. V podjetjih, v kate- 
rih pa tega interesa ne bo, bodo večinski delež prevzeli 
institucionalni lastniki. 

Predlagatelji tudi menijo, da obstoječa predlagana delitvena 
razmerja med različnimi skladi in zaposlenimi, omogočajo* 
tako normalno bodoče delovanje Pokojninskega in Odškod- 
ninskega sklada, kot tudi možnost realizacije razdelitvenega 
dela privatizacije preko lastninskih certifikatov v podjetjih in 
preko pooblaščenih inveticijskih družb. 

V predlog zakona niso vgrajeni predlogi, da je potrebno 
diferencirati in natančneje določiti kriterije razdelitve. Zato je 
ohranjen poenostavljeni model, ki poteka enotno preko raz- 
delitve lastniških certifikatov. Predlogi glede različnih možnih 
kriterijev si med seboj močno nasprotujejo in vseh interesov 
ni mogoče zajeti v zakon. 

Zaradi tega predlagatelji menijo, da je najprimernejše načelo 
pravičnosti, ki je eden od pomembnejših razlogov zaradi 
katerega je prišlo do razmišljanj o razdeljevanju, potrebno 
zakonsko konkretizirati na edinem možnem in enostavnem 
izhodišču enakosti vseh, predvsem pa enakosti državljanov in 
zaposlenih delavcev, tako znotraj podjetja kot med podjetji. 
Določanje natančnejših kriterijev bi v podjetju sprožilo šte- 
vilne razprave in celo spore: komu, zakaj in na kakšni osnovi 
dati več ali manj. Pravila igre morajo biti natančno določena 
z zakonom, sicer bo pozornost usmerjena na vprašanja razde- 
litve in ne na prave probleme podjetja. Na podlagi takšne 
elementarne enakosti pa je zagotovljena tudi elementarna 
pravičnost ter enostavna in funkcionalna tehnična izvedljivost 
razdelitvene privatizacije. 

Predlagatelji niso sprejeli predlogov, po katerih naj bi se kot 
gotovinska vplačila štela neposredna razlika med prejetimi 
osebnimi prejemki oz. plačami ter plačami v skladu s kolektiv- 
nimi pogodbami, ki delavcem niso bile v celoti izplačane 
v gotovini. Predlog zakona omogoča vplačila tudi na podlagi 
neizplačanega dela osebnih dohodkov, vendar le po porav- 
navi davkov in prispevkov, tako v breme podjetij in delavcev, 
pri čemer je ta del mogoče obračunati zgolj v skladu z osno- 
vami in merili za delitev osebnih dohodkov, nikakor pa ne 
izven teh okvirov. V kolikor gre za osebne dohodke, pa je 
potrebno obračunati tudi ustrezni del dohodnine. 

Predloge o ponovnem razvrščanju podjetij po velikosti ni 
mogoče upoštevati, saj so bili ti predlogi že v dosedanjih 
zakonodajnih postopkih zavrnjeni. Tudi vsebinsko so neute- 
meljeni, saj postavljajo podjetja in zaposlene v različen polo- 
žaj pri lastninjenu. Sporni pa so tudi kriteriji po katerih bi bilo 
mogoče podjetja razvrščati po velikosti. Predlagatelji 
menimo, da obstoječi predlog, ne glede na velikost podjetja, 
omogoča vsem enake startne možnosti in kombinacije različ- 
nih načinov lastninskega preoblikovanja. 
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C Predlog za izdajo zakona o SLOVENSKEM ODŠKODNINSKEM SKLADU 
" J z osnutkom zakona — ESA 722 

Vlada Republike Slovenije jo na 25. seji 12/10-1992 dolo- 
čila besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SLOVENSKEM 
ODŠKODNINSKEM SKLADU Z OSNUTKOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266. 
in 267. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 

nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles 
sodelovala: 

- dr. Davorin KRAČUN, član Vlade Republike Slovenije in 
minister za planiranje, 

- mag. Anton ROP, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Zavodu Republike Slovenije za makroekonomske ana- 
lize in razvoj. 

Predlog za izdajo zakona o Slovenskem odškodninskem 
skladu z osnutkom zakona bosta obravnavali Komisija za 
preobrazbo družbene in zadružne lastnine kot matično 
delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija. 

Za obravnavo predloga za izdajo zakona o Slovenskem 
odškodninskem skladu z osnutkom zakona so pristojni Druž- 
benopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o ; Slovenskem odškodninskem skladu 

1. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA UREJA ZAKON 

Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS št. 27/91-1) v dru- 
gem odstavku 43. člena določa, da upravičenec do odškod- 
nine za vrednost podržavljenega premoženja lahko zahteva 
povračilo v obliki obveznic Slovenskega odškodninskega 
sklada, 49. člen navedenega zakona pa tudi že določa način 
za kritje obveznosti iz izdanih obveznic prek Slovenskega 
odškodninskega sklada.Zakon o zadrugah (Uradni list RS 
St. 13/92) v členih od 65 do 68 predvideva, da se zadružno 
premoženje vrača upravičencem: zadrugam, zadružnim zve- 
zam in drugim v skladu s predpisi o denacionalizaciji. Te 
določbe pomenijo, da bo treba tudi upravičencem do vrača- 
nja zadružnega premoženja zagotoviti v primerih, ko premo- 
ženja ne bo mogoče vrniti v naravi, ustrezno odškodnino. 

Tudi osnutek novega zakona o lastninskem preoblikovanju 
predvideva, da podjetja ob preoblikovanju prenesejo 10 
% vrednosti družbenega kapitala v obliki delnic na Slovenski 
odškodninski sklad, hkrati pa se vanj steka tudi določen del 
kupnine, kadar se podjetja prodajajo v celoti. 

2. odstavek 49. člena Zakona o denacionalizaciji določa, da 
višino sredstev, organiziranost, pristojnosti in pravice ter 
obveznosti Slovenskega odškodninskega sklada ureja pose- 
ben zakon. Zakonska ureditev in pa ustanovitev Slovenskega 
odškodninskega sklada je nujen pogoj za izvedbo procesov 
lastninskega preoblikovanja podjetij po predvidenem zakonu 
ter predpogoj za celovito uveljavljanje pravic upravičencev po 
zakonu o denacionalizaciji. 

II. CILJI, KI NAJ SE DOSEŽEJO S PREDLAGANIM 
ZAKONOM 

Predlagani zakon naj bi poleg ustanovitve Sklada določil 
predvsem njegov status, njegovo organiziranost, pravice in 
obveznosti ter pristojnosti sklada ter način poslovanja sklada 
s temeljnim namenom, da se prek sklada poravnavajo obvez- 
nosti upravičencem po predpisih, ki urejajo denacionaliza- 
cijo. Ker gre za specifične procese, povezane predvsem z vrni- 
tvijo podržavljenega premoženja, za kar je odgovorna tudi 
Republika Slovenija, je položaj takšnega sklada potrebno 

posebej zakonsko opredeliti in določiti še posebne pogoje in 
kriterije, ki sicer veljajo za vse investicijske družbe in sklade 
po predvidenem predlogu za izdajo zakona o vzajemnih skla- 
dih, investicijskih družbah in družbah za 73 upravljanje. 

III. TEMELJNA NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA 

Slovenski odškodninski sklad je predviden kot oblika 
finančne organizacije, ki deluje kot investicijska družba in 
prek katerega poteka povračilo obveznosti upravičencem. Do 
odškodnine so praviloma upravičeni vsi tisti, ki jim odvzetega 
premoženja ne bo mogoče vrniti v naravi ali v obliki deležev 
na podjetjih. Obveznost do povračila prevzame Slovenski 
odškodninski sklad, ki v ta namen izda obveznice, katerih tip, 
rok dospelosti, zapadlost kuponov, obrestno mero in način 
nominacije določa že zakon o denacionalizaciji. 

Sklad izda obveznice in druge vrednostne papirje, na podlagi 
vrednosti svojega portfelja vrednostnih papirjev, ki ga dobi 
v procesih lastninskega preoblikovanja podjetij, ter drugimi 
viri določenimi s tem zakonom. Upravljanje s temi papirji 
omogoča servisiranje vračila dolga iz obveznic in plačilo 
obresti. Za izpolnitev obveznosti sklad jamči s celotnim pre- 
moženjem. 

Zaradi servisiranja vračila dolga iz obveznic in plačevanja 
obresti mora sklad zagotoviti v svojem portfelju ustrezna 
likvidna sredstva, najkasneje na dan zapadlosti posameznih 
kuponov. Zato naj bi tudi za upravljanje s portfeljem vrednost- 
nih papirjev sklada v splošnem veljala določila zakona o vza- 
jemnih skladih, investicijskih družbah in družbah za upravlja- 
nje. Osnovni cilj je zagotoviti ustrezen donos in varnost 
naložb. Vprašanje likvidnosti je deloma razrešeno tudi 
z osnutkom zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, 
kjer je določeno, da odškodninski sklad prejme tudi 10% 
vsake kupnine za prodano podjetje, kadar se to prodaja 
v celoti. 

V predlogu za izdajo zakona je tudi predlagano, da naj bi 
Slovenski odškodninski sklad zagotovil kotacijo obveznic na 
borzi vrednostnih papirjev v Ljubljani, kar bi lastnikom obvez- 
nic omogočilo, da pridejo do likvidnih sredstev, hkrati pa bi 
spodbudilo razvoi trga vrednostnih papirjev. Osnutek postav- 
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Ija prepoved za intervencije sklada pri nakupu lastnih vred- 
nostnih papirjev, razen če je to odobreno s strani Ministrstva 
za finance in če to dopušča likvidnostni položaj sklada. S to 
določbo se želi doseči enakopravno obravnavanje lastnikov 
obveznic in preprečiti morebitne manipulacije z borzno ceno 
obveznic. 

Republika Slovenija s tem zakonom ustanovi Sklad v obliki 
delniške družbe in v ta namen zagotovi ustrezen osnovni 
kapital. Republika Slovenija kot edini ustanovitelj in lastnik 
Sklada tudi upravlja Sklad prek skupščine Sklada. Funkcijo 
skupščine Sklada opravlja Vlada Republike Slovenije. Sklad 
vodita upravni odbor in direktor, revizija in nadzor nad poslo- 
vanjem sklada pa naj bi opravljale organizacije, ki so tudi 
sicer pooblaščene za revizijo finančnega poslovanja. Osnutek 
73 zakona tudi omogoča, da se lahko upravljanje z naložbami 
zaupa posebej specializirani organizaciji za upravljanje 
s skladi. 

Osnutek zakona zavezuje Republiko Slovenijo, da organizira 
delovanje Sklada najkasneje v roku 60 dni po sprejemu za- 
kona. 

IV. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 

Ocena sredstev, ki bi jih moral pridobiti Slovenski odškodnin- 
ski sklad za kritje obveznosti po odločbah o denacionalizaciji, 
zakonu o zadrugah in eventuelnih drugih predpisih (npr. 
zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju), je zelo 
negotova. Ministrstvo za pravosodje in upravo je izdelalo 
oceno o obsegu podržavljenega premoženja, vendar ni zane- 
sljivih podatkov o tem, koliko je bilo podržavljeno tistim, ki so 
upravičenci po zakonu o denacionalizaciji. Med upravičence 
namreč ne sodijo tuji državljani in pravne osebe razen cerkve, 
še bolj negotova je ocena o deležu premoženja, ki naj se 
denacionalizira v breme sklada. Odločitev o tem zavisi 
namreč v pretežni meri od zahteve upravičenca, pa tudi od 
namena za katerega se podržavljeno premoženje uporablja 
danes. 

V nadaljevanju je podana tabela, ki temelji na tabeli, objavljeni 
ob pripravi predloga zakona o denacionalizaciji, vendar upo- 
števa vrednotenje, kot je predvideno po podzakonskih aktih in 
oceno obveznosti po zakonu o zadrugah. Zlasti pri podjetjih 
so ocene vrednosti skrajno nezanesljive. Vrednosti, ki so bile 
navedene ob pripravi zakona izhajajo namreč iz cenilnih 
zapisnikov ob podržavljenju, izkazalo pa se je, da so v njih 
tudi do 10 krat nižje vrednosti od realnih. V tabeli je kot 
Inoval vrednost podjetij upoštevana trikratna vrednost po 
zapisnikih. 
Pri ocenjevanju potrebnih sredstev sklada, pa so predvideni 
deleži zahtevkov (ocenjeni deleži zahtevkov), ki bodo porav- 
nani z obveznicami sklada. 

Premoženje x 1000 pZ »Novo« Ocenjeni Ocena 
milj. DEM milj. OEM delež potrebnih 

zahtevkov sredstev 
v % sklada 

milj. DEM 
Gozd 
Kmet. zemlj. 
Posl. prost. 
Stanovanja 
Stavb, zemlj. 
Podjetja 

132 ha 
70 ha 
621 kv.m 
433 kv.m 
1.5 ha 

1323 
229 
621 
433 
400 
840 

1980 
2800 

621 
433 
100 

2500 

20 
25 
20 
20 

400 
50 

396 
700 
124 
87 

1250 
Zak. o zadrugah 1000 
SKUPAJ 3446 8734 3957 

Legenda: PZ - ocena ob predlogu Zakona o denacionalizaciji. 
»Novo« ~ ocena, temelječa na istih količinah in vrednotenju 

< v skladu z metodoloaiio ocenjevanja. 

Za ustanovitev Sklada je potrebno v proračunu Republike 
Slovenije zagotoviti sredstva za vplačilo osnovne glavnice 
Sklada, kar Skladu omogoča takojšen pričetek delovanja po 
njegovi ustanovitvi, neodvisno od pritoka likvidnih sredstev 
po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij. Drugih 
obveznosti, ki bi dodatno obremenjevale finančna sredstva iz 
proračuna Republike, osnutek zakona ne predvideva. 

OSNUTEK ZAKONA o Slovenskem odškodninskem.jsklari" 

1. član 

Ta zakon določa ustanovitev, pravice in obveznosti Sloven- 
skega odškodninskega sklada (v nadaljnjem besedilu: sklad). 

2. člen 

S tem zakonom se ustanovi Sklad, ki je finančna organizacija 
za poravnavo obveznosti upravičencem po zakonu o denaci- 
onalizaciji, zakonu o zadrugah in drugih predpisih, ki urejajo 
denacionalizacijo premoženja (v nadaljnjem besedilu: upravi- 
čenci). Edini ustanovitelj sklada je Republika Slovenija. 

3. člen 
Sklad je pravna oseba. 

Sklad je delniška družba. 

Firma Sklada je: Slovenski odškodninski sklad. 

Sedež Sklada je v Ljubljani, 

4. člen 

Za izpolnjevanje nalog iz 2. člena tega zakona izdaja sklad 
obveznice in druge vrednostne papirje ter upravlja in razpo- 
laga z vrednostnimi papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi 
v skladu z zakonom. 

5. člen 

Osnovna glavnica Sklada znaša 40.000.000 tolarjev in je raz- 
deljena na delnice. 

Ustanovitelj vplača glavnico iz prvega odstavka tega člena do 
konstituiranja Sklada. 

Delnice so navadne in se glasijo na ime Republike Slovenije 
ter dajejo imetniku pravico do upravljanja družbe, pravico do 
dividende ter pravice do izplačila preostanka vrednosti pre- 
moženja Sklada v primeru njegove likvidacije. Vprašanja 
v zvezi z izdajanjem delnic se uredijo v statutu sklada. 

6. člen 

Sklad lahko pri opravljanju svoje dejavnosti sodeluje z doma- 
čimi in tujimi finančnimi institucijami. 

Nadzor nad poslovanjem Sklada opravlja organizacija, poo- 
blaščena za opravljanje ekonomsko finančne revizije. 

7. člen 
Za izvrševanje svoje osnovne funkcije izdaja Sklad obveznice, 
ki jih izroča upravičencem na podlagi pravnomočne odločbe. 

Sklad prične z izvrševanjem odločb iz prejšnjega odstavka 
najkasneje v 12. mesecih po uveljavitvi zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij, upoštevajoč prilive sredstev za kritje 
obveznosti Sklada iz 9. člena tega zakon. 

Za izplačilo obveznic ob zapadlosti, kakor tudi za redno 
izplačevanje obresti, jamči sklad s celotnim premoženjem. 

Obveznice so nominirane v nemških markah in izplačljive 
v enakih polletnih obrokih v 20 letih, z obrestno mero 6%. 
Obveznice se glase na prinosnika in so izplačljive v tolarjih. 
Obresti se izplačujejo skupaj z izplačilom obrokov glavnice. 

14 poročevalec 



Sklad zagotovi pogoje za kotacijo izdanih obveznic na Borzi 
vrednostnih papirjev v Ljubljani. 

Sklad ne sme posredovati na borzi vrednostnih papirjev in 
odkupovati lastnih obveznic, razen če dobi za to posebno 
dovoljenje ministra, pristojnega za finance, in če mu to dovo- 
ljuje likvidnostni položaj. 

8. člen 

Upravičenec lahko zahteva, da mu Sklad namesto obveznic 
ponudi ustrezno število delnic posameznega podjetja ali več 
podjetij, s katerimi razpolaga Republika Slovenija ali sklad. 

V primeru iz prejšnjega odstavka mora sklad v 14 dneh od 
prejema zahteve upravičencu dostaviti ustrezno ponudbo. Če 
upravičenec ponudbo sprejme, sklene s skladom o tem po- 
godbo. 

9. člen 

Sredstva za kritje obveznosti sklada iz izdanih obveznic se 
oblikujejo na podlagi upravljanja in razpolaganja z vrednost- 
nimi papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi: 

a) na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij; 

b) iz dela kupnine, pridobljene s prodajo družbenih stanovanj- 
skih hiš in stanovanj, ter celotna kupnina za prodana podržav- 
ljena stanovanja, če bodo ta odplačno prenešena iz družbene 
lastnine osebam, ki niso upravičenci po tem zakonu; 

c) od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slove- 
nije; 

d) iz drugih virov, določenih z zakonom. 

10. člen 

Del kupnine iz točke b) prejšnjega člena znaša 10% kupnine 
za stanovanja prodana na podlagi stanovanjskega zakona in 
jih vplačujejo lastniki prejšnjih družbenih stanovanj od kup- 
nine prejete po uveljavitvi tega zakona. 

11. člen 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
zagotavlja sredstva iz c) točke 9. člena tega zakona: 
- v višini 10% priliva sredstev iz naslova kupnin in zakupnin 
za kmetijska zemljišča in gozdove, in 10% od prihodkov od 
gospodarjenja z državnimi gozdovi v lasti Republike Slovenije 
ter 
- v višini vrednosti kmetijskih zemljišč, za katere bodo izdane 
priznanice zamenjane za obveznice Slovenskega odškodnin- 
skega skalda. 

12. člen 

Zavezanci iz 10. in 1. alinee 11. člena tega zakona vplačujejo 
sredstva do 10. v tekočem mesecu za prilive sredstev v prete- 
klem mesecu. 

Sredstva za izpolnitev obveznosti iz 2. alinee prejšnjega člena 
zagotovi Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slo- 
venije na podlagi dokumentirane zahteve Slovenskega 
odškodninskega sklada v 15 dneh od vložitve zahteve. 

13. člen 

Pri upravljanju svojih naložb mora Sklad upoštevati kriterije 
o naložbah investicijskih družb po predpisih, ki urejajo vza- 

jemne sklade, investicijske družbe in družbe za upravljanje, 
razen če zakon določa drugače. 

Pri upravljanju naložb je Sklad dolžan zagotoviti ustrezen 
donos in likvidnost za izpolnjevanje prevzetih obveznosti za 
namene iz 1.odstavka 2.člena tega zakona. 

14. člen 

Organa upravljanja sklada sta skupščina in upravni odbor. 

Skupščina: 
- sprejema statut sklada, 
- sprejema finančni načrt sklada, 
- sprejema zaključni račun sklada, 
- imenuje predsednika in člane upravnega odbora, 
- daje soglasje k imenovanju direktorja sklada, 
- ima druge pravice in obveznosti v skladu s statutom sklada. 

15. člen 

Upravni odbor ima predsednika in šest članov, ki jih pravi- 
loma iz vrst strokovnjakov imenuje skupščina Sklada. 

16. člen 

Sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor, ki ga na 
podlagi javnega razpisa imenuje in razrešuje upravni odbor 
Sklada. 

Upravni odbor Sklada lahko s soglasjem ustanovitelja uprav- 
ljanje svčjih naložb deloma ali v celoti s pogodbo zaupa 
domači ali tuji pravni osebi specializirani za upravljanje 
s skladi. 

17. člen 

Sklad ima statut, ki ga sprejme skupščina Sklada. 

- dejavnost in področje delovanja sklada, 
- organizacija in način poslovanja sklada, 
- število delnic, njihovo nominalno vrednost, način njihove 
izdaje ter prenos delnic, 
- pravice in obveznosti oziroma pristojnosti upravnega 
odbora in direktorja, 
- pooblastila za zastopanje, 
- mandat članov upravnega odbora in direktorja - druga 
pomembnejša vprašanja v zvezi s poslovanjem Sklada. 

18. člen 

Dobiček, ki ga iz poslovanja z vrednostnimi papirji ter z dru- 
gimi dejavnostmi ustvari sklad, se obvezno razporedi 
v rezerve sklada. 

« 
Izgubo pokriva sklad iz ustvarjenih rezerv. 

19. člen 

i Dokler je Republika Slovenija edini delničar sklada, opravlja 
'vlogo skupščine sklada Vlada Republike Slovenije. 
i 
i 20. člen l 
Sklad se konstituira najkasneje v 30 dneh, z delom pa začne 
najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi tega zakona. 

i 21 .člen 

i Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
| Republike Slovenije. 
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Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o ZADRUGAH 

s predlogom zakona — ESA 721  

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah zakona o zadrugah 
z OBRAZLOŽITVIJO   

Vlada Republike Slovenije je na 20. seji 17/9-1992 določila 
besedilo: 

PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
ZAKONA O ZADRUGAH S PREDLOGOM ZAKONA, 

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

Sprejem predloženega zakona je nujen, ker že tečejo roki 
za odločanje o lastninjenju podjetij po zakonu o zadrugah, 
pri tem pa zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij, na 
katerega se zakon o zadrugah izrecno navezuje in skli- 
cuje, še ni sprejet. Zato določb 57. do 64. člena zakona 
o zadrugah ni mogoče izvajati pred uveljavitvijo zakona 
o lastninskem preoblikovanju podjetij. S predloženim 
zakonom naj bi podaljšali rok za odločanje o lastninjenju 
podjetij po zakonu o zadrugah, rok za sprejem odločitve 
o načinu preoblikovanja teh podjetij in rok za samo preo- 
blikovanje teh podjetij. Gre torej za manj zahtevno spre- 
membo zakona, zato je predlog za skrajšani postopek 
utemeljen. 

Po zakonu o zadrugah bi morala pristojna ministrstva 
odločiti o zahtevkih zadrug glede lastninjenja podjetij do 
28/11-1992, po izteku tega roka pa imajo stranke v tem 
postopku pravico do tožbe na Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije. Da ne bi prišlo do upravnih sporov predlagamo, 
da se ta zakon obravnava in sprejme v Skupščini Repu- 
blike Slovenije še v tem mesecu. 
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 
nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine z drugim odstavkom 1. člena začasnega 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki pri delu skupščinskih delovnih 
teles sodelovali: 

- mag. Jože PROTNER, član Vlade Republike Slovenije in 
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- Jože SENEGAČNIK, svetovalec Vlade Republike Slove- 
nije v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- Martina LIPPAI, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o zadrugah 
s predlogom zakona bosta obravnavali Komisija za preo- 
brazbo družbene in zadružne lastnine kot matično delovno 
telo in Zakonodajno-pravna komisija. 

Za obravnavo predloga za izdajo zakona o spremembah 
zakona o zadrugah s predlogom zakona so pristojni Družbe- 
nopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela. 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Skupščina Republike Slovenije je sprejela zakon o zadrugah 
II. marca 1992. Zakon je objavljen v Uradnem listu Republike 
Slovenije, št. 13/92. Poleg statusnih določb vsebuje zakon 
o zadrugah tudi specialne določbe glede lastninjenja nekate- 
rih v zakonu posebej navederiih podjetij, pa tudi drugih podje- 
tij, s katerimi so zadruge poslovno oziroma proizvodno sode- 
lovale v obdobju od 1. 1. 1986 do 31. 12. 1990. Takšno 
lastninjenje pa ne vpliva na pravice delavcev do neodplačne 
razdelitve delnic v skladu s predpisi o lastninskem preobliko- 
vanju podjetij in ne na pravice denacionalizacijskih upravi- 
čencev. V tem postopku bi zadruge olastninile 45% knjižne 
vrednosti družbenega kapitala podjetij, s katerimi so sodelo- 
vale. 
Predlog zakona o zadrugah je bil pripravljen hkrati s predlo- 
gom zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij v juliju 
1991 in je bil z njim usklajen oziroma se v posameznih določ- 
bah (57., 58., 60., 61., 64. in 68. člen) nanj sklicuje. Ker zakon 
o lastninskem preoblikovanju podjetij še ni sprejet, se lastni- 
njenja po zakonu o zadrugah ne da izvajati. V 58. členu 
zakona o zadrugah je izrecno določeno, da se za lastninjenje 
podjetij po zakonu o zadrugah smiselno uporabljajo predpisi 
o lastninskem preoblikovanju podjetij, kolikor ni z zakonom 
o zadrugah drugače določeno. Iz te določbe jasno izhaja, da 
je zakon o zadrugah, v delu, ki ureja lastninsko preoblikova- 
nje podjetij (57. do 64. člen), specialen zakon glede na zakon 
o lastninskem preoblikovanju podjetij in je njegovo izvajanje 
brez zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij nemo- 
goče. 
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Zadruge, ki želijo sodelovati pri lastninjenju podjetij po 
zakonu o zadrugah, so morale svoje zahtevke do 26. 9. 1992 
vložiti na pristojna ministrstva. Ta ministrstva bi morala do 28. 
11. 1992 v upravnem postopku odločiti o zahtevkih zadrug 
(62. člen). Podjetja, ki bi se lastninila na ta način, pa bi morala 
sprejeti odločitev o načinu lastninjenja preostalega družbge- 
nega kapitala do 28. 11. 1992 (prvi odstavek 60. člena) in se 
preoblikovati v družbe do 28. 11. 1992 (58. člen). V postopku 
odločanja bi morala pristojna ministrstva ugotoviti upravi- 
čence do lastninjenja, družbeni kapital v podjetjih, deleže 
posameznih zadrug v 45% knjižne vrednosti družbenega kapi- 
tala podjetja in o tem odločiti. Ker še ni zakona o lastninskerr 
preoblikovanju podjetij, ni enotne metode za ugotovitev druž 
benega kapitala podjetij; podjetja niso napravila zaključni! 
računov; ne ve se, kolikšen delež se bo vrnil denacionalizaci 
skim upravičencem, ki naj bi zavarovali svoje zahtevke; ne \ 
se, kolikšen delež bodo lahko dobili delavci; podjetja nit 
sprejela programa preoblikovanja; družbeni kapital podjetj 
ni zmanjšan za vrednost kmetijskih zemljišč in gozdov, vred- 
nost kmetijskih zemljišč in gozdov, ki naj bi postali lastnina 
Republike Slovenije; ni mogoče izvesti lastninjenja preosta 
lega družbenega kapitala podjetij (60. člen). 

Glede na zgoraj navedeno je treba v zakonu o zadrugah 
ustrezno spremeniti roke za odločanje o lastninskih zahtevkih 
zadrug, roke za pripravo programa lastninjenja in roke za 
preoblikovanje podjetij, na katera se tako lastninjenje nanaša, 
ter jih vezati na uveljavitev zakona o lastninskem preoblikova- 
nju podjetij. 
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II. NAČELA IN CILJI 
S spremembo zakona se želi doseči, da se bo tudi za lastninje- 
nje podjetij, ki se bodo lastninila po zakonu o zadrugah, 
smiselno uporabljal zakon o lastninskem preoblikovanju 
podjetij, kot je to že določeno z zakonom o zadrugah, ni pa 
izvedljivo, ker zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij še 
ni sprejet. 

III. POGLAVITNE REŠITVE 
Z zakonom naj bi podaljšali roke za odločanje o že vloženih 
zahtevkih zadrug o lastninjenju podjetij po zakonu o zadru- 

gah (62. člen), roke za preoblikovanje ten podjetij v družbe 
(58. člen) in roke za sprejem odločitve o načinu preoblikova- 
nja teh podjetij (60. člen) ter jih vezali na uveljavitev zakona 
o lastninskem preoblikovanju podjetij. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Ta zakon ne bo imel nobenih finančnih ali drugih posledic, saj 
gre le za podaljšanje rokov, ne pa spreminjanje pravic, obvez- 
nosti oziroma odgovornosti. 

PREDLOG ZAKONA o spremembah zakona o zadrugah 

1. člen 

79. člen zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92) se 
spremeni tako, da se glasi: 

»Roki iz drugega odstavka 58. člena, prvega odstavka 60. 
člena in četrtega odstavka 62. člena zakona začnejo teči šest 

mesecev po uveljavitvi zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij.« 

2. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

BESEDILO DOLOČB ZAKONA O ZADRUGAH, KI 
SE SPREMINJAJO 

58. člen 

Za lastninsko preoblikovanje podjetij s seznama se smiselno 
uporabljajo določbe predpisov o lastninskem preoblikovanju 
podjetij, kolikor s tem zakonom ni drugače določeno. 

Podjetja iz prejšnjega člena se lastninsko preoblikujejo v del- 
niške družbe v petih mesecih 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 samostojna delniška družba. 

60. člen 

V podjetjih iz 57. 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, člani oziroma bivši člani zadružnih upravi- 
čencev, zadružni upravičenci in kooperanti, če se za tak 
odkup odloči organ upravljanja podjetja v petih mesecih. 
Sklep o prodaji se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in v dnevnem tisku. Rok za uveljavitev prednostne pravice je 
30 dni od objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije. 

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 

i Skladu Republike Slovenije za razvoj (v nadaljnjem besedilu: 
A 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 oziroma člani in bivši 
člani zadruženega upravičenca, ki so bili člani naimani dve 

leti, od zadružnih upravičencev pa tisti, ki so prejeli navadne 
delnice tega podjetja po prvem odstavku prejšnjega člena, če: 

- podjetje izda za najmanj 30% preostale knjižne vrednosti 
družbenega kapitala iz prvega odstavka tega člena navadne 
delnice, 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 navad- 
nih delnic s pravico do upravljanja. 

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 predpisov o last- 
ninskem preoblikovanju podjetij. 

62. člen 

Upravičenec, ki želi uveljaviti pravico iz 57. člena tega zakona, 
vloži zahtevek v 90 dneh na pristojno ministrstvo. 

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 
priložena dokazila. 

Pristojno ministrstvo lahko izloči iz lastninjenja po 59. členu 
tega zakona del premoženja podjetja s seznama, če ugotovi, 
da to premoženje ne služi za izvajanje osnovne dejavnosti 
podjetja. 

Pristojno ministrstvo odloči o zahtevku v upravnem postopku 
v nadaljnjih 60 dneh. 

79. člen 

Roki iz X. poglavja tega zakona začnejo teči tri mesece po 
uveljavitvi tega zakona. 
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Predlog zakona o GOZDOVIH - ESA 288 

Vlada Republike Slovenije je na 25. seji 12. 10. 1992 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O GOZDOVIH, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266. -in 267. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije in sklepa Zbora združenega dela Skupščine 
Republike Slovenije z dne 7. 10. 1992. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 
nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 

v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot njeni 
predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelo- 
vali: 

- mag. Jože PROTNER, član Vlade Republike Slovenije in 
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

- Jože FALKNER, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

- Martina LIPPAI, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

- Ani ZAVRL-BOGATAJ, svetovalka ministra za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano 

Predlog zakona o gozdovih bosta obravnala Odbor za kmetij- 
stvo in gozdarstvo kot matično delovno telo in Zakonodajno- 
pravna komisija. 
Za obravnavo predloga zakona o gozdovih so pristojni Druž- 
benopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela. 

PREDLOG ZAKONA o gozdovih 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
/1/ Ta zakon ureja pogoje rabe, izkoriščanja in razpolaganja 
z gozdovi kot naravnim bogastvom s ciljem, da se zagotovijo 
sonaravno ter večnamensko gospodarjenje v skladu z načeli 
varstva okolja in naravnih vrednot, trajno in optimalno delova- 
nje gozdov kot ekosistema ter uresničevanje njihovih funkcij. 

121 Ta zakon ureja tudi pogoje gospodarjenja z gozdnim 
prostorom in s posamičnim gozdnim drevjem in skupinami 
gozdnega drevja zunaj ureditvenih območij naselij (v nadalj- 
njem besedilu: zunaj naselij) s ciljem, da se njihova vloga 
v okolju ohrani in krepi. 

/3/ Določbe tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpi- 
sov veljajo tudi za gozdno drevje, ki raste zunaj gozda, kadar 
je to s predpisom posebej določeno. 

2. člen 
/1/ Gozd je zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem v obliki 
sestoja ali drugim gozdnim rastjem, ki zagotavlja katero koli 
funkcijo gozda. Za gozd po tem zakonu se štejejo tudi vse 
površine v zaraščanju, ki so kot gozd določene v prostorskem 
delu gozdnogospodarskega načrta. 

121 Gozdna infrastruktura, ki ni odmerjena v samostojno par- 
celo, je sestavni del gozda. 

131 Po tem zakonu niso gozd posamično gozdno drevje, sku- 
pine gozdnega drevja na površini do 5 arov, obrečni in proti- 
vetrni pasovi drevja, drevoredi, parki, plantaže gozdnega 
drevja, obore za rejo divjadi in pašniki, porasli z gozdnim 
drevjem. 

3. člen 

V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen: 

1. Gozdni prostor je gozd oziroma gozdno zemljišče iz prvega 
in drugega odstavka 2. člena tega zakona in negozdna povr- 
šina, ekološko /npr. gozdne jase/ oziroma funkcionalno /npr. 
gozdna infrastruktura/ povezana z gozdom, ki skupaj z njim 
zagotavlja uresničevanje funkcij gozda. 

2. Ureditveno območje gozdov je geografsko zaokroženo 
območje gozdnega prostora, zmanjšano oziroma povečano 
za površino, ki je v prostorskih delih gozdnogospodarskih 
načrtov predvidena za krčitev oziroma razširitev. Ureditveno 
območje gozdov zajema tudi negozdne infrastrukturne in 
druge površine, objekte in naprave, ki ne izpolnjujejo pogojev 
za ureditveno območje po drugih predpisih. 

3. Gozdnogospodarska območja so zaokrožene ozemeljske 
ekosistemske celote, ki se določijo za zagotavljanje trajnosti 
gozdov in načrtovanje, usmerjanje in spremljanje razvoja goz- 
dov in gozdnega prostora ne glede na lastništvo. Gozdnogo- 
spodarska območja se delijo na gozdnogospodarske enote (v 
nadaljnjem besedilu: gospodarske enote). Gospodarske 
enote se delijo na oddelke in odseke, ki so osnovne načrto- 
valne enote za gospodarjenje z gozdovi. 

4. Gozdni ekosistem so življenjske združbe rastlin in živali ter 
njihovi življenjski prostori z vsemi soodvisnostmi, vplivi okolja 
na te življenjske združbe in njihovimi vplivi na okolje. 

5. Biološko ravnotežje je stanje v gozdu, ki zagotavlja obstoj 
in razvoj gozdnih življenjskih združb, ko se nobena rastlinska 
ali živalska vrsta, ki sestavlja gozdni ekosistem, ne more 
namnožiti na račun druge. 

6. Funkcije gozdov so ekološke (varovanje gozdnih zemljišč 
in sestojev, hidrološka, biotopska, klimatska), socialne (zaš- 
čitna - varovanje objektov, rekreacijska, turistična, poučna, 
raziskovalna, higiensko - zdravstvena, varovanje naravne in 
kulturne dediščine in drugih vrednot okolja, obrambna, estet- 
ska) in proizvodne (lesnoproizvodna, pridobivanje drugih 
gozdnih dobrin, lovnogospo- darska). 

7. Gozdovi posebnega pomena so varovalni gozdovi in goz- 
dovi s posebnim namenom. Varovalni gozdovi so gozdovi 
z izjemno poudarjeno katero koli ekološko funkcijo, gozdovi 
s posebnim namenom pa gozdovi z izjemno poudarjeno 
katero koli socialno ali proizvodno funkcijo. 

8. Varovalni gozdovi in gozdovi, v katerih je izjemno poudar- 
jena funkcija varovanja naravne in kulturne dediščine, razi- 
skovalna, higiensko-zdravstvena ali katera koli proizvodna 
funkcija, so zavarovano naravno bogastvo državnega pomena 
po predpisih o varovanju okolja. 
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9. Sonaravno gospodarjenje je gospodarjenje, ki zagotavlja 
ohranitev avtohtonih rastlinskih in živalskih vrst ter njihovo 
pestrost. 

10. Gospodarjenje z gozdovi so raba, izkoriščanje (pridobiva- 
nje lesa in drugih dobrin, kot so stelja, okrasna drevesa, 
smola, seme ipd.) in opravljanje vseh del v gozdovih (goji- 
tvena in varstvena dela, gradnja gozdne infrastrukture). 

11. Raba gozdov je skupni izraz za tisto izkoriščanje funkcij 
gozdov, ki je po tem zakonu dovoljeno tudi nelastnikom 
gozdov (nabiranje gob, plodov gozdnega drevja in drugih 
rastlin, ki rastejo v gozdovih, nabiranje zelnatih rastlin in 
njihovih delov, čebelarjenje, gibanje po gozdovih, rekreacija 
v gozdu ipd.). 
12. Naravne znamenitosti oziroma redkosti državnega 
pomena v gozdu oziroma v gozdnem prostoru so gozdna 
drevesa s premerom nad 120 cm in gozdna drevesa z izjem- 
nimi botaničnimi, dendrometričnimi, biotopskimi ali obli- 
kovno estetskimi lastnostmi ter deli gozda, ki so posebno 
pomembni za ohranitev posameznih avtohtonih rastlin ali 
prosto živečih živali. 

13. Gozdna infrastruktura so gozdne prometnice (gozdne 
ceste, vlake in stalne žičnice) in drugi objekti v gozdovih, 
namenjeni predvsem gospodarjenju z gozdovi. 

14. Krčitev gozda je odstranitev vsega gozdnega drevja ozi- 
roma drugega gozdnega rastja zaradi spremembe namemb- 
nosti zemljišča. 

15. Posek na golo je odstranitev vsega gozdnega drevja 
v nepomlajenem sestoju, kjer ni predvidena sprememba 
namembnosti zemljišča in gre za površino, pri kateri je razda- 
lja med nasprotnima robovoma večja od ene višine odraslega 
drevja na tem zemljišču. 
16. Za poseg v gozd oziroma gozdni prostor se štejeta poleg 
posegov v prostor tudi krčitev gozdov ter izkoriščanje, ki ima 
za posledico spremembo gozda v pašnik, porasel z gozdnim 
drevjem, ali v oboro za rejo divjadi. Priprava vlak za spravilo 
lesa, ko ni potrebna uporaba gradbene mehanizacije, se ne 
šteje za poseg v gozd. 

i 
i 7. Razvrednoten gozd je gozd, v katerem se zaradi negativ- 
- tih zunanjih vplivov zmanjša njegova rastnost oziroma rodo- 

vitnost gozdnega zemljišča ali drugače poslabšajo možnosti 
uresničevanja funkcij gozda. 

18. Gozd za sanacijo je poškodovan gozd, v katerem je zaradi 
negativnih zunanjih vplivov onemogočen naraven razvoj eko- 
sistema oziroma onemogočeno zagotavljanje funkcij gozda. 
Gozd za sanacijo se šteje za ogroženo okolje po predpisih 
o varstvu okolja. 

19. Gozd za premeno je gozd, v katerem rodovitnost rastišča 
zaradi preteklega čezmernega izkoriščanja gozdnih lesnih 
sortimentov in drugih dobrin gozda (steljniki, Ustniki, kolniki 
in podobno) pretežno ni izkoriščena. 

20. Opustošen gozd je gozd, v katerem sta zaradi nepravilnih 
Posegov pri gospodarjenju onemogočeni njegovo trajno in 
optimalno delovanje ter uresničevanje njegovih funkcij. 

21. Varstvena dela so dela, ki se opravljajo zato, da se prepre- 
čijo ali omejijo motnje pri delovanju gozda, in sicer: 
- z gozdnogojitvenim načrtom določena varstvena dela (zaš- 
čita pred divjadjo, ipd.); 
~ preventivna varstvena dela (preprečevalni in preprečevalno 
~ zatiralni ukrepi: kot sta polaganje kontrolnih dreves, 
Postavljanje lovnih nastav za podlubnike ipd. ter ukrepi za 
preprečevanje požarov: opazovalna služba, izdelava protipo- 
žarnih presek in zidov ipd.); 
~ sanitarne sečnje (sečnje okuženega, z insekti napadenega 
ali v ujmah poškodovanega ali podrtega drevja itd). 

22. Okrasna drevesa so posekana gozdna drevesa, name- 
njena za okras ali praznovanje. 

4. člen 

/1/ Lastniki gozdov so pravne in fizične osebe. 

/2/ Tujci na gozdovih ne morejo pridobiti lastninske pravice, 
razen z dedovanjem ob pogojih vzajemnosti. 

/3/ Za tujca se po tem zakonu šteje tudi domača pravna oseba, 
v kateri je več kot polovični lastninski delež tuje osebe. 

5. člen 
/1/ Lastnik gozda mora: 
- gospodariti z gozdovi v skladu s predpisi, z načrti za 
gospodarjenje in odločbo iz prvega odstavka 17. člena tega 
zakona; 
- dovoliti prost dostop in gibanje drugim osebam; 
- dovoliti nabiranje plodov, rastlin, gob in čebelarjenje ter lov 
in nabiranje prosto živečih živali v skladu s predpisi; 
- opustiti dejanja, ki so s predpisi prepovedana. 

/2/ Lastniki gozdov imajo pravico sodelovati v postopku spre- 
jemanja gozdnogospodarskih in lovskogojitvenih načrtov in 
pri pripravi gozdnogojitvenih načrtov. Njihove potrebe, pred- 
logi in zahteve se v največji možni meri upoštevajo skladno 
z ekosistemskimi in zakonskimi omejitvami. 

/3/ Republika Slovenija mora v gozdovih v svoji lasti omogo- 
čiti praktični pouk kot del izobraževalnega procesa v gozdar- 
stvu. 

6. člen 

/1/ Podlaga za gospodarjenje z gozdovi so program razvoja 
gozdov Slovenije in načrti za gospodarjenje. 

121 Načrti za gospodarjenje so: 
- gozdnogospodarski in lovskogojitveni načrti območij; 
- gozdnogospodarski načrti gospodarskih enot; 
- gozdnogojitveni načrti. 

/3/ S programom razvoja gozdov Slovenije in z načrti za 
gospodarjenje se zagotavljajo: 
- ohranitev ali vzpostavitev naravne sestave gozdnih življenj- 
skih združb in krepitev vsestranske odpornosti gozdov; 
- gospodarjenje z gozdovi, ki ohranja vse funkcije gozdov in 
temelji na uspešnem naravnem obnavljanju sestojev; 
- najustreznejše izkoriščanje gozdnih rastišč v skladu 
z naravnim razvojem gozdnih združb; 
- medsebojna usklajenost gojenja gozdov, pridobivanja lesa 
ter drugih gozdnih dobrin. 

/4/ Prostorske enote za načrtovanje so gozdnogospodarska in 
lovskogojitvena območja in gospodarske enote. Gozdnogo- 
spodarska in lovskogojitvena območja določi Vlada Repu- 
blike Slovenije, gospodarske enote pa se določijo z gozdno- 
gospodarskimi načrti območij. 

II. NAČRTOVANJE 

1. Program razvoja gozdov Slovenije 

7. člen 

/1/ S programom razvoja gozdov Slovenije se opredelijo naci- 
onalna politika sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, usme- 
ritve za ohranitev in razvoj gozdov ter pogoji za njihovo 
izkoriščanje oziroma večnamensko rabo. Njegov sestavni del 
je program ohranitve in gospodarjenja z živalskim svetom 
v gozdnem prostoru, kjer se opredelijo splošne usmeritve za 
gospodarjenje s prosto živečimi živalmi ter splošna navodila 
za ohranitev in izboljšanje njihovih življenjskih razmer. 

/2/ Program razvoja gozdov Slovenije se spreminja in dopol- 
njuje v skladu s spremembami v gozdovih in s spremenjenimi 
pogoji gospodarjenja. /3/ Program razvoja gozdov Slovenije 
izdela Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
Zavod), sprejme ga državni zbor na predlog Vlade Republike 
Slovenije. 
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2. Načrti za gospodarjenje 

S.člen 

/1/ Z načrti za gospodarjenje se določijo najviSja možna stop- 
nja izkoriščanja gozdov in z njo skladen obseg gojitvenih in 
varstvenih del ter pogoji za usklajeno opravljanje vseh del 
v gozdovih, za usklajeno rabo gozdov in usklajeno poseganje 
v gozd in gozdni prostor. 

/2/ Vsebina načrtov za gospodarjenje, razen gozdnogojitvenih 
načrtov, je javna. 

/3/ Načrti za gospodarjenje so po preteku veljavnosti doku- 
mentarno gradivo, ki se mora trajno hraniti. 

a. Gozdnogospodarski načrti 

9. člen 

/1/ Gozdnogospodarski načrti so gozdnogospodarski načrti 
območij in gozdnogospodarski načrti gospodarskih enot. 
Gozdnogospodarski načrti se izdelajo kot skupni načrti za vse 
gozdove ne glede na lastništvo ob upoštevanju posebnosti na 
posameznih območjih. 

121 Gozdnogospodarski načrti imajo biološki in prostorski del, 
ki morata biti med seboi usklajena in se praviloma sprejemata 
istočasno. 

13/ Obvezno1 izhodišče za izdelavo gozdnogospo- 
darskih načrtov so stopnja varovanja okolja pred obremeni- 
tvami in varstveni režimi zavarovanih naravnih bogastev, ki jih 
določi Republika Slovenija oziroma lokalne skupnosti. 

/4/ V gozdnogospodarskem načrtu se upoštevajo tudi usmeri- 
tve za gospodarjenje z naravno in kulturno dediščino v gozd- 
nem prostoru, vodnogospodarski pogoji in usmeritve za 
zagotavljanje drugih funkcij gozdov, ki jih pripravijo pristojni 
organi in organizacije. 

10. člen 

/1/ V biološkem delu gozdnogospodarskega načrta območja 
se ob upoštevanju usmeritev iz programa razvoja gozdov 
Slovenije, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega 
gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih 
spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v območju: 
- določijo in ovrednotijo funkcije gozdov; 
- opredelijo cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim pro- 
storom; 
- določijo usmeritve in predvidijo ukrepi za doseganje ciljev; 
- opredelijo usmeritve za ohranjanje oziroma vzpostavitev 
naravne avtohtone sestave gozdnih življenjskih združb ter 
razmerje med divjadjo in njenim okoljem, kar je podlaga za 
izdelavo lovskogojitvenih načrtov območij. 

/2/ V prostorskem delu gozdnogospodarskega načrta 
območja se: 
- prevzamejo območja gozdov posebnega pomena, ki so 
zavarovano naravno bogastvo; 
- opredelijo območja gozdov s posebnim namenom držav- 
nega pomena; 
- opredelijo gozdovi za sanacijo; 
- opredelijo usmeritve za območja gozdov s posebnim name- 
nom lokalnega pomena; 
- opredelijo usmeritve za ureditvena območja gozdov; 
- opredelijo druge podlage za usklajevanje interesov v pro- 
storu. 

11. člen 

/1/ V biološkem delu gozdnogospodarskega načrta gospodar- 
ske enote se ob upoštevanju usmeritev iz biološkega dela 
gozdnogospodarskega načrta območja, ugotovljenega stanja 
gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja 
gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja goz- 
dov v gospodarski enoti: 
- podrobneje določijo in ovrednotijo funkcije gozdov; 
- opredelijo cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim pro- 
storom; 

- določijo usmeritve za doseganje ciljev; 
- opredelijo ukrepi in predvidijo načini njihove izvedbe po 
osnovnih načrtovalnih enotah gozdnega prostora; 
- izdelajo usmeritve za gospodarjenje s posamičnim gozd- 
nim drevjem in skupinami gozdnega drevja zunaj naselij. 

121 V prostorskem delu gozdnogospodarskega načrta gospo- 
darske enote se: 
- prevzamejo območja iz prve in druge alinee drugega 
odstavka 10. člena tega zakona; 
- opredelijo območja gozdov s posebnim namenom lokal- 
nega pomena; 
- opredelijo gozdovi za sanacijo; 
- opredelijo ureditvena območja gozdov in prostorsko razpr- 
šeni gozdovi, ki spadajo v druga ureditvena območja, in za 
katere veljajo vse določbe gozdnogospodarskega načrta 
gospodarske enote, razen njegovega prostorskega dela; 
- določi raba gozdov in površin, ekološko oziroma funkci- 
onalno povezanih z gozdom, 
- izdelata pregled in zasnova gozdne infrastrukture in drugih 
načrtovanih posegov v gozdni prostor ter opredelijo večfunk- 
cionalna območja; 
- v skladu s predpisi o urejanju prostora določijo prostor- 
sko- ureditveni pogoji za posege v gozdni prostor po pro- 
storsko— uredi— tvenih enotah. 

13/ Izpisek gozdnih parcel in njihovih kakovostnih razredov iz 
gozdnogospodarskih načrtov gospodarskih enot je uradna 
podlaga za vodenje zemljiškega katastra, in sicer za določitev 
katastrskih kultur v gozdnem prostoru, če z drugimi predpisi 
ni določeno drugače, in za kakovostno razvrstitev gozdnih 
zemljišč. Zavod po uradni dolžnosti posreduje izpiske organu, 
pristojnemu za vodenje katastra. 

/4/ Minister, pristojen za gozdarstvo, izda predpise o razvršča- 
nju gozdnih zemljišč v kakovostne razrede. 

b. Lovskogojltvenl načrti 

12. člen 

V lovskogojitvenem načrtu območja se v skladu z zakonom na 
podlagi ugotovljenih bioloških kazalnikov usklajenosti divjadi 
z njenim okoljem in ob upoštevanju usmeritev iz bioloških 
delov gozdnogospodarskih načrtov območij opredelijo cilji ivi 
usmeritve ter ukrepi za ohranitev populacij divjadi in za zago- 
tovitev naravnega ravnotežja med divjadjo in okoljem. 

c. Gozdnogo|ltvenl načrti 
13. čien 

/1/ Gozdnogojitveni načrt je izvedbeni načrt, v katerem se 
podrobneje določi gospodarjenje z gozdovi. Gozdnogojitveni 
načrti so sestavni del biološkega dela gozdnogospodarskega 
načrta gospodarske enote. Posegi v prostor niso predmet 
gozdnogojitvenega načrta. 

121V gozdnogojitvenem načrtu se ob upoštevanju usmeritev iz 
biološkega dela gozdnogospodarskega načrta gospodarske 
enote za določeno površino gozda določijo gozdnogojitveni 
cilji, smernice in ukrepi. Na tej podlagi se opredeli obseg 
gojitvenih in varstvenih del ter določijo roki in pogoji za 
opravljanje načrtovanih del. 

13/ Gozdnogojitvene načrte je treba zaradi sprememb, ki 
nastajajo z razvojem gozdov ali zaradi zunanjih vplivov na 
gozd, dopolnjevati oziroma obnavljati tako, da se temu 
ustrezno prilagodijo gozdnogojitveni cilji in ukrepi ter da se 
na novo opredeli obseg gojitvenih in varstvenih del. 

3. Postopek priprave In sprejemanja gozdnogospodarskih 
načrtov 

14. člen 

/1/ Svet območne enote Zavoda določi osnutek biološkega 
dela gozdnogospodarskega načrta gospodarske enote, svet 
Zavoda pa osnutek biološkega dela gozdnogospodarskega 
načrta območja. 
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121 Minister, pristojen za gozdarstvo, odredi javno razgrnitev 
biološkega dela gozdnogospodarskega načrta. Javna razgrni- 
tev traja 30 dni. Med javno razgrnitvijo biološkega dela gozd- 
nogospodarskega načrta se opravi javna obravnava. O pri- 
četku in trajanju ter času javne razgrnitve in javne obravnave 
morajo biti na primeren način obveščeni lastniki gozdov in 
zainteresirana javnost. 

/3/ Po opravljeni javni razgrnitvi in javni obravnavi svet 
območne enote Zavoda obravnava pripombe in predloge ter 
zavzame do njih stališče. Na tej podlagi Zavod pripravi pred- 
log biološkega dela gozdnogospodarskega načrta. Predlog 
biološkega dela gozdnogospodar- skega načrta območja 
določi svet Zavoda, predlog biološkega dela gozdnogospo- 
darskega načrta gospodarske enote pa svet območne enote 
Zavoda. 

/4/ Zavod mora k predlogu biološkega dela gozdnogospodar- 
skega načrta območja pridobiti soglasje ministra, pristojnega 
za varstvo okolja, k predlogu biološkega dela gozdnogospo- 
darskega načrta gospodarske enote pa mnenje lokalne skup-' 
nosti, na območju katere leži gospodarska enota. 

15/ Soglasje oziroma mnenje se mora izdati v treh mesecih po 
predložitvi predloga biološkega dela gozdnogospodarskega 
načrta. Če soglasje oziroma mnenje ni dano ali odrečeno 
v roku, se šteje, da je dano. 

/6/ Zavod predloži predlog biološkega dela gozdnogospodar- 
skega načrta skupaj s predpisanim soglasjem oziroma mne- 
njem ministrstvu, pristojnemu za gozdarstvo. 

/7/ Biološki del gozdnogospodarskega načrta območja 
s predpisom sprejme Vlada Republike Slovenije, biološki del 
gozdnogospodarskega načrta gospodarske enote pa mini- 
ster, pristojen za gozdarstvo. 

/8/ Prostorski deli gozdnogospodarskih načrtov se sprejemajo 
po določbah predpisov o urejanju prostora. 

15. člen 

/1/ Biološki del gozdnogospodarskega načrta se praviloma 
izdeluje za 10 let. V obdobju, dokler obnovljeni biološki del 
gozdnogospodar- skega načrta še ni sprejet, se uporablja 
dotedanji načrt. 

/2/ Gozdnogospodarski načrt se med veljavnostjo spremeni 
ali dopolni, kadar je to potrebno, zaradi nepredvidenih spre- 
memb v gozdovih ali v poudarjenosti njihovih funkcij, zaradi 
potreb urejanja prostora, zaradi uskladitve z gozdnogospo- 
darskim načrtom višje ravni, s programom razvoja gozdov 
Slovenije oziroma s prostorskimi planskimi akti višje ravni. 

/3/ O pobudi za spremembo ali dopolnitev gozdnogospodar- 
skega načrta odloči minister, pristojen za gozdarstvo./4/ Spre- 
membe in dopolnitve gozdnogospodarskih načrtov se spreje- 
majo na enak način in v enakem postopku kot gozdnogospo- 
darski načrti. 

16. člen 

Minister, pristojen za gozdarstvo, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za urejanje prostora, ter ministrom, pristojnim za 
varstvo okolja, predpiše vsebino načrtov za gospodarjenje, 
roke in podrobnejši postopek sprejemanja bioloških delov 
gozdnogospodarskih načrtov ter način spremljanja njihovega 
izvajanja. 

III. GOSPODARJENJE Z GOZDOVI 

1. Gojenje In Izkoriščanje gozdov 

17. člen 

/1/ Na podlagi gozdnogojitvenega načrta izda Zavod lastniku 
gozda odločbo v upravnem postopku. V odločbi se določijo: 
- gojitvena in varstvena dela, načini in roki za njihovo iz- 
vedbo; 

- v sodelovanju z lastnikom gozda drevesa za možni posek; 
- pogoji za sečnjo in spravilo lesa; 
- drevesa za pridobivanje smole in okrasna drevesa; 
- obdobje, za katero je odločba izdana. 

/2/ Možni posek po prejšnjem odstavku je največja količina 
drevja v bruto m3, ki jo sme posekati lastnik gozda med 
veljavnostjo odločbe iz prejšnjega odstavka. 

/3/ Dela v gozdovih morajo biti opravljena v ustreznem letnem 
času na način, s katerim se najmanj ogroža gozdni ekosistem 
in da se zagotavljata varstvo gozdov in varnost ljudi. Nastale 
posledice poškodb tal je treba odstraniti takoj po končanem 
spravilu oziroma prevozu. 

/4/ Sečnja gozdnega drevja ter pridobivanje smole in okrasnih 
dreves se smeta opravljati le na podlagi odločbe iz prvega 
odstavka tega člena. 

/5/ Če se lastnik gozda odloči za premeno gozdov, mu pogoje 
za njeno izvedbo določi Zavod. 

16/ Podrobnejše predpise za izvajanje sečnje, ravnanje s seč- 
nimi ostanki, spravilo, prevoz in zlaganje gozdnih lesnih sorti- 
mentov izda minister, pristojen za gozdarstvo. 

18. člen 

/1/ V gozdovih je prepovedano vsako dejanje, ki zmanjšuje 
rastnost sestoja ali rodovitnost rastišča, stabilnost ali trajnost 
gozda oziroma ogroža njegove funkcije, njegov obstoj ali 
namen, ter odlaganje odpadkov. 

/2/ Ne glede na prejšnji odstavek lahko lastnik gozda v last- 
nem gozdu pridobiva seme gozdnih dreves, steljo in druge 
dobrine iz gozda, če se s tem ne povzroči opustošenje. 

/3/ Prevoz in prodaja okrasnih dreves sta dovoljena, če je 
okrasno drevo opremljeno s plombo, iz katere sta razvidni 
izvorno gozdnogospodarsko območje in leto poseka. Plombe 
izdaja Zavod. 

/4/ Negozdne površine v gozdu je prepovedano pogozdovati, 
razen če je to predvideno z gozdnogospodarskim načrtom. 

19. člen 
/1/ Dela v gozdovih opravljajo lastniki gozdov in za ta dela 
registrirane fizične ali pravne osebe (v nadaljnjem besedilu; 
izvajalci), ki izpolnjujejo predpisane pogoje. 

/2/ Minister, pristojen za gozdarstvo, predpiše minimalne 
pogoje, ki jih morajo za opravljanje del v gozdovih izpolnjevati 
izvajalci. 

20. člen 

/1/ Za pripravo prostorskih planskih aktov za ureditvena 
območja po drugih predpisih izdela Zavod Strokovne podlage 
za gospodarjenje s posameznim gozdnim drevjem oziroma 
skupinami gozdnega drevja zunaj naselij. 

121 Za posege v skupine gozdnega drevja ali v posamično 
gozdno drevje zunaj naselij izda Zavod po uradni dolžnosti 
lastniku strokovno navodilo za poseg. Pri pripravi navodila 
sodelujejo tudi organizacije, pristojne za varstvo okolja, 
naravne ter kulturne dediščine. 

21. člen 

/1/ Za posege v gozd in gozdni prostor je potrebno dovoljenje 
za poseg v prostor v skladu s predpisi o urejanju prostora. 
K dovoljenju za poseg v prostor je treba pridobiti soglasje 
Zavoda. 

/2/ Soglasje Zavoda je treba pridobiti tudi k dovoljenju za 
poseg v prostor za graditev objektov zunaj gozda, če je iz 
poročila o vplivih na okolje razvidno, da bi vplivi posega ali 
posledice njegovega delovanja negativno vplivali na gozdni 
ekosistem in funkcije gozdov. 
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13/ Soglasja iz prvega in drugega odstavka tega člena ni 
mogoče izdati, kadar je pričakovati, da bodo vplivi posega 
v prostor povzročili razvrednotenje ali poškodovanje gozda. 

22. člen 

/1/ Posek na golo kot način gospodarjenja z gozdovi ni dovo- 
ljen. 

121 Gozd se lahko poseka na golo le, če je to predvideno 
v biološkem delu gozdnogospodarskega načrta zaradi gozd- 
nogojitvenih ukrepov ali če je to potrebno zaradi sanitarne 
sečnje oziroma opravljanja preventivnih varstvenih del. 

23. člen 

/1/ Lastnik gozda je dolžan obnoviti gozd, ki je bil opustošen 
ali v nasprotju s predpisi posekan na golo. Rok za obnovo 
gozda določi Zavod z odločbo v upravnem postopku. 

/2/ Zavod v sodelovanju z lastnikom gozda zagotovi obnovo 
gozda na pogoriščih in v gozdovih, poškodovanih v naravnih 
ujmah. Povzročitelj požara je odškodninsko odgovoren last- 
niku gozda za povzročeno škodo in izgubljeni dobiček, Repu- 
bliki Sloveniji pa za stroške obnove gozda. 

24. člen 

/1/ Ograditev dela gozdne površine se lahko dovoli, če je to:— 
predvideno v gozdnogojitvenem načrtu zaradi zaščite mladja 
ali varstva gozdov pred divjadjo za čas, ki je potreben do 
uskladitve populacije divjadi z okoljem;- potrebno zaradi 
zaščite vodnih zajetij, varstva naravnih znamenitosti oziroma 
redkosti, kulturnih spomenikov ali znanstveno- raziskovalnih 
proučevanj. 

121 Gozdne površine se lahko ogradijo tudi, če je to določeno 
z aktom o določitvi gozda za gozd s posebnim namenom. 

/3/ Za postavitev ograje izda dovoljenje Zavod na predlog 
zainteresirane stranke v 14 dneh. Z dovoljenjem se lahko 
določijo tudi ukrepi za omejitev gibanja znotraj ograjene 
gozdne površine. 

25. člen 

/1/ V gozdovih, v katerih bi se z nabiranjem živali, plodov, gob 
in rastlin ogrožale funkcije gozdov, se lahko nabiranje omeji 
ali prepove. Omejitev vrste, količine, načina, kraja in časa 
nabiranja ali prepoved nabiranja predpiše Vlada Republike 
Slovenije. 

121 V gozdovih, kjer lastnik drevje goji tudi zaradi plodov, se 
lahko drugim nabiranje takih plodov prepove. Prepoved na 
predlog lastnika gozda odredi pristojni organ lokalne skupno- 
sti. 

26. člen 

/1/ Če spravila, prevoza ali zložitve gozdnih lesnih sortimentov 
ni mogoče opraviti drugače ali bi bil drugačen način nesoraz- 
merno dražji, mora lastnik oziroma uporabnik: 
- gozda dovoliti začasno spravilo, začasen prevoz ali 
začasno zložitev tujih gozdnih lesnih sortimentov v svojem 
gozdu; 
- kmetijskega zemljišča dovoliti v nerastni dobi začasen 
prevoz ali začasno zložitev tujih gozdnih lesnih sortimentov 
na svojem zemljišču. 

/2/ Če uresničevanja pravic iz prejšnjega odstavka ni mogoče 
doseči sporazumno, izda Zavod na zahtevo zainteresirane 
stranke o tem odločbo v upravnem postopku. V odločbi se 
v skladu s predpisi o razlastitvi določi tudi višina odškodnine 
za začasno uporabljene površine. Zoper del odločbe, s kate- 
rim se odloči o pravici iz prejšnjega odstavka je možna pri- 
tožba na ministrstvo, pristojno za gozdarstvo. Pritožba zoper 
ta del odločbe ne zadrži njene izvršitve. Zoper del odločbe, 
s katerim se odloči o višini odškodnine, ni možna pritožba 

v upravnem postopku, pač pa lahko vsaka stranka v nadaljnjih 
30 dneh zahteva, da o tem odloči sodišče v nepravdnem 
postopku. 

2. Varstvo gozdov 

27. član 

Zavod mora zagotavljati spremljanje in krepitev biološkega 
ravnotežja in zato zagotoviti izvajanje preprečevalnih in pre- 
prečevalno - zatiralnih ukrepov. Lastniki gozdov izvajanja 
teh del ne smejo preprečevati. 

28. član 

/1/ Lastniki in drugi uporabniki gozdov morajo izvajati vse 
s predpisi o varstvu gozdov predpisane ukrepe za preprečitev 
in zatrtje rastlinskih bolezni in prenamnoženih populacij 
žuželk, ki lahko porušijo biološko ravnotežje v gozdu, ter za 
preprečitev druge škode v gozdovih. 

/2/ Ukrepe po prejšnjem odstavku morajo zagotoviti tudi last- 
niki gozdnega drevja, ki raste zunaj gozda, in lastniki ter 
uporabniki površin, ki po tretjem odstavku 2. člena tega 
zakona niso gozd, in negozdnih površin v bližini gozda, 
s katerih se na gozd lahko prenesejo negativne posledice. 

29. član 

/1/ Zavod lastniku gozda z odločbo določi sanitarne sečnje in 
preventivna varstvena dela ter rok, do kdaj jih mora opraviti. 
Pritožba zoper to odločbo ne zadrži njene izvršitve. 

/2/ Lastnik gozda lahko sanitarne sečnje, pri katerih je število 
dreves za sanitarno sečnjo manjše od 10, in preventivna 
varstvena dela opravi tudi brez odločbe iz prvega odstavka 
tega člena, mora pa o opravljenem delu v 14 dneh pisno 
obvestiti Zavod. 

/3/ Če je v gozdovih toliko porušeno biološko ravnotežje, da 
ga ni mogoče vzpostaviti z ukrepi iz prvega odstavka tega 
člena, ali če obstaja nevarnost druge velike škode, Zavod 
obvesti o tem ministrstvo, pristojno za gozdarstvo. Minister, 
pristojen za gozdarstvo, odredi dodatne ukrepe za varstvo 
gozdov in določi izvajalce za njihovo izvedbo. 

/4/ Minister, pristojen za gozdarstvo, izda predpise o varstvu 
gozdov, v katerih podrobneje predpiše načine izvajanja del 
v gozdovih ter pogoje za drugo rabo gozdov. 

30. član 

/1/ Lastnik mora gozdne lesne sortimente smreke, bora in 
bresta oziroma posekana drevesa smreke, bora in bresta in 
njihove panje po sečnji obeliti ne glede na to, ali so bili 
posekani v gozdu ali zunaj njega. 

/2/ Gozdne lesne sortimente smreke, bora in bresta, ki jih niso 
napadli podlubniki, je dovoljeno spravljati, prevažati, skladiš- 
čiti na skladiščih za strojno lupljenje in obratih za mehansko 
predelavo lesa ali predelovati izjemoma tudi v lubju, vendar 
morajo biti obeljeni ali njihovi ostanki predelani; 
- pri sortimentih iz zimske sečnje (od 1. novembra do 31. 
marca) do 15. maja, na Krasu pa do 1. maja, 
- pri sortimentih iz letne sečnje (od 1.aprila do 31. oktobra) 
v 30 dneh po sečnji. 

/3/ Za gozdne lesne sortimente iglavcev in bresta, ki so jih na 
skladišču napadli podlubniki, mora lastnik skladišča zagoto- 
viti takojšnje obeljenje oziroma strojno lupljenje in uničenje 
podlubnikov. 

/4/ Zavod lahko izda dovoljenje za prevoz gozdnih lesnih 
sortimentov, ki so jih napadli podlubniki, na skladišča za 
strojno lupljenje, če je zagotovljeno, da bodo ti sortimenti 
v dveh dneh obeljeni in podlubniki uničeni. 
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31. člen 

/1/ Uporaba kemičnih sredstev v gozdu je prepovedana. 

/2/ Ne glede na prejšnji odstavek se v gozdu izjemoma lahko 
uporabljajo atestirana kemična sredstva, ki ne ogrožajo biolo- 
škega ravnotežja, če gre za zaščito gozdnega mladja pred 
divjadjo, za zatiranje prenamnoženih populacij žuželk, ki jih ni 
mogoče drugače številčno zmanjšati, ali za gašenje gozdnih 
požarov. 

/3/ Dovoljenje za izjemno uporabo kemičnih sredstev iz dru- 
gega odstavka tega člena, s katerim se določi tudi način 
njihove uporabe, izda Zavod v upravnem postopku. Rok za 
izdajo dovoljenja je dva dni. 

32. člen 

Paša v gozdovih je prepovedana. 

33. člen 

/1/ V gozdu ni dovoljeno kuriti, razen na urejenih kuriščih in 
zaradi zatiranja podlubnikov. 

/2/ Določbe prvega odstavka tega člena se uporabljajo tudi za 
površine, ki po tretjem odstavku 2. člena tega zakona niso 
gozd. 

/3/ Prepovedano je sežigati kmetijske ostanke na njivah ali 
požigati travišča in ledine na območju, kjer ogenj lahko 
ogrozi gozd. 

34. člen 

/1/ Gozdove na Krasu in druge gozdove, ki so posebno ogro- 
ženi zaradi požara, določi za požarno ogrožene gozdove 
lokalna skupnost, na območju katere ležijo, na predlog Za- 
voda. 
/2/ Za varstvo gozdov pred požarom na Krasu in v drugih 
požarno ogroženih gozdovih se sprejmejo in izvajajo ukrepi, 
predpisani za varstvo pred požari. 

/3/ V gozdovih iz prvega odstavka tega člena je prepovedana 
uporaba odprtega ognja. 

35. člen 

/1/ Zavod spremlja obseg in stopnjo razvrednotenja in poško- 
dovanosti gozdov ter o tem obvešča pristojna ministrstva, ki 
odredijo ukrepe za odpravo vzrokov razvrednotenja oziroma 
poškodovanosti gozdov. 

/2/ Povzročitelj razvrednotenja oziroma poškodovanja gozda 
mora lastniku takega gozda plačati odškodnino v skladu 
s predpisi o varstvu okolja. 

36. člen 

/1/ V gozdovih se morajo v skladu z biološkimi deli gozdnogo- 
spodarskih načrtov ohranjati oziroma ponovno vzpostavljati 
habitati vseh avtohtonih rastlinskih in živalskih vrst. V gozdo- 
vih s spremenjeno sestavo gozdnih življenjskih združb je 
treba postopno ponovno vzpostaviti njihovo naravno sestavo. 

/2/ Številčnost populacij avtohtonih vrst prosto živečih živali 
mora biti usklajena s stanjem gozdov in njihovim razvojem, ne 
sme ogrožati drugih delov gozda in ne sme preprečevati 
uresničevanja cilja gospodarjenja z njim. 

3. Graditev In vzdrievan|e gozdnih prometnic 

37. člen 

/1/ Gozdne prometnice in druga gozdna infrastruktura se 
morajo načrtovati, graditi in vzdrževati tako, da se ob upošte- 
vanju tehničnih, gospodarskih in ekoloških pogojev gozdna 
tla, rastlinstvo in živalstvo čim manj prizadenejo. 

121 Gozdne prometnice se morajo graditi, vzdrževati in upo- 
rabljati tako, da se ne: 
- ogrozijo vodni viri; 
- povzročijo erozijski procesi; 
- prepreči odtok visokih vod iz hudournikov; 
- poveča nevarnost plazov; 
- poruši ravnotežje na labilnih tleh; 
- poslabša odtok padavinskih vod, tako da bi bila ogrožena 
kmetijska ali druga zemljišča ali da bi bil ogrožen obstoj 
gozda ali onemogočen njegov razvoj; 
- prizadenejo pasišča in območja miru za prosto živeče živali, 
določena v biološkem delu gozdnogospodarskega načrta; 
- ogrozijo druge funkcije oziroma večnamenska raba 
gozdov. 

13/ Minister, pristojen za gozdarstvo, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za varstvo okolja, izda predpise o gradnji, vzdrže- 
vanju in načinu uporabe gozdnih prometnic. 

38. člen 

/1/ Gozdne ceste so lastnina investitorjev ali javno dobro 
v lasti lokalne skupnosti, na katere območju ležijo. 

/2/ Upravljanje in urejanje gozdnih cest, ki so javno dobro, sta 
obvezna lokalna javna služba. Zagotovi jo lokalna skupnost 
oziroma se zagotavlja skupno za več lokalnih skupnosti. 

/3/ Če lokalna skupnost ne zagotovi javne službe po prejšnjem 
odstavku, jo na njen račun zagotovi Zavod. Zavod pripravi 
program vzdrževalnih del, odda ta dela na javnem natečaju, 
nadzira izvajanje teh del in prevzema opravljena dela. /4/ 
Nadzor nad javno službo iz drugega odstavka tega člena 
izvaja Zavod. 

39. člen 

/1/ Gozdne ceste, ki niso javno dobro, lahko uporabljajo tudi 
drugi uporabniki gozdov. 

/2/ Uporabniki morajo gozdne ceste uporabljati v skladu 
s predpisanim načinom uporabe. Gozdne ceste morajo biti 
označene, da so gozdne ceste in da jih uporabniki uporabljajo 
na svojo odgovornost. 

/3/ Investitor oziroma lokalna javna služba označi gozdne 
ceste s tablami. 

/4/ Za gozdne ceste v gozdovih posebnega pomena, v gozdo- 
vih, ki so posebno požarno ogroženi, v gozdovih, ki so v pro- 
storskih delih gozdnogospodarskih načrtov opredeljeni kot 
površine, pomembne za ohranitev prosto živečih živali, ozi- 
roma v drugih podobnih primerih, Zavod določi poseben 
režim prometa. 

40. člen 

/1/ Vožnja v gozdu zunaj gozdnih cest je dovoljena le za 
gospodarjenje z gozdovi ali za reševanje ljudi oziroma premo- 
ženja. 

/2/ Ob veliki razmočenosti gozdnih cest je vožnja z vozili nad 
določeno težo prepovedana. Največjo dovoljeno težo vozil in 
trajanje prepovedi določi obvezna lokalna javna služba. 

41. člen 

Uporabniki gozdnih cest, ki s svojimi vozili trajno ali začasno 
čezmerno uporabljajo gozdne ceste, morajo pridobiti dovolje- 
nje lastnika gozdne ceste. Za gozdne ceste, ki so javno dobro, 
izda dovoljenje obvezna lokalna javna služba. 

42. člen 

/1/ Kadar sečnje ali druge obdelave gozdnih lesnih sortimen- 
tov oziroma spravila ni mogoče opraviti zunaj cestišča, je 
treba gozdno cesto zapreti. Zaporo s prometno signalizacijo 
označi izvajalec del, ki mora zato pridobiti dovoljenje lastnika 
gozdne ceste. Dnevna zapora lahko traja največ 10 ur, ozna- 
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čena morata biti njen začetek in Konec. Kadar traja zapora več 
dni, izdela obvezna lokalna javna služba poseben načrt pro- 
meta in ga označi na opozorilnih tablah. 

/2/ Trajno in popolno zaporo gozdnih cest označi obvezna 
lokalna javna služba s cestno-prometnimi znaki za prepoved 
prometa. Obvezna lokalna javna služba določi, katere gozdne 
ceste se zaprejo z zapornico. /3/ Zapore gozdnih cest. razen 
zapore po določbi prvega odstavka tega člena, ne veljajo za 
prebivalce bližnjih naselij, ki dnevno uporabljajo te ceste. 

IV. GOZDOVI POSEBNEGA POMENA 

43. člen 

Gozdovi, ki v ekstremnih ekoloških razmerah varujejo sebe, 
svoje rastišče in nižje ležeča zemljišča, in gozdovi, v katerih je 
izjemno poudarjena katera koli druga ekološka funkcija, se 
razglasijo za varovalne gozdove. 

44. člen 

/1/ Gozdovi, v katerih je izjemno poudarjena funkcija varova- 
nja naravne in kulturne dediščine, raziskovalna, higiensko-z- 
dravstvena ali proizvodna funkcija, so gozdovi s posebnim 
namenom, ki se štejejo za zavarovano naravno bogastvo. 

/2/ Gozdovi, v katerih je Izjemno poudarjena rekreacijska, 
turistična ali obrambna funkcija, se lahko določijo za gozdove 
s posebnim namenom državnega pomena. 

/3/ Gozdovi, v katerih je izjemno poudarjena zaščitna, rekre- 
acijska, poučna ali estetska funkcija, se lahko določijo za 
gozdove s posebnim namenom lokalnega pomena. 

/4/ Za gozdove s posebnim namenom se štejejo tudi gozdovi 
na območjih, ki so razglašena za naravne znamenitosti po 
predpisih o varstvu naravne in kulturne dediščine. 

45. člen 

/1/ Varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom iz 
prvega odstavka 44. člena tega zakona se razglasijo z za- 
konom. 

/2/ Gozdovi s posebnim namenom iz drugega oziroma tretjega 
odstavka 44. člena tega zakona se določijo s prostorskim 
delom gozdno- gospodarskega načrta območja oziroma 
gospodarske enote. 

46. član 

/1/ S predpisom, s katerim se gozd določi za gozd posebnega 
pomena, se določijo režim gospodarjenja s takim gozdom, 
izvajalec tega režima in zavezanec za zagotovitev sredstev za 
stroške, ki nastajajo zaradi posebnega režima gospodarjenja 
ali posebnega režima ureditve in opreme gozda za posebne 
namene. 

/2/ Če se z določitvijo gozda za gozd posebnega pomena 
omeji lastninska pravica, ima lastnik gozda pravico do 
odškodnine po predpisih o razlastitvi oziroma lahko zahteva, 
da mu Republika Slovenija oziroma lokalna skupnost, ki je 
gozd razglasila za gozd posebnega pomena, ta gozd odkupi. 
Razglasitelj je ta gozd dolžan odkupiti. 

V. PROMET Z GOZDOVI 

47. člen 

/1/ Republika Slovenija mora odkupiti gozdove iz 43.člena, 
prvega in drugega odstavka 44. člena ter četrtega odstavka 
44. člena tega zakona, razen če gre za naravno dediščino 
lokalnega pomena. 

12/ Lokalna skupnost, na katere območju ležijo na prodaj dani 
gozdovi, ima predkupno pravico pri nakupu gozdov iz tretjega 
odstavka 44. člena in iz četrtega odstavka 44. člena tega 

zakona, če gre za naravno dediščino lokalnega pomena. Ce 
lokalna skupnost predkupne pravice ne uveljavi, jo ima last- 
nik, katerega zemljišče meji na gozd, ki je v prodaji. 

/3/ Razen v primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena 
ima lastnik, katerega zemljišče meji na gozd, ki se prodaja, 
predkupno pravico do tega gozda. Če lastnik mejaš ne uve- 
ljavi predkupne pravice, jo ima Republika Slovenija, nato pa 
lokalna skupnost, na katere območju je gozd, ki se prodaja. 

/4/ Za postopke in roke prodaje gozdov, uveljavljanje pred- 
kupne pravice in pogoje za menjavo gozdov se smiselno 
uporabljajo določbe zakona o kmetijskih zemljiščih, če ni 
s tem zakonom določeno drugače. 

15/ Republika Slovenija gozdov v svoji lasti ne sme odtujiti. 
Izjemoma lahko odproda ali zamenja le manjše površine goz- 
dov, ki ležijo kot osredki med gozdovi v zasebni lastnini. 

/6/ Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora Republika 
Slovenija lokalni skupnosti na njeno zahtevo prodati gozdove 
iz tretjega odstavka 44. člena in, če gre za gozdove lokalnega 
pomena, tudi gozdove iz četrtega odstavka 44. člena tega 
zakona, če ti ležijo na območju te lokalne skupnosti. 

VI. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV 

48. člen 

Sredstva za opravljanje dejavnosti javne gozdarske službe in 
vlaganja v gozdove v skladu s tem zakonom se zagotavljajo: 
- iz proračuna Republike Slovenije in lokalne skupnosti; 
- z opravljanjem storitev; 
- z zbiranjem sredstev od drugih interesentov in lastnikov 
gozdov. 

49. člen 

/1/ Skladno s programom vlaganj v gozdove, ki ga na podlagi 
programa razvoja gozdov Slovenije pripravi Zavod, Republika 
Slovenija: 
- financira: 
• javno gozdarsko službo; 
• dela v državnih gozdovih; 
• načrtovana dela v varovalnih gozdovih in hudourniških 
območjih; 
- sofinancira: 
• gojitvena in varstvena dela ter dela za vzdrževanje življenj- 
skega okolja prosto živečih živali v zasebnih gozdovih; 
• semenarsko In drevesničarsko dejavnost; 
• razvojno - raziskovalno delo v gozdarstvu; 
• sanacije in premene v zasebnih gozdovih; 
• ukrepe za varstvo gozdov pred požari na Krasu; 
• gradnjo in vzdrževanje gozdnih cest v lasti investitorjev in 
lokalnih skupnosti; 
• obnovo gozdov na pogoriščih in v po naravnih ujmah 
poškodovanih sestojih; 
- zagotavlja sredstva za dela, za katera je Zavod dolžan 
zagotoviti izvedbo; 
- zagotavlja povračila za zmanjšanje lesnoproizvodne funk- 
cije gozdov zaradi: 
• vzpostavitve ali ohranitve življenjskega okolja avtohtonih 
rastlinskih in živalskih vrst; 
• izjemne poudarjenosti drugih funkcij gozdov; 
- zagotavlja sredstva za izplačila odškodnin v skladu s 46. 
členom tega zakona, in za nakup gozdov, ki jih razglasi za 
gozdove posebnega pomena. 

/2/ Minister, pristojen za gozdarstvo, izda predpise za uveljav- 
ljanje sredstev po prvem odstavku tega člena. 

50. člen 

/1/ Lastniki gozdov plačujejo posebno takso za gradnjo in 
vzdrževanje gozdnih cest. 

'2/ Taksa je prihodek lokalne skupnosti. 
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'3/ Višino takse predpiše Vlada Republike Slovenije v odvisno- 
sti od katastrskega dohodka gozdov. 

'4/ Takso odmeri in za račun lokalne skupnosti pobira državni 
organ, pristojen za davčne zadeve, hkrati z davkom od kmetij- 
stva. Glede načina, rokov plačila, izterjave, zamudnih obresti 
in zastaranja se smiselno uporabljajo določbe zakona 
o dohodnini. 

VII. JAVNA GOZDARSKA SLUŽBA 

1. Dejavnost 51.čl*n 

'1/ Dejavnosti javne gozdarske službe so: 
- priprava strokovnih podlag za gospodarjenje z gozdovi in 
divjadjo in usmerjanje njihovega izvajanja; 
- usmerjanje gradnje gozdnih cest in nadzor nad obvezno 
lokalno javno službo za gradnjo in vzdrževanje gozdnih cest; 
- strokovno svetovanje in usposabljanje lastnikov gozdov za 
gospodarjenje z gozdovi; 
- vodenje informacijskega sistema za gozdove; 
- spremljanje biološkega ravnotežja v gozdovih in zagotavlja- 
nje ukrepov za varstvo gozdov; 
- razvijanje informacijskega sistema za gozdove; 
- pridelava semena gozdnega drevja na semenskih plan- 
tažah; 
- predelava in dodelava semena gozdnega drevja iz semen- 
skih sestojev in dreves; 
- hranjenje rezervnih količin semena gozdnega drevja; 
- ustanovitev in delovanje genske semenske banke gozdnih 
drevesnih in grmovnih vrst; 
- vzgoja sadik gozdnih drevesnih in grmovnih vrst. 

121 Dejavnosti javne gozdarske službe opravljajo Zavod, lahko 
pa tudi koncesionarji. 

/3/ Zavod mora za opravljanje dejavnosti iz tega zakona izpol- 
njevati organizacijske in kadrovske pogoje, ki jih predpiše 
minister, pristojen za gozdarstvo. 

/4/ K notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 
v Zavodu daje soglasje minister, pristojen za gozdarstvo. 

/5/ Koncesionar, je lahko pravna ali fizična oseba, registrirana 
za opravljanje ustrezne dejavnosti, ki izpolnjuje kadrovske, 
tehnološke in prostorske pogoje za to dejavnost. Pogoje za 
opravljanje dejavnosti predpiše minister, pristojen za gozdar- 
stvo. Koncesije podeljuje minister, pristojen za gozdarstvo. 

161 Delo Zavoda in koncesionarjev nadzira ministrstvo, pri- 
stojno za gozdarstvo. 

VIII. ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE 

1. Ustanovitev 
52. člen 

/1/ S tem zakonom se ustanovi Zavod za gozdove Slovenije. 

121 Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Repu- 
blike Slovenije. 

/3/ Zavod je pravna oseba s statusom javnega zavoda. 

2. Ime In sedež Zavode 

53. člen 

/1/ Ime Zavoda je Zavod za gozdove Slovenije. 

121 Sedež Zavoda je v Ljubljani. 

3. Naloge Zavoda 

54. člen 

/1/ Zavod opravlja javno gozdarsko službo v vseh gozdovih, in 
sicer: 

- izdela program razvoja gozdov Slovenije; 
- izdela program vlaganj v gozdove; 
- izdeluje gozdnogospodarske in gozdnogojitvene načrte, 
lovskogo- jitvene načrte območij ter druge strokovne pod- 
lage za gospodarjenje z divjadjo; 
- sodeluje pri prostorskem planiranju za področje gozdarstva 
in zanj izdeluje strokovne podlage; 
- izdeluje načrte požarnega varstva za gozdove in zagotavlja 
njihovo izvedbo; 
- v sodelovanju z vodji gasilskih enot strokovno vodi gašenje 
večjih gozdnih požarov; 
- načrtuje odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami in 
nadzira delo obvezne lokalne javne službe za gradnjo in 
vzdrževanje gozdnih cest; 
- usmerja in nadzira saniranje hudourniških območij; 
- vodi evidenco o uresničevanju bioloških delov gozdnogo- 
spodarskih načrtov, lovskogojitvenlh ter gozdnogojitvenih 
načrtov; 
- opravlja naloge prognostično - diagnostične službe ter 
zagotavlja izvedbo preventivnih varstvenih del; 
- spremlja razvrednotenost in poškodovanost gozdov; 
- pripravlja načrte za premeno in sanacijo gozdov; 
- spremlja in usmerja semenarsko in drevesničarsko dejav- 
nost in skrbi za zagotovitev potrebnih količin sadik gozdnega 
drevja in grmovja; 
- zbira podatke o stanju in razvoju gozdov; 
- spremlja normative in stroške za opravljanje del v gozdovih; 
- vodi informacijski sistem za gozdove; 
- sodeluje pri usmerjanju, usklajevanju in opravljanju razi- 
skovalne dejavnosti v gozdarstvu in lovstvu; 
- strokovno svetuje lastnikom gozdov; 
- skrbi za popularizacijo gozdov, izobraževanje in prosvetlje- 
vanje lastnikov gozdov ter javnosti; 
- prevzema opravljena dela v gozdovih in hudourniških 
območjih, če so financirana ali sofinancirana iz proračuna; 
- vodi in odloča o upravnih stvareh, za katere je pooblaščen 
s tem zakonom. 

121 Naloge iz zadnje alinee prejšnjega odstavka Zavod opravlja 
kot javno pooblastilo. 

55. člen 

/1/ Poleg nalog iz prejšnjega člena Zavod pripravlja strokovne 
podlage za oddajanje načrtovanih del v državnih gozdovih, 
nadzira njihovo opravljanje in prevzema opravljena dela. 

121S soglasjem ustanovitelja Zavod lahko opravlja tudi druge 
naloge. 

4. Organiziranost In organi Zavoda 

56. člen 

Zavod ima območne enote po gozdnogospodarskih ob- 
močjih. 

57. člen 

Organi Zavoda so svet Zavoda, direktor Zavoda in strokovni 
svet Zavoda. 

58. člen 

/1/ Svet Zavoda sestavljajo predstavniki svetov območnih 
enot, ustanovitelja, izobraževalnih in raziskovalnih ustanov 
s področja gozdarstva. 

121 Svet Zavoda ima naslednje naloge: 
- določi osnutek programa razvoja gozdov Slovenije; 
- določi predlog biološkega dela gozdnogospodarskega 
načrta območja In predlog lovskogojitvenega načrta ob- 
močja; 
- sprejme program dela Zavoda; 
- sprejme finančni načrt in zaključni račun Zavoda; 
- sprejema poročila o opravljenem delu Zavoda; 
- opravlja druga dela v skladu s statutom. 

/3/ Podrobnejša sestava in naloge sveta Zavoda se določijo 
s statutom Zavoda. 
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59. člen 

/1/ Direktor Zavoda organizira in vodi delo ter poslovanje 
Zavoda, predstavlja in zastopa Zavod in je odgovoren za 
zakonitost dela Zavoda. 

121 Direktorja Zavoda imenuje in razrešuje Vlada Republike 
Slovenije. 

60. člen 

/1/ Strokovni svet Zavoda je kolegijski strokovni organ 
Zavoda. Strokovni svet Zavoda obravnava strokovna vpraša- 
nja, povezana z gozdarstvom in lovstvom, in predlaga 
ustrezne rešitve in priporočila. 

I2J Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta 
Zavoda se določijo s statutom Zavoda v skladu z zakonom. 

61. člen 

Organi območnih enot so svet območne enote, vodja 
območne enote in strokovni svet območne enote. 

62. člen 

/1/ Svet območne enote ima naslednje naloge: 
- določi osnutek biološkega dela gozdnogospodarskega 
načrta in osnutek lovskogojitvenega načrta območja; 
- določa predlog biološkega dela gozdnogospodarskega 
načrta gospodarske enote; 
- predlaga program dela območne enote; 
- predlaga finančni načrt območne enote; 
- sprejema poročila o opravljenem delu v območni enoti; 
- opravlja druga dela v skladu s statutom. 

/2/ Po tretjino članov sveta območne enote sestavljajo pred- 
stavniki: 
- lastnikov gozdov; 
- lovstva, kmetijstva, varstva narave in varstva naravne ter 
kulturne dediščine; 
- ustanovitelja in lokalnih skupnosti z gozdnogospodarskega 
območja. 

63. člen 

/1/ Vodja območne enote organizira in vodi delo ter poslova- 
nje območne enote in je odgovoren za strokovnost njenega 
dela. 

/2/ Vodje območnih enot imenuje in razrešuje svet območne 
enote s soglasjem direktorja Zavoda. 

64. člen 

/1/ Strokovni svet območne enote je kolegijski strokovni 
organ območne enote. Strokovni svet območne enote obrav- 
nava strokovna vprašanja, povezana z gozdarstvom in lov- 
stvom v gozdnogospodarskem območju, in predlaga ustrezne 
rešitve in priporočila. 

/2/ Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta 
območne enote se določijo s statutom Zavoda v skladu z za- 
konom. 

5. Pravice, obveznosti In odgovornosti Zavoda v pravnem 
prometu 

65. člen 

/1/ Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za 
svoj račun. Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi, 
s katerimi razpolaga. 

121 Zavod gospodari z vsemi osnovnimi in drugimi material- 
nimi sredstvi, ki jih pridobi v skladu s tem zakonom. 

/3/ Za upravljanje premoženja je Zavod odgovoren ustanovite- 
lju. Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje usta- 

novitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja. 

6. Sredstva za delo Zavoda 

66. člen 

Zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti: 
- iz proračuna Republike Slovenije; 
- s prodajo storitev drugim; 
- z dotacijami, darili in iz drugih virov. 

7. Druge medsebojne pravice in obveznosti 
med ustanoviteljem in Zavodom 

67. člen 

/1/ Ustanovitelj: 
- spremlja uresničevanje programa razvoja gozdov Slove- 
nije; 
- zagotovi ustrezne materialne možnosti za delo Zavoda in 
njegov razvoj; 
- izda soglasje k statutu; 
- imenuje in razrešuje direktorja; 
- imenuje in razrešuje svoje predstavnike v organe Zavoda in 
območnih enot. 

121 Zavod: 
- pripravi program dela in finančni načrt; 
- skrbi za uresničevanje programa razvoja gozdov Slovenije; 
- poroča o poslovanju. 

8. Delavci v Zavodu 

68. člen 

Naloge javne gozdarske službe v Zavodu opravljajo delavci, ki 
imajo za to ustrezno izobrazbo, ustrezno strokovno usposob- 
ljenost za samostojno opravljanje dela v svojem poklicu in 
izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem zakonom in pred- 
pisi, izdanimi na njegovi podlagi. 

69. člen 

Delavci Zavoda imajo pravico in dolžnost, da se strokovno 
izpopolnjujejo, zato jim mora Zavod omogočiti: 
- stalno spremljanje razvoja gozdarskih ved; 
- občasno praktično izpopolnjevanje v ustreznih ustanovah; 
- občasno preverjanje teoretičnega in praktičnega znanja. 

70. člen 

Minister, pristojen za gozdarstvo, predpiše podrobnejše 
pogoje iz 68. člena tega zakona, program pripravništva, pro- 
gram in postopek strokovnega izpita ter program in postopek 
strokovnega izpopolnjevanja. 

71. člen 

/1/ Zavod je dolžan omogočiti praktični pouk in pripravniško 
delo učencem in študentom oziroma diplomantom gozdar- 
stva. 

121 Izobraževalne ustanove za gozdarstvo na podlagi pogodbe 
z izvajalskimi organizacijami zagotovijo svojim učencem in 
študentom gozdarstva praktični pouk pri teh organizacijah. 

IX. RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

1. Skupne določbe 

72. člen 

/1/ Raziskovalno dejavnost v gozdarstvu in lovstvu opravljajo 
raziskovalne organizacije ter druge pravne in fizične osebe, ki 
izpolnjujejo pogoje po predpisih o raziskovalni dejavnosti. 

121 Temeljna in razvojno - raziskovalna dejavnost v gozdar- 
stvu in lovstvu se opravlja v skladu z nacionalnim raziskoval- 
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nim programom, na podlagi katerega ministrstvo, pristojno za 
gozdarstvo, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za zna- 
nost in tehnologijo, financira ali sofinancira raziskovalne in 
razvojne projekte ter raziskovalno in razvojno infrastrukturo. 
/3/ Ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, usklajuje programira- 
nje in izvajanje raziskovalnega dela. 

2. Gozdarski Inštitut 73. člen 

/1/ Gozdarski inštitut Slovenije opravlja raziskovalno dejav- 
nost na področju gozdov, gozdarstva, divjadi in lovstva. 

/2/ Gozdarski inštitut Slovenije je pravna oseba s statusom 
javnega raziskovalnega zavoda. 

74. člen 

/1/ Gozdarski inštitut Slovenije poleg raziskovalne dejavnosti 
opravlja naslednje naloge javne gozdarske službe: 
- usmerja in strokovno vodi spremljanje stanja razvrednote- 
nja in poškodovanosti gozdov; 
- usmerja in strokovno vodi prognostično - diagnostično 
službo za gozdove; 
- strokovno usmerja in spremlja gozdno semenarsko in dre- 
vesničarsko dejavnost; 
- razvija in strokovno usmerja informacijski sistem za goz- 
dove; 
- pripravlja strokovne podlage in predloge normativov za 
opravljanje del v gozdovih. 

/2/ Gozdarski inštitut Slovenije ima naslednja javna poobla- 
stila: 
- izdaja certifikate za gozdno seme in sadike v skladu s pred- 
pisi o semenu in sadikah; 
- opravlja strokovni nadzor nad gozdnim semenarstvom in 
drevesničarstvom. 

13/ Gozdarski inštitut Slovenije opravlja program statističnih 
raziskav za gozdove in druge naloge, predvidene z aktom 
o ustanovitvi in statutom. 

X. NADZOR 

75. člen 

/1/ Uresničevanje določb tega zakona in na njegovi podlagi 
izdanih predpisov nadzirajo gozdarski inšpektorji. Posege 
v gozdni prostor nadzirajo tudi inšpektorji za lovstvo in ribi- 
štvo, gradbeni in urbanistični inšpektorji, vsak v okviru svojih 
pooblastil. 

/2/ Uresničevanje določb tega zakona o preprečevanju in 
gašenju požarov poleg gozdarskih inšpektorjev nadzirajo tudi 
požarni inšpektorji in organi za notranje zadeve. 

76. člen 

Za gozdarskega inšpektorja je lahko imenovan diplomirani 
inženir gozdarstva, ki ima najmanj pet let prakse v gozdarski 
stroki, opravljen strokovni izpit za delo v državni upravi in 
izpolnjuje druge splošne pogoje. 

77. člen 

/1/ Pri izvrševanju inšpekcijskega nadzorstva ima gozdarski 
inšpektor poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih 
predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti. 
- pregledovati dela v gozdovih ter dokumentacijo za ta dela 
in vsa mesta, kjer se v gozdovih sekajo oziroma spravljajo, 
zlagajo in prevažajo gozdni lesni sortimenti iz gozda do po- 
trošnika; 
- pregledovati in spremljati uresničevanje bioloških delov 
gozdnogospodarskih načrtov in gozdnogojitvenih načrtov; 

- ustaviti vsa dela, ki niso v skladu z določbami tega zakona 
in na njegovi podlagi izdanih predpisov; 
- določiti rok za beljenje panjev in neobeljenih gozdnih 
lesnih sortimentov iglavcev in bresta, za katere je beljenje 

predpisano, oziroma odrediti beljenje na stroške lastnika sor- 
timentov oziroma panjev; 
- v nujnih primerih, ko bi sicer nastala škoda, odrediti 
začasne ukrepe, da se škoda prepreči; 
- pregledovati in spremljati uresničevanje ukrepov za varstvo 
gozdov; 
- preveriti, če izvajalci izpolnjujejo pogoje za opravljanje del 
v gozdovih; 
- izreči denarno (mandatno) kazen na kraju samem v prime- 
rih, ki jih določa ta zakon. 

/2/ Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi 3., 4. in 5. alinee 
prejšnjega odstavka, ne zadrži njene izvršitve. 

XI. KAZENSKE DOLOČBE 

78. člen 

/1/ Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba oziroma posameznik, ki stori prekršek 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če: 

1. ne opravi gojitvenih oziroma varstvenih del v določenem 
roku ali v nasprotju z odločbo opravlja gojitvena in varstvena 
dela, seka gozdno drevje, spravlja les ali pridobiva smolo 
oziroma okrasna drevesa/prvi odstavek 17. člena; 

2. seka, spravlja, prevaža in zlaga gozdne lesne sortimente 
oziroma ravna s sečnimi ostanki v nasprotju s predpisi o var- 
stvu gozdov ali ne odstrani posledic poškodb tal takoj po 
končanem spravilu oziroma prevozu /tretji odstavek 17. člena/ 

3. opravlja sečnjo ali pridobiva smolo in okrasna drevesa brez 
odločbe /četrti odstavek 17. člena/; 

4. opravlja premeno gozdov v nasprotju s pogoji, ki mu jih 
z odločbo določi Zavod /peti odstavek 17. člena/; 

5. s svojim ravnanjem zmanjšuje rastnost sestoja ali rodovit- 
nost rastišča, stabilnost ali trajnost gozda oziroma ogroža 
njegove funkcije, njegov obstoj ali namen ali če v gozdu 
odlaga odpadke /prvi odstavek 1B. člena/; 

6. pri pridobivanju semena gozdnih dreves, stelje ali drugih 
dobrin iz gozda povzroči opustošenje /drugi odstavek 18. 
člena/; 

7. posega v gozd ali gozdni prostor brez dovoljenja za poseg 
v prostor /prvi odstavek 21. člena/; 

8. seka na golo, čeprav to ni predvideno v biološkem delu 
gozdnogospodarskega načrta /drugi odstavek v zvezi s prvim 
odstavkom 22. člena/; 

9. ne obnovi gozda, ki je bil opustošen ali v nasprotju s pred- 
pisi posekan na golo, v roku, ki ga določi Zavod /prvi odstavek 
23. člena/; 

10. kljub omejitvi ali prepovedi, ki jo določi pristojni organ, 
v gozdovih nabira živali, plodove, gobe in rastline /25. člen/; 
11. preprečuje spremljanje biološkega ravnotežja v gozdu ali 
izvajanje preprečevalnih in preprečevalno - zatiralnih ukre- 
pov /27. člen/; 

12. ne izvede oziroma zagotovi vseh s predpisi o varstvu 
gozdov predpisanih ukrepov za preprečitev porušenja biolo- 
škega ravnotežja in druge škode v gozdovih /28. člen/; 

13. ne opravi sanitarnih sečenj in preventivnih varstvenih del 
v določenem roku ali jih opravi v nasprotju z odločbo /prvi 
odstavek 29. člena/; 

14. ne izvede dodatno predpisanih ukrepov za varstvo gozdov 
/tretji odstavek 29. člena/; 

15. ne obeli gozdnih lesnih sortimentov oziroma posekanih 
dreves ter njihovih panjev, za katere je beljenje predpisano 
/prvi odstavek 30. člena/; 
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16. ne obeli gozdnih lesnih sortimentov smreke, bora in bre- 
sta oziroma ne predela njihovih ostankov v predpisanem roku 
/drugi odstavek 30. člena/; 

17. takoj ne obeli gozdnih lesnih sortimentov iglavcev in 
bresta, ki so jih napadli podlubniki /tretji odstavek 30. člena/; 

16. brez dovoljenja Zavoda v gozdu uporablja kemična sred- 
stva /drugi in tretji odstavek v zvezi s prvim odstavkom 31. 
člena/; 

19. pase v gozdu /32. člen/; 

20. kuri na neurejenih kuriščih v gozdovih ali na površinah, ki 
po tretjem odstavku 2. člena tega zakona niso gozd /prvi in 
drugi odstavek 33. člena/; 

21. na njivah sežiga kmetijske ostanke, požiga travišča ozi- 
roma ledine na območju, kjer ogenj lahko ogrozi gozd /tretji 
odstavek 33. člena/; 

22. uporablja odprt ogenj v gozdovih na Krasu oziroma v goz- 
dovih, ki so določeni za požarno ogrožene gozdove /tretji 
odstavek 34. člena/; 

23. z gradnjo, vzdrževanjem ali uporabo gozdnih prometnic 
ogrozi vodne vire, povzroči erozijske procese, prepreči odtok 
visokih vod iz hudournikov, poveča nevarnost plazov, poruši 
ravnotežje na labilnih tleh, poslabša odtok padavinskih vod, 
prizadene pasišča in območja miru za prosto živeče živali, 
določena v biološkem delu gozdnogospodarskega načrta, ali 
ogrozi druge funkcije oziroma večnamensko rabo gozdov 
/drugi odstavek 37. člena/; 

24. uporablja gozdne ceste v nasprotju s predpisanim nači- 
nom uporabe /drugi odstavek 39. člen/; 

25. razen za namene gospodarjenja z gozdovi ali reševanja 
ljudi oziroma premoženja vozi po gozdu zunaj gozdnih cest 
/prvi odstavek 40. člena/; 

26. vozi po gozdnih cestah z vozili prevelike teže, kadar je to 
zaradi razmočenosti tal prepovedano /drugi odstavek 40. 
člena/; 

27. brez dovoljenja trajno ali začasno čezmerno uporablja 
gozdne ceste /41. člen/. 

/2/ Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

79. člen 
/1/ Z denarno kaznijo najmanj 40.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba oziroma posameznik, ki stori prekršek 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če: 

1. prevaža ali prodaja okrasna drevesa brez plomb /tretji 
odstavek 18. člena/; 

2. pogozduje negozdne površine v gozdu, ki z gozdnogospo- 
darskim načrtom niso predvidene za pogozditev /četrti odsta- 
vek 18. člena/; • 

3. ne obvesti Zavoda o opravljenih sanitarnih sečnjah in 
preventivnih varstvenih delih, ki jih je opravil brez odločbe 
/drugi odstavek 29. člena/; 

4. ogradi posamezne gozdne površine brez dovoljenja /tretji 
odstavek 24. člena/. 

/2/ Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

80. člen 

/1/ Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se za prekršek 

kaznuje posameznik, če stori katero od dejanj iz prvega 
odstavka 78. člena tega zakona. 

/2/ Gozdarski inšpektor takoj na mestu izterja kazen v višini 
2.500 tolarjev za prekršek iz 10., 11., 19. do 22. in 24. do 27. 
točke prvega odstavka 78. člena tega zakona ter za pridobiva- 
nje okrasnih dreves ali smole brez odločbe in odlaganje smeti 
v gozdu od tistih, ki jih zaloti pri prekršku. 

81. člen 

/1/ Z denarno kaznijo najmanj 4.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje posameznik, če; 

1. stori katero od dejanj iz 1. do 4. točke' prvega odstavka 79. 
člena; 

2. se giblje znotraj ograjenih površin v gozdu /tretji odstavek 
24. člena/. 

121 Gozdarski inšpektor takoj na mestu izterja kazen 2.500 
tolarjev za prekršek iz 1. točke prvega odstavka 79. člena in 2. 
točke 81. člena tega zakona od tistih, ki jih zaloti pri prekršku. 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
82. člen 

/1/ Z dnem uveljavitve tega zakona postanejo vsi gozdovi in 
kmetijska zemljišča v družbeni lastnini, s katerimi razpolagajo 
in jih upravljajo gozdnogospodarske organizacije, in gozdovi 
v družbeni lastnini, s katerimi gospodarijo druge organizacije, 
razen gozdov zadrug, lastnina Republike Slovenije. Republika 
Slovenija prevzame hipoteke in stvarna bremena ter terjatve 
na teh gozdovih in kmetijskih zemljiščih. 

/2/ Pred ugotovitvijo družbenega kapitala organizacije iz 
prejšnjega odstavka izločijo iz svojih sredstev kmetijska zem- 
ljišča in gozdove. 

/3/ Organizacije iz prvega odstavaka tega člena sklenejo 
z Republiko Slovenijo pogodbo o opravljanju del v gozdovih, 
s katerimi so do uveljavitve tega zakona razpolagale in jih 
upravljale. 

83. člen 

/1/ Temeljne organizacije združenega dela, delovne skupnosti 
in temeljne organizacije kooperantov v sestavi gozdnogospo- 
darske ali druge delovne organizacije, ki gospodari z gozdovi, 
oziroma enovita gozdnogospodarska delovna organizacija ter 
Vlada Republike Slovenije sklenejo v šestih mesecih po uve- 
ljavitvi tega zakona v skladu s tem zakonom in po pravilih 
pravnega nasledstva sporazum o razdelitvi sredstev in obvez- 
nosti do virov sredstev /v nadaljnjem besedilu; premoženje/ 
ter delavcev. V sporazumu se ugotovijo tudi presežni delavci, 
posebej presežni delavci, ki bodo postali presežek zaradi 
vračanja gozdov po predpisih o denacionalizaciji in zadrugah 
ter zaradi tega zakona, in se glede na razdelitev in namemb- 
nost sredstev dogovorijo tudi o prihodnji statusni organizira- 
nosti izvajalskih gozdarskih podjetij oziroma zadrug. 

/2/ Če je temeljna organizacija kooperantov v gozdnogospo- 
darski organizaciji prenehala obstajati in se je namesto nje 
ustanovila zadruga oziroma je njene dejavnosti prevzela 
zadruga, sklepa sporazum iz prvega odstavka tega člena tudi 
ta zadruga. 

/3/ Če je bila temeljna organizacija kooperantov v gozdnogo- 
spodarski delovni organizaciji likvidirana in preostanek likvi- 
dacijske mase prenesen na gozdnogospodarsko delovno 
organizacijo oziroma temeljno organizacijo združenega dela 
ali delovno skupnost v njeni sestavi, sklepa sporazum iz 
prvega odstavka tega člena namesto temeljne organizacije 
kooperantov Zadružna zveza Slovenije. 

/4/ Z razdelitvijo premoženja in delavcev na podlagi sklenje- 
nega sporazuma in oblikovanjem subjektov kot pravnih 
naslednikov prenehajo vse dotedanje medsebojne pravice in 
obveznosti med novonastalimi subjekti. 
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/5/ Če sporazum iz prvega odstavka tega člena ni sklenjen 
v roku, lahko zainteresirani upravičenec zahteva, da se v roku 
30 dni začne postopek pred ad hoc arbitražo. 

/6/ V arbitražo imenuje vsak udeleženec v osmih dneh od 
poziva zainteresiranega upravičenca po enega arbitra, ti pa 
sporazumno imenujejo predsednika. Če je število arbitrov 
vključno s predsednikom sodo, arbitri imenujejo še enega 
zunanjega člana. 

/7/ Arbitraža odloča o spornem razmerju in s svojo odločitvijo 
nadomesti sporazum iz prvega odstavka tega člena. Odločitev 
arbitraže je dokončna in je izvršilni naslov. /8/ Če se arbitraža 
ne sestavi ali če ne odloči v štirih mesecih po vložitvi zah- 
tevka, ima vsak zainteresirani udeleženec pravico predlagati, 
da o spornem vprašanju odloči sodišče v nepravdnem 
postopku. 

84. člen 

Na podlagi sporazuma iz 83. člena tega zakona se: 

1. V last Republike Slovenije preneseta premoženje organiza- 
cij iz prvega odstavka 83. člena tega zakona, namenjeno 
opravljanju dejavnosti, ki jih na podlagi tega zakona opravlja 
Zavod, in premoženje lovskogospodarskih organizacij zdru- 
ženega dela v sestavi gozdnogospodarskih delovnih organi- 
zacij. To premoženje se prenese na Zavod. 

Zavod prevzame tudi potrebno število delavcev, ki so oprav- 
ljali te dejavnosti v gozdnogospodarskih in drugih organizaci- 
jah, ki so upravljale gozdove in razpolagale z njimi, in 
potrebno število delavcev lovskogospodarskih temeljnih 
organizacij združenega dela, ki so bile v sestavi gozdnogo- 
spodarske delovne organizacije. 

Zavod vodi premoženje, ki ga pridobi od lovskogospodarskih 
temeljnih organizacij in s poslovanjem s tem premoženjem, 
ločeno od svojih drugih sredstev in ga uporablja namensko 
v skladu s predpisi o divjadi in lovstvu. 

2. V last gozdarskih temeljnih organizacij kooperantov ozi- 
roma iz njih nastalih zadrug prenese ustrezen del premoženja 
v skladu z merili iz 85. člena tega zakona. To premoženje je 
nedeljivo zadružno premoženje. 

3. V upravljanje in razpolaganje izvajalskim gozdarskim 
podjetjem in drugim organizacijam, ki so gospodarile z goz- 
dovi, prenese preostalo premoženje in obveznosti v skladu 
z merili iz 85. člena tega zakona. To premoženje je družbena 
lastnina in se lastnini po predpisih o lastninskem preoblikova- 
nju podjetij. 

85. člen 

/1/ Premoženje in delavci se med pogodbene stranke iz 
prvega odstavka 83. člena tega zakona razdelijo po naslednjih 
merilih: 

a/ Sredstva: 

- sredstva v materialni obliki po namenu uporabe; 
- sredstva v obliki pravic oziroma terjatev po uporabi pravice 
oziroma lastništvu terjatve; 
- sredstva v denarni obliki po vrednosti prodaje v zadnjem 
letu, zmanjšane za neplačane račune; 

b/ Obveznosti do virov sredstev: 

- obveznosti do tujih virov sredstev glede na povzročitelja 
obveznosti; 
- pasivne časovne razmejitve glede na organizacijsko enoto, 
zaradi katere so nastale; 
- lastni kapital (obveznosti do lastnih virov sredstev) po 
merilu, kdo ga je ustvaril. Kot izhodišče za ugotovitev last- 
nega kapitala, ki je bil ustvarjen z gospodarjenjem z družbe- 
nimi in zasebnimi gozdovi, se upošteva začetni kapital posa- 
meznega sektorja lastništva z dnem. ko je bilo v gozdnogo- 

spodarski oganizaciji uvedeno skupno gospodarjenje z druž- 
benimi in zasebnimi gozdovi. Začetni kapital zasebnega sek- 
torja je razlika med poslovnim skladom v končni bilanci stanja 
pred skupnim gospodarjenjem oziroma organiziranjem 
temeljnih organizacij in začetno bilanco stanja prvega leta 
skupnega gospodarjenja oziroma organiziranja temeljih orga- 
nizacij. Začetni sklad se povečuje z dejansko akumulacijsko 
stopnjo, doseženo z gospodarjenjem z gozdovi posameznega 
sektorja lastništva do dneva razdružitve premoženja. Izje- 
moma se lahko v primeru, ko ni podatkov za obdobje, ko je 
bilo uvedeno skupno gospodarjenje, za začetni kapital posa- 
meznega sektorja upošteva knjižno stanje lastnega kapitala 
ob nastanku temeljnih organizacij združenega dela in temelj- 
nih organizacij kooperantov, povečanega za ustrezni delež 
kapitala skupnih dejavnosti. Tako ugotovljeni začetni sklad se 
povečuje z dejansko akumulacijsko stopnjo do dneva razdru- 
žitve premoženja; 

c/ Delavci 

se razdelijo glede na svojo usposobljenost in dejansko oprav- 
ljanje del za temeljne organizacije kooperantov, lovskogospo- 
darske temeljne organizacije združenega dela, dejavnosti, ki 
se prenašajo na Zavod, in dejavnosti v izvajalskem gozdar- 
skem podjetju oziroma drugi organizaciji, ki je gospodarila 
z gozdovi. Hkrati se ugotovijo delavci, ki postanejo presežki 
zaradi vračanja gozdov po predpisih o denacionalizaciji in 
zadrugah ter zaradi tega zakona. 

121 Podrobnejša navodila o razdružitvi premoženja in merila 
za ugotavljanje presežnih delavcev predpiše minister, pristo- 
jen za gozdarstvo, v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona. 

86. člen 

/1/ Z dnem, ki ga določi sporazum iz 83. člena tega zakona, 
delavcem, ki so ugotovljeni kot presežki, delovno razmerje 
preneha. V tem primeru pripadajo delavcem pravice kot pre- 
sežnim delavcem. 

121 Sredstva za zagotavljanje pravic presežnim delavcem iz 
prejšnjega odstavka se zagotovijo iz proračuna Republike 
Slovenije. 

87. člen 

Najpozneje v šestih mesecih po sklenitvi sporazuma iz 83. 
člena tega zakona se gozdnogospodarske organizacije last- 
ninsko preoblikujejo v skladu z zakonom o lastninskem preo- 
blikovanju podjetij. 

88. člen 

/I/ Gozdarske temeljne organizacije kooperantov se po skleni- 
tvi sporazuma iz 83. člena tega zakona preoblikujejo v skladu 
z zakonom. 

121 Če gozdarska temeljna organizacija kooperantov v treh 
mesecih po sklenitvi sporazuma iz 83. člena tega zakona ne 
prijavi uskladitve svoje organiziranosti z zakonom registr- 
skemu sodišču, se zanjo uvede likvidacijski postopek. 

131 Če je bil nad gozdarsko temeljno organizacijo kooperantov 
do uveljavitve tega zakona uveden likvidacijski postopek, se 
ta prekine do ureditve razmerij iz 83. člena tega zakona. 

89. člen 

/1/ Zavod se ustanovi in predlaga vpis v sodni register najpoz- 
neje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

121 Priprave za ustanovitev in začetek dela Zavoda vodi vršilec 
dolžnosti direktorja Zavoda, ki ga imenuje Vlada Republike 
Slovenije. 

/3/ Do začetka delovanja Zavoda usmerjajo gospodarjenje 
z gozdovi gozdnogospodarske organizacije. 
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90. člen 

/1/ Do razdružitve premoženja po 83. do 86. členu tega zakona 
se to premoženje ne sme odtujiti, obremeniti, uničiti ali se mu 
kako drugače zmanjšati njegovo vrednost. Omejitve se ne 
nanašajo na sklepanje pravnih poslov v okviru izvajanja dejav- 
nosti, za katero je podjetje registrirano, in ne na sklepanje 
najemnih pogodb za sredstva izven uporabe, ter pogodb 
o odtujitvi knjižno odpisanih sredstev. Za poškodovanje ali 
zmanjšanje vrednosti premoženja odgovarja uporabnik kot 
nedobroverni posestnik. 

121 Pogodbe in pravni posli, sklenjeni v nasprotju s prejšnjim 
odstavkom, so nični. 

91. člen 

/1/ Z dnem uveljavitve tega zakona se ustanoviteljske pravice 
do Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški 
fakulteti (v nadaljnjem besedilu: Inštitut) prenesejo na Repu- 
bliko Slovenijo. Inštitut nadaljuje s svojim delom. 

/2/ Inštitut gospodari z vsemi osnovnimi in drugimi material- 
nimi sredstvi, s katerimi je gospodaril do uveljavitve tega 
zakona. 

/3/ Vlada Republike Slovenije v treh mesecih po uveljavitvi 
tega zakona uskladi ustanovni akt Inštituta z določbami tega 
zakona. 

/4/ Inštitut uskladi svojo organiziranost s tem zakonom in 
ustanovnim aktom v šestih mesecih po uveljavitvi tega za- 
kona. 

92. člen 

Po izvršitvi denacionalizacijskih odločb Vlada Republike Slo- 
venije določi gozdove, ki postanejo last lokalnih skupnosti. 
V last lokalnih skupnosti se na njihovo zahtevo prenesejo 
gozdovi, ki so jih lokalne skupnosti imele v lasti pred drugo 
svetovno vojno, in gozdovi s posebnim namenom, ki so jih 
razglasile lokalne skupnosti, lahko pa tudi drugi gozdovi, ki 
so potrebni za zadovoljevanje potreb lokalnega prebivalstva. 

93. člen 

Do uveljavitve zakona o upravi: 
- opravljajo občinski gozdarski inšpektorji naloge iz 77. člena 
tega zakona; 
- republiški gozdarski inšpektor nadzira delo občinskih goz- 
darskih inšpektorjev, jim daje strokovna navodila in drugo 
potrebno strokovno pomoč ter ukrepa v skladu z zakonom. 

94. člen 

/1/ Lastniki gozdov morajo za gozdove, ki se uporabljajo kot 
pašniki oziroma kot obore za rejo divjadi, najpozneje v šestih 
mesecih po uveljavitvi tega zakona prijaviti pristojnemu 
organu spremembo katastrske kulture. 

121 Pred prijavo spremembe katastrske kulture mora lastnik 
gozda za to pridobiti soglasje Zavoda. Soglasje se ne izda, če 
je v gozdovih iz prejšnjega odstavka poudarjena katera od 
ekoloških funkcij. 

/3/ Če lastnik gozda ne prijavi spremembe katastrske kulture 
v roku iz prvega odstavka tega člena, jo ob pogojih iz prejš- 
njega odstavka prijavi Zavod na stroške lastnika gozda. 

/4/ Če ni pogojev za izdajo soglasja, mora lastnik gozda 
prenehati z opravljanjem dejavnosti. 

95. člen 

/1/ Prostorski deli gozdnogospodarskih načrtov morajo biti 
izdelani v gozdnogospodarskih načrtih z veljavnostjo od 
1.1.1995. 

/2/ Določbe 10., 11. in 14. člena tega zakona glede vsebine in 
postopka sprejemanja biološkega dela gozdnogospodar- 
skega načrta se uporabljajo za gozdnogospodarske načrte 
z veljavnostjo od 1.1.1994, do takrat se uporablja postopek, 
predpisan z dotedanjimi predpisi. 

/3/ Akti o razglasitvi gozdov posebnega pomena se morajo 
uskladiti s tem zakonom najpozneje v treh letih po uveljavitvi 
tega zakona. Do uskladitve aktov se za zavarovano naravno 
bogastvo štejejo gozdovi, ki so kot gozdovi z izjemno poudar- 
jeno katero koli ekološko funkcijo, funkcijo varovanja 
naravne in kulturne dediščine, raziskovalno, higiensko-z- 
dravstveno ali proizvodno funkcijo opredeljeni v gozdnogo- 
spodarskih načrtih območij z veljavnostjo od 1.1.1991. 

96. člen 

IM Izjemoma se lahko kot strokovna podlaga za izkoriščanje, 
gojenje in varstvo gozdov uporabljajo letni gozdnogospodar- 
ski načrti, kadar je to potrebno zaradi časovne premostitve 
med obdobjema veljavnosti gozdnogospodarskega načrta 
gospodarske enote in je to navedeno v gozdnogospodarskem 
načrtu območja. 

121 K letnim gozdnogospodarskim načrtom iz prejšnjega 
odstavka da soglasje minister, pristojen za gozdarstvo, 
v enem mesecu po njihovi predložitvi. 

131 Zavod vodi evidenco o uresničevanju letnih gozdnogospo- 
darskih načrtov. 

97. člen 

/1/ Zavod izdela gozdnogojitvene načrte za vse gozdove 
v petih letih po uveljavitvi tega zakona. 

/2/ Dokler niso izdelani gozdnogojitveni načrti, izdaja Zavod 
lastnikom gozdov namesto odločb po prvem odstavku 17. 
člena tega zakona po uradni dolžnosti le odločbe, s katerimi 
lastniku gozda določi gojitvena in varstvena dela ter roke in 
načine za njihovo opravljanje. Lastniki gozda, ki želijo 
v gozdu sekati drevje oziroma okrasna drevesa, Zavodu prija- 
vijo sečnjo. Zavod v sodelovanju z lastnikom gozda v 45 dneh 
z odločbo odredi drevje za možni posek oziroma izda plombe 
za okrasna drevesa. 

98. člen 

/1/ Obstoječe gozdne ceste se skupaj s pripadajočimi zem- 
ljišči najpozneje v desetih letih od uveljavitve tega zakona 
razlastijo v skladu s predpisi o razlastitvi. 

/2/ Po razlastitvi postanejo obstoječe gozdne ceste, ki omogo- 
čajo dostop do kmetij, zaselkov oziroma vasi, turističnih 
objektov, izletniških in drugih podobnih točk, javne ceste po 
predpisih o javnih cestah. Druge obstoječe gozdne ceste 
postanejo javno dobro v lasti lokalne skupnosti, na območju 
katere ležijo. 

/2/ Lastnikom zemljišč iz prvega odstavka tega člena pripada 
v skladu s predpisi o razlastitvi odškodnina za razlaščena 
zemljišča po stanju pred izgradnjo gozdne ceste. 

/3/ Za obstoječe gozdne ceste se opravi odmera z ustrezno 
parcelacijo. Način in postopek parcelacije gozdnih cest pred- 
piše minister, pristojen za urejanje prostora; v soglasju z mini- 
strom, pristojnim za gozdarstvo, v šestih mesecih po uveljavi- 
tvi tega zakona. 

/4/ Sredstva za parcelacijo, ureditev katastrskega in zemlji- 
ško-knjižnega stanja ter izplačilo odškodnin po tem členu 
zagotovi Slovenski odškodninski sklad. 

99. člen \ 
/1/ Do razlastitve obstoječih gozdnih cest po prejšnjem členu 
so obstoječe gozdne ceste sestavni del gozda oziroma kmetij- 
skega zemljišča, preko katerega potekajo. 
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121 Program vzdrževanja obstoječih gozdnih cest pripravi 
Zavod in skrbi za njegovo izvajanje. Sredstva za vzdrževanje 
obstoječih gozdnih cest se zagotovijo iz takse po 50. členu 
tega zakona, del sredstev pa zagotovi Republike Slovenije 
v skladu z 49. členom tega zakona. 

13/ Do razlastitve gozdnih cest po prvem odstavku prejšnjega 
člena je taksa iz 50. člena tega zakona prihodek Zavoda. 

100. člen 

Že začete raziskave na poskusnih ploskvah na gozdnih povr- 
šinah, ki bodo prejšnjim lastnikom vrnjene po predpisih 
o denacionalizaciji, se nadaljujejo in dokončajo tudi po vrniti 
gozdov prejšnjim lastnikom. Lastnik je upravičen do odškod- 
nine v skladu s predpisi o razlastitvi. 

101. člen 

Sredstva za gojitvena in varstvena dela v gozdovih, ki so lahko 
predmet denacionalizacije, do pravnomočnosti odločbe 
o denacionalizaciji zagotavlja Republika Slovenija. 

/ 

Osnutek zakona o gozdovih je bil v Skupščini obravnavan in 
sprejet na 42. seji Zbora združenega dela 8. aprila 1992, na 36. 
seji Zbora občin 22. aprila 1992, v Družbenopolitičnem zboru 
pa obravnavan 12. maja 1992 in sprejet v nadaljevanju te seje 
27. maja 1992. 

Zbori Skupščine Republike Slovenije so naložili predlagate- 
lju, da pripravi predlog zakona in pri tem upošteva pripombe, 
predloge in mnenja delovnih teles Skupščine ter mnenja in 
pripombe iz razprav poslancev na sejah zborov. Predlagatelj 
je pri pripravi predloga preučil vse pripombe delovnih teles, 
poslanskih klubov in poslancev, organizacij, združenj in posa- 
meznikov in jih v največji možni meri upošteval. 

II. 

Razprava in sprejem osnutka na zborih Skupščine Republike 
Slovenije sta potrdila sistemske rešitve, ki jih je določil osnu- 
tek zakona o gozdovih. Zato je pri pripravi predloga zakona 
predlagatelj ohranil vse bistvene vsebinske rešitve in besedilo 
predloga dodelal In preuredil tako, da je bolj pregledno in 
razumljivo. 

Besedilo predloga zakona o gozdovih je v največji možni meri 
usklajeno z drugimi sistemskimi zakoni, ki že veljajo oziroma 
so v parlamentu že dobili potrditev temeljnih vsebinskih izho- 
dišč in imajo neposreden vpliv na uresničevanje javnega 
interesa pri gospodarjenju z gozdovi /zakon o varstvu okolja, 
zakon o zadrugah, zakon o zavodih/. 

V času, ko se želi naša država intenzivno povezati z Evropo in 
svetom, bi bilo zelo kratkovidno, če ne bi v zakonodajo vgra- 
dili tistih vsebin, ki pomenijo pozitiven izziv pri gospodarjenju 
z gozdovi za naslednja desetletja in so v sredinah, ki jim 
želimo biti enakovredni, že potrjene. V primeru gozdov je ena 
teh prav gotovo njihovo celovito obravnavanje zaradi ohrani- 
tve in razvoja vseh njihovih sestavin v pestrih naravnih obli- 
kah. Taki pogledi na gozdove so bili izraženi na ekološki 
konferenci v Riu de Janeiru in so zapisani v alpski konvenciji 
in v protokolu o gorskem gozdu, ki naj bi ga podpisala tudi 
Slovenija. 

Predlagatelj je upošteval trende, ki se v zvezi z razumevanjem 
pomena gozda pojavljajo v svetu, ni pa mogel zakonskih 
rešitev nekaterih evropskih držav enostavno prenesti v pred- 
log zakona, kot so predlagali nekateri poslanci. V pestrih 
rastiščnih razmerah pri nas, kjer se pojavlja prav taka pestrost 
gozdnih ekosistemov in ob upoštevanju sonaravnih načel 
gospodarjenja, je postavljenje enostavnih določb kot okvirov 
za gospodarjenje /npr. goloseki do 0,50 ha, redčenjejjozdov 

102. člen 

/1/ Minister, pristojen za gozdarstvo, izda oziroma spremeni in 
dopolni predpise, predvidene s tem zakonom, v enem letu po 
uveljavitvi tega zakona. 

12! Do izdaje predpisov iz prejšnjega odstavka se uporabljajo 
veljavni predpisi. 

103. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati: 
- Zakon o gozdovih (Uradni list SRS, št. 18/85, 29/86 in 24/89), 
- Uredba o urejanju posameznih razmerij iz zakona o gozdo- 
vih (Uradni list SRS, št. 31/86 in 18/89). 

104. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

v mlajših razvojnih fazah do sklepa krošenj 70% / nesprejem- 
ljivo. Prav zaradi tega je pomembno, da se pred ukrepanjem 
v gozdu doseže uskladitev lastnikovega in javnega interesa. 
Zato imajo lastniki možnost sodelovati pri pripravi načrtov in 
odločb za gospodarjenje v njihovih gozdovih. 

V razpravah je bilo gozdnogospodarsko načrtovanje kritizi- 
rano kot ostanek obveznega planiranja in izvajanja planov. 

Dolgoročnost ukrepov, ki se izvajajo v gozdu, zahteva stro- 
kovno načrtovano gospodarjenje, ki zagotavlja trajno delova- 
nje gozaa kot ekosistema. To postaja še toliko pomembnejše, 
ker želimo ohraniti in razvijati biološko pestrost, ki jo imajo 
gozdovi pri nas. 

Gozdovi so v predlogu zakona opredeljeni kot naravno boga- 
stvo, ker imajo funkcije, ki so nenadomestljive za celotno 
družbo. Zaradi take narave gozda so z zakonom določeni 
pogoji za njihovo rabo, izkoriščanje in razpolaganje. Z izpol- 
njevanjem teh pogojev bi bila poleg interesa lastnika zagotov- 
ljena tudi javna korist. Za vse lastnike gozdov naj bi veljalo, da 
z gozdovi gospodarijo v skladu s predpisi in načrti za gospo- 
darjenje, da dovolijo prost dostop in gibanje drugim osebam, 
nabiranje plodov, rastlin in gob ter čebelarjenje in lov v skladu 
s predpisi. 

Načrtovanje je v preteklosti dobilo negativni prizvok, ker je 
bilo podlaga za planiranje etata in sečnje ter za obvezno 
prodajo lesa preko gozdnogospodarskih organizacij. 

V predlogu zakona je etat določen le kot najvišja možna 
stopnja izkoriščanja gozdov, ki je lastniku ni treba uresničiti, 
ne sme pa je prekoračiti. 

Zaradi zagotavljanja trajnosti gozdov je treba v gozdu 
obvezno opraviti določena gozdnogojitvena in varstvena dela. 
V različnih gozdnih združbah so roki, ko morajo biti dela 
izvedena in načini za njihovo izvedbo, da imajo učinek, 
različni. Zato ne morejo biti predpisani z zakonom, ampak 
morajo biti strokovno določeni pred izvedbo ukrepov s kon- 
kretno odločbo posameznemu lastniku. Z zakonom pa morajo 
biti določeni mehanizmi za zagotovitev izvedbe tistih del, ki so 
za ohranjanje in razvoj gozdov nujna. Zato naj bi država tudi 
z ekonomskimi ukrepi /finančne spodbude, davčne olajšave 
in oprostitve/ spodbujala izvedbo teh del. V razpravah je bila 
zahtevana tudi ustreznejša sistemska ureditev gozdnih cest, 
zlasti pa financiranja njihovega vzdrževanja. 

Gozdne ceste so del gozdne infrastrukture, ki omogoča 
gospodarjenje z gozdovi. Zadnji dve leti, ko je zaradi politič- 
nih razlogov razpadel sistem gospodarjenja z gozdovi, in je 
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s tem prenehalo zagotavljanje sredstev od posekanega lesa, 
je zlasti v zasebnih gozdovih prišlo do izrazitega razkoraka 
med izkoriščanjem in vlaganji v gozdove. Posledice so tako 
na gozdovih kot tudi na gozdnih cestah, ki se vzdržujejo le 
z minimalnimi sredstvi, ki jih zagotavlja proračun Republike 
Slovenije. 

V slovenskih gozdovih je okoli 11.000 kilometrov gozdnih 
cest, ki niso namenjene samo izkoriščanju gozdov, temveč so 
pomembne tudi za odpiranje odročnejših zaselkov in posa- 
meznih kmetij. Te ceste so večinoma sestavni del gozda, ker 
niso odmerjene, in so torej v lasti lastnika gozdne parcele, 
čeprav so bile zgrajene s sredstvi, ki so se oblikovala iz razlike 
med prodajno in odkupno ceno lesa. 

Zaradi neodmerjenih cest z uvedbo dohodnine lastniki goz- 
dov plačujejo davek tudi od površine, na kateri je gozdna 
cesta. Hkrati morajo lastniki dovoliti uporabo ceste vsem 
drugim uporabnikom. Na ta problem so posebej opozorili 
denacionalizacijski upravičenci, ki v večini primerov želijo 
vrnitev gozdov, ne pa tudi gozdnih cest. Po izvedeni denaci- 
onalizaciji bo v zasebni lastni približno 80% slovenskih goz- 
dov. Zato je ureditev lastninskih razmerij v zvezi s cestami še 
toliko pomembnejša. 

Predlagatelj je zaradi navedenih razlogov ob pripravi pred- 
loga proučil vrsto možnih rešitev in v predlogu zakona predvi- 
del odmero gozdnih cest. Odmerjene ceste naj bi bile v pri- 
hodnje javno dobro v lasti lokalne skupnosti ali investitorjev 
v primerih novogradenj. V prehodnih določbah predloga 
zakona je torej predvideno, da bi obstoječe gozdne ceste 
odmerili in lastnike parcel, skozi katere ceste vodijo, proti 
odškodnini razlastili. Nekatere teh cest bi glede na dosedanji 
namen uporabe postale javne ceste lokalnega značaja, ceste, 
ki so namenjene pretežno gospodarjenju z gozdovi, pa bi 
ostale gozdne ceste in bi kot javno dobro postale last lokalnih 
skupnosti. 

Za predlagano rešitev je treba zagotoviti sredstva za odmero 
in odškodnine, ki po oceni znašajo skupaj okoli 3,5 miljarde 
tolarjev. Postopek odmere in razlaščanja naj bi bil končan 
v 10 letih. Predlagatelj je predvidel, da naj bi se sredstva za te 
namene zagotavljala v Slovenskem odškodninskem skladu, ki 
naj bi imel prihodke tudi iz Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije, del sredstev pa naj bi Odškod- 
ninski sklad pridobil tudi iz lastninjenja gozdarskih izvajalskih 
podjetij. 

Od vseh proučenih možnosti glede zagotavljanja sredstev za 
odmero in odškodnino, se je v predlog vključena rešitev 
pokazala kot najprimernejša. Gre namreč za odmero gozdnih 
cest v zvezi z denacionalizacijo in za izplačilo odškodnine za 
te ceste, kakor tudi za odmero in odškodnino za druge 
gozdne ceste. Delitev obveznosti glede enih in drugih cest ne 
bi bila smotrna. Predlagana rešitev pomeni, da bi hkrati 
odmerili celotno dolžino ceste, kar bi postopek pospešilo in 
pocenilo, uredili bi statusno in lastninsko problematiko teh 
cest in s tem povezano splošno dostopnost gozdov. 

Do odmere in razlastitve bi gozdne ceste ostale sestavni del 
gozda, za njihovo vzdrževanje pa bi bil zadolžen Zavod za 
gozdove. Del sredstev za ta namen naj bi se zagotavljal iz 
posebne takse (50. člen predloga zakona), ki bi jo plačevali 
lastniki gozdov, del sredstev pa naj bi tudi v bodoče zagotav- 
ljala Republika Slovenija. 

Razpravljalci so opozarjali tudi na nedorečenost prehodnih 
določb. 

Predlagatelj je na podlagi načelnih pripomb oblikoval pre- 
hodne določbe tako, da upoštevajo princip sporazumne raz- 
družitve gozdnega gospodarstva. Osnova za tako razdružitev 
je sporazum o razdelitvi sredstev, obveznosti do virov sred- 
stev in delavcev. Sporazum sklenejo temeljne organizacije 
združenega dela, delovne skupnosti in temeljne organizacije 
kooperantov v sestavi gozdnogospodarske organizacije ali 
druge delovne organizacije, ki gospodarijo z gozdovi, ozi- 
roma enovite delovne organizacije in zadruge ter Vlada Repu- 
blike Slovenije. Preoblikovanje na podlagi razdružitve omo- 
goča enakopravni položaj vseh pravnih subjektov, ki v razdru- 
žitvi sodelujejo. Pri tem so upoštevane vse morebitne organi- 
zacijske spremembe, ki bi lahko nastale do uveljavitve za- 
kona. 

S to razdelitvijo premoženja in delavcev, bodo zagotovljeni 
prostori, oprema in delavci za Zavod za gozdove, razdruženo 
bo premoženje temeljnih organizacij kooperantov oziroma iz 
njih nastalih zadrug hkrati z nujnimi delavci, prav tako pa 
bodo delavci v izvajalskih podjetjih lahko enako kot delavci 
v drugih podjetjih z družbenim kapitalom lastninili ta podjetja 
v skladu s predpisi o lastninskem preoblikovanju podjetij. 
Izvajalskim podjetjem se s tem predlogom zakona zagotavlja 
tudi nadaljnje izvajanje del v gozdovih, ki bodo postali last- 
nina Republike Slovenije. 

Na podlagi sporazuma bodo ugotovljeni tudi presežni delavci. 
Za socialno varnost delavcev, ki bodo ugotovljeni kot pre- 
sežni zaradi posledic denacionalizacije gozdov ali organiza- 
cijskih sprememb po tem zakonu, bo sredstva zagotovila 
Republika Slovenija. Imeli bodo enake pravice kot delavci 
v stečajnih postopkih, s tem, da bi tem delavcem prenehalo 
delovno razmerje v gozdnogospodarski organizaciji in se ne 
bi prenešali na Zavod oziroma zadruge. 

III. 

V pripravi je program razvoja gozdov Slovenije, ki bo določil 
razvojne usmeritve za gospodarjenje z gozdovi. Prav tako so 
v pripravi podzakonski predpisi k temu zakonu, ki bodo sku- 
paj z njim tvorili sistemsko celoto in zagotovili pogoje za 
ponovno vzpostavitev zakonitega stanja v gozdovih, stro- 
kovno in interesno usklajeno gospodarjenje z njimi ter ustre- 
zen nadzor. Ti predpisi dajejo podlago za lastninsko in orga- 
nizacijsko preoblikovanje sedanjih gozdnogospodarskih 
organizacij in s tem spremembo sedanjega sistema gospodar- 
jenja z gozdovi. 
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Osnutek zakona o SODELOVANJU DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU 

- ESA 558 

Vlada Republike Slovenije je na 24. seji 8/10-1992 določila 
besedilo: 

- OSNUTEK ZAKONA O SODELOVANJU DELAVCEV PRI 
UPRAVLJANJU, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 
nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 

uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot njeni 
predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelo- 
vali: 

- Jožica PUHAR, članica Vlade Republike Slovenije in 
ministrica za delo, 

- Nataša BELOPAVLOVIČ, namestnica ministrice za delo, 

- Ivan LAPAJNE, namestnik ministrice za delo. 

POVZETEK 

Skupščina Republike Slovenije je na sejah zborov dne 
11. in 17.6.1992 obravnavala predlog za Izdajo Zakona 
o sodelovanju delavcev pri upravljanju podjetij s tezami. 
Zbori Skupščine Republike Slovenije so sprejeli predlog 
za izdajo zakona s tezami in zadolžili Vlado Republike 
Slovenije, da pripravi osnutek zakona. Ob tem so zbori 
naložili Vladi Republike Slovenije kot predlagatelju, da 
pri pripravi osnutka zakona prouči in ustrezno upošteva 
stališča, pripombe in predloge delovnih teles Skupščine 
Republike Slovenije, stališča in predloge strokovnih 
inštitucij, sindikatov ter predloge in pripombe poslancev. 

Po proučitvi zgoraj navedenih pripomb, mnenj, stališč in 
zahtev je predlagatelj ustrezno spremenil in dopolnil 
posamezne rešitve tez zakona, tako da je predvsem: 

- s spremembo naslova zakona in dopolnitvijo splošnih 
določb predvidel ta zakon kot krovni zakon, ki ureja 
pravico delavcev do sodelovanja pri upravljanju v vseh 
gospodarskih subjektih, ki zaposlujejo delavce, s tem, 
da se na področju gospodarskega javnega sektorja in 
specifičnih področij dopušča drugačna specialna uredi- 
tev. Na področju družbenih dejavnosti, v zvezi s pravico 
do sodelovanja delavcev pri upravljanju v zavodih, pa se 
upošteva, da posebna zakonodaja (Zakon o zavodih) že 
velja, da se predvideva uveljavitev zakona, ki bo urejal 
status javnih uslužbencev oziroma nameščencev, in da 
so te posebnosti tako pomembne, da jih je razen tistih 
elementov pravice do sodelovanja pri upravljanju, ki gre 
vsakemu posameznemu delavcu, potrebno prepustiti 
posebni zakonodaji. 

- z vključitvijo novih določb in dopolnitvijo rešitev tez 
zakona vspostavil osnovni model sodelovanja delavcev 
pri upravljanju preko sveta delavcev, dopolnjen z dru- 
gimi oblikami (delavski zaupnik v družbi z več kot S in do 
20 delavcev, sodelovanju delavskih predstavnikov 
v nadzornem svetu družbe In variantno v upravi družbe 
- delavski direktor). S tem se predlaga zakonska pod- 
laga, ki ne bo poglabljala konfliktnih odnosov med delom 
in kapitalom, termveč vspodbujala uveljavljanje skupnih 
interesov. 

— s podrobnejšo razmejitvijo kolektivnega sporazume- 
vanja in dogovarjanja med svetom delavcev in deloda- 
jalcem poskušal zagotoviti jasnost pri uveljavljanju pra- 
vice do delovanja delavcev pri upravljanju po tem 
zakonu. Podlage morajo biti zakonsko zagotovljene, 
variantno pa se predlaga, da se interno z dogovorom 
med svetom delavcev in delodajalcem lahko zagotovi 
tudi večji obseg pravic in tudi drugI načini uresničevanja 
teh pravic. 

— z vključitvijo reprezentativnih sindikatov v postopek 
kandidiranja članov sveta delavcev upošteval pripombe 
skupščinske obravnave, in predvideno sočasnost obrav- 
nave in sprejema Zakona o reprezentativnosti sindi- 
katov. 

— ustrezno upošteval predloge, pripombe k postopkov- 
nim rešitvam zakona, ki prispevajo k jasnejšim dikcijam 
in vsebinsko učinkoviti Izvedbi postopka izvolitve članov 
sveta delavcev v družbi, v kapitalsko povezanih družbah, 
ter imenovanja članov nadzornega odbora in delav- 
skega direktorja. 

— dopolnil in spremenil določbe v VI. poglavju zakona, ki 
določajo vsebino sodelovanja delavcev pri upravljanju 
na različnih intenzivnostih stopnjah v smislu zagotovitve 
čim boljše obveščenosti delavcev ter omogočanju njiho- 
vega vpliva pri določenih socialnih in kadrovskih vpraša- 
njih. Hkrati pa je bilo potrebno vnesti mehanizme, da 
neodzlv sveta delavcev ne bi preprečeval nujnih odloči- 
tev delodajalca. 

- uskladil reševanje medsebojnih sporov pred arbitražo 
s pravili arbitražnega odločanja, ki so že uveljavljena 
oziroma tistimi, ki se predvidevajo v zakonodaji o delov- 
nih In socialnih sodiščih. 

- sankcioniral obveznosti, ki jih ima delodajalec v zvezi 
z zagotavljanjem pravice do sodelovanja delavcev in 

- zagotovil prehodni režim tako, da se zakon za olastni- 
njene družbe načeloma lahko začne izvajati že pred 
uveljavitvijo Zakona o gospodarskih družbah in pred 
sprejemom zakonodaje, ki bo urejala privatizacijo. 

Osnutek zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju bosta 
obravnavala Odbor za delo, zaposlovanje in socialno politiko 
kot matično delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija. 

Za obravnavo osnutka zakona o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in 
Zbor združenega dela. 
—r  
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OSNUTEK ZAKONA o sodelovanju delavcev pri upravljanju 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Ta zakon določa način in pogoje za sodelovanje delavcev pri 
upravljanju gospodarskih družb (v nadaljnjem besedilu: 
družb) ne glede na obliko lastnine. 

Pravico do sodelovanja pri upravljanju uresničujejo delavci 
po določbah tega zakona v skladu z naravo dejavnosti tudi 
v podjetjih, ki opravljajo gospodarske javne službe, v zadru- 
gah, v bankah in v zavarovalnicah, če ni s posebnim zakonom 
drugače določeno. 

Pravico do sodelovanja pri upravljanju v zavodih uresničujejo 
delavci kot posamezniki po določbah tega zakona in prek 
predstavnikov delavcev v skladu s posebnim zakonom. 

2. člen 

Sodelovanje delavcev pri upravljanju pomeni: 
- pravico delavcev do pobude in pravico do odgovora na to 
pobudo, 
- pravico delavcev do obveščenosti, 
- pravico dajanja mnenj in predlogov, 
- možnost ali obveznost posvetovanja ter 
- pravico soodločanja oziroma pravico zadržanja odločitev 
delodajalca. 

VARIANTNI DODATEK: Na koncu tega člena se doda nov 
stavek, ki se glasi: 
»Drugi načini sodelovanja delavcev pri upravljanju se lahko 
določijo z dogovorom.« 

3. člen 

Sodelovanje delavcev pri upravljanju se v skladu z zakonom 
lahko uresničuje neposredno ali preko: 

- delavskega zaupnika, 
- sveta delavcev, 
- zbora delavcev in 
- predstavnikov delavcev v organih družbe. 

4. člen 

Delavci imajo pravico do individualnega in kolektivnega sode- 
lovanja pri upravljanju, kadar gre za dajanja mnenj o vsebini 
in organizaciji dela ter o določitvi in izvajanju aktivnosti, ki so 
namenjene izboljševanju delovnih razmer oziroma humaniza- 
ciji delovnega okolja in doseganja uspešnega poslovanja 
družbe. 

5. člen 

S pravico do sodelovanja delavcev pri upravljanju se ne 
posega v pravice in obveznosti sindikatov in organizacij delo- 
dajalcev, da ščitijo interese svojih članov. Te organizacije 
sodelujejo s sveti delavcev oziroma drugimi oblikami uresni- 
čevanja pravic delavcev glede sodelovanja pri upravljanju, 
v korist delavcev. 

Svet delavcev se mora vzdržati kakršnekoli oblike sindikalnih 
bojev. 

II. SVET DELAVCEV IN DELAVSKI ZAUPNIK 

1. Oblikovanje, sestava, mandat in izvolitev sveta delavcev 

6. člen 
Delavci imajo pravico izvoliti svet delavcev v skladu s tem 
zakonom. 

7. člen 

V družbah, v katerih je zaposlenih več kot 5 do 20 delavcev 
z aktivno volilno pravico, se ne izvoli sveta delavcev. 

V družbah iz prejšnjega odstavka delavci sodelujejo pri uprav- 
ljanju preko delavskega zaupnika. 

Za izvolitev se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki 
se nanašajo na svet delavcev. Delavski zaupnik se lahko izvoli 
tudi na zboru delavcev. 

Delavskemu zaupniku se mora omogočiti način dela in pra- 
vice po določbah tega zakona, ki se nanašajo na svet de- 
lavcev. 

8. člen 

S pisnim dogovorom med svetom delavcev in delodajalcem 
se lahko podrobneje uredi uresničevanje pravic iz tega 
zakona ter druga vprašanja, za katera je s tem zakonom tako 
določeno. 

Sklep o sklenitvi dogovora sprejme na strani delodajalca 
organ upravljanja. 

Z dogovorom iz tega člena se ne morejo določiti plače in tisti 
pogoji dela, ki se urejajo s kolektivnimi pogodbami, s kolektiv- 
nimi pogodbami pa se ne morejo urejati vprašanja sodelova- 
nja delavcev pri upravljanju družbe. 

Določbe dogovora med svetom delavcev in delodajalcem 
oziroma kolektivne pogodbe, ki niso v skladu s prejšnjim 
odstavkom tega člena, so nične. 

VARIANTNI DODATEK: Na koncu prvega odstavka se doda 
besedilo: »lahko pa se dogovori tudi več soupravljalskih pra- 
vic delavcev, kot jih določa ta zakon«. 

9. člen 

Dogovori med svetom delavcev in delodajalcem morajo biti 
pisni. Delodajalec mora dogovor javno objaviti na v družbi 
običajen način. 

Dogovor izvršuje delodajalec, če posameznih primerih ni 
določeno drugače. Svet delavcev ni pooblaščen, da se z eno- 
stranskimi postopki vmešava v upravljanje družbe. 

10. člen 

Dogovori veljajo neposredno. 

Če dogovor daje delavcem posamične pravice, je odstopanje 
od priznanja teh pravic možno samo s soglasjem sveta delav- 
cev. Izguba teh pravic je izključena. 

a) Oblikovanje in sestava sveta delavcev 

11. člen 

Svet delavcev se oblikuje, če je v družbi zaposlenih več kot 20 
delavcev z aktivno volilno pravico. 

12. člen 

Svet delavcev preneha z delom, če se število delavcev, zapo- 
slenih v družbi, zmanjša pod število, določeno v prejšnjem 
členu, razen če ni drugačnega dogovora. 

13. člen 

Svet delavcev sestavlja naslednje število članov: 

- družba z do 50 delavcev - trije člani; 
- družba z več kot 50 do 100 delavcev - pet članov; 
- družba z več kot 100 do 200 delavcev - sedem članov; 
- družba z več kot 200 do 400 delavcev - devet članov; 
- družba z več kot 400 do 600 delavcev - enajst članov; 
- družba z več kot 600 do 1.000 delavcev - trinajst članov. 
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V družbah z več kot 1.000 delavcev se število članov sveta 
delavcev poveča za dva člana na vsakih dodatnih 1.000 delav- 
cev. 

Število članov sveta delavcev se ne spremeni v času man- 
datne dobe, ne glede na spremembo števila delavcev 
z aktivno volilno pravico v družbi. 

Mandat članov sveta delavcev traja dve leti. Člani so lahko 
ponovno izvoljeni. 

14. člen 

Pravico voliti predstavnike v svet delavcev imajo vsi delavci, ki 
delajo v družbi nepretrgoma najmanj šest mesecev. 

Direktor, delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ter 
prokuristi nimajt) pravice voliti predstavnike v svet delavcev (v 
nadaljnjem besedilu: vodilno osebje). 

Družinski člani vodilnega osebja nimajo pravice voliti pred- 
stavnike v svet delavcev. Za družinske člane po tem členu se 
štejejo zakonec, otroci (zakonski ali nezakonski, posvojenci, 
pastorki) in vnuki, starši (oče in mati, očim in mačeha) in 
posvojitelji ter bratje in sestre. 

15. člen 

Pravico biti izvoljen v svet delavcev imajo vsi delavci, ki imajo 
aktivno volilno pravico in so zaposleni v družbi nepretrgoma 
najmanj 12 mesecev. 

16. člen 

Ne glede na določbe prvega odstavka 14. člena in 15. člena 
tega zakona, imajo v novoustanovljenih družbah aktivno in 
pasivno volilno pravico vsi delavci. 

17. člen 

Člani sveta delavcev se volijo s tajnim in neposrednim glaso- 
vanjem. 

Vsak delavec ima en glas. 

Delavci glasujejo osebno. 
18. člen 

Svet delavcev mora objaviti sklep o razpisu volitev največ 90 
in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe članom sveta 
delavcev. 

V sklepu o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in 
število članov sveta, ki se volijo. Število članov sveta, ki se 
volijo, se ugotavlja glede na število delavcev v družbi na dan 
sprejetja sklepa o razpisu volitev. 

S sklepom o razpisu volitev se imenuje tudi volilna komisija. 

Sklep o razpisu volitev se mora na način, dostopen vsem 
delavcem, objaviti v družbi. 

b) Volilni organi 

19. člen 

Postopek volitve in odpoklica članov sveta delavcev vodijo 
volilne komisije in volilni odbori (v nadaljnjem besedilu: 
volilni organi). 

Volilne komisije se imenujejo za štiri leta, volilni odbori pa za 
vsake volitve članov sveta delavcev. 

20. člen 

Volilne organe sestavljajo predsednik in člani ter njihovi 
namestniki. Člani volilnih organov in njihovi namestniki so 
lahko le delavci, ki imajo aktivno volilno pravico. 

Člani volilnih organov in njihovi namestniki ne morejo biti 
kandidati za člane sveta delavcev. 

Članstvo v volilnih organih je prostovoljno. Pisni pristanek 
kandidata za člana volilnega organa je potrebno pridobiti 
pred sprejetjem sklepa o razpisu volitev. 

21. člen 

Volilni organ je sklepčen, če so navzoči vsi člani volilnega 
organa oziroma namestniki tistih članov, ki so odsotni. 

Če tudi tako ni mogoče zagotoviti sklepčnosti volilnega 
organa, je volilni organ sklepčen, če so namesto odsotnih 
članov in njihovih namestnikov navzoči namestniki prisotnih 
članov. 

Predsednika volilne komisije lahko nadomešča samo njegov 
namestnik. 

22. člen 

Pri delu volilnih organov so lahko navzoči tudi predstavniki 
kandidatov, predstavniki sindikatov v družbi in predstavniki 
družb. 

Predstavnik iz prejšnjega odstavka ne more biti sam kandidat. 

Družba lahko imenuje predstavnika le izmed vodilnega 
osebja. 

23. člen 

Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana ter nji- 
hovi namestniki. 

24. člen 

Volilna komisija: 

- skrbi za zakonitost volitev članov sveta delavcev, 

- ugotavlja ali so predlogi kandidatov v skladu s tem zako- 
nom in jih objavi, 

- določa volišča, 

- določa seznam volilcev za celotno družbo in posamezna 
volišča, 

- imenuje volilne odbore, 

- ugotavlja rezultate izida glasovanja na voliščih in razglasi, 
kateri kandidati so izvoljeni v svet delavcev, 

- vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami, 

- in opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon. 

25. člen 

Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori, ki skrbijo tudi za 
pravilnost in tajnost glasovanja. Za vsako volišče se določi en 
volilni odbor. 

Volilni odbor sestavljajo predsednik in parno število članov, 
vsak od njih ima namestnika. 

26. člen 

V družbah z do 50 delavcev z aktivno volilno pravico ni 
potrebno imenovati namestnikov članov volilnih organov. 

Če je mogoče na ta način volitve učinkoviteje organizirati, se 
lahko naloge volilne komisije in volilnih odborov združijo in 
jih opravlja volilna komisija. 

V primeru iz prejšnjega odstavka se sme glasovati le na enem 
volišču. 
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c) Kandidiranje članov sveta 

27. člen 

Pravico predlagati kandidate za svet delavcev imajo: 

- v družbah z več kot 20 do 50 delavci - najmanj 3 delavci 
z aktivno volilno pravico; 

- v družbah z več kot 50 do 300 delavci - najmanj 1/10 
delavcev z aktivno volilno pravico; 

- v družbah z nad 300 delavci - najmanj 1/10 delavcev 
z aktivno volilno pravico, vendar je v vsakem primeru veljaven 
predlog, ki ga poda najmanj 50 delavcev; 

- vsak reprezentativni sindikat v podjetju. 

Predlogi kandidatov morajo biti pisni. Predlogu kandidatov iz 
prve alinee prejšnjega odstavka je potrebno priložiti podpise 
delavcev, ki predlagajo kandidata. 

Predlogu kandidatov morajo biti priložene pisne izjave kandi- 
datov, da se s kandidaturo strinjajo. 

Predlogi kandidatov se predložijo volilni komisiji. 

28. člen 

Svet delavcev lahko s poslovnikom določi, da se kandidati 
predlagajo in volijo ločeno za posamezne posebne skupine 
delavcev (ženske, invalidi, mladi delavci itd.). 

29. člen 

Predloge kandidatov je potrebno predložiti volilni komisiji 
v 21 dneh od objave sklepa o razpisu volitev. 

30. člen 

Ko volilna komisija prejme predloge kandidatov, v treh dneh 
preizkusi, če so sestavljeni po določbah tega zakona in če so 
bili pravočasno vloženi. 

31. člen 

Če volilna komisija ugotovi formalne pomanjkljivosti posa- 
meznih predlogov kandidatov, zahteva od predlagatelja, da 
jih v treh dneh odpravi. Če so predlogi kandidatov vloženi na 
podlagi zbranih podpisov, se zahteva javno objavi v družbi, 
rok pa začne teči z dnem javne objave. 

Če volilna komisija ugotovi, da pomanjkljivosti ni mogoče 
odpraviti, zavrne predlog. 

Če volilna komisija ugotovi, da je predlog kandidatov vložen- 
prepozno, ga zavrne. 

32. člen 

Če je kandidatov manj kot se jih voli, mora volilna komisija to 
takoj objaviti. Volilna komisija določi rok za prijavo dodatnih 
kandidatov, ki pa ne sme biti daljši od sedmih dni in začne teči 
z dnem objave. 

Volilna komisija zavrne pomanjkljive in prepozne predloge 
kandidatov iz prejšnjega odstavka tega člena. 

33. člen 

Če predlogi kandidatov nimajo pomanjkljivosti oziroma so 
bile formalne pomanjkljivosti odpravljene, volilna komisija 
ugotovi njihovo zakonitost in jih objavi. 

Sklep o zavrnitvi oziroma o ugotovitvi skladnosti z zakonom 
mora volilna komisija izdati najpozneje v treh dneh po tem, ko 
je bil predlog kandidatov vložen, če pa je bil predlog dan 
v dopolnitev, pa ko preteče rok za dopolnitev. 

Če tudi po preteku roka za dopolnitev predloga kandidatov 
oziroma roka za vložitev novih predlogov kandidatov ni vlože- 
nih najmanj toliko veljavnih predlogov kandidatov kot je vseh 
članov sveta delavcev, ki se volijo, se volitve ne morejo orga- 
nizirati in se lahko ponovno organizirajo šele po šestih me- 
secih. 

Če kandidat odstopi od kandidature in vloženih predlogov 
kandidatov ni več kot je članov sveta delavcev, ki se volijo, se 
volitve ne morejo organizirati in se lahko organizirajo šele po 
šestih mesecih. 

VARIANTA: V zadnjem odstavku se besedilo: »ne morejo 
organizirati in se lahko organizirajo šele po šestih mesecih« 
nadomesti z besedo: »ponovijo«. 

d) Volitve članov sveta delavcev 

34. člen 

Volilna komisija obvesti volilce o dnevu glasovanja in o njiho- 
vem volišču. 

Glasovanje na volišču mora biti organizirano tako, da je 
zagotovljena tajnost glasovanja. 

35. člen 

Volilni odbor lahko v soglasju z volilno komisijo določi, da 
delavci, ki so na dan glasovanja odsotni, glasujejo pred tem 
dnem. 

Volilni odbor določi dan glasovanja iz prejšnjega odstavka. 
O delu volilnega odbora pri glasovanju se sestavi poseben 
zapisnik. 

36. člen 

Voli se z glasovnicami. 

Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem 
redu priimkov, z navedbo, za koliko kandidatov se glasuje. 

37. člen 

Glasuje se tako, da se obkrožijo zaporedna števila pred imeni 
tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 

38. člen 

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče 
ugotoviti za katere kandidate je volilec glasoval, sta neve- 
ljavni. 

Neveljavna je tudi glasovnica, če je delavec glasoval za več 
kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti. 

VARIANTA: Drugi odstavek se črta. 

39. člen 

Ko poteče čas glasovanja, ki je določen, začne volilni odbor 
takoj šteti glasove. 

O delu volilnega odbora se sestavi zapisnik, v katerega se 
vpiše: 

- dan glasovanja, čas in kraj volitev, sestava volilnega 
odbora, imena navzočih opazovalcev, 
- koliko delavcev je imelo pravico glasovati na volišču, 
- število oddanih glasovnic, 
- število neveljavnih glasovnic, 
- koliko glasov je dobil posamezen kandidat. 

V zapisnik se vpišejo tudi morebitne pripombe predstavnikov 
iz 22. člena tega zakona. 

Zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani volilnega odbora, se v 24 
urah dostavi volilni komisiji, skupaj z volilnim gradivom. 
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40. člen 

Volilna komisija ugotovi, koliko volilcev je imelo pravico gla- 
sovati v družbi, koliko jih je glasovalo, koliko glasovnic je bilo 
neveljavnih in koliko glasov je dobil posamezen kandidat. 

O delu volilne komisije se piše zapisnik, v katerega se vpišejo 
podatki iz prejšnjega člena, morebitne pripombe predstavni- 
kov iz 22. člena tega zakona, pripombe članov volilne komisije 
ter osebni podatki izvoljenih kandidatov. 

Zapisnik podpišejo vsi člani volilne komisije. 

41. člen 

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot 1/2 delavcev 
z aktivno volilno pravico. Če se je volitev udeležila manj kot 1/ 
2 delavcev je mogoče nove volitve izvesti šele po šestih 
mesecih. Sklep o tem izda volilna komisija. 

Izvoljenih je toliko kandidatov, kot je članov sveta delavcev, in 
sicer tisti, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva 
kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima 
daljšo delovno dobo v družbi. 

42. člen 

Če se volitve razveljavijo zaradi nepravilnosti, se opravijo 
ponovne volitve. 

Ponovne volitve se opravijo v obsegu, v katerem so bile volitve 
razveljavljene. 

43. člen 

Po en izvod zapisnika volilne komisije se vroči organu uprav- 
ljanja in direktorju družbe ter drugim predstavnikom iz 22. 
člena tega zakona. 

Zapisnik se javno objavi tako, da je dostopen vsem delavcem 
v družbi. 

44. člen 

Volitve v svet delavcev se opravijo najmanj 15 dni pred izte- 
kom mandatne dobe članov sveta delavcev. 

Volilne rezultate ugotovi in razglasi volilna komisija najkas- 
neje v petih dneh po izvedbi volitev. Z razglasitvijo volilnih 
izidov se šteje svet delavcev za izvoljenega, pravice in obvez- 
nosti pa izvršuje od dneva, ko staremu svetu delavcev pre- 
neha mandat. 

e) Prenehanje članstva v svetu delavcev 

45. člen 

Delavcu preneha članstvo v svetu delavcev: 

- če umre, 
- če mu preteče mandatna doba, 
- če izgubi pravico biti voljen v svet, 
- če je odpoklican, 
- če odstopi, 
- če mu preneha delovno razmerje v družbi. 

Odstop je veljaven, ko svet delavcev prejme pisno izjavo 
delavca o odstopu. 

46. člen 

Če delavcu preneha članstvo v svetu delavcev, postane član 
sveta delavcev za preostanek mandatne dobe tisti kandidat, ki 
je med neizvoljenimi kandidati dobil največ glasov vendar ne 
manj kot 5 % glasov tistih, ki so glasovali, če sta dva kandi- 
data dobila enako število glasov, postane član sveta tisti, ki 
ima daljšo delovno dobo v družbi. 

Če pred potekom mandatne dobe iz kakršnegakoli razloga 
preneha mandat več kot 1/3 članov sveta delavcev in jih ni 

mogoče nadomestni s Kandidati, ki niso bili izvoljeni, se v 15 
dneh od dneva ugotovitve o prenehanju mandata razpišejo 
nadomestne volitve. 

VARIANTA: V drugem odstavku se beseda: »nadomestne« 
nadomesti z besedo: »nove«. 

47. člen 

Postopek za odpoklic člana sveta delavcev se začne na pod- 
lagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev (VARIANTA: 30 %) 
z aktivno volilno pravico oziroma reprezentativnega sindikata, 
če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 

Če gre za odpoklic na podlagi zahteve delavcev morajo biti 
predlogu priloženi podpisi delavcev iz prejšnjega odstavka. 

V predlogu se navedejo razlogi za odpoklic. 

Predlog se pošlje volilni komisiji. 

48. člen 

Če komisija predloga za odpoklic ne zavrne, razpiše v 30 dneh 
glasovanje o odpoklicu člana sveta delavcev in določi dan 
glasovanja. 

Za zavrnitev predloga za odpoklic kandidata se smiselno 
uporabljajo 31., 32. in 33. člen tega zakona. 

49. člen 

član sveta delavcev je odpoklican, če je za odpoklic glasovala 
večina delavcev, ki imajo aktivno volilno pravico v času glaso- 
vanja o odpoklicu. 

50. člen 

Za izvedbo glasovanja o odpoklicu se smiselno uporabljajo 
določbe o volitvah. 

2. Varstvo volilne pravice in stroški volitev 

51. člen 

Volilcu morata biti zagotovljeni svoboda in tajnost glasovanja.. 

Nihče ne sme ovirati volitve sveta delavcev. 

Delodajalec ne sme v zvezi z volitvami delavcem obljubiti 
kakršnihkoli korist oziroma jim ne sme groziti z izgubo koristi 
in tako vplivati na glasovanje. 

Delavci imajo pravico izraziti svoje mnenje o volitvah, volilnih 
organih in kandidatih in zato ne morejo biti disciplinsko 
odgovorni. 

Nihče ne sme od delavca zahtevati, naj pove, kako je glasoval 
oziroma zakaj ni glasoval. 

52. člen 

Vsak delavec z aktivno volilno pravico in v družbi zastopani 
sindikati lahko zahtevajo pred pristojnim sodiščem razveljavi- 
tev volitev v primeru bistvenih kršitev postopka, ki so ali bi 
lahko vplivale na zakonitost in pravilnost volitev. 

Pristojno sodišče je sodišče na območju sedeža družbe, ki je 
pristojno za reševanje delovnopravnih sporov (v nadaljnjem 
besedilu: pristojno sodišče). 

53. člen 

Nujne in potrebne stroške za tehnično izvedbo volitev krije 
družba. 

Čas, porabljen za delo volilnih organov in glasovanje, se plača 
kot da bi delavci delali. 
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Volitve se morajo izvesti v delovnem času tako, da je kar 
najmanj moten delovni proces. 

3. Način dela sveta delavcev 

54. člen 

Svet delavcev izvoli predsednika in njegovega namestnika. 

Predsednik zastopa in predstavlja svet delavcev. 

Namestnik zastopa in predstavlja svet delavcev v odsotnosti 
predsednika. 

55. člen 

Člani sveta delavcev ne smejo biti ovirani oziroma jim ne sme 
biti onemogočeno opravljanje njihovih aktivnosti v svetu, kot 
tudi ne njihovo redno delo. 

56. člen 

Način dela sveta delavcev se uredi s poslovnikom. 

S poslovnikom se uredijo zlasti naslednja vprašanja: 

- način sklicevanja sej, 
- sklepčnost, 
- način sprejemanja odločitev, 
- vodenje zapisnika, 
- sodelovanje oseb iz 60. člena tega zakona, 
- način konstituiranja odborov sveta delavcev in njihove 
pristojnosti. 

57. člen 

Svet delavcev lahko ustanovi odbore za obravnavo posamez- 
nih vprašanj iz svoje pristojnosti. 

Odbori sveta delavcev se lahko ustanovijo tudi za posamezne 
organizacijske enote oziroma dele delovnega procesa ter za 
obravnavo tistih vprašanj, ki so pomembna za posebne kate- 
gorije delavcev (ženske, invalidi, mladi delavci ipd.). 

58. člen 

Pristojnosti odborov določi svet delavcev s poslovnikom. 

Največ 1/3 odbora je lahko sestavljena iz delavcev, ki niso 
člani sveta delavcev. 

Organ upravljanja in direktorja družbe se obvesti o ustanovitvi 
odborov, njihovi sestavi in pristojnostih. 

59. člen 

Svet delavcev ustanovi odbore za dele družbe, ki so izven 
sedeža družbe (dislocirane enote), če je v dislocirani enoti 
najmanj deset delavcev z aktivno volilno pravico. 

Odbori iz prejšnjega odstavka obravnavajo vprašanja, 
pomembna za delavce dislocirane enote. 

60. člen 

Svet delavcev lahko povabi na svoje seje strokovnjake iz 
družbe ali izven nje, vodilno osebje, predstavnike sindikatov 
in predstavnike gospodarske zbornice ter drugih združenj 
delodajalcev. 

Osebam iz prejšnjega odstavka se pošlje gradivo in del zapis- 
nika, ki se nanaša na njihovo prisotnost na seji sveta. 

61. člen 

Svet delavcev se praviloma sestaja v delovnem času, upošte- 
vaje potrebe delovnega procesa. Direktorju družbe je treba 

pravočasno sporočiti čas sestanka. Če je sestanek izven 
delovnega časa, ker potrebe delovnega procesa ne dopuščajo 
drugače, se šteje ta čas za delovni čas in je plačan. 

Družba mora zagotoviti članom sveta delavcev pravico do 
šest plačanih ur mesečno za udeležbo na sejah sveta de- 
lavcev. 

62. člen 

Z dogovorom med delodajalcem in svetom delavcev se lahko 
določi večje število ur za delo članov sveta delavcev, odsot- 
nost z nadomestilom ali brez nadomestila plače zaradi izobra- 
ževanja, potrebnega za učinkovito delo sveta delavcev, ter 
druge ugodnosti, povezane z delom sveta delavcev. 

Z dogovorom iz prejšnjega odstavka se lahko določi, da en ali 
več članov sveta delavcev opravlja svojo funkcijo poklicno. 

VARIANTA: Drugi odstavek se nadomesti z besedilom, ki se 
glasi: 
»Na vsakih 1.000 zaposlenih en član sveta delavcev opravlja 
svojo funkcijo poklicno.« 

63. člen 

Z dogovorom med delodajalcem in svetom delavcev se določi 
število ur v okviru delovnega časa, ki so namenjene posveto- 
vanjem članov sveta delavcev z delavci. 

Družba mora zagotoviti delavcem in članom sveta delavcev za 
čas posvetovanja enako plačo, kot če bi delali. 

Čas in kraj posvetovanja se določi z dogovorom med direktor- 
jem in svetom delavcev, upoštevaje potrebe delovnega pro- 
cesa. 

64. člen 

Delodajalec krije nujne stroške za delo sveta delavcev. 

Stroške oseb iz 60. člena tega zakona krije družba le, če je 
bilo tako predhodno dogovorjeno z delodajalcem in v obsegu, 
ki je bil dogovorjen. 

Z dogovorom med delodajalcem in svetom delavcev se lahko 
določi fiksni znesek sredstev za delo sveta v določenem 
časovnem obdobju. 

Svet delavcev uporablja ta sredstva po lastni presoji, vendar le 
za financiranje svojega dela. 

65. člen 

Če svet delavcev in delodajalec ne dosežeta sporazuma glede 
vprašanj iz 63. in 64. člena tega zakona, lahko vsak od njiju 
zahteva, da o njih odloči arbitraža. 

Arbitraža upošteva pri svoji odločitvi ekonomski položaj 
družbe in potrebe sveta delavcev. 

66. člen 

Članov sveta delavcev ni mogoče v času opravljanja njihove 
funkcije, zaradi dejavnosti po tem zakonu in dogovoru, brez 
njihovega soglasja: 

- prerazporediti na drugo delovno mesto ali v drugo organi- 
zacijo ali k drugemu delodajalcu, 

- uvrstiti med presežke delavcev, 

- kako drugače postavljati v manj ugoden ali podrejen po- 
ložaj. 

Članu sveta delavcev ni mogoče zaradi dejavnosti po tem 
zakonu in dogovoru znižati plače ali proti njemu začeti disci- 
plinskega ali odškodninskega postopka. 
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67. člen 

Člani sveta delavcev in osebe iz 60. člena tega zakona morajo 
varovati poslovno skrivnost družbe. 

III. ZBOR DELAVCEV DRUŽBE 

68. člen 

Svet delavcev lahko skliče zbor delavcev, ki ga sestavljajo vsi 
zaposleni v družbi, razen direktorja, delavcev s posebnimi 
pooblastili in prokuristov. Možen je tudi sklic po posameznih 
organizacijskih enotah ali delih delovnega procesa v družbi. 

Zbor delavcev dislocirane enote lahko skliče tudi odbor sveta 
delavcev dislocirane enote. 

Na zboru se lahko obravnavajo vprašanja iz pristojnosti sveta 
delavcev oziroma njegovega odbora. Zbor delavcev ne more 
odločati o vprašanjih, ki so v pristojnosti sveta delavcev ozi- 
roma njegovega odbora. 

69. člen 

Svet delavcev oziroma odbor delavcev lahko povabi na zbor 
delavcev osebe iz 60. člena tega zakona. 

Direktorja družbe je potrebno obvestiti o sklicu zbora delav- 
cev. Predstavnik družbe ima pravico sodelovati na zboru 
delavcev. 

70. člen 

Svet delavcev oziroma njegov odbor mora sklicati zbor delav- 
cev, če tako zahteva direktor družbe in uvrstiti na dnevni red 
vprašanja, ki jih direktor predlaga. 

71. člen 

Zbor delavcev se praviloma skliče izven delovnega časa, 
razen če ni drugače dogovorjeno in v primeru Iz prejšnjega 
člena. 

Podrobneje se način sklica in delo zbora delavcev uredi 
s poslovnikom sveta delavcev. 

VARIANTNI DODATEK: Doda se nov prvi odstavek: »Zbor 
delavcev se lahko skliče, upoštevajoč potrebe delovnega pro- 
cesa, enkrat letno med delovnim časom.« 

Prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek. 

IV. SVET DELAVCEV KAPITALSKO POVEZANIH DRUŽB 

72. člen 

Kapitalsko povezane družbe ustanovijo svet delavcev kapital- 
sko povezanih družb, če tako sklenejo sveti delavcev družb, 
v katerih je zaposlenih najmanj 2/3 delavcev. 

Člane sveta delavcev kapitalsko povezanih družb imenujejo 
sveti delavcev povezanih družb, skupno število članov in 
število članov, ki jih imenuje svet delavcev posamezne 
družbe, pa določijo z dogovorom, skladno z velikostjo te 
družbe in številom članov sveta delavcev te družbe. 

Člani sveta delavcev kapitalsko povezanih družb so lahko le 
člani svetov delavcev povezanih družb. 

73. člen 

Svet delavcev kapitalsko povezanih družb je pristojen za 
obravnavanje vprašanj, ki se nanašajo na delavce v vseh 
kapitalsko povezanih družbah oziroma večih družb. S spora- 
zumom med sveti kapitalsko povezanih družb se lahko 

natančneje opredelijo vprašanja, ki sodijo v delovno področje 
sveta delavcev kapitalsko povezanih družb. 

Sklepi sveta delavcev kapitalsko povezanih družb za svete 
delavcev posameznih družb niso obvezni. 

74. člen 

Za način dela sveta delavcev kapitalsko povezanih družb se 
smiselno uporabljajo določbe o delu sveta delavcev. 

75. člen 

Mandat članov sveta delavcev kapitalsko povezanih družb se 
veže na mandat v svetu delavcev družb iz katerih so imeno- 
vani. 

V. SODELOVANJE DELAVCEV V NADZORNEM SVETU 
DRUŽBE IN DELAVSKI DIREKTOR 

76. člen 

Sodelovanje delavcev pri upravljanju družbe se uresničuje 
tudi preko predstavnikov delavcev v nadzornem svetu družbe. 

77. člen 

Med člani nadzornega sveta je lahko najmanj 1/3 in največ 1/2 
predstavnikov delavcev. 

Predsednik nadzornega sveta se izvoli izmed članov sveta 
predstavnikov delodajalca. 

Če je število glasov predstavnikov delavcev in delodajalcev 
enako, je sprejeta tista odločitev, za katero je glasoval pred- 
sednik. 

Natančno število predstavnikov delavcev v nadzornem svetu 
se določi s statutom družbe. 

78. člen 

Predstavnike delavcev, ki so člani nadzornega sveta, izvoli in 
odpokliče svet delavcev in s tem seznani skupščino družbe. 

Natančnejša določila glede izvolitve in odpoklica članov nad- 
zornega odbora predstavnikov delavcev se določijo s poslov- 
nikom sveta delavcev. 

79. član 

Člani nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, zasto- 
pajo interese vseh delavcev v okviru pooblastil, ki jih ima 
nadzorni svet v skladu z zakonom in statutom družbe. 

80. člen 

V družbah, ki nimajo nadzornega sveta in kjer je zaposlenih 
več kot 2.000 (VARIANTA: 1.000) delavcev, lahko svet delav- 
cev predlaga imenovanje svojega predstavnika v upravo 
družbe (delavski direktor). 

V družbah, ki imajo manjše število delavcev, se lahko izvoli 
delavski direktor, če je tako določeno z dogovorom med 
svetom delavcev in delodajalcem. 

81. člen 

Delavskega direktorja kot člana uprave imenuje skupščina 
oziroma drug organ lastnikov družbe v skladu z zakonom. 

Skupščina družbe imenuje delavskega direktorja z 2/3 (VARI- 
ANTA: z navadno) večino glasov njenih članov. 

Če delavski direktor ni imenovan v skladu s prejšnjim odstav- 
kom, mora odbor skupščine, iz 82. člena tega zakona, v enem 
mesecu po glasovanju skupščine, predlagati skupščini skup- 
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nega kandidata. Kandidat je imenovan za delavskega direk- 
torja, če dobi navadno večino glasov članov skupščine. 

Če tudi v skladu s prejšnjim odstavkom, delavski direktor ni 
imenovan, lahko svet delavcev zahteva, da ga imenuje 
sodišče, pristojno za delovne spore. 

Določila tega člena se uporabljajo tudi za odpoklic delav- 
skega direktorja v upravi družbe. 

82. člen 

Odbor skupščine je sestavljen iz predsednika skupščine ter 
enakega števila predstavnikov lastnikov imenovanih izmed 
članov skupščine in predstavnikov delavcev - članov sveta 
delavcev. 

83. člen 

Delavski direktor ima poleg splošnih pravic in obveznosti, ki 
pripadajo vsem članom uprave v skladu z zakonom in statu- 
tom družbe, še posebne pravice in dolžnosti, ki se nanašajo 
na kadrovska in socialna vprašanja. 

VARIANTA: Črtajo se 80., 81., 82. in 83. člen. 

Če se ti členi črtajo, se v naslovu V. poglavja, črta besedilo »... 
in delavski direktor«. 

VI. SODELOVANJE DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU DRUŽBE 

84. člen 

Sodelovanje delavcev pri upravljanju družbe se uresničuje 
tako, da so delavci: 

- neposredno obveščeni in lahko dajejo predloge in mnenja, 

- preko delavskega zaupnika in sveta delavcev obveščeni, da 
dajejo predloge in mnenja, zahtevajo skupno posvetovanje 
z delodajalcem, soodločajo o posameznih, s tem zakonom 
določenih vprašanjih in zahtevajo zadržanje posameznih 
odločitev delodajalca do sprejema končne odločitve na pri- 
stojnem organu. 

85. člen 

Delodajalec in svet delavcev ali njegov odbor se sestajata na 
zahtevo delodajalca ali sveta delavcev. Praviloma enkrat 
mesečno se sestajata zaradi uresničevanja pravic in obvezno- 
sti, ki jih imata po tem zakonu. 

86. člen 

Svet delavcev ima predvsem naslednje naloge: 

- skrbi za to, da se izvajajo zakoni in drugi predpisi, sprejete 
kolektivne pogodbe ter doseženi dogovori med svetom delav- 
cev in delodajalcem; 

- delodajalcem predlaga ukrepe, ki so v korist družbe in 
delavcev; 

- sprejema predloge in pobude delavcev in jih v primeru, da 
so upravičeni, upošteva pri dogovarjanju z delodajalcem; 

- pomaga pri vključevanju v delo invalidom, starejšim ose- 
bam in drugim delavcem, ki jim je zagotovljeno posebno 
varstvo. 

87. člen 

Delodajalec mora delavcu kot posamezniku omogočiti sode- 
lovanje pri upravljanju. 

Delavec kot posameznik ima pravico: 

- do pobude in odgovorov na to pobudo, ki se tičejo njego- 
vega delovnega mesta in delovne oziroma organizacijske 
enote, 

- biti pravočasno obveščen o spremembah na njegovem 
delovnem področju, 

- povedati svoje mnenje o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na 
organizacijo delovnega mesta in delovni proces, 

- zahtevati, da mu delodajalec oziroma od njega pooblaščen 
delavec pojasni vprašanja s področja plač in drugih vprašanj 
iz delovnega razmerja in vsebine tega zakona. 

Delodajalec mora odgovoriti na pobudo iz prve alinee prejš- 
njega odstavka najkasneje v 30 dneh. 

a) Obveščanje 

88. člen 

Delodajalec mora obveščati svet delavcev predvsem o vpraša- 
njih, ki se nanašajo na: 

- gospodarski in socialni položaj družbe, 
- razvojne cilje družbe, 
- stanje proizvodnje in prodaje, 
- splošni gospodarski položaj panoge, 
- spremembe dejavnosti, 
- zmanjšanje gospodarske dejavnosti, 
- spremembe v organizaciji proizvodnje, 
- spremembe tehnologije, 
- letni obračun in letno poročilo, 
- o drugih vprašanjih na podlagi medsebojnega dogovora. 

Na zahtevo sveta delavcev mora delodajalec omogočiti vpo- 
gled v dokumentacijo, ki je nujna za obveščanje o zadevah iz 
prejšnjega odstavka. 

89. člen 

Delodajalec mora o vprašanjih iz pete, šeste, sedme, osme in 
devete alinee prejšnjega člena obveščati svet delavcev pred 
sprejemom dokončne odločitve. 

b) Skupno poavetovan|e 

90. član 

Delodajalec mora obveščati svet delavcev in zahtevati skupno 
posvetovanje glede statusnih in kadrovskih vprašanj in to 
pred njihovim sprejemom. 

Potrebne informacije mora delodajalec posredovati svetu 
delavcev najmanj 30 dni pred sprejemom odločitve, rok za 
predlagano skupno posvetovanje pa mora biti najmanj 15 dni 
pred sprejemom odločitev. 

91. član 

Skupno posvetovanje med svetom delavcev in delodajalcem 
predstavlja dolžnost, da delodajalec seznani svet delavcev 
o predvidenih odločitvah glede statustnih in kadrovskih vpra- 
šanj, se z njim posvetuje in si prizadeva za uskladitev stališč. 

92. član 

Statusna vprašanja iz 90. člena tega zakona so: 

- statusne spremembe, 
- prodaja družbe ali njenega bistvenega dela, 
- zaprtje družbe ali njenega bistvenega dela, 
- bistvene spremembe lastništva (kontrole). 

93. član 

Kadrovska vprašanja iz 90. člena tega zakona so: 

- potrebe po novih delavcih (število in profili), 
- sistematizacija delovnih mest, 
- razporejanje večjega števila delavcev izven družbe, 
- razporejanje večjega-števila delavcev iz kraja v kraj, 
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- sprejemanje aktov s področja dodatnega pokojninskega, 
invalidskega in zdravstvenega zavarovanja, 
- zmanjšanje števila delavcev, 
- sprejem sploših pravil o disciplinski odgovornosti. 

Za večje število delavcev se šteje v družbi z do 20 delavcev 
- en delavec, v družbi z nad 20 delavci - 10 % delavcev. 

c) Soodločanje 

94. člen 

Delodajalec mora predložiti v soglasje svetu delavcev pred- 
loge odločitev v zvezi z: 

- osnovami za odločanje o izrabi letnega dopusta in drugih 
odsotnosti z dela, 
- organizacijo in izvajanjem ukrepov varnosti pri delu, če gre 
za odločitve, ki niso predpisane z zakonom ter drugimi pred- 
pisi ali kolektivnimi pogodbami, 
- določitvijo ukrepov za preprečevanje poškodb pri delu in 
obolenj v zvezi z delom, kot tudi za varstvo zdravja delavcev, 
če gre za odločitve, ki niso predpisane z zakonom ter drugimi 
predpisi ali kolektivnimi pogodbami, 
- razpolaganjem s stanovanjskim skladom, počitniškimi 
zmogljivostmi in drugimi objekti standarda delavcev, 
- osnovami ocenjevanja delovne uspešnosti delavcev, 
- kriteriji za napredovanje delavcev, 
- oblikovanjem osnovnih smernic za spodbujanje in nagraje- 
vanje inovacijske dejavnosti v družbi. 

Svet delavcev mora predloge iz prejšnjega odstavka obravna- 
vati in se do njih opredeliti v 8 dneh od predložitve v soglasje. 

Soglasje, sprejeto na svetu delavcev in v pisni obliki podano 
delodajalcu k njegovemu predlogu, se šteje kot dogovor med 
svetom delavcev in delodajalcem. 

VARIANTNI DODATEK: Doda se nov 94.a člen, ki se glasi: 

»94.a člen 

Delodajalec mora pridobiti soglasje sveta delavcev tudi v pri- 
meru, če imajo odločitve iz pete do osme alinee 88. člena in 
prve in druge alinee 92. člena tega zakona za posledico 
povečanje ali zmanjšanje števila delavcev za več kot 10 
% (VARIANTA: zmanjšanje števila delavcev, če gre za večje 
število delavcev, po predpisih o delovnih razmerjih). 

Svet delavcev lahko zavrne soglasje iz prejšnjega odstavka, 
če predlog odločitev o zmanjšanju števila delavcev ne vsebuje 
predloga programa o razreševanju presežnih delavcev po 
predpisih o delovnih razmerjih.« 

d) Pravica zadržanja odločitve deloda|alca 

95. člen 

Svet delavcev ima pravico zahtevati zadržanje posamezne 
odločitve delodajalca: 

- če delodajalec o vprašanjih iz pete, šeste, sedme in osme 
alinee 88. člena tega zakona predhodno ne obvešča sveta 
delavcev pred sprejemom dokončne odločitve - v roku 8 dni 
od dne, ko je zvedel za sprejem odločitve delodajalca, 

- če delodajalec ne seznani sveta delavcev, ne spoštuje rokov 
iz 90. člena in ne zahteva skupnega posvetovanja s svetom 
delavcev glede statusnih in kadrovskih vprašanj iz 92. in 93. 
člena tega zakona - v roku 8 dni od dne, ko je zvedel za 
sprejem odločitve delodajalca, 

- če svet delavcev ne da soglasja pred sprejemom odločitve 
delodajalca v roku iz 94. člena tega zakona in ni sklenjen 
dogovor o drugačni rešitvi - v roku 8 dni od dneva, ko je 
zavrnil soglasje k predlogu odločitve oziroma od dne, ko je 
delodajalec zavrnil predlog sveta delavcev za drugačno re- 
šitev, 

- če svetu delavcev ni predložen v soglasje predlog odločitve 
iz 94. člena v roku 8 dni od dne, ko je zvedel za sprejem 
odločitve delodajalca. 

V primerih iz prejšnjega odstavka delodajalec ne sme izvršiti 
odločitev, vse do dokončne odločitve pristojnega organa. 

VII. RAZREŠEVANJE MEDSEBOJNIH SPOROV 

96. člen 

Spore med svetom delavcev in delodajalcem rešuje arbitraža. 

Arbitraža lahko s svojo odločitvijo nadomesti dogovor med 
svetom delavcev in delodajalcem. 

Za dogovor med svetom delavcev in delodajalcem se lahko 
ustanovi stalna arbitraža. 

97. člen 

Arbitraža je sestavljena iz enakega števila članov, imenovanih 
s strani sveta delavcev in delodajalca, ter enega nevtralnega 
predsedujočega, z imenovanjem katerega se strinjata obe 
strani. 

Če se arbitraža ne more konstituirati, ker svet delavcev ali 
delodajalec ni imenoval svojega arbitra ali če se arbitraža ni 
mogla sporazumeti glede nevtralnega predsedujočega, ime- 
nuje arbitra oziroma predsedujočega pristojno sodišče 
skladno z zakonom. 

98. člen 

Arbitraža sprejema svoje odločitve po opravljeni ustni obrav- 
navi z večino glasov. 

Pri sprejemanju odločitev se mora predsedujoči arbitraže 
najprej vzdržati glasovanja. Predsedujoči lahko glasuje le 
v primeru, da tudi po nadaljnji razpravi ni možno priti do 
glasovalne večine. 

Odločitve arbitraže morajo biti pisne, podpisane s strani pred- 
sedujočega in dostavljene svetu delavcev in delodajalcu. 

99. člen 

Svet delavcev in delodajalec lahko spodbijata arbitražno 
odločbo pred pristojnim sodiščem, iz razlogov in po 
postopku, ki je določen z zakonom. 

100. člen 

Z dogovorom med svetom delavcev in delodajalcem se lahko 
podrobneje določi postopek pred arbitražo. 

Za vsa vprašanja, ki niso s tem zakonom drugače urejena, se 
glede arbitraže uporabljajo določila Zakona o pravdnem po- 
stopku. 

VIII. KAZENSKE DOLOČBE 

101. člen 

Pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo naj- 
manj 90.000 tolarjev: 

1. če ne omogoči dela in pravic delavskemu zaupniku (četrti 
odstavek 7. člena); 
2. če ne objavi na v družbi običajen način dogovorov s svetom 
delavcev (prvi odstavek 9. člena); 
3. če ne izvršuje dogovorov s svetom delavcev (drugi odstavek 
9. člena); 
4. če obljublja delavcem koristi oziroma grozi z izgubo koristi 
v zvezi z volitvami in tako vpliva na glasovanje (tretji odstavek 
51. člena); 
5. če ne zagotovi kritja nujnih in potrebnih stroškov za teh- 
nično izvedbo volitev (prvi odstavek 53. člen): 
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6. če ne zagotovi plačila delavcem za čas porabljen za delo 
volilnih organov ali za čas porabljen za glasovanje (drugi 
odstavek 53. člena); 
7. če ovira ali onemogoča opravljanje aktivnosti članov sveta 
delavcev ali njihovo redno delo (55. člen); 
8. če ne zagotovi plačila članom sveta za udeležbo na sejah 
sveta delavcev (drugi odstavek 61. člena); 
9. če ne zagotovi plačila delavcem in članom sveta delavcev 
za čas posvetovanja z delodajalcem (drugi odstavek 63. 
člena); 
10. če ne krije nujnih stroškov za delo sveta delavcev (prvi 
odstavek 64. člena); 
11. če ne omogoči članu sveta delavcev posebnega varstva 
zaradi njihove aktivnosti (66. člen); 
12. če delavcu, kot posamezniku, ne omogoči pravice do 
sodelovanja pri upravljanju (prvi odstavek 87. člena), 
13. če v roku 30 dni ne odgovori delavcu na pobudo, ki se tiče 
njegovega delovnega mesta ali njegove delovne ali organiza- 
cijske enote (drugi odstavek 87. člena); 
14. če ne obvešča sveta delavcev v skladu z 89. členom tega 
zakona; 
15. če ne zahteva skupnega posvetovanja glede statusnih,in 
kadrovskih vprašanj v roku 15 dni pred sprejemom odločitve 
(drugi odstavek 90. člena); 
16. če ne predloži v soglasje svetu delavcev predlogov odloči- 
tev, ki jih je dolžan predložiti v skladu s 94. členom tega 
zakona; ' 
17. če izvrši odločitev pred dokončnostjo odločitve pristoj- 
nega organa (drugi odstavek v zvezi s prvim odstavkom 95. 
člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 9.000 tolarjev se kaznuje za prekr- 
šek odgovorna oseba v pravni osebi, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

102. člen 

V družbi, v kateri še ni oblikovan svet delavcev, lahko naimani 

trije delavci ali v družbi zastopani sindikati skličejo zbor 
delavcev zaradi izvolitve sveta delavcev. 

103. člen 

V primeru iz prejšnjega člena se skliče zbor delavcev v delov- 
nem času, v dogovoru z direktorjem družbe. 

Na zboru delavcev se delavci z večino glasov delavcev 
z aktivno volilno pravico odločajo o oblikovanju sveta de- 
lavcev. 

če je sprejeta odločitev o oblikovanju sveta delavcev, se na 
istem zboru izvoli volilna komisija in sprejme sklep o določitvi 
dneva volitev v svet delavcev. 

člane volilne komisije lahko predlaga vsak delavec in 
v podjetju zastopani sindikati. 

Izvoljeni so tisti kandidati za člane volilne komisije, ki dobijo 
največ glasov. 

104. član 

Volilna komisija iz prejšnjega člena vodi postopek izvolitve 
članov sveta delavcev po določbah tega zakona. 

105. člen 

V delniških družbah in družbah z omejeno odgovornostjo, ki 
so v družbeni lasti in kjer se konstituira svet delavcev, se ne 
oblikuje delavski svet. Če v takšnih družbah poleg organov 
upravljanja družbe z dnem pričetka veljavnosti tega zakona že 
obstaja delavski svet, ima pristojnosti sveta delavcev po tem 
zakonu. 

106. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

I. Skupščina Republike Slovenije je na sejah zborov dne 11. in 
17. 6. 1992 obravnavala predlog za izdajo zakona o sodelova- 
nju delavcev pri upravljanju podjetij s tezami. Zbori Skupščine 
Republike Slovenije so sprejeli predlog za izdajo zakona 
o sodelovanju delavcev pri upravljanju podjetij in zadolžili 
Vlado Republike Slovenije, da pripravi osnutek zakona. Ob 
tem so zbori naložili Vladi Republike Slovenije kot predlagate- 
lju, da pri pripravi osnutka zakona prouči in ustrezno upo- 
števa stališča, pripombe in predloge delovnih teles Skupščine 
Republike Slovenije , stališča in predloge inštitucij ter pred- 
loge in pripombe poslancev. 

Predlagatelj je ob pripravi osnutka zakona o sodelovanju 
delavcev pri upravljanju proučil predloge in pripombe poslan- 
cev, podanih ob razpravi na Skupščini, pripombe in predloge 
delovnih teles Skupščine Republike Slovenije: Zakonodajno- 
-pravne komisije, Odbora za delo, zaposlovanje in socialno 
politiko, Komisije za notranjo politiko, Odbora za splošno- 
-gospodarske zadeve ter tudi predložene predloge in pri- 
pombe Neodvisnosti KNSS, Zveze svobodnih sindikatov Slo- 
venije, usklajene pripombe sindikatov (ZSSS, KSS - 90, KSS 
- Pergam, Neodvisni sindikati Slovenije, Sindikat delavcev 
poslovnih bank Slovenije, Sindikat delavcev železniške dejav- 
nosti Slovenije, Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti 
Slovenije, Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, 
Policijski sindikat Slovenije, Vzajemnost - Sindikat nezapo- 
slenih in socialno ogroženih Slovenije), pripombe Sveta 
kranjskih sindikatov, pripombe Poslanskega kluba Demokrat- 
ske stranke, Poslanskega kluba SDP Slovenije in Poslanske 
skupine Socialdemokratske stranke Slovenije. Predlagatelj je 
ob navedenem upošteval tudi stališča posebne delovne sku- 
pine za zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju, usta- 
novljene pri Ministrstvu za delo in sestavljene iz strokovnja- 
kov z različnih institucij (Inštituta za delo pri Pravni fakulteti 

v Ljubljani, Ministrstva za zakonodajo, Družbenega pravobra- 
nilca samoupravljanja) ter predstavnikov Gospodarske zbor- 
nice in Svobodnih sindikatov Slovenije ter Neodvisnosti, 
KNSS. Vsa navedena stališča, pripombe in predloge je predla- 
gatelj upošteval tako, da je ustrezno spremenil in dopolnil 
posamezne določbe tez zakona. Stališča, pripombe in pred- 
logi, ki jih predlagatelj ni upošteval, so obrazloženi v nadalje- 
vanju- obrazložitve, kjer so obravnavane načelne in splošne 
pripombe k predlogu za izdajo zakona o sodelovanju delav- 
cev pri upravljanju podjetij ter v obrazložitvi k posameznim 
členom osnutka zakona. 

i II. V skupščinski obravnavi predloga za izdajo zakona s tezami 
so bile podane načelne pripombe, predlogi in stališča v zvezi 
z naslednjimi vprašanji: 

1. načinom upoštevanja in uporabe različnih modelov delav- 
ske participacije, ki so uveljavljeni v zakonodaji ali praksi 
zahodnoevropskih držav in sicer od delavske participacije pri 
upravljanju preko posebnega predstavniškega organa delav- 
cev, sodelovanja delavcev v organih upravljanja družbe (pose- 
bej preko delavskega direktorja) do možnosti ureditve teh 
vprašanj s kolektivnimi pogodbami na splošnem panožnem 
ali podjetniškem nivoju; 

2. vlogo sindiktov v sistemu delavske participacije; 

3. možnostjo in smotrom načelne krovne ureditve delavske 
participacije za vse delodajalce, ki zaposlujejo delavce, v tem 
zakonu; 

4. vplivom delavskega delničarstva na delavsko participacijo 
pri upravljanju in 
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5. vezanostjo sprejema in uveljavitve tega zakona na lastnin- 
sko zakonodajo in na zakon o gospodarskih družbah. 

Predlagatelj je vse navedene pripombe, predloge in opozorila 
proučil, ustrezno upošteval v posameznih rešitvah zakona 
oziroma o njih zavzel stališča: 

Ad 1) V dokumentih Evropske skupnosti vprašanje delavske 
participacije ni enotno urejeno, ravno zaradi temeljnih razlik 
posameznih članic v pogledih na navedeno problematiko. 
V predlogih dokumentov: uredbi o Statutu evropske družbe in 
t.i. peti direktivi o strukturi delniške družbe in pravicah in 
obveznostih njenih organov pa so predvidene usmeritve 
o vključitvi enega od treh modelov delavske participacije, ki 
naj bi jih upoštevale članice pri razreševanju teh vprašanj. 
V tem zakonu so upoštevane usmeritve navedenih predlogov 
dokumentov Evropske skupnosti. Temeljni model oziroma 
način sodelovanja delavcev pri upravljanju, ki ga je po oceni 
predlagatelja v naših razmerah in na podlagi dosedanjih izku- 
šenj v najbolj učinkoviti vlogi možno uveljaviti je delavska 
participacija pri upravljanju preko posebnega organa delav- 
cev. Ta model pa je na podlagi prakse in izkušenj tudi v drugih 
državah smiselno dopolnjevati oziroma nadgraditi tudi z dru- 
gimi oblikami sodelovanja delavcev v upravljanju družb. Le 
tako je mogoče zagotoviti tako zakonsko podlago, ki ne bo 
poglabljala konfliktnih odnosov med delom in kapitalom, tem- 
več bo omogočala, da se skupni interesi v cilju uspešnega 
poslovanja družb in zadovoljstva zaposlenih kar najučinkovi- 
teje uveljavijo. Upoštevaje to izhodišče je za manjše deloda- 
jalce, ki zaposlujejo več kot 5 do 20 delavcev primerno zakon- 
sko opredeliti vlogo delavskega zaupnika, ki naj bi smiselno 
prevzel naloge sveta delavcev. Prav tako je na podlagi skupš- 
činske obravnave potrebno zagotoviti vlogo delavskih pred- 
stavnikov v nadzornih svetih delniških družb, z vsemi pristoj- 
nostmi, ki jih kot člani tega organa imajo. Ker pa po zakonu 
o gospodarskih družbah nadzorni sveti niso obvezni v vseh 
družbah oziroma v posameznih oblikah družb sploh niso 
predvideni, je variantno ptorebno razmišljati in se opredeliti 
o vključitvi delavskega direktorja v upravo družb. Ves ta 
sistem je po oceni predlagatelja v načelu v sedanji situaciji 
potrebno urediti z zakonom, pri čemer se je možno dogovar- 
jati v samem podjetju tudi za druge načine sodelovanja delav- 
cev pri upravljanju in za širitev pravic in obveznosti, ki iz 
samega zakona izjajajo. Ker so podpisniki kolektivnih pogodb 
na vseh ravneh na strani delojemalcev sindikati, ter ker je 
potrebno upoštevati osnovno izhodišče svobode sindikal- 
nega združevanja ter aktivnosti sindikatov, da ščitijo interese 
svojih članov, v sedanjem prehodnem obdobju, delavske par- 
ticipacije pri upravljanju ni primerno vključevati v sistem 
kolektivnega dogovarjanja. 

Ad 2) Osnovna razmišljanja v skupščinski obravnavi o vlogi 
sindikatov pri sodelovanju delavcev pri upravljanju družb so 
bila na eni strani opozorila, da se sindikati ne smejo nepo- 
sredno vpletati v delavsko participacijo pri upravljanju in po 
drugi strani, da zakon ne sme omejevati ali zoževati pravic do 
sindikalnega združevanja delavcev ter sindikalnih aktivnosti 
v cilju varovanja interesov svojih članov. Ocena predlagatelja 
je, da v temeljnih določbah zakon sledi navedenim opozori- 
lom, v posameznih rešitvah o oblikovanju sveta delavcev pa 
se zagotavlja, da se vpliv rezrezentativnih sindikatov 
v podjetju uveljavi tudi na področju delavske participacije pri 
upravljanju. 

Ad 3) Splošne pripombe in stališča ob skupščinski obravnavi 
predloga za izdajo zakona s tezami so bile, da je v tem zakonu 
potrebno uveljaviti minimalne standarde sodelovanja delav- 
cev pri upravljanju za vse zaposlene tako v gospodarstvu kot 
negospodarstvu oziroma tako v profitnih kot neprofitnih orga- 
nizacijah in ne glede na privatno ali javno sfero. Te usmeritve 
so bile upoštevane, vendar ni mogoče mimo ocene, da bo 
potrebno in primerno specifike urediti v specialni zakonodaji. 
S posebnimi predpisi se ureja sodelovanje delavcev pri uprav- 
ljanju v javnem sektorju na posameznih področjih tudi v neka- 
terih drugih evropskih državah (npr. Nemčija). Pri tem je 
predlagatelj upošteval 75. člena Ustave RS, ki določa pravico 
do sodelovanja delavcev pri upravljanju v gospodarskih orga- 
nizacijah in zavodih. 

Ad 4) Različne opredelitve in vprašanja o povezanosti oziroma 
strogi ločitvi soupravljalskih upravičenj delavcev iz naslova 
dela in pravic do upravljanja družbe iz naslova lastništva 
(delavske delnice), opozarjajo na težavnost problematike, ki 
je povezana s privatizacijo v obliki delavskih delnic. Predlaga- 
telj se pridružuje tistim stališčem, ki se zavzemajo za jasne 
rešitve in strogo ločitev upravičenj, ki izhajajo iz različnih 
podlag. Participacija pri upravljanju delniške družbe na pod- 
lagi lastništva, je predmet statusne in privatizacijske zakono- 
daje (zakona o gospodarskih družbah, zakona o privatizaciji 
podjetij). Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju ureja 
soupravljalska upravičenja le na podlagi dela in čeprav bo 
vloga delavca v primeru delavskega delničarstva lahko 
dvojna, teh upravičenj ni primerno povezovati. 

Ad 5) Večinska mnenja in stališča izražena v skupščinski 
razpravi so bila, da je Zakon o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju potrebno pripravljati, usklajevati in obravnavati 
skupaj z lastninsko zakonodajo in z Zakonom o gospodarskih 
družbah. Hkrati pa je bilo opozorjeno tudi na povezave 
z Zakonom o stečaju in prisilni poravnavi ter Zakonom 
o delovnih in socialnih sodiščih. Predlagatelj kot nesporno 
ugotavlja, da so rešitve posameznih zakonodajnih gradiv med 
seboj povezane in da bo nujno potrebno zagotoviti njihovo 
usklajenost. Z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravlja- 
nju naj bi se ta problematika urejala za olastninjene subjekte. 
Glede na splošno opredelitev o ureditvi minimalnih standar- 
dov za vse oblike organiziranosti delodajalcev v tem zakonu, 
pa bi bil zakon že v prehodnem obdobju uporabljiv za vse tiste 
delodajalce, ki poslujejo z zasebno ali mešano lastnino, za 
podjetja v družbeni lastnini pa le, če so organizirana kot 
delniške družbe ali družbe z omejeno odgovornostjo. 

Med splošnimi pripombami je predlagatelj obravnaval tudi 
piedloge za terminološke uskladitve Zakona o sodelovanju 
delavcev pri upravljanju in Zakona o gospodarskih družbah in 
doslej uoprabljeni izraz »podjetje« nadomestil z izrazom 
»družba« oziroma »delodajalec«. Ni pa mogel upoštevati 
predloga za nadomestitev izraza delavci z izrazom zaposleni, 
ker ga kot pridevniški samostalnik ni mogoče uporabiti v vseh 
primerih in zvezah zakonskega teksta. 

III. 

V nadaljevanju te obrazložitve k posameznim členom zakona 
je podrobneje prikazano, katere konkretne pripombe, pred- 
logi in mnenja iz skupščinske razprave ob predlogu za izdajo 
zakona s tezami so upoštevana in kako, ter katerih pripomb, 
predlogov in mnenj po proučitvi predlagatelj ni mogel upošte- 
vat/ in zakaj. 

Naslov zakona 

Glede na dikcijo 75. člena Ustave Republike Slovenije, ki 
govori o sodelovanju delavcev pri upravljanju, predlagatelj ni 
upošteval zelo različnih predlogov za spremembo naslova 
zakona. 

K1. členu 

Kot je že bilo obrazloženo pod tč. 11/3, je predlagatelj upošte- 
val predloge, da se s tem zakonom, kot krovnim zakonom na 
tem področju, uredi pravico vseh zaposlenih delavcev do 
sodelovanja pri upravljanju. S tem se povdarja skupne inte- 
rese delodajalcev in delavcev v vseh organizacijskih oblikah 
dela, le oblike, načini in vsebina njihovega sodelovanja so 
lahko različni, če je tako določeno v skladu z naravo dejavno- 
sti v specialni zakonodaji. Glede na to, da sodelovanje pred- 
stavnikov delavcev v svetu zavoda že ureja zakon o zavodih in 
glede na bodočo posebno zakonodajo, ki bo urejala status 
javnih uslužbencev oziroma nameščencev, se uresničevanje 
pravice do sodelovanja delavcev pri upravljanju v zavodih 
preko predstavnikov delavcev prepušča specialni zakonodaji. 
Kot posamezniki pa naj bi imeli tudi delavci zaposleni v zavo- 
dih pravice, kot jih določa ta zakon (87. člen). 
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K 2. členu 

V novi dikciji člena so upoštevani predlogi, da se pravica do 
pobude in odgovora na pobudo posebej izpostavi kot način 
sodelovanja delavcev pri upravljanju. S tem se jasneje dolo- 
čajo različne intenzivnostne stopnje sodelovanja delavcev pri 
upravljanju, ki po variantni rešitvi niso več zakonsko omejene. 

K 3. členu 

Upoštevani so predlogi, da se v sistem oblik sodelovanja 
delavcev pri upravljanju vključi tudi delavskega zaupnika. 

K 4. členu 

Predlagatelj je v dopolnjeni dikciji upošteval predlog, da je 
vsebino sodelovanja delavcev pri upravljanju potrebno razši- 
riti na »uspešno poslovanje podjetja«. 

K 5. členu 

V spremenjeni dikciji so upoštevani predlogi za izboljšanje in 
razjasnitev besedila. Predlogov, za zakonsko ureditev, da se 
morajo sveti delavcev vzdrževati tudi političnih bojev nibilo 
mogoče upoštevati, ker to ni predmet tega zakona. 

K 6. členu 

Predlagatelj ni upošteval pripomb, da ta določba omogoča 
oviranje izvolitve sveta delavcev, saj sodi, da natančna uredi- 
tev volilnega postopka omogoča konstituiranje sveta delav- 
cev, čeprav le-ta ni obvezen. Upoštevana je bila pripomba, da 
prvi odstavek že sam po sebi zadostuje in izraža načelo, da je 
izvolitev sveta delavcev pravica, ne pa tudi dolžnost delavcev, 
zato je drugi odstavek tega člena črtan. Prav tako so bile 
upoštevane pripombe, da je potrebno omogočiti soupravlja- 
nje tudi v majhnih podjetjih (uvedba institucije delavskega 
zaupnika - 7. člen). 

K 7. členu 

Upoštevane so bile pripombe, da je potrebno uvesti speci- 
fično obliko izvajanja soupravljanja v majhnih podjetjih. Pred- 
lagatelj sedaj to vprašanje ureja tako, da predvideva možnost 
izvolitve delavskega zaupnika v družbah z več kot 5 do 20 
zaposlenimi. 

K 8. členu 

Glede na pripombe in predloge, da je potrebno jasneje razme- 
jiti vsebino kolektivnih pogodb in dogovorov med svetom 
delavcev in delodajalcev se vsebina obeh aktov v tej rešitvi 
podrobneje opredeljuje. Upoštevaje te pripombe in obrazloži- 
tev pod tč. 11/1, kolektivnih pogodb ni primerno predvideti kot 
aktov za podrobnejše urejanje pravic do sodelovanja delavcev 
pri upravljanju. To je vsebina dogovarjanja med svetom delav- 
cev in delodajalcem, pri čemer se vpliv sindikatov zagotavlja 
preko članov sindikatov, ki so izvoljeni v svet delavcev. 

K13. členu 

Glede trajanja mandatne dobe članov sveta delavcev so bile 
v skupščinski obravnavi podane različne, nasprotujoče si 
sugestije. Predlagatelj je upošteval argument, da v sedanjem 
obdobju precejšnja fluktuacija delavcev narekuje skrajšanje 
mandatne dobe na dve leti. 

k 14. členu 

Upoštevana je pripomba, da naj bi družinski člani vodilnega 
osebja ne imeli aktivne volilne pravice. 

K16. členu 

V novo ustanovljenih družbah, pri čemer bi morale biti izvzete 
družbe, ki se le preoblikujejo po novi zakonodaji in so pravne 
naslednice prejšnjih podjetij, bi pogoj določene dobe zaposli- 
tve delavcev za določeno obdobje onemogočil izvolitev sveta. 

Zato se predvideva rešitev, da imajo v teh primerih aktivno in 
pasivno pravico delavci, ne glede na dolžino zaposlitve 
v družbi. 

K 21. členu 

Upoštevana je bila pripomba, da je potrebno povsem jasno 
določiti pogoje za sklepčnost volilnega organa. Besedilo je 
sedaj sestavljeno tako, da ni več dvomov o pogojih za sklepč- 
nost. 

K 22. členu 

Predlagatelj ni sprejel pripombe, da je potrebno črtati 
določbo, ki omogoča predstavnikom družbe navzočnost pri 
delu volilnih organov, ker sodi, da to ne more vplivati na 
pravilnost volitev, marveč zagotavlja kontrolo njihove pravil- 
nosti tudi s strani delodajalca. 

K 27. členu 

Predlagatelj ni upošteval tistih pripomb, ki so zahtevale 
bistveno znižanje števila delavcev, ki imajo pravico predlagati 
kandidata za svet delavcev, saj sodi, da mora že sam predlog 
kandidature dobiti »reprezentativno« podporo med zaposle- 
nimi. Upoštevane so bile pripombe, da določba o enotnem 
predlogu kandidatov, ki ga podajo vsi reprezentativni sindi- 
kati skupno, ni ustrezna, zato je črtana. Ne glede na to pa niso 
bile sprejete pripombe, da bi lahko predlagal kandidate vsak 
sindikat, saj predlagatelj meni, da je potrebno pripravljati ta 
zakon tudi ob upoštevanju ureditve na področju reprezenta- 
tivnosti sindikatov. 

K 28. členu 

Upoštevane so bile pripombe, da je potrebno zagotoviti zasto- 
panje specifičnih interesov posameznih kategorij zaposlenih 
v svetu delavcev, kar sedaj izrecno omogoča ta določba. 

K 41. členu 

Predlagatelj je upošteval pripombo, da je potrebno ustrezneje 
urediti vprašanje izvolitve kandidata ob enakem številu gla- 
sov, oddanih za več kandidatov. Zato predlaga, da naj se za 
izvoljenega šteje tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo 
v podjetju. 

K 44. členu 

Predlagatelj predlaga ustreznejšo rešitev v primeru veljavno 
izvoljenega sveta delavcev. Ne da bi bila potrebna verifikacija 
njihovih mandatov se šteje, da izvršujejo pravice in obvezno- 
sti od dneva, ko prejšnjemu svetu delavcev preneha mandat. 

K 45. členu 

Upoštevane so bile pripombe, ki so težile k popolnejši ureditvi 
primerov prenehanja članstva v svetu delavcev, zato je ta člen 
dopolnjen z dodatnimi razlogi za prenehanje članstva. 

K 47. členu 

V razpravi so bili podani povsem različni predlogi glede šte- 
vila delavcev, ki lahko zahtevajo odpoklic člana sveta delav- 
cev, zato je predlagatelj pripravil variantni predlog. V osnov- 
nem besedilu se je predlagatelj odločil za nižji prag, saj meni, 
da bo tudi ta dovolj visok, še zlasti v večjih družbah. Upošte- 
vana je bila pripomba, da je potrebno obvezno navesti razloge 
za odpoklic (v predlogu za odpoklic). 

K 51. členu 

Predlagatelj sodi, da je določba o pravici delavcev, da izrazijo 
svoje mnenje o volitvah, volilnih organih in kandidatih 
ustrezna in zato ni potrebno posebej predpisati način izraža- 
nja mnenja oziroma njegove vsebine, saj neresnične in žaljive 
izjave sankcionirajo že drugi predpisi. 
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K 52. členu 

Predlagatelj ni sprejel pripombe, da je potrebno izrecno 
našteti bistvene kršitve volilnega postopka, saj sodi, da bi 
taksativno naštevanje posameznih kršitev lahko bilo nepo- 
polno, s tem pa bi bila omejena zaščita volilne pravice. Upo- 
števana pa je bila pripomba, da naj se bistvene kršitve volil- 
nega postopka definirajo kot kršitve, ki so vplivale oziroma ki 
bi lahko vplivale na zakonitost in pravilnost volitev. 

K 56. členu 
Predlagatelj sodi, da natančna določila o načinu dela sveta 
delavcev ne sodijo v zakon, ker gre v bistvu za izvedbeni akt, 
zato te pripombe ni upošteval. 

K 57. členu 

Upoštevane so bile pripombe, s katerimi so predlagatelji želeli 
doseči obravnavo specifičnih vprašanj na odborih sveta 
delavcev. Sedanje besedilo omogoča, da postanejo odbori 
specializirana telesa za vsa tista vprašanja oziroma dele 
delovnega procesa, za katere svet delavcev sodi, da je njihovo 
oblikovanje smotrno. 

K 59. členu 
Predlagatlej ni upošteval pripombe, da naj se natančneje 
določijo vprašanja, ki jih obravnavajo odbori sveta delavcev 
v dislociranih enotah, saj bo šlo v praksi za zelo različna 
vprašanja, odvisno od pomena in velikosti dislocirane enote. 
Prav tako predlagatelj vztraja na obveznosti oblikovanja 
odborov v dislociranih enotah, saj sicer ni mogoče kvalitetno 
obravnavati tistih vprašanj, ki se nanašajo na delovno mesto 
zaposlenega. 

K 60. členu 

Predlagatelj ni upošteval pripomb, da naj omogoči aktivno 
udeležbo povabljenih zunanjih ekspertov kot polnopravnih 
članov, saj sodi, da bi s tem bile kršene pravice zaposlenih, da 
člane svetov delavcev neposredno izvolijo. Prav tako meni, da 
sedanja določba omogoča popolno svobodo vabljenja zuna- 
njih strokovnjakov s strani zainteresiranih strank. 

K 61. do 64. členu 
V razpravi so bile podane številne pripombe k ureditvi zago- 
tavljanja pogojev za delo sveta delavcev (število ur za 
sestanke, vprašanje plačila za delo v svetu delavcev, profesi- 
onalizacija članstva, izobraževanje, kritje drugih stroškov za 
delo sveta delavcev). Predlagatelj sodi, da ni mogoče upošte- 
vati tistih pripomb, ki zahtevajo natančno zakonsko ureditev 
navedenih vprašanj, zato odkazuje na dogovor med svetom 
delavcev in družbo, določa pa tudi nekatere minimalne pra- 
vice sveta (npr. število plačanih ur za udeležbo na sejah). 
Taka, fleksibilnejša ureditev je tudi primernejša glede na 
dejstvo, da moramo upoštevati močno različen položaj posa- 
meznih gospodarskih subjektov, dogovor pa omogoča uskla- 
ditev interesa podjetja in zaposlenih. Za velika podjetja pred- 
lagatelj predvideva možnost profesionalizacije dela članstva 
v svetu delavcev. 

K 66. členu 

Predlagatelj sodi, da ni mogoče sprejeti pripombe, da je 
potrebno razširiti varstvo članov sveta delavcev tudi na pri- 
mere, ko ukrep delodajalca ni v zvezi z funkcijo članstva 
v svetu delavcev. Imuniteta je smiselna le, ko gre za zaščito 
posebne funkcije zaposlenega (omogočanje normalne in 
nemotene dejavnosti sveta delavcev), ne pa tudi v drugih 
primerih. Pravna zaščita predstavnikov delavcev mora teme- 
ljiti izključno na zaščiti njihove dejavnosti kot predstavnikov 
delavcev, kar je tudi v skladu s standardi mednarodne organi- 
zacije dela. 

K 71. členu 

Predlagatelj je deloma upošteval pripombe, da je potrebno 
omogočiti sklic zbora delavcev tudi med delovnim časom, 

vendar sodi, da ekonomski razlogi zahtevajo omejitve možno- 
sti sklicevanja zbora med delovnim časom, zato predlaga 
v varianti rešitev, ki pomeni kompromis med zgoraj omenje- 
nimi zahtevami in interesi delodajalca, da zbori delavcev ne 
motijo delovnega procesa oziroma ne povzročajo izpadov 
med delovnim procesom. 

Pripomba, da je potrebno natančneje definirati pristojnosti 
zbora ni bila upoštevana, saj gre predvsem za obliko nepo- 
sredne seznanitve zaposlenih z vprašanji s področja dela 
sveta delavcev, ne pa za odločanje na zborih. 

K 72. členu 
• 

Predlagatelj ni upošteval pripombe, da naj bi bilo oblikovanje 
svetov delavcev kapitalsko povezanih podjetij obvezno, saj 
nima smisla zaposlenim vsiljevati višjih oblik soupravljanja. 
Upoštevane pa so bile pripombe, da naj se uredi vsebina dela 
sveta delavcev kapitalsko povezanih podjetij (osnutek odka- 
zuje na ureditev z dogovorom med sveti podjetij). Besedilo je 
izboljšano tudi v smeri jasnosti, saj je nedvoumno določeno, 
da sveti delavcev posameznih podjetij imenujejo člane v svet 
delavcev kapitalsko povezanih podjetij in da torej ne gre za 
posebne volitve. 

K 76. do 79. členu 

Upoštevaje predloge iz skupščinske razprave je predlagatelj 
upošteval pripombe glede sodelovanja delavcev v nadzornem 
svetu družbe. Spodnja meja števila članov predstavnikov 
delavcev v nadzornem svetu je 1/3 in zgornja meja 1/2. Dolo- 
čena je obveznost, da svet delavcev seznani skupščino 
družbe o izvolitvi in odpoklicu svojih članov nadzornega 
sveta. To je logično saj je skupščina tisti organ družbe, ki po 
zakonu o gospodarskih družbah imenuje člane nadzornega 
sveta. Še vedno pa je poudarjena odločujoča vloga nadzor- 
nega sveta kot organa upravljanja s tem, da mora biti predse- 
dujoči tega sveta imenovan vedno s strani delodajalcev. To 
določilo je pomembno predvsem zato, ker v primerih, ko je 
število glasov predstavnikov delavcev in delodajalcev enako, 
velja tista odločitev, za katero je glasoval predsednik. S tem se 
v tipičnem organu upravljanja pri nadzornem svetu poudarja 
odločujoča vloga kapitala. Posebej pa je poudarjena vloga 
članov nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, da 
zastopajo interese vseh zaposlenih in sicer v okviru poobla- 
stil, ki jih sicer ima nadzorni svet v skladu z zakonom in 
statutom družbe. 

K 80. do 83. členu 

Predlagatelj je upošteval sugestije iz predhodne razprave, da 
se v tem zakonu uredi vprašanje sodelovanja delavcev preko 
njihovih predstavnikov v upravi družbe delavski direktor. 
Pri tem je predlagatelj upošteval, da po zakonu o gospodar- 
skih družbah nadzorni svet ni obvezen organ v vseh družbah, 
temveč le v tistih, ki izpolnjujejo določene kriterije. Zato je 
možnost imenovanja delavskega direktorja vezal na vse 
družbe, ne le na kapitalske, temveč tudi na zasebne. Edini 
kriterij je, da v takšnih družbah ne obstaja nadzorni svet in da 
je število zaposlenih več kot 2000 (varianta 1000). Z dogovo- 
rom med svetom delavcev in delodajalcem se lahko tudi 
v družbah, ki ne izpolnjujejo kriterija števila zaposlenih, izvoli 
delavski direktor. Delavskega direktorja kot člana uprave ime- 
nuje skupščina oziroma drug organ lastnikov družbe v skladu 
z zakonom. Delavskega direktorja je potrebno imenovati z 2/3 
(varianta: z navadno) večino glasov njenih članov. Če v prvi 
fazi delavski direktor ne bi bil imenovan, se lahko predvidi 
formiranje posebnega odbora skupščine, katerega člani bi bili 
tako predstavniki delodajalcev kot tudi delojemalcev, imeno- 
vanih s strani sveta delavcev. Ta organ mora v enem mesecu 
po glasovanju skupščine, na kateri prvotno predlagani pred- 
stavnik ni dobil dovoljšnjega števila glasov, predlagati skupš- 
čini skupnega kandidata, za katerega sedaj zadostuje 
navadna večina glasov članov skupščine. Če pa tudi v drugi 
fazi delavski direktor ni imenovan, pridejo v poštev določila 
zakona o gospodarskih družbah glede imenovanja direktorja 
preko sodišča, v tem primeru sodišča pristojnega za delovne 
spore. Posebej je poudarjeno tudi, da ima delavski direktor 
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poleg splošnih pravic in obveznosti, ki sicer pripadajo vsem 
članom uprave v skladu z zakonom in statutom družbe, še 
posebne pravice in dolžnosti, ki se nanašajo na kadrovska in 
socialna vprašanja. 

Celotno to poglavje o delavskem direktorju je variantni pred- 
log. Predlagatelj se je odločal za variantni predlog zato, ker 
bo lahko zakon o gospodarskih družbah uvedel dvotirni 
sistem upravljanja in s tem obveznost kandidiranja nadzor- 
nega sveta ne glede na postavljene kriterije. V tem primeru ne 
bi bilo potrebe po ureditvi delavskega direktorja, ker bi 
delavci uresničevali svoje pravice že preko svoje zastopanosti 
do polovice svojih predstavnikov v nadzornem svetu. 

K 04. členu 

Pri pripravi osnutka so bile posebej izpostavljene pravice 
glede vsebine in sodelovanja delavcev pri upravljanju. Predla- 
gatelj je ponovno temeljito proučil navedene pripombe in zato 
v 84. členu določil, da se sodelovanje delavcev pri upravljanju 
uresničuje tako neposredno preko njihove obveščenosti in 
njihovega dajanja predlogov in mnenj, kot tudi posredno, kjer 
so navedene enake oblike kot že v tezah z dodatkom, da 
delavci sodelujejo pri upravljanju tudi preko delavskega zaup- 
nika. Poudarek je torej dan neposrednosti sodelovanja delav- 
cev pri upravljanju kot delavca posameznika z njegovo pra- 
vico biti obveščen kot tudi pravico dajati predloge in mnenja. 
Popolnoma so tudi izenačene vse pravice in obveznosti sveta 
delavcev in delavskega zaupnika. Intenziteta vsebine pravic 
sodelovanja pri upravljanju je torej povsem enaka tudi v druž- 
bah, kjer nimajo sveta delavcev, temveč uresničujejo to pra- 
vico preko svojega delavskega zaupnika. 

Predhodna razprava je tudi pokazala, da so si stališča o vse- 
bini sodelovanja delavcev pri upravljanju zelo nasprotujoča. 
Tako so predlogi varirali od ugotovitve, da gre za premajhno 
vsebino in premajhen obseg pravic sodelovanja delavcev pri 
upravljanju do tega, da so določbe o vsebini soupravljanja 
popolnoma zadostne in da se to področje ne sme širiti na 
račun poslovodnih odločitev. Upoštevajoč ta nasprotujoča si 
stališča predlagatelj poudarja, da je glede vsebine sodelova- 
nja delavcev pri upravljanju zakon sedaj koncipiran tako, da 
določa tisti minimum, ki je zakonsko obvezen. To pa omo- 
goča, da se z dogovorom med delodajalcem in delojemalci 
dogovori tudi višja intenziteta vsebine sodelovanja delavcev 
pri upravljanju družbe. V osnutku zakona je intenziteta vse- 
bine sodelovanja delavcev pri upravljanju družbe taka, da 
predstavlja realno podlago za ločevanje med upravljanjem 
družbe kot temeljno pravico lastnikov in vključitvijo deloje- 
malčevih interesov v to upravljanje na eni strani in klasičnim 
sodelovanjem delavcem pri upravljanju družbe na drugi 
strani. 

K 85. In 86. členu 

Iniciativa za medsebojno sodelovanje je dana obema stra- 
nema. Določeno je pravilo, da se zaradi uresničevanja pravic 
in obveznosti, ki jih imata po tem zakonu svet delavcev in 
delodajalec, sestajata enkrat mesečno. Pogostost sestajanja 
bo v praksi predvsem odvisna od vsebine vpršanja, ki ga želita 
obravnavati in nenazadnje tudi od medsebojnega dogovora, 
s katerim bosta dogovorila številčnost sestajanja na mesec ali 
v daljših časovnih obdobjih. S tem je predlagatelj v celoti 
povzel pripombe iz razprave, da se dikcija o sestajanju naj- 
manj enkrat mesečno spremeni tako, da bi sestanek potekal 
praviloma enkrat mesečno in da se svet delavcev in delodajal- 
cev sestaneta, če tako zahteva svet delavcev ali delodajalec. 

86. člen, ki vsebinsko ostaja enak, določa temeljne naloge 
sveta delavcev. Pri tem ni več vezanosti skrbi sveta delavcev 
za uresničevanje veljavnih zakonov in drugih predpisov glede 
varstva pri delu, temveč mora skrbeti svet delavcev, da se 
v korist delavcev uresničujejo zakoni in drugi predpisi. 
Odpadla je torej vezanost na zakone in predpise, ki se nana- 
šajo samo na varstvo pri delu. Upoštevana je bila tudi pri- 
pomba glede zadnje alinee, da pojem težki invalidi ni pravno 
ustrezen. 

K 87. členu 

V tem členu je bila v celoti upoštevana pobuda iz razprave, da 
naj se opredeli pravica posameznega delavca do iniciative 
oziroma določi obveznost organov podjetja, da nanjo odgo- 
vorijo. Tako je v prvi alinei tega člena določeno, da ima 
delavec kot posameznih pravico do pobude in odgovora na to 
pobudo, če se le-ta nanaša na njegovo delovno mesto in 
delovno oziroma organizacijsko enoto. Drugi odstavek tega 
člena pa določa, da je delodajalec dolžan odgovoriti na to 
pobudo najkasneje v 30 dneh. 

K 88. In 89. členu 

Konkretnih pripomb na ta dva člena (prej člena 73. in 74.) 
v razpravi ni bilo. Poleg terminološke uskladitve, da gre za 
pravico do obveščanja in ne informiranja, pa je predlagatelj 
dodal novo drugo alineo, s katero se zahteva, da mora deloda- 
jalec obveščati svet delavcev tudi o vprašanjih, ki se tičejo 
razvojnih ciljev podjetja. Pri vprašanjih, ki se tičejo spre- 
membe dejavnosti, zmanjšanja gospodarske aktivnosti in 
spremembe v organizaciji proizvodnje, je pradlagatelj izpustil 
tudi besedico »bistvene«. Delodajalec je tako dolžan vedno 
obveščati svet delavcev o navedenih vprašanjih in ne le takrat, 
ko gre za bistvene spremembe oziroma zmanjšanje aktivnosti. 

K 90 do 93. členu 

Tudi glede navedenih členov, ki se nanašajo na skupno , 
posvetovanje, v predhodni razpravi ni bilo konkretnih pri- , 
pomb. Upoštevajoč pripombe je predlagatelj poleg terminolo- 
ške uskladitve, deloma dopolnil tudi posamezne člene. Tako 
je v drugi alinei 91. člena (prej 76. člen) dopolnil, da gre za 
statusno vpršanje ne le pri prodaji družbe, temveč tudi pri 
prodaji njenega bistvenega dela. Deloma je vsebinsko spre- 
menjen tudi 92. člen, ki govori o kadrovskih vprašanjih. V tretji 
in četrti alinei je dodana besedica »večjega« števila delavcev 
pri razporejanju izven družbe kot iz kraja v kraj. Kaj je 
mišljeno pod besedico večjega števila, je določeno v drugem 
odstavku tega člena. Za večje število delavcev zakon določa, 
da se šteje v družbi z do 20 delavcev en delavec, v družbi z nad 
20 delavci pa 10 % delavcev. Tako je podan kvantitativni 
kriterij, kdaj se šteje razporejanje delavcev izven družbe ozi- 
roma iz kraja v kraj za kadrovsko vprašanje, ki mora biti 
obravnavano na skupnem posvetovanju med delodajalcem in 
svetom delavcev. Dodatno pa je v prvem odstavku 90. člena 
dodana sedma alinea, da se za kadrovsko vprašanje šteje tudi 
sprejem splošnih pravil o disciplinski odgovornosti. Predlaga-, 
telj namreč meni, da sprejem pravil disciplinske odgovornosti 
ne more biti vsebina soodločanja, tako kot je bilo prej dolo- 
čeno v prvi alneio 79. člena. Splošna pravila o disciplinski 
odgovornosti se predvsem nanašajo na pravice delodajalcev 
na organiziran delovni proces in (ne)spoštovanje teh pravil. 
Zaradi tega je odločanje o splošnih pravilih o disciplinski 
odgovornosti v pristojnosti delodajalca. Vso upravljalsko pra- 
vico pa lahko delavci pri sprejemu takšnih pravil uresničujejo 
preko skupnega posvetovanja z delodajalcem. 

Vsebinsko pomembna je tudi sicer dokaj majhna sprememba 
93. člena. Zakon sedaj ne določa, da mora delodajalec zahte- 
vane informacije posredovati svetu delavcev najmanj 30 dni 
pred »začetkom izvrševanja statusnih in kadrovskih odloči- 
tev«, temveč 30 dni pred »sprejemom odločitve«. Isti rok velja 
za predlagano skupno posvetovanje. Roki so torej vezani na 
sprejem odločitve, ne pa na začetek izvrševanja odločitve. 

K 94. členu 

Po intenziteti vsebine sodelovanja delavcev pri upravljanju je 
to najpomembnejša določba. Zaradi tega je predlagatelj upo- 
števal večino pripomb ob njihovi obravnavi. Premestitev prve 
alinee o sprejemu splošnega akta o disciplinski odgovornosti 
iz tega člena v člen o skupnem posvetovanju, je bila obrazlo- 
žena že v členu 92. Vprašanja, glede katerih je delodajalec 
dolžan pridobiti soglasje sveta delavcev, so sedaj našteta in 
razporejena bolj sistematično. Nadalje so posamezna vpraša- 
nja usklajena z delovnopravno terminologjo. Pri drugi in tretji 
alinei, kjer je govora o vprašanjih, ki se tičejo varnosti pri delu 
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in ukrepov za preprečevanje poskood pri delu ipd., je seaaj 
določeno, da gre za pravico soodločanja glede tistega dela 
vprašanj, ki sicer niso predpisana z zakonom, drugimi pred- 
pisi ali kolektivnimi pogodbami. Predvsem zaradi jasnosti 
teksta je dodan nov drugi odstavek, ki določa, da sklep, 
sprejet v svetu delavcev, in v pisni obliki podan delodajalcu 
o njegovi odločitvi, pomeni dogovor med svetom delavcev in 
delodajalcem. S takšno dikcijo je omogočeno soodločanje ne 
le ob posledični prisotnosti delodajalca na svetu delavcev, 
temveč tudi z enostranskim obravnavanjem posameznih 
predlogov odločitev delodajalca na svetu delavcev in pisno 
potrjenih ter predanih delodajalcu. Da bi se omogočilo efek- 
tivno izvajanje predlogov odločitev delodajalca, ki imajo 
v končni posledici pomen za učinkovit delovni proces, se 
predlaga rok, v katerih mora svet delavcev obravnavati in se 
opredeliti do predlogov delodajalca. 

Tako kot sicer k poglavju o vsebini sodelovanja delavcev pri 
upravljanju, so bile pripombe k členu o soodločanju zelo 
različne. V razpravi so bili podani predlogi od takih, da je 
treba v tem členu o soodločanju določiti še veliko več pravic, 
ki se sicer nanašajo na obveščanje oziroma na skupno posve- 
tovanje, pa do tega, da je število vprašanj, glede katerih mora 
delodajalec predhodno dobiti soglasje, preveliko in da bi 
glede posameznih vprašanj zadostovalo le mnenje sveta 
delavcev. Vsled navedenega je predlagatelj kot variantni pred- 
log predlagal 94.a člen. S tem členom je določeno, da o vpra- 
šanjih (sprememba dejavnosti, zmanjšanje gospodarske 

ktivnosti, spremembe v organizaciji proizvodnje, spre- 
nembe tehnologije), o katerih mora biti svet delavcev obveš- 

čen po 88. členu, le-ta soodloča, če gre za vprašanja, ki imajo 
a posledico povečanje ali zmanjšanje števila zaposlenih za 
BČ kot 10 %. Enako je določeno, da se tudi vprašanja o sta- 

usnih vprašanjih, ki se sicer obravnavajo na skupnem posve- 
tovanju po 91. členu (statusne spremembe in prodaja družbe 
ili njenega bistvenega dela) obravnavajo kot vprašanja sood- 
ločanja po 94. členu. Z drugim odstavkom 94.a člena pa 
predlagatelj predlaga pooblastilo svetu delavcev, da lahko 
zavrne soglasje o naštetih vprašanjih, če predlog odločitve 
o zmanjšanju števila zaposlenih ne vsebuje predloga pro- 
grama o razreševanju presežnih delavcev po predpisih 
o delovnih razmerjih. Predlagatelj predlaga 94.a člen kot 
varianten iz razloga, ker meni, da ni potreben, ker je celotna 
koncepcija zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju 
v primerjavi s prejšnjimi tezami spremenjena. Naštevanje 
vprašanj iz 94. člena ni izključno določeno. Z dogovorom med 
svetom delavcev in delodajalcem se po 8. členu tega zakona 
lahko dogovori tudi več soupravljalskih pravic delavcev, kot 
jih določa ta zakon. 

K 95. člen 

Upoštevana je bila pripomba na določbe v prvem odstavku 
tega člena (83. člen), ki pomenijo pravico veta, zato jih je 
predlagatelj ustrezno preoblikoval. Ta člen sedaj točno opre- 
deljuje primere, kdaj lahko svet delavcev zadrži posamezne 
odločitve delodajalca, če le-ta ni izpolnil ene izmed obvezno- 
sti, ki izhaja iz tega zakona. Poleg tega, da svet delavcev lahko 
zadrži posamezno odločitev, pa zakon posebej določa, da 
delodajalec ne sme izvršiti takšne odločitve vse do dokončne 
odločitve na pristojnem organu. Daodločitve ne bi bile bloki- 
rane za nedoločen čas je bilo primerno določiti rok, v katerem 
mora svet delavcev sprožiti postopek pred arbitražo. Potek 
roka naj bi se vezal na dan, ki je delodajalec neupoštevaje 
določbe tega zakona sprejel odločitev in jo morda že začel 
izvrševati. 

Prejšnji členi 81. do 83., ki so govorili o dogovoru med svetom 
delavcev in delodajalcem, so črtani. Njihova vsebina je 

ustrezno povzeta v sedanjem 8., 9. in 10. členu, kjer je vsebina 
takšnega dogovora jasneje opredeljene, s čimer je v celoti 
tudi upoštevana pripomba iz razprave glede nejasnosti 82. in 
83. člena. 

K 96. do 97. členu 

V poglavju o razreševanju medsebojnih sporov je predlagatelj 
v celoti upošteval pripombe iz predhodne razprave. Upošte- 
vana je pripomba, da je ustreznejši termin za organ, ki razre- 
šuje medsebojne spore, arbitraža. Jasneje pa je tudi določen 
organ in način delovanja tega organa, ki bo reševal konfliktne 
situacije. Odpravljene so tudi dikcije posameznim členom, ki 
dopuščajo nejasnoti zunaj (kot. npr. pojem »prestroge odloči- 
tvei v prejšnjem 87. členu). Tudi pripomba, da ni pravno 
sprejemljiva določitev iz 3. odstavka prejšnjega 85. člena, da 
v kolikor ena od strank ne imenuje članov poravnalnega 
sveta, odloča poravnalni svet v sestavi pristojnih članov in 
predsednika, je upoštevana. Sedaj je določeno v drugem ' 
odstavku 97. člena, da kadar se arbitraža ne more konstitu- 
irati, kjer svet delavcev ali delodajalcev ni imenoval svojega 
arbitra, ali če se arbitraža ni mogla sporazumeti glede nevtral- 
nega predsedujočega, imenuje arbitra oziroma predsedujo- 
čega pristojno sodišče v skladu z zakonom. Ker zakon za 1 

razreševanje medsebojnih sporov uvaja inštitut arbitraže, ki je i 
zakonsko dokaj dodelan v drugih predpisih, je določeno, da . 
se natančnejša določila glede postopka pred arbitražo dolo- 
čijo z dogovorom med svetom delavcev in delodajalcem, pri 
čemer se lahko vprašanja, ki niso s tem zakonom drugače 
urejena, uporabljajo določbe zakona o pravnem postopku 
glede arbitraže. 

K104. členu 

Po veljavni zakonodaji je organ upravljanja v družbenih 
podjetjih delavski svet. Le-ta je tudi zastopnik delavskih 
intresov. Ker pa je zakon o podjetjih uvedel tudi delniške 
družbe in družbo z omejeno odgovornostjo v družbeni lasti, 
se postavlja vprašanje, kaj je z delavskimi sveti v takšnih 
družbah. Nedvomno je, da bo tudi po sprejemu tega zakona 
o sodelovanju delavcev pri upravljanju obstajalo še veliko 
število delniških družb in družb z omejeno odgovornostjo 
v družbeni lasti. Klasični organi upravljanja v takšnih družbah 
so skupščina, upravni odbor in nadzorni odbor, v katerih 
»zunanji lastniki«, ki so sicer podjetja v družbeni lasti, uresni- 
čujejo svoje interese. Zaradi tega se postavlja vprašanje, 
kakšna je vloga delavskega sveta v takšnih družbah. Predla- 
gatelj meni, da delavski svet v takšnih družbah lahko odigrava 
le vlogo interesnega organa vseh delavcev. Njegova vloga je 
torej popolnoma enaka kot naj bi jo imel svet delavcev. Zaradi 
tega je predlagana vsebina 104. člena, po katerem se v takš- 
nih družbah ne konsituira svet delavcev, v kolikor že obstaja 
delavski svet. Če pa delavski svet ni konstituiran, delavci 
zaradi uresničevanja svojih interesov do delodajalcev (ki so 
v teh primerih sicer zunanja podjetja v družbeni lasti) izvolijo 
svoj svet delavcev. 

Upoštevaje pripombe v skupščinski obravnavi se v kazenskih 
določbah kot prekršek z denarno kaznijo sankcionira neizvr- 
ševanje obveznosti delodajalca, ki jih v zvezi s pravicami 
delavcev do sodelovanja pri upravljanju, določa ta zakon. 
V kolikor bodo s sprejemom variantnih predlogov, določene 
dodatne obveznosti delodajalcem, bodo v naslednji fazi zako- 
nodajnega postopka kazenske določbe ustrezno dopolnjene. 

Sodnega varstva pa po mnenju predlagatelja ni potrebno 
posebej določati s tem zakonom. Izvajalo naj bi se v okviru 
kolektivnih delovnih sporov v skladu z zakonom o delovnih in 
socialnih sodiščih. 
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Predlog za izdajo zakona o POGOJIH KONCESIJE ZA MODERNIZACIJO 

CESTE NA TRASI DRŽAVNA MEJA PRI ŠENTILJU - MARIBOR - CELJE 
V - LJUBLJANA - POSTOJNA - DRŽAVNA MEJA PRI NOVI GORICI 

Z ODSEKI ZA KOPER IN DRŽAVNO MEJO PRI SEŽANI (MEJNI PREHOD 

FERNETIČI) TER DRŽAVNO MEJO PRI LENDAVI z osnutkom zakona 

- ESA 724 

o't 
g* 
v 6 

nit 
SO 
Ć0 
nib 
co> 

Vlada Republike Slovenije je na 24. seji 8/10-1992 določila 
besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O POGOJIH KONCE- 
SIJE ZA MODERNIZACIJO CESTE NA TRASI DRŽAVNA 
MEJA PRI ŠENTILJU - MARIBOR - CELJE - LJUBLJANA 
- POSTOJNA DRŽAVNA MEJA PRI NOVI GORICI 
Z ODSEKI ZA KOPER IN DRŽAVNO MEJO PRI SEŽANI 
(MEJNI PREHOD FERNETIČI) TER DRŽAVNO MEJO PRI 
LENDAVI Z OSNUTKOM ZAKONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavamo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 
nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles 
sodelovala: 

- Marjan KRAJNC, član Vlade Republike Slovenije in 
minister za promet in zveze, 

- mag. Dušan FATUR, namestnik ministra za promet in 
zveze. 

Predlog za izdajo zakona o pogojih koncesije za moderniza- 
cijo ceste na trasi državna meja pri Šentilju - Maribor - Celje 
- Ljubljana - Postojna - državna meja pri Novi Gorici 
z odseki za Koper in državno mejo pri Sežani (mejni prehod 
Fernetiči) ter državno mejo pri Lendavi z osnutkom zakona 
bosta obravnavala Odbor za promet in zveze kot matično 
delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija. 

Za obravnavo predloga za izdajo zakona z osnutkom so pri- 
stojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega 
dela. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o pogojih koncesije za modernizacijo ceste na trasi 
državna meja pri Šentilju - Maribor - Celje - Ljubljana - Postojna - državna meja 
pri Novi Gorici z odseki za Koper in državno mejo pri Sežani (mejni prehod 
Fernetiči) ter državno mejo pri Lendavi     

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 
1) Finančna sredstva, ki jih Republika Slovenija sedaj zago- 
tavlja za cestno infrastrukturo v svojem proračunu in upošte- 
vajoč potrebna vlaganja v ohranjanje in vzdrževanje obsto- 
ječe cestne mreže, ne omogočajo nobenih pomembnejših 
investicij v gradnjo sodobnejših cestnih povezav. Ob sred- 
stvih, ki so v tem letu namenjena za fizično realizacijo cest- 
nega programa, t. j. približno 135 mio USD tolarske protivred- 
nosti (po mnenju Ministrstva za finance pa tudi v naslednjih 
letih ni pričakovati, da bi bila situacija kaj bistveno boljša), ni 
mogoče, da bi ob še zadovoljivi ravni potrebnih ukrepov na 
obstoječih cestah (njihovo redno vzdrževanje ter 250 km 
obnov, 25 km rekonstrukcij in 20 km modernizacij na leto) 
uspeli financirati tudi gradnjo avtocest. Za kakovostno redno 
vzdrževanje in potrebne ukrepe pri obnavljanju in rekonstruk- 
ciji cest bi bilo namreč potrebno letno zagotoviti sredstva 
v višini približno 200 mio USD. Ob očitnem zaostajanju razpo- 
ložljivih sredstev za potrebnimi je edino možen način financi- 
ranja ne le pospešene gradnje, temveč kakršnekoli gradnje 
sodobnih cest (avtocest) sploh, s pritegnitvijo zasebnega 
kapitala, tako domačega kot tujega. Pritegnitev tujega kapi- 
tala je možna v obliki posojil na mednarodnem finančnem 
trgu ali s podelitvijo koncesije. 

Tuja posojila, pridobljena na prostem finančnem trgu, so 
draga in z razmeroma kratkim rokom vračanja. Ugodnejše 
posojilne pogoje nudijo mednarodne bančne institucije 
(MBOR, EBOR in EIB) z obrestno mero do 11% ter daljšo 

dobo odplačevanja (20 let) in moratorijem za čas gradnje. 
Vendar pa je gradnja s pomočjo teh posojil razmeroma 
počasna, saj te banke sofinancirajo le do 50% gradbenih 
stroškov, preostali del gradbenih in vseh ostalih investicijskih 
stroškov (celotna pripravljalna dela) pa mora zagotoviti inve- 
stitor sam. 

Pri koncesijski gradnji investitor praviloma prepusti zgraditev 
ceste in spremljajočih objektov koncesionarjem, po zgraditvi 
pa vzdrževanje in izkoriščanje ceste za dogovorjeno daljše >1 
časovno obdobje, vključno s pobiranjem cestnine in z izkoriš- £ 
čanjem ceste povezanimi dejavnostmi. V koncesijsko gradnjo r 
je zato možno prepustiti samo takšno cesto, ki je sposobna I 
samofinanciranja, sicer za koncesionarja ni zanimiva. Torej c 
pride v poštev le cestninska cesta - avtocesta, pa še ta let ri 
takrat, kadar je ugodna ocena zadostne povprečne dnevne «t 
prometne obremenitve. Iz teh razlogov je vselej predpogoj ztf r 
dogovarjanja o pogojih koncesijske gradnje izdelava študije | 
upravičenosti, ki jo izdela vsak potencialni kandidat za konce- ( 
sionarje sam, saj želi in mora preveriti, kdaj se mu bo povrnil , 
vloženi kapital z določeno stopnjo dobička in kakšni set , 
poslovni riziki. Vse doslej izdelane študije tujih interesentov 
za koncesijsko gradnjo avtocest pri nas so pokazale zelo 
podobno finančno konstrukcijo virov sredstev njihove izgrad- 
nje, in to: lastni kapital koncesionarja, posojila, ki jih najame | 
koncesionar ter lastna sredstva koncedenta. Razmerje med , 
naštetimi viri se razlikuje po posameznih avtocestnih smereh t 
ali njihovih odsekih, ki so bili predmet izdelanih študij upravi- . 
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čenosti. Razlike so pogojene z razlikami v njihovih prometnih 
obremenitvah, razmerjem med že zgrajenimi in manjkajočimi 
odseki na posameznih avtocestnih smereh ter rokom, v kate- 
rem naj bi bila zaključena njihova gradnia. 
Druga možnost je, da koncesionar po zgraditvi ceste le-to 
preda koncedentu po leasing sistemu. V takem primeru, ki pa 
od tujih interesentov v dosedanjih razgovorih še ni bil ponu- 
đen, sta za oceno sprejemljivosti ponudbe pomembna višina 
odplačil in doba odplačevanja do roka, ko preide zgrajena 
cesta v DODolno last koncedenta. 
Poleg gradbenih stroškov bremenijo investicije v ceste še 
stroški odkupov zemljišč, odškodnin za spremembo namemb- 
nosti zemljišč ter priprave ekonomsko-tehnične dokumenta- 
cije, katere mora običajno nositi koncedent. 
2) Ob doslej znanih pogojih glede posameznih načinov finan- 
ciranja gradnje cest ter na podlagi opravljenih razgovorov in 
pogajanj z mednarodnimi bančnimi institucijami in družbami, 
kot tudi upoštevajoč napovedi glede lastnih virov, je Ministr- 
stvo za promet in zveze pripravilo Strategijo graditve in finan- 
ciranja cestnega omrežja Republike Slovenije, katero je Vlada 
Republike Slovenije sprejela na 10. seji dne 07. 07.1992 in jo 
poslala v obravnavo in sprejem zborom Skupščine Republike 
Slovenije. Njen Zbor združenega dela jo je že obravnaval in 
sprejel na seji 24. 9. 1992. 
Ker zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o moderniza- 
ciji ceste državna meja pri Šentilju - Maribor - Celje - Ljub- 
ljana - Postojna - državna meja pri Novi Gorici (Uradni list 
RS, št. 24/92 - v nadaljnjem besedilu: osnovni zakon), ki 
nalaga Vladi Republike Slovenije, da v 60 dneh po uveljavitvi 
tega zakona pripravi poseben zakon o pogojih koncesije, ne 
opredeljuje trase ceste, ki naj bo predmet koncesijske grad- 
nje, izhaja predlagatelj pri pripravi tega predloga iz že nave- 
dene strategije razvoja cestnega omrežja. Razlog za takšno 
odločitev je v tem, da za vse odseke ceste, ki jih novelacija 
zakona vključuje v modernizacijo, gradnja v profilu avtoceste 
s strokovnih vidikov ni upravičena (na kar je Vlada Republike 
Slovenije opozarjala predlagatelja citiranega zakona v svojih 
mnenjih z dne 21.04.1952 in 14.05.1992), necestninska cesta 
pa že po svoji naravi ne more biti predmet koncesije. 

3) V Strategiji graditve in financiranja avtocestnega omrežja 
Republike Slovenije je predvideno, da se gradi oziroma 
dograjuje na koncesijski osnovi avtocesta na trasi Šentilj 
(državna meja) - Maribor - Ljubljana - Razdrto - Divača 
s priključnimi kraki Fernetiči - Divača in Vrtojba - Razdrto. 
Celotna dolžina 4-pasovne avtoceste bo v končni fazi 272,7 
km (odseki: Šentilj državna meja) - Divača = 217,6 km, 
Fernetiči - Divača = 12,4 km in Vrtojba - Razdrto = 42,7 km). 
Na odseku Divača - Koper (v skupni dolžini 34,6 km) je 
predvidena rekonstrukcija obstoječe magistralne ceste 
z zgraditvijo tretjih pasov na odseku Divača - Kozina in 
Kozina - Črni Kal v skupni dolžini 17,5 km (od tega tretji 
pasovi v dolžini 6 km) ter z zgraditvijo 4-pasovnice na odseku 
Crni Kal - Ankaran (Sermin) - Koper v dolžini 14,6 km in 
obvoznice za Kozino v dolžini 2,5 km. Za rekonstrukcijo nave- 
denega cestnega odseka je v strategiji predvideno, da se 
financira z lastnimi sredstvi ter najetimi posojili. 

Tudi za modernizacijo »Panonike« t. j. ceste Slovenska 
Bistrica - Hajdina - Ormož - Ljutomer - Lendava - državna 
meja z Madžarsko, v dolžini 83,2 km je v strategiji predvideno 
lastno financiranje. Modernizacija se izvede z rekonstrukcijo 
obstoječe ceste v sodobno 2-pasovnico z avtocestnimi ele- 
menti, z zgraditvijo obvoznic naselij, na odseku Ormož - Lju- 
tomer ter Ljutomer - Lendava pa je predvidena zgraditev 
nove 2-pasovnice. 
Na trasi bodoče avtoceste so že zgrajeni naslednji cestni 
odseki: 
a) na glavni smeri Šentilj (državna meja) - Ljubljana - Di- 
vača: 
- 4-pasovnica državna meja - Šentilj v dolžini - 1,7 km 
- 2-pasovnica Slivnica (Hoče) - Arja vas v dolžini - 46,9 km 
- 4-pasovnica Ljubljana (Malence) - Razdrto v dolžini - 62,3 
km 
V gradnji je 4-pasovnica Razdrto-Čebulovica - 8,8 km 
b) na priključnem kraku Razdrto - Vrtojba: 
- 4-pasovnica Šempeter - Vrtojba v dolžini - 2,6 km 

Iz navedenega sledi, da je na celotni trasi bodoče avtoceste že 
zgrajena 4-pasovnica v dolžini 66,6 km, 2-pasovnica v dolžini 
46,9 km, 4-pasovnica v dolžini 8,8 km pa je v gradnji. Torej bo 
predmet koncesijske gradnje 151,7 km avtoceste v profilu 4- 
pasovnice in dograditev 2-pasovnice na odseku Arjas vas 
- Hoče (Slivnica) v dolžini 46,9 km. 

4) Trasa avtoceste na celotni dolžini je vključena v prostorske 
plane, stanje pripravljenosti tehnične dokumentacije pa je 
različno: od pridobljenih lokacijskih dovoljenj in zaključne 
faze projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, preko 
različnih faz priprav lokacijskih načrtov do problematičnih in 
prostorsko neusklajenih odsekov, za katere potekajo usklaje- 
vanja za izbor med ponudenimi variantnimi rešitvami. Stanje 
pripravljenosti dokumentacije za pridobitev dovoljenj za 
posege v prostor in gradnje na posameznih avtocestnih odse- 
kih je natančneje razvidno iz posebnega prikaza, ki je priloga 
tega predloga. 

Glede na stanje pripravljenosti tehnične dokumentacije še 
tudi niso pridobljena potrebna zemljišča. Izjema je le odsek 
Šentilj - Pesnica, za katerega so odkupi zemljišč že oprav- 
ljeni. 

Razlogi za počasno napredovanje priprave tehnične doku- 
mentacije so v težavnih in dolgotrajnih usklajevanjih intere- 
sov v prostoru pri problematičnih odsekih, kjer pogosto pri- 
haja tudi do spreminjanja prvotnih pogojev soglasodajalcev. 
K pospešitvi priprave te dokumentacije bi lahko bistveno 
prispeval le poseben zakon, ki bi predpisal za objekte naci- 
onalnega pomena na področju prometne infrastrukture pose- 
ben postopek za pridobitev upravnih dovoljenj za posege 
v prostor in graditev ob primernem upoštevanju javnega inte- 
resa, tako z vidika varovanja okolja kot tudi ekonomske in 
tehnične sprejemljivosti gradnje tovrstnih objektov. 

5) V zvezi z gradnjo obravnavane avtoceste niso sklenjeni 
dolgoročni dogovori ali podpisana pisma o nameri, ki bi 
zavezovali Republiko Slovenijo v smislu omejevanja pri odlo- 
čitvah glede izbire načina financiranja in izvedbe celotnega 
projekta. 

6) Razlog za izdajo zakona je v določbi prvega odstavka 3. 
člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o moder- 
nizaciji ceste državna meja pri Šentilju - Maribor - Celje 
- Ljubljana - Postojna - državna meja pri Novi Gorici 
(Uradni list RS, št. 24/92), ki nalaga predlagatelju, da v roku 60 
dni po uveljavitvi tega zakona pripravi zakon o pogojih konce- 
sije in v ta namen določa tudi obvezne elemente, ki naj jih 
bodoči zakon kot koncesijski akt upošteva. 

Predlagatelj je v zvezi s tem dolžan pojasniti, da pri zasnovi 
predlaganega zakona ni posebej obravnavana možnost 
izgradnje energetskih sistemov, pri čemer so predlagatelji 
osnovnega zakona imeli v mislih vzporedno gradnjo nafto- 
voda Koper - Lendava, kar pa sicer izhaja le iz gradiva za 
izdajo zakona. 

Na nujnost temeljite predhodne strokovne presoje takšne' 
rešitve je predlagatelj opozarjal v svojih že omenjenih mne- 
njih. Ker pa je v času priprave tega gradiva predlagatelj 
pridobil mnenje Rafinerije Lendava, v katerem se ta negativno 
opredeljuje do vprašanja, možnosti vzporedne graditve tega 
objekta ni posebej razdelal. 

II. CIUI, KI SE ŽELIJO DOSEČI S PREDLAGANIM 
ZAKONOM 

S predlaganim zakonom se želijo doseči naslednji cilji: 

- zgraditev manjkajočih odsekov avtoceste na obravnavani 
smeri v času 4 - 5 let po njihovi oddaji v koncesijo: 

- v realizacijo programa razvoja avtocestnega omrežja pri- 
tegniti zasebni kapital, tako tuji kot domači: 

- v čimvečji meri razbremeniti republiški proračun tako, da 
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bodo razpoložljiva sredstva za ceste lahko usmerjena v grad- 
nje in rekonstrukcije na drugih cestnih odsekih ter v kvalitet- 
nejše redno vzdrževanje in obnavljanje obstoječe cestne 
mreže; 

- s financiranjem ter z gradnjo oziroma dograjevanjem avto- 
cestnih odsekov povezane rizike v celoti nosi koncesionar; 

- zavarovanje interesov Republike Slovenije za vestno 
gospodarjenje s predhodno in novo zgrajenimi avtocestnimi 
odseki, ki jih po izteku koncesijskega razmerja brezplačno 
prevzame v upravljanje. 

III. POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA 

S predlaganim zakonom naj bi se v celoti uredili pogoji, pod 
katerimi je Republika Slovenija pripravljena podeliti koncesijo 
domači ali tuji pravni ali fizični osebi za zgraditev manjkajočih 
cestnih odsekov na predmetni smeri avtoceste ter vzdrževa- 
nje in izkoriščanje avtoceste na celotni trasi do povrnitve 
vloženega kapitala preko prihodov od cestnine in z izkorišča- 
njem ceste povezanih dejavnosti. 

Sledeč elementov, ki jih glede vsebine tega zakona, ki ima 
naravo koncesijskega akta, predpisuje kljub določenim nejas- 
nostim citirani zakon, predlagani zakon opredeljuje predmet 
koncesije tako, da je povsem jasno, da so predmet koncesij- 
ske gradnje še nezgrajeni odseki avtoceste in spremljajoča 
infrastruktura, s čimer so podani tudi glavni elementi za 
izdelavo projektov, ki so sicer breme investitorja. Po zgraditvi 
teh objektov pa bo predmet koncesije njihovo vzdrževanje in 
izkoriščanje ter z izkoriščanjem ceste povezane dejavnosti, 
vse v odvisnosti od ponudenega oziroma pogodbeno dogo- 
vorjenega modela koncesije (t. im. obratovalni model ali 
leasing model*). 

Eden od osnovnih pogojev, ki morajo biti znani vsakemu 
potencialnemu kandidatu za pridobitev koncesije, je višina 
potrebnih sredstev, ki jih ta ugotavlja v okviru študije upravi- 
čenosti. V ta namen bo zakon opredelil obveznost Republike 
Slovenije, da v postopku mednarodnega natečaja zagotovi 
vse potrebne tehnične podlage za njeno izdelavo. V tem 
natečaju bodo lahko sodelovale tuje in domače pravne ali 
fizične osebe, ki bodo dolžne oblikovati svoje ponudbe 
v skladu s pogoji mednarodnega razpisa. Te pogoje bo določil 
že sam zakon, dana pa bo tudi možnost njihove nadaljnje 
razdelave, če se bo to pokazalo za potrebno pri pripravi 
samega mednarodnega razpisa. 

Glede na naravo koncesijskega razmerja je potrebno z zako- 
nom opredeliti tudi obveznost Republike Slovenije kot konce- 
denta v zvezi s pripravo trase bodoče avtoceste. V ta namen 
bo zakon predvidel pripravo tehnične dokumentacije, uprav- 
nih dovoljenj za posege v prostor in gradnjo objektov ter 
pridobitev potrebnih zemljišč s strani Republike Slovenije 
v odvisnosti od izbranega modela koncesije. Za tujega konce- 
sionarja, ki bi gradil avtocesto po leasing modelu, bo zakon 
dal možnost, da kot investitor pridobi tudi posebno pravico na 
zemljišču v skladu z zakonom, ki bo urejal stvarne pravice 
tujcev na nepremičninah. 

Trajanje koncesije bo zakon opredelil le s skrajnim rokom. 
Konkretno pa bo ta rok morala določiti koncesijska pogodba 
v odvisnosti od pričakovanega vračanja investiranega kapi- 
tala skupaj z dogovorjeno stopnjo dobička, upoštevaje tudi 
pogoje koncesionarja. 

Med pogoji, ki jih bo moral sprejeti koncesionar, bo zakon 
določil obveznost spoštovanja veljavne zakonodaje Repu- 
blike Slovenije. Poleg tega bo zakon pooblastil pristojne 
upravne organe za izvrševanje nadzora nad izvajanjem konce- 
sije. 

Med pogoji za podelitev koncesije bo zakon določil tudi 
udeležbo domačih izvajalcev oziroma domače delovne sile Dri 

*Dr. širne Ivanjko, Pravni modeli za koncesijsko gradnjo avtocest. 
Podjetje in delo, št. 5/1992 

koncesijski gradnji. Ta bo zagotovljena z obveznostjo konce 
sionarja, da domače izvajalce angažira najmanj v obsegu 50% 
oziroma 70% izvedbenih del. 

Zakon bo dopuščal možnost, da koncesionar za izvedbe 
podjema skupaj z Republiko Slovenijo ter domačimi pravnimi 
ali fizičnimi osebami ustanovi mešano podjetje. V tem pri- 
meru Republika Slovenija prepusti mešanemu podjetju 
v vzdrževanje in izkoriščanje prehodno zgrajene avtocestn« 
odseke pod pogoji, določenimi s koncesijsko pogodbo. Usta- 
novitev in poslovanje mešanega podjetja bo predvideno za 
čas trajanja koncesije, po katerem se opravi postopek nje- 
gove likvidacije. 

V primeru, da bo predmetno avtocesto dogradil, vzdrževal in 
izkoriščal koncesionar sam, bo zakon zavaroval interese 
Republike Slovenije na ta način, da bo koncesionar lahko 
prevzel predhodno zgrajene odseke avtoceste le proti plačilu 
primerne odškodnine. V skladu z ureditvijo tega vprašanja 
v koncesijski pogodbi ter z intencijo osnovnega zakona bo 
Republika Slovenija tako zagotovljena sredstva lahko name- 
nila za pokritje svojih obveznosti pri izvedbi potrebnih pri- 
pravljalnih del. 

Poleg elementov mednarodnega natečaja, oblikovanih 
v odvisnosti od predhodno navedenih pogojev, bo zakon 
določil tudi okvirno vsebino koncesijske pogodbe, katere 
veljavnost osnovni zakon veže na odlok Skupščine Republike 
Slovenije, s katerim bo ta dala soglasje k pogodbi. 

Po izteku koncesijskega razmerja, kar je praviloma vezano na 
povrnitev vloženega kapitala koncesionarja, prevzema Repu- 
blika Slovenija avtocesto na celotni trasi v vzdrževanje in 
izkoriščanje kot dobrino v splošni rabi. 

V predlaganem zakonu bo za cesto (zgrajene avtocestne 
odseke in celotno avtocesto), za razliko od dosedanjih rešitev 
v zakonu o cestah (Uradni list SRS, št. 2/88, prečiščeno 
besedilo), uporabljen pojem javnega dobra. Za tako rešitev ne 
bo več izrecnega zadržka po uveljavitvi prehodnih in končnih 
določb zakona o gospodarskih javnih službah, s katerimi bo 
med drugim razveljavljena določba citiranega zakona, po 
kateri so ceste osnovno sredstvo organizacij za upravljanje in 
vzdrževanje cest. Ne glede na obrazloženo pa je bil ta pojem 
že sicer uporabljen v osnovnem zakonu. 

Po pogojih kot jih bo določil ta zakon, pa bo dana možnost 
podelitve koncesije tudi za gradnjo avtocestnih odsekov na 
drugih smereh v primerih, da se kasneje za to izkaže interes. 

IV. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 

Predlagani zakon bo poleg opredelitve pogojev, ki jih bo 
moral izpolnjevati koncesionar, zavezoval tudi Republiko Slo- 
venijo, da v dogovorjenem roku zagotovi vse potrebno za 
pričetek izvajanja koncesijske gradnje. Finančno ovrednote- 
nje teh obveznosti znaša po grobih ocenah cca 230 mio USD. 
Način zagotovitve teh sredstev bo v celoti odvisen od izbra- 
nega koncesijskega modela in organizacije izvedbe podjema, 
zato ga pred zaključitvijo mednarodnega natečaja ni moč 
vnaprej napovedati. Skrajni možnosti sta, da Republika Slove- 
nija ta sredstva v celoti zagotovi iz povrnitve gradbenih stro- 
škov obstoječih avtocestnih odsekov s strani koncesionarja 
ali da bodo v celoti bremenila njena proračunska sredstva. Ti 
skrajni možnosti potrjujeta upravičenost opozoril strokovnja- 
kov tujih finančnih institucij na vsestransko presojo sprejem- 
ljivosti danih ponudb. Pri tem so pripravljeni nuditi tudi stro- 
kovno pomoč, ki jo je predlagatelj zakona pripravljen sprejeti 
v fazi priprave mednarodnega natečaja in ocenjevanja prispe- 
lih ponudb. 

Če naj bo namen priprave tega zakona takojšnja priprava 
razpisa mednarodnega natečaja za izbiro najugodnejšega 
ponudnika za pridobitev koncesije, kar je razumeti glede na 
rok 30 dni, ki ga osnovni zakon nalaga predlagatelju (ob vsej 
siceršnji nejasnosti te določbe), bo potrebno še pred izvedbo 
razpisa natančno preveriti možnosti Republike Slovenije za 
izpolnitev njeneaa dela obveznosti. Med njimi Dosebej ome- 
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njamo poenostavitev postopkov za pridobitev upravnih dovo- 
ljenj ter potrebnih finančnih sredstev za pospešitev predhod- 
nih in pripravljalnih del. Nedvomno se ob tem odpira vrsta 
vsebinskih vprašanj, za rešitev katerih glede na njihove dalj- 
nosežne posledice pa roki iz osnovnega zakona za izvedbo 
mednarodnega natečaja niso realni, na kar je predlagatelj 
posebej opozoril že v postopku njegovega sprejemanja. 

STANJE DOKUMENTACIJE ZA GRADNJO 
AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI 

V zvezi z dostavljenim gradivom o stanju dokumentacije za 
gradnjo avtocest (MVOUP, 2. 6. 1992) vam posredujemo 
naslednje ažurirane podatke: 

Stanje pripravljenosti dokumentacije za gradnjo avtocest 
v RS smo razdelili v tri skupine in sicer: 

A) avtocestni odseki, ki so lokacijsko že zaključeni - izdano je 
lokacijsko dovoljenje (nekateri odseki so tudi že v gradnji); 

B) avtocestni odseki, za katere se že izdelujejo lokacijski 
načrti (ali pa bo s pripravo možno pričeti v najkrajšem času) in 
pri katerih ni več odprtih bistvenih vsebinskih vprašanj; 

C) problematični avtocestni odseki, ki v prostoru še niso 
usklajeni in bo priprava dokumentacije do izdaje lokacijskih 
dovoljenj trajala še daljši čas. 

Ad A) 

Gre za naslednje avtocestne odseke: 

1. Hrušica - Vrba: 
« v gradnji 

2. Razdrto - Čebulovica: 
v gradnji 

3. Malence - Šmarje Sap: 
v gradnji 

4. Čebulovica - Fernetiči: 
možna gradnja 

5. Vrtojba - Selo: 
možna je gradnja; na območju akumulacije Vogršček so 
zemeljska dela izvedena, od Šempetra do Vrtojbe je cesta 
v gradnji 

6. Razdrto - Podnanos - Vipava: 
za traso Razdrto-Podnanos je sprejet lokacijski načrt. 
Zaradi spremenjenih razmer (vojaški objekti v upravi TO) je 
v študijski obliki izdelana popolnoma nova varianta, ki na 
celotni dolžini poteka severno od sedanje in se pri Vipavi 
priključi na obstoječo magistralno cesto. Za novo traso je 
potrebno izdelati še geomehansko presojo in adekvatne 
geodetske podloge na področju vojaških objektov. 

Ad B) 

I. Gre za odseke, za katere so v pripravi osnutki lokacijskih 
načrtov, ki jih bo Vlada RS v naslednjih mesecih predložila 
pristojnim občinam v javno razgrnitev in obravnavo.: 
1. Šentvid - Koseze: 

osnutek LN je bil posredovan Ministrstvu za varstvo okolja 
in urejanje prostora v maju 1990, do danes še ni šel 
v obravnavo vladi Republike Slovenije. 

2. Hajdina - Macelj: 
osnutek LN je bil izdelan in predan MVOUP, do danes še ni 
šel v obravnavo. 

3. Vzhodna ljubljanska obvoznica: 
osnutek LN je bil izdelan in predan v nadaljnjo obravnavo 
MVOUP v avgustu 1992. Dne 29. 9. 1992 je MVOUP sklical 
sestanek glede postopkov razgrnitve programskih zasnov 
in osnutka LN. Občina se z rešitvami, ki so prikazane v LN, 
strinja, medtem ko ima MVOUP svoje predloge glede prik- 
ljučkov. 

4. Arja vas-Vransko: 
izdelane so bile programske zasnove, ki jih občina Žalec ni 
sprejela zaradi nasprotovanja nekaterih krajevnih skupno- 
sti. Kljub temu se z deli po terminskem planu aktivnosti do 
oddaje del izvajalcu, ki ga je sprejela vlada RS za t. i. južno 
varianto, nadaljuje, vendar z zamudo. Tako se je pričela 
izdelava strokovnih podlag za LN, ki je predvidena od 15.8. 
do 15. 9. 1992, šele v začetku oktobra. 

II. Odseki, za katere so bili osnutki lokacijskih načrtov že 
v javni razgrnitvi in so v fazi dopolnjevanja osnutkov, ki jih bo 
sprejela vlada RS: 
1. Miklavž - Hajdina: 

osnutek LN je bil razgrnjen, korekcija osnutka ni bila 
izvršena, ker MVOUP ni opravil potrebnih usklajevanj. 

2. Podtabor - Naklo: 
predlog lokacijskega načrta je izdelan. Soglasja so zbrana. 
Lovska družina Dobrča je izdala negativno soglasje, ker se 
ne strinja z lokacijo avtocestne baze Podtabor. 

3. Višnja gora - Bič: 
sprejem oktobra 1992. 

4. Kronovo - Smednik: 
osnutek LN narejen decembra 1991, ni pa bil sprejet. 

Ad C) 

Odseki avtocest, ki v prostoru še niso usklajeni in pri katerih 
je potrebno sprotno usklajevanje med Republiško upravo za 
ceste in Zavodom za prostorsko planiranje (še predno se 
prične usklajevanje v prostoru občin); 
1. Cestna povezava RS z Madžarsko (Slovenska Bistrica 

- državna meja): 
Možni sta dve varianti trase: 
a) Slovenska Bistrica - Ptuj - Ormož - Lendava 
b) Maribor - Lenart - Murska Sobota - Lendava 
Izdelana je programska študija za odsek Ormož - Lendava 
(Pince), ni pa še bila usklajena z MVOUP. 

2. Štajerska avtocesta (Ljubljana-Vransko): 
Izbor variante še ni narejen, ni še bilo opravljeno usklajeva- 
nje z drugimi uporabniki prostora. 

Trasa, ki jo občina čuva že od leta 1979, je izdelana v merilu 
1:5000, to je v merilu programskih zasnov. 

3. Divača - Koper: 
Variante so izdelane, Ministrstvo za varstvo okolja in ureja- 
nje prostora se do njih še ni opredelilo. 

4. Podnanos - Selo: 
Priprava dokumentacije je vezana na odločitev pri pred- 
hodnem odseku Razdrto - Podnanos - Vipava. 

5. Povezava Trst - Kozina - Reka: 
Predvidena trasa Kozina - Rupa je v novih razmerah za 
Slovenijo nesprejemljiva. Predlagana trasa Koper - Buzet 
- Reka (Učka) je iz morfoloških in prometnih ozirov ne- 
sprejemljiva. 

6. Avtocesta po Radovljiški ravnini (Vrba - Črnivec): 
Dilema med severno in južno varianto s podvariantno pri 
Podvinu še vedno ostaja. 

7. Avtocesta Bič - državna meja z R Hrvaško: 
Študija presoje priključevanja pri Novem mestu je v zak- 
ljučni fazi (predvidoma končana decembra 1992), nakar bo 
prišlo do usklajevanja z občino. 
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OSNUTEK ZAKONA o pogojih koncesije za modernizacijo ceste na trasi državna 
meja pri Šentilju - Maribor - Celje - Ljubljana - Postojna - državna meja pri Novi 
Gorici z odseki za Koper in državno mejo pri Sežani (mejni prehod Fernetiči) ter 
državno mejo pri Lendavi 

1. člen 

Republika Slovenija s tem zakonom kot koncesijskim aktom 
določa pogoje za podelitev koncesije za modernizacijo ceste 
na trasi državna meja pri šentilju-Maribor-Celje-Ljubljana 
-Postojna-državna meja pri Novi Gorici, z odseki za Koper in 
državno mejo pri Sežani (mejni prehod Fernetiči) ter državno 
mejo pri Lendavi, z zgraditvijo oziroma dograditvijo manjkajo- 
čih avtocestnih odsekov. 

2. člen 

Koncesija za modernizacijo ceste iz prejšnjega člena obsega 
zgraditev manjkajočih avtocestnih odsekov, vključno z objekti 
spremljajoče infrastrukture ter vzdrževanje in izkoriščanje 
modernizirane ceste in se vsebinsko prilagaja izbranemu 
modelu koncesije. 

Manjkajoči avtocestni odseki se gradijo oziroma dograjujejo 
v polnem ali varčnem profilu avtoceste. 

Tehnični elementi cestnih odsekov in spremljajočih objektov, 
ki so predmet koncesijske gradnje, se določajo v tehnični 
dokumentaciji, ki je sestavina osnov za izdelavo ponudb za 
pridobitev koncesije. 

3. člen 

Koncesijo iz prejšnjega člena podeli Republika Slovenija kot 
koncedent domačim ali tujim pravnim ali fizičnim osebam. 

Koncesijo podeli Republika Slovenija na podlagi mednarod- 
nega natečaja kot vabila za vlaganje ponudb, katerih vsebino 
skladno z določbo 13. člena natančneje določi minister za 
promet in zveze v soglasju z ministrom za finance. 

4. člen 

Tehnično dokumentacijo za avtocestne odseke in spremlja- 
jočo infrastrukturo, ki so predmet koncesijske gradnje ter 
upravna dovoljenja za posege v prostor in gradnjo objektov 
pripravi do faze, potrebne za izbrani model koncesije, Repu- 
blika Slovenija in pridobi za ta namen potrebna zemljišča 
pred dogovorjenim pričetkom izvedbenih del. 

Kadar tuja oseba kot koncesionar nastopa v funkciji investi- 
torja, pridobi na zemljišču, potrebnem za zgraditev manjkajo- 
čih avtocestnih odsekov in objektov spremljajoče infrastruka- 
ture, v obsegu kot ga določa koncesijska pogodba, stvarne 
pravice v skladu s posebnim zakonom. 

Varianta: Drugi odstavek se črta. 

5. člen 

Trajanje koncesije iz 2. člena tega zakona ter pogoje in način 
za morebitno spremembo roka se določi s koncesijsko po- 
godbo. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka rok trajanja konce- 
sije ne sme biti daljši od 30 let. 

Varianta: Drugi odstavek se črta. 

S. člen 

V času trajanja koncesije je koncesionar dolžan spoštovati 
zakonodajo Republike Slovenije. 

Nadzor nad izvajanjem koncesije izvršujeta v okviru svojih 

pristojnosti Ministrstvo za finance ter Ministrstvo za promet in 
zveze. 

7. člen 

Pri izbiri izvajalcev je koncesionar dolžan zagotoviti najmanj 
50% udeležbe domačih izvajalcev in zaposliti najmanj 70% 
domače delovne sile v času trajanja koncesije. 

Obveznost iz prejšnjega odstavka se nanaša na izvajalce in 
zaposlene pri gradnji, vzdrževanju in izkoriščanju avtoceste 
ter na delo pri objektih spremljajoče infrastrukture in z izko- 
riščanjem ceste povezane dejavnosti. 

8. člen 

Zgraditev, vzdrževanje in izkoriščanje objektov spremljajoče 
infrastrukture ter z izkoriščanjem avtoceste povezane dejav- 
nosti sme koncesionar oddati v podkoncesijo le s soglasjem 
koncendenta in skladno s pogoji koncesijske pogodbe. 

9. člen 

Za izvedbo podjema lahko koncesionar skupaj z republiko 
Slovenijo ter domačimi pravnimi ali fizičnimi osebami usta- 
novi mešano podjetje. 

Podjetju iz prejšnjega odstavka Republika Slovenija prepusti 
za čas trajanja koncesije v vzdrževanje in izkoriščanje že 
zgrajene avtocestne odseke in objekte spremljajoče infra- 
strukture, s katerimi upravlja. 

Delež Republike Slovenije v ustanovitvenem kapitalu meša- 
nega podjetja se določi s koncesijsko pogodbo v sorazmerju 
vrednosti njenih vloženih sredstev v projektno dokumentacijo 
in odkupe zemljišč za novogradnje ter ocenjene vrednosti že 
predhodno zgrajenih odsekov avtoceste do celotne višine 
investicijskih stroškov za zgraditev avtocestnih odsekov, ki so 
predmet koncesijske gradnje. 

10. člen 

Mešano podjetje iz prejšnjega člena z ustvarjenimi prihodki 
od cestnin in z izkoriščanjem ceste povezanih dejavnosti 
prvenstveno zagotovi sredstva za vzdrževanje in obratovanje 
avtoceste ter pokritje stroškov poslovanja podjetja. 

Način ugotavljanja in razporejanja dobička mešanega 
podjetja se uredi s pogodbo o ustanovitvi tega podjetja 
v odvisnosti od rezultatov poslovanja in pokritja obveznosti iz 
prejšnjega odstavka ter trajanja koncesije. 

11. člen 

Mešanemu podjetju iz 9. člena tega zakona ali drugemu 
podjetju, ustanovljenemu za vzdrževanje in izkoriščanje 
modernizirane ceste v času koncesije, se za del dobička, 
namenjenega povračilu vloženega kapitala koncesionarja, 
priznajo davčne olajšave skladno s posebnim zakonom. 

Varianta: Ta člen se črta. 

• 12. člen 

V primeru, da koncesionar za vzdrževanje in izkoriščanje 
avtoceste ne ustanovi mešanega podjetja z udeležbo Repu- 
blike Slovenije, lahko prevzame v upravljanje avtocesto na 
celotni trasi le proti plačilu odškodnine za izkoriščanje že 
obstoječih odsekov ceste. 

Višina odškodnine se določi s koncesijsko pogodbo. 
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13. člen 

Mednarodni natečaj za vlaganje ponudb za pridobitev konce- 
sije, ki ga razpiše Vlada Republike Slovenije, mora ob upošte- 
vanju pogojev tega zakona vsebovati naslednje: 

- opredelitev predmeta koncesije, 
- pričetek in čas trajanja koncesije; 
- ocenjeno vrednost del graditve manjkajočih avtocestnih 
odsekov, 
- rok zgraditve cestnih odsekov, ki bodo predmet koncesij- 
ske gradnje, 
- obveznost predložitve dokazil o zagotovljenem celotnem 
znesku sredstev potrebnih za financiranje gradbenih stro- 
škov, 
- obveznost ponudnika, da v ponudbi prikaže načrt financi- 
ranja projekta vključno z načinom zavarovanja prevzete 
obveznosti, predvideni način določanja in pobiranja cestnine 
ter opredeli predvideni čas trajanja koncesije, 
- obveznost ponudnika glede izbire izvajalcev in delovne 
sile, 
- opredelitev možnosti ustanovitve mešanega podjetja 
s soudeležbo Republike Slovenije in s tem v zvezi obveznost 
ponudnika, da opredeli višino kapitalskega deleža Republike 
Slovenije v ustanovnem kapitalu podjetja, 
- obveznost spoštovanja zakonodaje Republike Slovenije 
v času trajanja koncesijskega razmerja (faza gradnje, vzdrže- 
vanja in Izkoriščanja avtoceste) s posebnim ozirom na varova- 
nje naravne in kulturne dediščine, 
- navedbo, da bo koncesionarju ob pričetku koncesijskega 
razmerja izročena pripravljena trasa cestnih odsekov z vso 
tehnično dokumentacijo, 
- navedbo možnosti podeljevanja podkoncesij, 
- kriterije za izbor najugodnejše ponudbe z navedbo, da 
bodo imeli prednost pri izbiri ponudniki, ki bodo zagotovili 
možnost zgraditve spremljajoče infrastrukture vključno 
s komunikacijskimi sistemi, 
- navedbo javnih in uradnih glasil v katerih se objavi natečaj 
ter navedbo roka za izvedbo natečaja, ki ne sme biti krajši od 
90 dni od dneva objave, 
- navedbo ministrstva, pri katerem so na razpolago osnove 
za izdelavo ponudbe in druga dokumentacija, 
- način oddaje ponudb, naslov ministrstva, pri katerem se 
ponudbe zbirajo in rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni 
o izidu. * 

14. člen 

O izbiri koncesionarja odloči Vlada Republike Slovenije. 

Koncesijo se lahko podeli enemu ali več Donudnikom za 

\ /. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o modernizaciji 
ceste državna meja pri Šentilju-Maribor-Celje-Ljubljana- 
- Postojna - državna meja pri Novi Gorici (Uradni list RS, št. 
24/92) je v 3. členu naložil Vladi Republike Slovenije, da v roku 
60 dni po njegovi uveljavitvi pripravi poseben koncesijski akt 
oziroma zakon, s katerim bodo določeni pogoji koncesije. 
Predloženi osnutek zakona predstavlja torej izpolnitev te 
obveznosti, vsebinsko pa sledi elementom, določenim v oce- 
njenem členu. 

II. 

Osnutek zakona določa kot predmet koncesije izgradnjo 
manjkajočih avtocestnih odsekov, vključno s spremljajočo 
infrastrukturo. Kot model koncesije pa dopušča tako imeno- 
vano obratovalno ali leasing koncesijo, v odvisnosti od kate- 
rega ureja pravice ter obveznosti izkoriščanja in vzdrževanja 
celotne avtoceste po njeni izgradnji. Pri obratovalni koncesiji 
koncesionar izkorišča in vzdržuje avtocesto do poteka konce- 
sijskega razmerja, ko jo prevzame v upravljanje Republika 

* 

celotno dolžino manjkajočih odsekov avtoceste, če obstaja 
njihovo medsebojno soglasje. 

15. čien 

Vlada Republike Slovenije z izbranim koncesionarjem sklene 
koncesijsko pogodbo, s katero se uredijo zlasti naslednja 
vprašanja: 

- natančna opredelitev območja koncesijske gradnje in že 
zgrajenih cestnih odsekov na trasi avtoceste, 
- odgovornost pogodbenih strank, 
- izročitev koncesijskega območja (tehnična dokumentacija, 
dovoljenja, zemljišče), program dokončanja del, odprtje ceste 
za promet, dodatna dela, potrebne spremembe zaradi nepred- 
vidljivih okoliščin, 
- vzdrževanje in varstvo ter izkoriščanje ceste (eksploatacij- 
ske norme in standardi, prekinitve in omejitve prometa, 
objekti in naprave ceste, zavarovanje ceste), 
- način financiranja projekta (cestninske tarife in pobiranje 
cestnine, drugi prihodki v zvezi z izkoriščanjem ceste, poraba 
sredstev), 
- finančni in strokovni nadzor s strani koncedenta, 
- medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, 
- določbe o morebitni spremembi koncesijske pogodbe, 
- prenehanje koncesijskega razmerja, izročitev zgrajenih 
odsekov ceste in spremljajočih objektov, 
- določbe o reševanju sporov. 

16. člen 
Z iztekom časa, za katerega se sklene koncesijska pogodba, 
preneha koncesijsko razmerje med koncesionarjem in Repu- 
bliko Slovenijo, kot tudi vsa eventuelna podkoncesijska raz- 
merja. 

S prenehanjem koncesijskega razmerja prenaha tudi mešano 
podjetje iz 9. člena tega zakona oziroma drugo podjetje, 
ustanovljeno za izvedbo koncesije, za katerega se opravi 
predpisan postopek likvidacije. Celotno avtocesto prevzame 
v vzdrževanje in izkoriščanje kot dobrino v splošni rabi Repu- 
blika Slovenija. 

17. člen 

Pogoji iz tega zakona za podelitev koncesije za modernizacijo 
ceste se lahko uporabljajo tudi za cestne odseke na drugih 
avtocestnih smereh. 

1S. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

Slovenija. Pri Koncesiji po leasing modelu pa Republika Slo- 
venija prevzame avtocesto v upravljanje, izkoriščanje in vzdr- 
ževanje takoj po njeni zgraditvi, koncesionarju pa vložena 
sredstva vrača v dogovorjeni višini in številu obročnih od- 
plačil. 
Skladno z zgoraj navedenimi temeljnimi rešitvami Republika 

, Slovenija podeli koncesijo zainteresiranemu tujemu ali doma- 
čemu koncesionarju na podlagi mednarodnega natečaja (3. 
člen osnutka zakona). 

Ker je zakon po vsebini zasnovan kot koncesijski akt, določa 
pravice in obveznosti tako Republike Slovenije (kot konce- 
denta) kot koncesionarja. 

Republika Slovenija je v skladu z določbo tretjega odstavka 2. 
člena dolžna zagotoviti vse potrebne strokovne podlage za 
pripravo ponudb zainteresiranih vlagateljev vgradnjo avtoce- 
ste, izbranemu koncesionarju pa predati vso tisto dokumenta- 
cijo, upravna dovoljenja ter zemljišča v trasi avtoceste, ki 
pogojujejo dejanski začetek izvedbenih del na avtocesti (4. 
člen osnutka zakona). 
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Koncesionar je poleg pogojev, določenih s koncesijsko 
pogodbo, dolžan spoštovati zakonodajo Republike Slovenije. 
Za izvedbo s koncesijo prevzetih del bo moral angažirati 
slovenska podjetja oziroma slovensko delovno silo v vnaprej 
določenem minimalnem obsegu - 50 oziroma 70% vseh 
izvedbenih del (7. člen osnutka zakona). Ob soglasju Repu- 
blike Slovenije bo koncesionar lahko oddal gradnjo, vzdrže- 
vanje in izkoriščanje objektov spremljajoče infrastrukture ter 
z izkoriščanjem avtoceste povezane dejavnosti v podkonce- 
sijo (8. člen osnutka zakona). Za realizacijo podjema bo kon- 
cesionar lahko skupaj z domačimi pravnimi ali fizičnimi ose- 
bami in Republiko Slovenijo ustanovil mešano podjetje (9. 
člen osnutka zakona) ali pa ga bo v celoti izvedel sam. 
V slednjem primeru bo lahko prevzel v izkoriščanje že zgra- 
jene odseke avtoceste le proti plačilu ustrezne odškodnine 
(12. člen osnutka zakona). 

Osnutek zakona v 11. členu določa kot spodbujevalen ukrep 
za koncesijski prevzem graditve avtoceste davčne olajšave za 
tisti del dobička podjetja, ki bo namenjen povračilu vloženega 
kapitala. Predlagano olajšavo pri plačilu davka na dobiček naj 
bi uredil poseben zakon. 

V 13. členu osnutka zakona so določeni elementi za izvedbo 
mednarodnega natečaja za pridobitev ponudb za prevzem 
koncesije. Izbor najugodnejšega ponudnika ali ponudnikov 
bo opravila Vlada Republike Slovenije (14. člen osnutka 
zakona), ki bo z njim oziroma njimi sklenila tudi koncesijsko 
pogodbo, katere minimalno vsebino določa že sam zakon (15. 

člen osnutka zakona). Razlog za vključitev te materije v zakon 
je v pogojenosti veljavnosti sklenjene koncesijske pogodbe 
s soglasjem Skupščine Republike Slovenije (drugi odstavek 4. 
člena osnovnega zakona). 

Z iztekom roka koncesije prenehajo vsa koncesijska razmerja, 
vezana neposredno na koncesionarja ali njegove podkoncesi- 
onarje (16. člen osnutka zakona). Taka ureditev zagotavlja 
Republiki Sloveniji, da tedaj prevzame v svoje upravljanje 
avtocesto z vsemi spremljajočimi dejavnostmi, ne glede na 
njihovega dotedanjega izvajalca, vse v skladu z koncesijsko 
pogodbo. 

III. 

Osnutek zakona je zasnovan tako, da določita temeljne 
pogoje, ki jih bo njegov predlagatelj moral po eni strani 
upoštevati pri izvedbi mednarodnega natečaja, po drugi 
strani pa pri sklenitvi koncesijske pogodbe z izbranim ponud- 
nikom. Iz tega razloga so ponuđene rešitve bolj splošne in 
vsebinsko naravnane tako, da po oceni predlagatelja ne 
pomenijo ovire za izbiro kateregakoli znanega modela konce- 
sije. Hkrati pa s svojo kriterialno naravo usmerjajo ravnanje 
predlagatelja v postopku izvedbe mednarodnega natečaja in 
izbora koncesionarja tako, da so tudi ustrezno varovani inte- 
resi Republike Slovenije. Zato je s 17. členom osnutka zakona 
predvidena možnost, da se obravnavni zakon po njegovem 
sprejetju uporabi tudi za podelitev koncesije za graditev dru- 
gih avtocest v Republiki Sloveniji, če bi bil za to izkazan 
interes tujih ali domačih vlagateljev. 
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VPRAŠANJA POSLANCEV 
/ 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR M 3. 

Odgovori na vprašanja vezana na problematiko 
slovenskih železarn 

Dr. STANKO BUSER, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, 
je na 43. seji tega zbora, ki je bila 29. 7.1992, postavil nova 
vprašanja v zvezi s problematiko v Slovenskih železarnah, 
d.o.o. In sicer: 

1. Zakaj je sedanja Vlada Republike Slovenije sprejela vse 
legalne In poslovne aspekte iskanja prodajne ponudbe za 
Slovenske železarne, d.o.o. s strani g. Ocvirka pred 15. 
majem, če on za to ni imel avtorizacije? 
2. Zakaj je Vlada Republike Slovenije v svojem odgovoru 
prikrila, da ni ponudnik za prodajo železarn Intek Consul- 
ting, pač pa tuja kapitalska družba? 
3. Podpredsednik Vlade Republike Slovenije g. Rigelnik je 
novinarjem izjavil, da Ima Vlada Republike Slovenije 
ponudbo za odkup železarn. G. Pezelj, vladni predstavnik za 
tisk, je komentiral to izjavo s »to seveda ni slabo«. Temu je 
sledil upor bivšega direktorja Slovenskih železarn, d.o.o. 
vladini metodi pridobivanja prodajne ponudbe, nakar je 
Vlada Republike Slovenije razpisala javno licitacijo prodaje 
železarn. Kako razlagata Vlada Republike Slovenije in g. 
Rigelnik v luči svoje proglašene »ekspertnostl« te poslovne 
In pravne potrebe? 
4. Ali je imel g. Ocvirk avtorizacljo g. Rigelnika za iskanje 
prodajne ponudbe za Slovenske železarne, d.o.o. po 15. 
maju? 
5. Kdo je posredoval ponudniku, to je tuji kapitalski družbi, 
zaupne poslovne in finančne podatke Slovenskih železarn, , 
d.o.o.? Ali je to posredovanje imelo avtorizacljo g. Rigel- 
nika? 
6. Zakaj je Vlada republike Slovenije v svojem odgovoru na 
moje vprašanje zanikala, da so bili zaupni poslovni in 
finančni podatki Slovenskih železarn, d.o.o. posredovani 
ponudniku? 
7. Zakaj je Vlada Republike Slovenije razpisala tako kratek 
llcitacijski rok, da ta časovno izključuje udeležbo na llcitaclj- 
ski večini dolgoletnih poslovodnih partnerjev Slovenskih 
železarn, d.o.o., ki bo po vsej verjetnosti lahko ponudil 
kvalitetne ponudbe za manjšinsko kapitalsko participacijo? 
Kako je ta poteza v skladu s proglašeno »gospodarsko 
ekspertnostjo« Vlade Republike Slovenije in kako Vlada 
Republike In posebno še podpredsednik Vlade Republike 
Slovenije g. Rigelnik razlaga, da s takimi poslovnimi 
postopki zares zastopa najboljše interese lastnikov, ki so 
vsi Slovenci in Slovenke? 
8. Ali Vlada Republike Slovenije z razpisom kratkega eno- 
mesečnega licitacijskega roka nenadoma daje prednost že 
obstoječemu ponudniku za večinski odkup železarn, ker je • 
ta že predčasno prejel zaupne podatke o železarnah In je 
imel več mesecev časa, da je pripravil ponudbo?« 
Na vprašanje poslanca prof. dr. Stanka Buserja odgovarjamo 
naslednje: 

Ad. 1. 

Vlada Republike Slovenije ni sprejela nobenih legalnih aspek- 

n^»Ho in?i? p0njdo; niti P°slovnih ampak zgolj informativne glede interesa za Slovenske železarne, d.o.o. 

Ad 2. 

Vlada Republika Slovenije ni bila niti seznanjene z vsemi 
naslovi in z vsemi partnerji, ko so se eventualno za Slovenske 
železarne, d o.o., zanimali, niti ni nihče zahteval takšnega 
poročila za Vlado Republike Slovenije. 

G. mag. Herman Rigelnik ni definiral kakšne vrste je bila 
ponudba, ni je niti videl, imel je zgolj informacijo, da je 
ponudba in da je interes tujega kapitala za Slovenske žele- 
zarne, d.o.o., kar je dobro! in da je potrebno začeti intenzivno 
delati na možnosti pridobivanja tujega kapitala v konceptu 
sanacije Slovenskih železarn, d.o.o. 

Ad 4. 

Po 15. maju 1992 g. Ocvirk s strani Vlade Republike Slovenije 
ni imel nobenih zadolžitev razen, da je bil imenovan v Upravni 
odbor Slovenskih železarn, d.o.o. 

Ad 5. in Ad 6. 

Vlada Republike Slovenije in posredovala nobenih zaupnih 
podatkov tuji finančni družbi, niti niso bili v Vladi Republike 
Slovenije ob prevzemu poslov evidentirani nobeni zaupni 
podatki o Slovenskih železarnah, d.o.o., ki se vodijo v skladu 
s pravilnikom o zaupni dokumentaciji. 

Ad 7. 

Zato, ker je takoj spoznala, da na sanaciji Slovenskih žele- 
zarn, d.o.o. ni bilo narejeno ničesar in da je treba ukrepati 
urgentno, kajti drugače se bo proizvodnja v Slovenskih žele- 
zarnah, d.o.o. ustavila, s čimer je ogroženo tudi 10.000 zapo- 
slenih v Slovenskih železarnah, d.o.o. ■ 

Ad 8. 

Vodstvo Slovenskih železarn, d.o.o. je imelo že 2 leti čas za 
družbeno in ekonomsko verifikacijo Slovenskih železarn, 
d.o.o. s tujim kapitalom ali brez njega. Bili so nekateri razgo- 
vori s tujimi partnerji v posameznih železarnah o kapitalskem 
sodelovanju. Na Holdingu Slovenskih železarn strateško na 
tem področju ni bilo narejeno nič vsebinskega. Prednost pa 
imajo tisti, ki se že dalj časa zanimajo za Slovenske železarne, 
d.o.o., ker jih tehnološko in ekonomsko poznajo. Zato je krog 
zainteresiranih poznan in zelo ozek, če izvzamemo firme 
bivše Jugoslavije. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za industrijo in gradbeništvo. 

Je naklon ceste na tim. »Babi« ustrezen ali ne?! 

VANE GOŠNIK, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je na 
seji tega zbora, 22. 4.1992, vprašal pristojne v Vladi Repu- 
blike Slovenije: 

1. Ali je tudi po mnenju Vlade Republike Slovenije naklon 
cestišča na viadutku »Baba« na Trojanah nepravilen? 

2. Kdo je bil odgovoren projektant za to investicijo? 

3. Kako bo Vlada Republike Slovenije reagirala ob nesre- 
čah, ki bodo nesporno posledica tega zanimivega naklona 
cestišča? 

Odgovor Vlade Republike Slovenije: 

Cilj rekonstrukcije 8 km dolgega odseka magistralne ceste št. 
10 od Podmilja do Zajasovnika je izenačiti operativne hitrosti 
na tem odseku z operativnimi hitrostmi na sosednjih odsekih. 
Na obravnavanem odseku je sedaj operativna hitrost manjša 
od 39 km/h, medtem ko je na odseku Želodnik-Blagovica 50 
do 59 km/h, na odseku Blagovica-šentožbolt 40 do 49 km/h, 
na odsekit Zajasovnik-Vransko 50 do 59 km/h in na odseku 
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Vransko-Zalec 40 do 49 km/h. Ta cilj naj bi dosegli z že 
izvedeno rekonstrukcijo krivine »Babe« in z dograditvijo 
pasov za počasni - tovorni promet preko Trojan v dolžini 6,6 
km. Ker bodo morala tovorna vozila obvezno voziti po pasovih 
za počasni promet, se bo operativna hitrost osebnih vozil 
bistveno povečala. Sam prometni režim bo ostal enak režimu 
za dvopasovne ceste, namenjene mešanemu prometu, in 
z nivojskimi priključki dovoznih cest do naselij in posameznih 
hiš. 

Skladno s tako postavljenim ciljem, to je zaradi kontinuitete 
v vodenju trase magistralne ceste zagotoviti preko »Babe« in 
Trojan enako računsko hitrost kot na sosednjih cestni odse- 
kih, se k izdelavi idejnega projekta pristopilo v letu 1978. 
Idejni projekt je bil petkrat revidiran in na podlagi usklajenega 
projekta po revizijah je bila izdelana projektna naloga za 
izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Tudi 
ta projekt je bil pred njegovo končno potrditvijo petkrat revidi- 
ran in usklajen. 

Vsi elementi rekonstruirane »Babe« so v skladu s pravilnikom 
o temeljnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javne ceste in 
njihovi elementi zunaj naselja s stališča prometne varnosti. Ta 
je po svojih določbah enakovreden evropskim predpisom in 
standardom. Tudi horizontalno vodenje trase (sosledje krivin) 
je skladno s predpisi in standardi oziroma je v njihovih 
dopustnih mejah. 

Pri rekonstrukciji obravnavanega odseka magistralne ceste 
št. 10 je bilo nadalje treba upoštevati tudi ohranitev navezave 
na cesto proti Zajasovniku in naprej v smeri Motnika. Proble- 
matična je bila tudi regulacija hudourniškega potoka Bolska, 
katerega bi morali ob drugačnem vodenju trase (v varianti 
kontrakrivine) dvakrat prečkati (to bi znatno povečalo obseg 
zemeljskih del v geološko izredno zahtevnem terenu in zahte- 
valo izgradnjo sidrirane pilotne stene; ta varianta je bila zavr- 
njena kot ekonomsko neupravičena). 

Projekt rekonstrukcije na cestnem odseku »Baba« je bil torej 
izdelan za računsko hitrost 60 km/h, z minimalnim horizontal- 
nih radijem 190 m, minimalnim radijem vertikalne zaokrožitve 
7500 m, maksimalnim prečnim sklonom 4,4% ter maksimal- 
nim vzdolžnim sklonom 6,1%. 

Gledano iz štajerske smeri se prva predhodnica začne 
v 632,977 m od začetka rekonstruirane trase »Babe«. Tu je 
prečni sklon 0%, ker je pred to točko vijačenje. Predhodnica 
se konča v 718,494 m in s prečnim sklonom 4,4%. V tej točki 
se trasa ceste nadaljuje s krožnim lokom radija 190 m in 
kontanktnim prečnim sklonom 4,4%. Krožni lok se konča 
v 1.015,399 m, kjer je hkrati začetek druge predhodnice. Ta se 
konča v 1.076,051 m, prečni sklon pa se do te točke postopno 
znižuje na 2,5%. Sledi prema z enim prečnim sklonom. 

Glede na izrecno vprašanje v zvezi s primernostjo naklona 
cestišča na viaduktu »Baba« Vlada Republike Slovenije ugo- 
tavlja, da so ti v skladu z že omenjenim pravilnikom o temelj- 
nih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javne ceste in njihovi 
elementi zunaj naselja s stališča prometne varnosti. Grafikon 
št. 2 iz tega pravilnika, ki določa obravnavane vrednosti 
v medsebojni odvisnosti računske hitrosti in polmerov krivin, 
je priložen. 

K povedanemu je treba še opozoriti na veliko število tovornih 
vozil, ki vozijo po pasu za počasni promet z mnogo nižjimi 
hitrostmi od računske. Zaradi nizkih hitrosti teh vozil bi lahko 
prišlo ob drugačnem, to je večjem naklonu (ki bi osebnim 
vozilom omogočal večjo hitrost), do drsenja tovornih vozil 
proti notranjemu robu krivine oziroma do njihovega prehoda 
na drug vozni pas. 

Uporabnike ceste opozarja na omejitev hitrosti lastnostmi 
cestne projektno določena signalizacija, ki so jo v skladu 
z veljavnimi predpisi dolžni upoštevati. Ob tem naj dodamo, 
da osebna vozila, ki imajo nižje težišče od tovornih vozil, 
v krivini ob normalnih voznih razmerah varno peljejo tudi 
hitreje od računske hitrosti. To potrjuje kontrola hitrosti 
z laserskim radarjem, opravljena 8. 8. 1992 med 8. in 13. uro, 

ki je pokazala, da je v krivini prekoračilo hitrost 88 vozil, od 
katerih je 

- 57 vozil vozilo s hitrostjo 80 do 90 km na uro, 
- 18 vozil s hitrostjo 90 do 100 km na uro, 
- 10 vozil s hitrostjo 100 do 110 km na uro in 
- 3 vozila celo s hitrostjo preko 110 km na uro. 

Vzrok omenjenim priporočitvam dopustne hitrosti je gotovo 
tudi občutek velike širine vozišča na že rekonstruiranem 
odseku »Babe«. Z dograditvijo pasov za počasni promet 
v celotni dolžini preko Trojan pričakujemo, da bo ta subjek- 
tivni vzrok v celoti odpravljen. 

Projekt je izdelal Projektni atelje iz Ljubljane; odgovorni pro- 
jektant je bil Janez šenfc, dipl. ing. gradbeništva. 

Po podatkih, ki jih je posredovalo Ministrstvo za notranje 
zadeve, sta bili s strani pristojne policijske postaje od odprtja 
»Babe« pa do 09.09.1992 obravnavani dve prometni nezgodi. 
Vzrok obeh je bila sprememba prometnega pasu iz subjektiv- 
nega vzroka - voznik je zaspal. 

Vozniki, ki vozijo po odseku »Baba« v skladu s postavljeno 
cesto-prometno signalizacijo, niso v nevarnosti zaradi tehnič- 
nih lastnosti vozišča oziroma elementov ceste. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za promet In zveze 
C 
'OPOMBA: Prilogi: Podolžni profil odseka ceste Zajasovnik 
-Podmilj z elementi ceste In Grafikon o soodvisnosti med 
polmerom krivine, prečnim nagibom vozišča in računsko 
hitrostjo sta na voljo v strokovni službi Družbenopolitičnega 
zbora 

Sodnemu razpletu Krambergerjevemu atenta- 
torju ob rob 

JANKO HALB, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je na 
42. seji tega zbora, postavil naslednje vprašanje: 

»Domišljija Slovencev je neskončna in okrog atentata na 
gospoda Ivana Krambergerja krožijo različna sumničenja, 
različna stališča in tudi ugibanja. Moje konkretno vprašanje 
je naslednje. Po izjavah policije je osumljen storilec tega 
atentata zdaj P. J., P. R. po uradni verziji, po novinarski 
verziji je Peter Rotar, zaprt. Zanima me, kdaj poteče zakoniti 
rok o vložitvi obtožnice zoper osumljenca. Namreč upravi- 
čeno se slovenska javnost sprašuje, kaj se čaka z obtož- 
nico, če vemo, da je po takojšnjih Izjavah gospoda ministra 
za notranje zadeve osumljenec priznal dejanje. Upam, da je 
preiskovalni postopek potekal na zakonit način in tudi 
v predvidenem postopku In da je zdaj enostavno neko čaka- 
nje in ne vem na kaj. 

Glede na to, da sem član Komisije za nadzor nad zakoni- 
tostjo dela službe državne varnosti oziroma po novem VIS- 
a, smo tudi tam dali poslansko pobudo, da se razjasnijo 
okoliščine, motivi in pa zaznanja, ki jih je VIS imel ob tem 
atentatu. Glede na to, da konkretnega odgovora nismo 
dobili, zato na ta način javno sprašujem tako Ministrstvo za 
pravosodje in upravo kot tudi Ministrstvo za notranje 
zadeve, v čigavih rokah je sedaj osumljenec. Ali je v rokah 
pravosodnih organov in kako se bo postopalo in kdaj bomo 
dobili kakšno informacijo?« 

Na postavljeno poslansko vprašanje, daje Ministrstvo za pra- 
vosodje in upravo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje 
zadeve naslednji odgovor: 

Pokojni Ivan Kramberger je imel predvolilno zborovanje 
v Jurovskem dolu napovedano dne 7. 6. 1992 ob 18. uri, 
prispel pa je ob 18.05 uri. 
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Strel so poslušalci zborovanja zaslišali okoli 18.40 ure, ob 
18.45 uri pa je neznani moški telefoniral na Policijsko postajo 
Lenart, da je bil Kramberger ustreljen. Na policijski postaji je 
bilo pet policistov, ki so takoj odšli na kraj umora. Namestnik 
komandirja policijske postaje je ob 18.55 uri obvestil stalno 
službo Uprave za notranje zadeve Maribor s kraja umora in ob 
19.25 uri so na kraj prišli kriminalisti Uprave za notranje 
zadeve Maribor, policisti, delavci varnostno informativne 
službe in nato še dodatna skupina kriminalistov. 

Preiskovalni sodnik Temeljnega sodišča v Mariboru je bil 
o tem dejanju obveščen istega dne ob 19.30 uri. Ogled jo 
opravil istega dne v času od 20.30 ure do 01.00 ure nasled- 
njega dne. Ogledu je prisostvoval tudi namestnik Temeljnega 
javnega tožilca v Mariboru. Pri ogledu je bilo ugotovljeno, da 
je strel prišel iz hiše Jurovski dol 4 ali Jurovski dol 11. Ob 
20.40 uri je bil izsleden Peter Rotar, s katerim so začeli 
razgovor kriminalisti Uprave za notranje zadeve Maribor. 

Peter Rotar je dejanje priznal ob 04.00 uri dne 8. 4. 1992 in ob 
7. uri istega dne je bil pripeljan preiskovalnemu sodniku 
Temeljnega sodišča v Mariboru. Preiskovalnemu sodniku so 
delavci Uprave za notranje zadeve Maribor izročili tudi poro- 
čilo o prijetju in privedbi osumljenca. Preiskovalni sodnik je 
še istega dne osumljenca zaslišal in zoper njega odredil 
pripor. Delavci Uprave za notranje zadeve Maribor so 
naknadno poslali na Temeljno javno tožilstvo v Mariboru še 
nekaj strokovnih mnenj in uradnih zaznamkov, zadnji zahte- 
vek so od preiskovalnega sodnika dobili 12. 6. 1992, na 
katerega so delavci Policijske postaje Lenart takoj odgovorili. 

S tem je bila zadeva za delavce Uprave za notranje zadeve 
Maribor končana. Tudi druge enote uprave kriminalistične 
službe in policijske postaje po tem datumu niso več pošiljale 
nobenih materialov na temeljno javno tožilstvo ali preiskoval- 
nemu sodniku. 

Na podlagi ovadbe Uprave za notranje zadeve Maribor je 
Temeljni javni tožilec v Mariboru dne 10. 6. 1992 zoper Petra 
Rotarja podal zahtevo za preiskavo. Preiskovalni sodnik je po 
tej zahtevi dne 11.6. 1992 zaslišal osumljenca in istega dne 
zoper njega izdal sklep o preiskavi. Preiskavo zoper Petra 
Rotarja je preiskovalni sodnik končal 22. 7. 1992. 

Po končani preiskavi je javni tožilec 31. 7. 1992 vložil zoper 
Petra Rotarja obtožnico zaradi kaznivega dejanja umora po 
prvem odstavku 46. člena kazenskega zakona Republike Slo- 
venije. Ta obtožnica je postala pravnomočna dne 10. 8. 1992. 
O poteku glavne obravnave, ki je bila opravljena po tej obtož- 
nici v času od 24. 8. do 28. 8. 1992 in o sodbi, ki jo je v tej 
zadevi izdalo Temeljno sodišče v Mariboru, kot tudi o ugotovi- 
tvah sodišča v zvezi z okoliščinami in motivi umora Ivana 
Krambergerja, je bila javnost v Sloveniji obveščena po sred- 
stvih javnega obveščanja. 

Navedena kronologija dogodkov in ukrepov organov za notra- 
nje zadeve ter pravosodnih organov kaže, da so vsi organi 
ukrepali zelo ažurno in v zakonitih rokih. Po določbi 195. 
člena zakona o kazenskem postopku morajo namreč organi 
za notranje zadeve, osebo, ki ji odvzamejo prostost brez 
odlašanja pripeljati preiskovalnemu sodniku. Če privedba ni 
bila opravljena v 24 urah, morajo organi za notranje zadeve 
obrazložiti zamudo. Javni tožilec pa mora v 48 urah, ko je bil 
obveščen o odreditvi pripora, vložiti zahtevo za preiskavo, 
sicer mora preiskovalni sodnik priprto osebo izpustiti na 
prostost. Med preiskavo lahko traja pripor največ 6 mesecev. 
Če v tem roku ni vložena obtožnica, se mora priprti obdolže- 
nec izpustiti na prostost. 

V zvezi z navedbo v poslanskem vprašanju, da se »slovenska 
javnost upravičeno sprašuje, kaj se čaka z obtožnico, če 
vemo, da je po takojšnjih izjavah gospoda ministra za notra- 
nje zadeve osumljenec priznal dejanje«, je potrebno pojasniti, 
da po določbah zakona o kazenskem postopku priznanje 
osumljenca dano organu za notranje zadeve ne predstavlja 
dokaza, na katerega bi se lahko oprla sodba in da tudi prizna- 
nje, ki ga obdolženec da preiskovalnemu sodniku in na glavni 
obravnavi, ne odvezuje sodišča dolžnosti, da zbere oziroma 

izvede tudi druge dokaze. Na podlagi ovadbe organa za notra- 
nje zadeve lahko javni tožilec zahteva preiskavo zoper osum- 
ljenca, ali pa vloži takoj obtožnico. Če gre za kaznivo dejanje, 
za katero je predpisana kazen zapora nad 5 let, lahko javni 
tožilec vloži neposredno obtožnico (brez predhodne prei- 
skave) le s soglasjem preiskovalnega sodnika. Čeprav torej po 
samem zakonu ni izključena možnost vložitve neposredne 
obtožnice tudi ko gre za kaznivo dejanje umora, pa je 
potrebno poudariti, da se v praksi glede tega kaznivega deja- 
nja nikoli ne vlaga neposredna obtožnica. Pri tem kaznivem 
dejanju je namreč potrebno zbrati številne dokaze, ki se 
nanašajo ne samo na storjeno kaznivo dejanje, temveč tudi na 
osebnost storilca, praviloma pa se odreja tudi psihiatrični 
pregled obdolženca. Bilo bi neracionalno in neekonomično 
da bi se ti dokazi zbirali šele na glavni obravnavi. 

O tem, ali je celotni preiskovalni postopek v konkretni kazen- 
ski zadevi potekal zakonito in ali je bilo dejansko stanje 
v zvezi z umorom Ivana Krambergerja pravilno in popolnoma 
ugotovljeno, pa je pristojno ocenjevati samo sodišče 
v postopku o rednih in izrednih pravnih sredstvih. 

O koncesijah za domžalska vrtca 

SONJA LOKAR, poslanka v Družbenopolitičnem zboru, je 9. 
septembra letos, zaprosila pristojni ministrstvi, da ji pojasni 
naslednja pravno nejasna vprašanja: 

1. Ali občina kot ustanovitelj javnih vrtcev lahko - brez 
soglasja staršev in zaposlenih - sprejme akt o prenehanju 
vrtca ali enote vrtca kot javnega zavoda, če je razviden 
interes večine ali pomembnega dela staršev, da obdržijo 
otroke v obstoječem vrtcu in če so v občinskem proračunu 
zagotovljena sredstva za njegovo normalno obratovanje? 

2. Ali mora dati na ukinitev vrtca kot javnega zavoda 
soglasje republiški upravni organ pristojen za zdravstvo, 
družino In socialno varstvo, saj je z zakonom predpisano, da 
je takšno soglasje potrebno pri odločanju o razmestitvi 
izvajanja programov predšolske vzgoje? 

3. Ali je mogoče in po kakšnem postopku je mogoče dodeliti 
koncesijo za javni vrtec, še preden je bil sprejet poseben 
zakon, ki bo opredelil, kaj je javna služba na področju 
predšolske vzgoje in priprave na osnovno šolo ter še pre- 
den je bil sprejet novi nacionalni program vzgoje in izobra- 
ževanja, ki bo tudi podlaga za mrežo vzgojnoizobraževalnih 
zavodov? 

4. Ali je javni natečaj za koncesije za javne vrtce v Domža- 
lah vseboval vse potrebne razpisne elemente zlasti pro- 
gramske zahteve In iz katerih bi bilo razvidno kaj bi vsebin- 
sko novega s programi koncesionarjev lahko pridobili upo- 
rabniki morebitnih koncesijskih vrtcev? 

5. Ali ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo 
sodi, da je bil dosednajl postopek dodeljevanja koncesij za 
vrtce v Domžalah korekten in pravno neoporečen in bi 
v primeru, da občinska oblast v Domžalah zaprosi za 
potrebno soglasje za dodelitev koncesij, tako soglasje iz- 
dalo? 

Ministrstvi, za zdravstvo, družino in socialno varstvo in za 
šolstvo in šport sta odgovorili: 

1. Pogoje za ustanovitev ali za prenehanje zavoda določa 
zakon o zavodih in zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja; ustanovitelj lahko sprejme akt o pre- 
nehanju zavoda, če so prenehale potrebe oz. pogoji za oprav- 
ljanje dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen (54. člen 
2.02). 
Organizacija zavoda (po enotah) ureja statut zavoda, h kate- 
remu daje soglasje ustanovitelj. Enoto je mogoče ukiniti 
s spremembo statuta ob upoštevanju pogoja, ki ga zakon 
predvideva za sprejem akta o prenehanju zavoda. 

poročevalec 57 



Starši in zaposleni imajo možnost zastopati svoje interese 
v javnem zavodu preko svojih predstavnikov v svetu zavoda in 
preko sveta staršev oziroma vzgojiteljskega zbora. 

2. Republiški upravni organ pristojen za družino in socialno 
varstvo daje soglasje k ustanovitvi javnega zavoda, kadar sta 
ustanovitelj občina oziroma mesto. Zakon ne predpisuje 
izrecno soglasja republiškega upravnega organa k aktu usta- 
novitelja javnega zavoda o prenehanju zavoda. Ker pa sta 
ustanovitev in prenehanje javnega zavoda tesno povezani 
z izvajanjem javne službe, ki jo v javnem interesu trajno in 
nemoteno zagotavljajo republika, občina ali mesto, je k ukini- 
tvi javnega zavoda, katerega ustanovitelj je občina ali mesto, 
tudi potrebno soglasje pristojnega republiškega upravnega 
organa. 

3. Dokler ne bo v posebnem zakonu določena javna služba 
na področju predšolske vzgoje in priprave na šolo, določa 
javno službo na tem področju 54. člen Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja. Zato ni razloga, da se 
ne bi mogla še pred sprejemom novega zakona dodeliti kon- 
cesija za opravljanje te dejavnosti. 

4. Glede poteka natečaja za dodelitev koncesije za javne 
vrtce v Domžalah Ministrstvo za zdravstvo, družino in soci- 
alno varstvo nima podatkov, saj natečaj ne sodi v njegovo 
pristojnost. 

5. Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo ni 
prejelo vloge občine Domžale za izdajo soglasja pri dodelitvi 
koncesij, zato ne more soditi o korektnosti postopka, še manj 
pa o tem ali bo soglasje izdalo ali ne. 

O kršitvi zakona o modernizaciji ceste Šentilj 
-Nova Gorica 

Dr. LUDVIK TOPLAK, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, 
JANEZ LUKAČ, poslanec v Zboru občin In ANTON HORVAT, 
poslanec v Zboru združenega dela, so postavili naslednja 
vprašanja 

»Skladno s 3. členom Zakona o spremembah In dopolnitvah 
zakona o modernizaciji ceste državna meja pri Šentilju—Ma- 
rlbor-Cel|e-L|ubljana—Postojna—državna meja pri Novi 
Gorici (Ur. I. RS it. 24, dne 22/5-1992) |e Vlada Republike 
Slovenije dolžna, da v roku 60 dni po uveljavitvi tega zakona 
pripravi poseben koncesijski akt (zakon o pogojih konce- 
sije) ter v nadaljnjem roku 30 dni razpiše javni, mednarodni 
natečaj za izgradnjo cest. Ugotavljamo, da je zakonski rok, 
v katerem Je Vlada Republike Slovenije bila dolžna pripraviti 
poseben koncesijski akt, že potekel. 

Glede na zgoraj navedeno želimo odgovor Vlade Republike 
Slovenije na naslednja poslanska vprašanja: 
1. Kdo v Vladi Republike Slovenije je osebno odgovoren in 
kake konsekvence namerava povzeti predsednik Vlade 
Republike Slovenije glede na kršitev zakona. 

2. Kaj je z informacijo v Italijanskih časnikih, da bodo Itali- 
jani gradili avtomobilske ceste brez mednarodnega javnega 
natečaja: 

a) kdo In kdaj od kompetentnih resorjev v Vladi Republike 
Slovenije je sodeloval pri teh razgovorih: 

b) kaj je bil predmet in rezultat dogovorov; 

c) zakaj se po sprejetju zgoraj navedenega zakona in mimo 
sprejetega zakona Vlada Republike Slovenije oziroma vladi 
odgovorne službe dogovarjajo z vnaprej določenimi italijan- 
skimi firmami. 

Glede na vse zgoraj navedeno predlagamo: 

1. da Vlada odgovori na gornje vprašanje še tekom te seje: 

2. da Vlada pripravi potrebno Informacijo za razpravo na 
zborih; 

3. da se uvrstijo oziroma razširijo dnevni redi zasedanj vseh 
treh zborov prve 
naslednje seje z vprašanjem uresničevanja zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o modernizaciji ceste 
državna meja pri Šentilju-Marlbor-Celje-LJublJana-Po- 
stojna-državna meja pri Novi Gorici.« 

Prejeli so naslednje odgovore: 

1. Vlada Republike Slovenije je na vsebinsko podobna vpra- 
šanja že dala delna pojasnila v svojih odgovorih g. Marjanu 
Dvorniku, poslancu Zbora občin Skupščine Republike Slove- 
nije, ki jih je zahteval v zvezi z gradnjo slovenskih avtocest in 
domnevne oddaje koncesije firmi Adria za gradnjo avtoceste 
meja z Republiko Italijo-Maribor (oktobra 1991, marca 1992 
in avgusta 1992). Zato jih v nadaljevanju povzema in hkrati 
dopolnjuje v tistem delu, ko to zahtevajo predhodno nave- 
dena poslanska vprašanja. 
Priprava zakona o pogojih koncesije je bila naložena Ministr- 
stvu za promet in zveze, ki ga vodi g. Marjan Krajne, minister 
za promet in zveze. To ministrstvo je delovni osnutek pred- 
loga za izdajo zakona z osnutkom zakona pripravilo v začetku 
avgusta 1992 in ga zaradi zahtevnosti in kompleksnosti mate- 
rije v prvi fazi dalo v strokovno presojo zunanjim strokovnja- 
kom s tega pravnega področja. Že v tej začetni fazi delovnega 
usklajevanja gradiva je bilo odprto pomembno vprašanje, ki 
se je glasilo: ali s tem zakonom zagotoviti pravno podlago za 
koncesijsko oddajo modernizacije katere koli ceste ali pa se 
omejiti samo na cesto Šentilj-Nova Gorica. Zaradi različnih 
stališč se je ministrstvo odločilo za drugo rešitev, h kateri ga 
je zavezovala določba 3. člena zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o modernizaciji ceste Šentilj-Nova 
Gorica. Vzporedno s temi aktivnostmi je bil konec avgusta 
začet postopek medresorskega usklajevanja omenjenega gra- 
diva, za katero je značilno, da je odprl vrsto vprašanj ekono- 
mičnosti projekta v odvisnosti od možnih načinov njegovega 
financiranja. Tako je večina resorjev zahtevala, da se pred- 
hodno izdelajo primerjalna ekonomska analiza in druge 
potrebne strokovne podlage za presojo, ali so in kakšne so 
prednosti podelitve koncesije za celoten projekt v primerjavi 
z njegovim kombiniranim financiranjem z lastnimi sredstvi in 
najetjem finančnih posojil pri mednarodnih in drugih bančnih 
institucijah ali pridobitvijo blagovnih posojil. Ob vsej upravi- 
čenosti teh zahtev je ministrstvo zavzelo stališče, da se po 
svoji vsebini nanašajo na osnovni zakon, v obrazložitvi kate- 
rega so bile po dosedanjih spoznanjih ministrstva dane zelo 
optimistične napovedi o rentabilnosti celotnega projekta in 
»koncesionarskih« interesih. To je bil tudi eden glavnih razlo- 
gov, da je o predlogu osnovnega zakona Vlada Republike 
Slovenije dala negativno mnenje in posebej opozorila na 
nujnost predhodne razjasnitve vrste vsebinskih vprašanj. 
Hkrati pa je ministrstvo opozorilo tudi na omejitve za izdelavo 
kakovostne primerjalne ekonomske analize v pogojih, ko ni 
moč realno presoditi sposobnosti samofinanciranja obravna- 
vanega projekta, možnosti pridobitve tujih posojil, posledic za 
razvoj zaradi dolgega roka uresničitve projekta in ne nazadnje 
zaradi nerazpoložljivosti konkretnih, obvezujočih ponudb 
zainteresiranih koncesionarjev, ki naj bi jih pridobili šele 
z mednarodnim natečajem. Zato je ministrstvo k danim pri- 
pombam zaključilo, da bo osnovno merilo za presojo bonitete 
prejetih ponudb na podlagi mednarodnega natečaja napoved 
iz osnovnega zakona, po kateri naj bi koncesionar zagotovil 
vsa potrebna sredstva za kritje gradbenih stroškov manjkajo- 
čih odsekov modernizirane ceste kot tudi za izvedbo vseh 
pripravljalnih del. Slednje s povrnitvijo gradbenih stroškov že 
moderniziranih odsekov ceste, kar hkrati pomeni, da obravna- 
vana naložba ne bi bremenila sredstev republiškega prora- 
čuna. 
Delovni osnutek zakona o koncesiji je bil ob upoštevanju 
navedenih omejitev medresorsko usklajen in dan v obravnavo 
pristojnim odborom Vlade Republike Slovenije 25. 9. 1992. 
Vlada zato predvideva, da bo predlog za izdajo zakona o kon- 
cesiji z osnutkom zakona oblikovala v tem mesecu in tako 
izpolnila rok, ki ga je napovedala v odgovoru na vprašanje 
poslanca g. Marjana Dvornika iz avgusta 1992. 
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Vlada Republike Slovenije se strinja z ugotovitvijo poslancev, 
da je rokovno kršena določba osnovnega zakona. Vendar pa 
ob tem meni, da je treba objektivno presoditi materijo zakon- 
skega urejanja, katere bolj ali manj tehtna strokovna presoja 
bo imela trajne posledice na prihodnji razvoj slovenskih cest. 

2. K vprašanjem, ki se nanašajo na oddajo gradbenih del 
italijanskim firmam brez mednarodnega javnega natečaja, 
Vlada Republike Slovenije pojasnjuje: 

Republika Slovenije gradi avtocestni odsek Razdrto - Čebu- 
lovica s pomočjo finančnega posojila Evropske investicijske 
banke, ki v celoti pokriva gradbene stroške same avtoceste. Ni 
pa v njem upoštevano financiranje dveh premostitvenih 
objektov v trasi tega avtocestnega odseka, ki sta bila izvzeta iz 
celotnega projekta zaradi možnosti uporabe ugodnega itali- 
janskega blagovnega posojila v višini 18 mlrd ITL. V ta namen 
je tedanja Republiška uprava za ceste 31. 10. 1990 podpisala 
z mešano družbo Adria iz Trsta pogodbo o gradnji obeh 
cestnih objektov. V skladu s finančnimi pogoji, po katerih se 
mora italijansko izvozno posojilo trošiti oziroma izplačevati 
v tej državi, je bila preko Adrie opravljena licitacijska oddaja 
del v Italiji (vpetost firme Adrie v italijanski interes za finančno 
pomoč pri graditvi osimskih cest je bila podrobneje pojas- 
njena v odgovoru na dodatna poslanska vprašanja g. Marjana 
Dvornika iz marca 1992). Neposredni investitor, tedanja Repu- 
bliška uprava za ceste, je izlicitirano vrednost del sprejela šele 
po preveritvi njene neto sedanje vrednosti na podlagi posojil- 
nih pogojev in primerjavi te vrednosti z vrednostjo podobnih 
objektov pri nas in v tujini. 

Aranžma za najetje italijanskega blagovnega je bil sklenjen 
med Udruženo banko Hrvatske iz Zagreba in italijansko banko 
Medio Credito Centrale iz Rima. Jamstvo za najem tega poso- 
jila je izdala tedanja Jugoslavija. Po pogodbi med Ljubljansko 
banko iz Ljubljane in Republiko Slovenijo naj bi se sredstva 
po omenjenem aranžmaju preko hrvaške banke uporabljala 
tudi za financiranje navedenih cestnih objektov. 

Zaradi osamosvojitvenih procesov v Sloveniji in v drugih 
nekdanjih jugoslovanskih republikah so bili vsi postopki 
v zvezi z angažiranjem italijanskega blagovnega posojila anu- 
lirani in jih je zato treba v skladu z novonastalimi razmerami 
v celoti obnoviti. Cilj tega postopka je sklenitev pogodbe 
o najetju blagovnega posojila neposredno med Ljubljansko 
banko in Banko Medio Credito Centrale v višini vrednosti 
obeh cestnih objektov. 
Čimprejšnja sklenitev omenjene pogodbe je izredno 
pomembna za nemoteno nadaljevanje del na celotnem avto- 
cestnem odseku. Evropska investicijska banka je namreč že 
v juniju 1992 začasno ustavila izplačila za opravljana grad- 
bena dela na sami avtocesti z utemeljitvijo, da še vedno ni 
rešeno financiranje gradnje obeh cestnih objektov. Oba pa 
sta sestavni del avtocestnega odseka, brez pravočasne dogra- 
ditve katerih le-tega ne bo moč predati v promet. 

Iz navedenih razlogov je Ministrstvo za promet in zveze preko 
Vlade Republike Slovenije predlagalo, da se v sodelovanju 
s pristojnimi resorji čim prej končan postopek zagotovitve 
operativnosti italijanskega blagovnega posojila. Naj pono- 
vimo, da bo ta namenjen financiranju pogodbeno že oddanih 
del na avtocestnem odseku v gradnji ter da so bila ta dela 
oddana po postopku, pogojene z načinom financiranja. Opi- 
sani primer je edini, ko so bila dela oddana italijanski firmi, ne 
da bi investitor razpisal mednarodni natečaj za oddajo del. 

Če je s postavljenimi vprašanji mišljeno neposredno dogovar- 
janje o podelitvi koncesije za gradnjo in izkoriščanje cest, 
vlada meni, da je bilo to ustrezno pojasnjeno v odgovoru na 
poslansko vprašanje g. Marjana Dvornika iz avgusta 1992. 
Seznanjena je tudi, da vsem interesentom za koncesijsko 
gradnjo cest Ministrstvo za promet in zveze zagotavlja 
osnovne informacije, za katere se zanimajo, hkrati pa jih 
opozarja, da bo za oddajo konkretnejših ponudb razpisan 
mednarodni natečaj. 

Vlada Republike Slovenije meni, da so poslanci Skupščine 
Republike Slovenije iz tega in že navedenih odgovorov na 

vsebinsko podobna vprašanja objektivno seznanjeni z nadalj- 
njimi dogajanji za koncesijsko gradnjo cest v času po obrav- 
navi Informacije o graditvi ter financiranju cestne in železni- 
ške infrastrukture v juniju 1991. Temeljne opredelitve do teh 
vprašanj pa je vlada predlagala tudi v Strategiji graditve in 
financiranja avtocestnega omrežja Republike Slovenije, ki jo 
je Skupščini Republike Slovenije poslala v obravnavo 
v začetku julija 1992 in ki jo je 24. septembra 1992 že sprejel 
njen zbor združenega dela. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za promet in zveze. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

Kaj se dogaja pri dokapitalizaciji naših podjetij! 

FRANC PERKO, poslanec v Zboru združenega dela, je na 
odgovorne naslovil naslednje poslansko vprašanje: 

V 1. številki časnika za poslovno odločanje Finance, ki nosi 
datum 20. maj 1992 (Izdaja ga Gospodarski vestnik iz Ljub- 
ljane) je pod naslovom »Pozabljivi sovlagatelji« naslednji 
zapis: »Naša podjetja pri skupnih vlaganjih s tujci čaka 
poleg zahodne tehnologije in pridobivanja novega znanja 
tudi kako neprijetno presenečenje. Nekatera tuja podjetja 
so namreč sklenila pogodbo z našo firmo o dokapitalizaciji 
do višine, ko postanejo večinski lastnik. Za dokapitalizacijo 
naj bi vplačala gotovino. Pogodbe pa so določale, da so 
postala lastnik takoj, vplačati pa so smela pozneje, saj 
vplačilo deleža nI bilo povezano z registracijo njihovega 
lastništva. Ko pa so postala večinski lastnik, so »pozabila« 
vplačati delež. Sedaj naša sodišča takih kapitalizacij ne 
registrirajo več. Tuja podjetja pa so našla novo pot. Podpi- 
šejo pogodbo o dokapitalizaciji in kapitalski delež vplačajo. 
Ko pa postanejo večinski lasnlk, nakažejo kapital nazaj 
v tujino.« 

Vprašujem Vlado Republike Slovenije (ali drug ustrezen 
organ) ali se to res dogaja, in kakšen obseg je to doseglo? 
Vprašujem tudi, kaj bo Republika Slovenija storila, da bi 
preprečila tako in podobno »divje« lastninjenje naših podje- 
tij in Slovenije s strani tujcev. 

Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila: 

Iz delegatskega vprašanja mag. Franca Perka je mogoče 
ugotoviti, da se problem, na katerega opozarja, nanaša pred- 
vsem na dokapitalizacijo s strani tujih vlaganj v obstoječe 
družbeno podjetje oziroma vlaganje tujega kapitala zaradi 
ustanovitve novega mešanega podjetja z domačo družbeno 
pravno osebo. V zvezi z navedenim vprašanjem daje Vlada 
Republike Slovenije naslednji odgovor, pri čemer se omejuje 
predvsem na tri vrste primerov. 

V skladu z zakonom o tujih vlaganjih (prevzet iz Uradnega 
lista SFRJ, št. 77/88) Ministrstvo za zunanje zadeve kot pri- 
stojni upravni organ registrira pogodbe, s katerimi družbeno 
podjetje s tujo osebo ustanavlja novo mešano podjetje ozi- 
roma, s katero tuji vlagatelj z dokapitalizacijo sredstev vstopi 
v obstoječe družbeno podjetje kot solastnik. V obeh primerih 
so tujemu vlagatelju zagotovljene pravice do upravljanja, pra- 
vica do dobička in pravica do vrnitve deleža v primeru prene- 
hanja podjetja, toda vse v sorazmerju z vloženimi sredstvi. 
Obveznost tako tujega kot domačega partnerja pa je vplačilo 
(če gre za gotovinski vložek) oziroma izročitev (če gre za 
stvarni vložek) vloge, ki jo je prevzel s pogodbo. Ta obveznost 
predstavlja za partnerje - družbenike temeljno dolžnost. 

Pri izdaji soglasja Ministrstvo za zunanje zadeve pazi, da je 
pogodba v skladu z veljavnimi predpisi in ustavo Republike 
Slovenije. Posebej pa pazi, da je s pogodbo določena obvez- 
nost partnerjev, da v določenem roku in na določen način 
vplačajo dogovorjena sredstva ter, da ta obveznost ni 
v nasprotju z določbami o upravljanju. Obseg upravljalskih 
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pravic mora biti praviloma v sorazmerju z vloženimi sredstvi, 
razen če ni s pogodbo dogovorjeno drugače. Ta izjema je 
možna samo v primeru, če je vlagatelj prevzel s pogodbo 
dodatne obveznosti (obveznost posebnih vplačil ali sredstev 
v korist družbe) zaradi katerih bi bil obseg upravljanja lahko 
večji. V primeru delniških družb bo to možno urediti z vrstami 
delnic (delnice z večjim številom glasov, delnice brez glasov). 
Izdano soglasje Ministrstva za zunanje zadeve je le ena od 
listin, ki jih je potrebno predložiti pri vpisu podjetja v sodobni 
register. 

Zakon o podjetjih (prevzet iz Uradnega lista SFRJ. št. 77/88, 
40/89, 46/90, 61/90) postavlja glede urpavljanja kapitalsko 
načelo sorazmernosti iz vplačanim deležem, razen v izjemnih 
primerih, ki se določijo s pogodbo ali statutom, in sicer, da 
eden od partnerjev prevzame dodatne obveznosti v korist 
družbe in bi mu eventualno lahko iz tega naslova bila pode- 
ljena večja pravica do upravljanja). 

Pravico do upravljanja izvršuje tuji partner od trenutka, ko 
podjetje pridobi pravno in opravilno sposobnost, to je od 
dneva vpisa v sodni register. Eden od pogojev za vpis novou- 
stanovljenega mešanega podjetja ali dokapitalizacije v obsto- 
ječe družbeno podjetje je vplačilo sredstev oziroma vlog, ki so 
jih partnerji prevzeli s pogodbo. 

Zakon o podjetjih postavlja glede vplačila sredstev ostre sank- 
cije zaradi nevplačila (člen 105). Če vlagatelji v roku, ki je 
določen s pogodbo (ali s statutom) ne vplačajo osnovnih vlog, 
se šteje, da družba ni ustanovljena, ustanovitelji, ki so vplačali 
vloge, pa imajo pravico do vračila vplačanih vlog. Posledice 
neplačila nastanejo že, ko tudi en sam družbenik ne bi vplačal 
vloge ali bi jo vplačal delno. 

Obveznost vplačila osnovnih vlog nastopi najkasneje tik pred 
vpisom podjetja v sodni register. Registracijsko sodišče mora 
vpisati vloge, ki so dejansko vplačane. Za ustanovitveni ozi- 
roma dokapitalizirani del se tako šteje le tisti kapital, ki je 
dejansko vplačan in ustanovitelju oziroma vlagatelju, ki je 
dokapitaliziral sredstva, gre delež v višini vplačanega kapitala 
in temu sorazmerno pravica do upravljanja. 

Zakon ne prepoveduje možnosti dogovora sukcesivnega vla- 
ganja sredstev, vendar v tem primeru veljajo načela 108. člena 
zakona o podjetjih glede zvišanja osnovnega kapitala. Partner 
ji lahko z osnovno pogodbo o ustanovitvi oziroma o dokapita- 
lizaciji prevzamejo obveznost, da bodo zvišali že vloženi kapi- 
tal oziroma, da bo določen kapital vplačan postopoma, ven- 
dar to ne pomeni, da mu gredo iz tega naslova že pravice, ki 
so vezane na dejansko vplačani kapital. Pravice se mu pove- 
čujejo sorazmerno s povečanjem kapitala oziroma z izpolni- 
tvijo obveznosti iz naslova sukcesivnega vlaganja. 

Čeprav je res, da je zakon o podjetjih glede teh pravilno 
terminološko nenatančen, pa je logično in pravno edino pra- 
vilo, tako tolmačenje zakona. Sklicevanje na tuje zakonodaje, 
ki omogočajo in poznajo razlike med vplačanimi in vpisnim 
kapitalom je za sedaj (do sprejema nove zakonodaje) pri nas 
še neupravičeno, da naš zakon še ni vpeljal odgovornosti 
oziroma sankcij za vlagatelja, ki svoje obveznosti do dogovor- 
jenega vplačila ni izvršil (to je t. i. koducitetni postopek). 

Zato ni možen vpis kapitala v sodni register, ki ni bil dejansko 
vplačan, saj ni garancije, da bo vplačan oziroma izvršitev iz 
naslova odškodninske odgovornosti partnerja, ki je prevzel 
obveznost. Tako tolmačenje zakona o podjetjih je nujno tudi 
zaradi varnosti pravnega prometa in preprečuje, da bi se 
družba vključila v pravni promet brez vsega s pogodbo dolo- 
čenega osnovnega kapitala, varovani pa so tudi družbeniki, ki 
so svoje vloge že plačali. 

Na tako tolmačenje dokazuje tudi uredba o vpisu v sodni 
register, ki zahteva, da se priglasitvi v sodni register predlo- 
žijo potrdila o vplačanih sredstvih. Glede načina vplačila tuje 
vloge je potrebno upoštevati poleg zakona o podjetjih tudi 
zakon o tujih vlaganjih in zakon o deviznem poslovanju 
(Uradni list RS, št. 1/91). Zakon o tujih vlaganjih (prevzet iz 
Uradnega lista SFRJ, št. 77/88) določa, da mora tuji vlagatelj 

vložiti denarna sredstva v devizah. Vloge v devizah tujega 
vlagatelja pooblaščena banka v skladu s 26. členom zakona 
o deviznem poslovanju vknjiži v dobro deviznega računa 
podjetja, v katerem se vlaga. Gre za depozitni račun, iz kate- 
rega se lahko črpajo sredstva v primeru vloge tujega vlagate- 
lja samo za konverzijo na tolarski žiro račun podjetja, za 
nakup opreme in drugih stvari, ki jih namerava v skladu 
s sklepom skupščine nabaviti podjetje iz teh sredstev. Odliv 
deviz iz teh naslovov mora biti pokrit s sklepom skupščine, 
faktura za plačilo opreme ali drugih stvari v tujino in uvozno 
carinsko deklaracijo, ali z izkazanim prenosom konventiranih 
sredstev na tolarski žiro račun. Vsi ti odnosi se morejo izvršiti 
izključno na podlagi nalogodajalca - to je podjetje, v katero 
se vlaganje izvršuje. Ko so sredstva iz tega računa porabljena 
in če nanj ni novih prilivov, se račun zapre. V kolikor se odliv 
sredstev izvrši iz kateregakoli drugega naslova, gre za kršitev 
zakona o deviznem poslovanju in ga je po redni poti skoraj 
nemogoče izvršiti. 

Glede na dano pojasnilo odgovarjamo: 

Glede vpisov tujega kapitala v sodni register, ki dejansko ni bil 
vplačan, je Ministrstvo za zunanje zadeve opozorilo in v kon- 
kretnih primerih, ki so mu bili dani v postopek v skladu 
z zakonom o tujih vlaganjih, doseglo, da je bila pogodba 
ustrezno popravljena. 

Vlada Republike Slovenije, oziroma pristojno Ministrstvo za 
zunanje zadeve ne razpolaga s podatki o nakazilu prilivov iz 
naslova tuje vloge nazaj v tujino. Po vseh že zgoraj opisanih 
rednih postopkih je to skoraj nemogoče izvršiti. Ker pa pro- 
blem očitno je prisoten, bo Vlada Republike Slovenije poobla- 
stila devizno inšpekcijo, da pristojnemu Ministrstvu za zuna- 
nje zadeve poda poročilo o tem. Po pridobljenem poročilu bo 
Vlada Republike Slovenije obvestila skupščino o ugotovitvah. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije |e odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za zunanje zadeve. 

Kakšna racionalizacija je načrtovana v zdrav- 
stvu? 

Dr. JANEZ REMŠKAR, poslanec v Zboru združenega dela, |e 
na 50. seji tega zbora, vprašal: »Kakšni so načrti za raciona- 
lizacijo v zdravstvu In na kakšnih osnovah temeljijo? Na 
kakšnih osnovah so se do zdaj dodeljevale koncesije?« 

Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo mu je 
odgovorilo: 

Na poslansko vprašanje dr. Janeza Remškarja, kakšni so in na 
kakšnih osnovah temeljijo načrti za racionalizacijo v zdrav- 
stvu ter na kakšnih osnovah so se doslej dodeljevale konce- 
sije, ki ga je postavil na seji zbora dne 10. 9. 1992, dajemo 
naslednje pojasnilo: 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
(Ur. I. RS, štev. 9/92) je v 6. členu določil, da Republika 
Slovenija s planom zdravstvenega varstva določi med drugim 
tudi merila za mrežo javne zdravstvene službe. Na podlagi teh 
meril določa mrežo za opravljanje osnovne zdravstvene dejav- 
nosti in dejavnosti lekarn občina oziroma mesto, mrežo za 
opravljanje javne zdravstvene službe na vseh drugih ravneh 
pa določi Republika Slovenija oziroma ministrstvo, pristojno 
za zdravstvo. Plan zdravstvenega varstva sprejema republiška 
skupščina, predložen pa mora biti pol leta po uveljavitvi 
zakona. Do sprejema plana lahko deluje mreža javne zdrav- 
stvene službe največ v obstoječem obsegu, tako je namreč 
določeno v zakonu o zdravstveni dejavnosti (94. člen). 

Plan zdravstvenega varstva Slovenije pripravlja posebna širša 
skupine strokovnjakov, ki jo je imenovalo ministrstvo. Stro- 
kovne podlage za pripravo plana je skupina že predložila 
ministrstvu, v končni fazi pa je tudi priprava dokumenta, ki ga 
bo vlada v najkrajšem času predložila skupščini skupaj s pri- 
padajočimi strokovnimi podlagami. Pred tem bo v okviru 
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razširjenih strokovnih kolegijev in Zdravstvenega sveta Repu- 
blike Slovenije opravljena £e strokovna razprava o predvide- 
nih merilih, ki temeljijo na analizi stanja ter potreb in možnosti 
za obseg javne zdravstvene službe v naši državi. Pred predlo- 
žitvijo dokumenta vladi in republiški skupščini bo ministrstvo 
organiziralo še poglobljeno strokovno obravnavo gradiva 
v posebni učni delavnici. Ko bo plen zdravstvenega varstva 
sprejet, bodo pristojni organi občine, mesta oziroma repu- 
blike določili mrežo javne zdravstvene službe. 

V javno zdravstveno službo se lahko vključujejo poleg javnih 
zdravstvenih zavodov tudi druge pravne osebe in zasebni 
zdravstveni delavci, če pridobijo koncesijo za opravljanje 
javne službe. Koncesijo za delo v osnovni zdravstveni dejav- 
nosti ali za delo lekarne podeli občina oziroma mesto, za 
dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni pa ministrstvo, 
pristojno za zdravstvo. S podelitvijo koncesije za zdravstveno 
dejavnost na primarni ravni mora soglašati tudi pristojno 
ministrstvo. Pristojni upravni organ občine, mesta ali repu- 
blike mora pred tem pridobiti tudi mnenje pristojne zbornice 
in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

Od uveljavitve novih zdravstvenih zakonov je ministrstvo 
dobilo 294 vlog za vpis v register zasebnih zdravstvenih delav- 
cev. Do 22. 9. 1992 je izdalo 22 odločb o vpisu v register ter 
7 dovoljenj za opravljanje zdravstvene dejavnosti pravnim 
osebam. 

Za izdajo koncesije je ministrstvo dobilo okrog 10 zahtevkov, 
od katerih je do 22. 9. 1992 izdalo naslednje koncesijske 
odločbe: 

- za ginekološko specialistično ambulanto v Ljubljani, 
- za oftalmološko specialistično ambulanto v Ptuju, 
- za internistično specialistično dejavnost v Ptuju, 
- za specialistično ultrazvočno diagnostiko v Ljubljani, 
- podjetju Endoskopija d. o. o., za specialistično endoskop- 
sko in drugo diagnostiko in terapijo, 
- Zdravilišču Rogaška ZHT, d. d. za specialistično diagno- 
stiko, 
- Zdravilišču Ptujske toplice, Ptuj za opravljanje zdraviliške 
dejavnosti kot javne službe. 

V vseh primerih sta bili mnenji pristojne zbornice in Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije pozitivni, pa tudi vsi drugi 
podatki so kazali na to, da se koncesija za zasebno delo izdaja 
na račun dotedanjega obsega mreže (prehod iz javne 
v zasebno dejavnost brez nadomeščanja v javnem zdravstve- 
nem zavodu, poznejša oziroma odložena sklenitev pogodbe 
z zavarovalnim zavodom ipd.). 

Občinskim upravnim organom je ministrstvo doslej izdalo 
9 soglasij h koncesijam, za katere je po zakonu pristojna 
občina oziroma mesto. Le za eno pa imamo tudi povratno 

informacijo, da je občina izdala odločbo o koncesiji (zasebni 
lekarni v Kopru). 

Eden pomembnejših razlogov za uvajanje zasebnega dela je 
bila zahteva po zboljšanju kakovosti storitev, odnosa do zava- 
rovancev, ipd. Ni racionalizacija le zmanjšanje zmogljivosti, 
postopoma jo je mogoče doseči tudi z organizacijskimi spre- 
membami in z možnostjo izbire. Kvalitetnejše delo za isto 
ceno ali enako kvalitetno opravljeno delo za nižjo ceno vseka- 
kor pomeni racionalizacijo, ki je za zavarovane osebe veliko 
sprejemljivejša od enostavnega zmanjševanja zmogljivosti. 
S te vrste tekmovanjem z zasebniki se bodo morali sprijaznti 
vsi javni zdravstveni zavodi, kar je bilo že vnaprej jasno tudi 
ob sprejemanju zakonov. Zahteva po enakih pogojih za oprav- 
ljanje dejavnosti v javnih zavodih in v zasebnem delu pa je 
bila, kot je znano, v skupščini ob sprejemanju zakonov zelo 
trdo postavljena. 

Pomemben delež bo imel v spremembah, ki jih pogojuje nova 
zakonodaja, nedvomno tudi ustreznejši strokovni nadzor 
v zdravstvu. Nadzor nad delom zdravnikov in zobozdravnikov 
ter farmacevtskih strokovnih delavcev je zakon zaupal pristoj- 
nim zbornicam, ki jima bo ministrstvo prepustilo izvajanje te 
naloge, brž ko bosta zanjo usposobljeni. Dotlej je za izvajanje 
tega nadzora še nadalje zadolženo pristojno ministrstvo, na 
katero je potrebno nasloviti pobude za določen strokovni 
pregled, če pride do morebitnih nepravilnostih, nestrokovno- 
sti ali neustreznega izvajanja zakonov. 

Ali se res sredstva za zdravstvo trošijo v druge 
namene? 

Dr. JANEZ REMŠKAR, poslanec v Zboru združenega dela, |e 
na 48. seji tega zbora, 29. julija letos, vprašal pristojne: 

»Vprašujem, ali je res, da skuša vlada, na podlagi sprejete 
zakonodaje, pridobljen denar za zdravstvo preusmeriti dru- 
gam. Če je to res, zahtevam točno navedbo v kakšne 
namene naj bi bil ta denar uporabljen, čeprav v osnovi 
absolutno protestiram proti takim dejanjem.« 

Vlada Republike Slovenije daje naslednji odgovor: 

Sredstva za zdravstveno zavarovanje, ki se skladno z zako- 
nom zbirajo kot prispevki za zdravstveno zavarovanje, so 
prihodki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Vlada 
Republike Slovenije si pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje 
izposoja presežna likvidnostna sredstva. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za finance. 
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ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo dr. Jožeta 
Arzenška, poslanca v Zboru združenega dela, naj 
Vlada Republike Slovenije pripravi poročilo 
o koriščenju sredstev iz proračuna za leto 1992 
po vsebini in po času koriščenja 

OPOMBA: Priloge - Poraba po namenih (kontih) in Pregled 
plačil po kontih |e na volfo v strokovni službi zbora 

Poslanec Zbora združenega dela dr. Jože Arzenšek je dal 
naslednjo pobudo: 

»Vlada Republike Slovenije naj pripravi poročilo o koriščenju 
sredstev iz proračuna za leto 1992, ki je bil sprejet v mesecu 
marcu 1992, po dejavnostih, po vsebini in tudi po času koriš- 
čenja. 
Vlada Republike Slovenije naj poroča tudi o tem, na katerih 
ključnih mestih in v kolikšni meri je potrebna renominacija.« 
Na pobudo odgovarjamo naslednje: 
Ministrstvo za finance pošilja Odboru za proračun in javne 
finance Skupščine Republike Slovenije mesečna poročila 
o porabi sredstev republiškega proračuna. 

Vlada Republike Slovenije je 30. 7. 1992 sprejela odlok 
o uskladitvi skupnega obsega in bilance prihodkov in odhod- 
kov proračuna Republike Slovenije za leto 1992. S tem je 
seznanila Skupščino Republike Slovenije in ji ob tem v okviru 
posebnega dela renominiranega proračuna predložila tudi 
pregled porabe sredstev v prvem polletju po proračunskih 
postavkah. 

V skladu s poslansko pobudo pošiljamo poročilo o porabi 
" sredstev proračuna po postavkah v posameznih mesecih leta 

1992. 

Pri tem posebej opozarjamo na porabo sredstev, ki je v tabeli 
Pregled izplačil po kontih prikazana pod kontom 999, ki 
predstavljajo sredstva, ki so bila skladno s sklepom Vlade 
začasno zagotovljena za financiranje oskrbe beguncev. Sred- 
stva so bila vrnjena republiškemu proračunu iz prilivov, zbra- 
nih z zakonom o posebnem prispevku solidarnosti za pomoč 
beguncem. 

Odgovor Je pripravilo Ministrstvo za finance. 

ODGOVOR 
Ministrstva za finance na pobudo Petra Starca, 
poslanca v Zboru združenega dela, za carinsko 
in davčno oprostitev pri uvozu Inkontinenčnih 
proizvodov 

V zvezi s poslansko pobudo g. Petra Starca, ki se nanaša na 
oprostitev plačila carinskih dajatev in prometnega davka pri 
uvozu inkontinenčnih proizvodov, vam sporočamo naslednje: 

V skladu s obstoječo carinsko zakonodajo ni možnosti za 
oprostitev plačila carine in ostalih uvoznih dajatev pri uvozu 
izdelkov - potrošnega materiala, ki ga uvažajo bodisi usta- 
nove bodisi fizične osebe - inkontinenti, razen v primeru, če 
gre za brezplačne pošiljke navedenih izdelkov v skladu z 2. 
točko prvega odstavka 29. člena carinskega zakona (Uradni 
list SFRJ, št. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 28/ 
88, 40/89, 70/89 in 21/90). 

Pobuda, da bi Vlada sprejela poseben odlok, podobno kot je 
bil sprejet odlok o merilih, ki se bodo uporabljala pri znižanju 
carinske stopnje oziroma pri določitvi carinske stopnje »pro- 
sto« za uvoz blaga v letu 1992 (Uradni list RS št. 27/92 in 42/ 
92) ni sprejemljiva, saj je navedeni odlok bil sprejet z name- 
nom znižanja uvoznih dajatev za uvoz opreme, repromateriala 
in surovin za potrebe posodobitve in razširitve proizvodnje. 

Predmetna pobuda bo podrobneje proučena pri pripravi 
novega carinskega zakona in sicer v luči restrikcij na 
področju olajšav in oprostitev. 

Za inkontinenčne proizvode pa je uveljavljena oprostitev pla- 
čila prometnega davka. Tako se od plenic in urinalov za 
inkontinentne osebe ne plačuje prometni davek na podlagi 
odredbe o ortopedskih pripravah in rehabilitacijskih pripo- 
močkih (Uradni list RS, št. 6/92), kjer so navedeni proizvodi, ki 
so oproščeni plačila prometnega davka na podlagi 15. točke 
18. člena zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92). 

STALIŠČE 
Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije do 
pobude Angelce Zerovnik, poslanke v Zboru 
združenega dela, v zvezi z mednarodnim moral- 
nim kodeksom učiteljev (*) 

Izvršilni odbor ZDPDS je na svoji 12. seji (11.6.1992) obravna- 
val poročilo komisije za oblikovanje etičnega kodeksa učite- 
ljev. Sestanku izvršilnega odbora so prisostvovali tudi pred- 
sedniki društev in sekcij, ki so člani Zveze. 

Okoliščine: 
Maja 1991 je bila na zasedanju Zbora združenega dela Skupš- 
čine Republike Slovenije dana delegatska pobuda poslanke 
Angelce Žerovnik, da se izdela moralni kodeks za učitelje, ker 
»je skrajni čas, da se tem mednarodnim prizadevanjem pri- 
družimo tudi Slovenci (država Slovenija)«. Skupščina je 
pobudo odstopila Republiškemu sekretariatu za vzgojo in 
izobraževanje ter telesno kulturo (Ministrstvu za šolstvo in 
šport). Sekretariat je (logično) menil, da »bi se pri nas moral 
oblikovati poklicno-etični kodeks učiteljev v poklicnih učitelj- 
skih združenjih in organizacijah, ne pa v upravnem organu za 
šolstvo in skupščini«. Ministrstvo za šolstvo in šport je tako 
zadevo preneslo na našo Zvezo. 

Pri ZDPD Slovenije je bila tako oktobra 1991 oblikovana 
posebna strokovna komisija, da bi proučila ta vprašanja: 

- mag. Tancer Mladen. Pred. fakulteta Maribor (vodja) 
- dr. Barica Marentič - Požarnik FF Ljubljana 
- prof. Gabrijelčič Marija, Posvetovalnica za učence in starše, 
Novo mesto 
- prof. Zdenko Kodelja, Pedagoški inštitut, Ljubljana 
- prof. Kham Boris, Gimnazija, Ljubljana 
- prof. Lorber Jelka, Srednja kovinarska in metalurška šola 
Maribor 
- pred. učit. Viljenka Jalovec, OS Trnovo 
Ugotovitve in predlogi: 
Komisija se je sestala 6-krat in nazadnje z veliko pomislekov 
pripravila nekakšen zbir načel, povzetih po dokumentu, ki ga 
je izdalo Mednarodno učiteljsko združenje (VVCOTP) s sede- 
žem v Švici. Ta dokument je sestavljenka etičnih kodeksov 
učiteljev, ki so jih izelala pedagoška društva nekaterih avstral- 

* OPOMBA: Odgovor Ministrstva za šolstvo In šport na to 
pobudo Je bil objavljen v Poročevalcu štev. 14, ki |e Izšla 1. 
oktobra 1991 
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skih, afriških, oaijnevznodnih (azijskih) držav. Predstavljeni so 
tudi trije kodeksi, ki so jih izdala nekatera pedagoška društva 
v Evropi, in sicer: na Malti, na Škotskem in primerek iz 
Švedske. Noben od teh dokumentov ni nastal v zadnjih 20. 
letih. 

Komisija se je od vsega začetka srečevala z vrsto osnovnih 
vprašanj, problemov in dilem, na katere ni našla pravega 
odgovora: kaj naj bi kodeks predstavljal glede na ustavo ter 
šolsko zakonodajo, komu bi bil namenjen (ali vsem učiteljem 
in vzgojiteljem, samo za osnovnošolske ali tudi srednješolske, 
ali naj velja tudi za vzgojitelje v vrtcih in domovih, naj velja za 
vse člane pedagoških društev, samo za tiste, ki ga posebej 
podpišejo) in kako ga sploh uresničevati. Mnenja posameznih 
članov so bila zelo različna, celo nasprotna. 
Tudi na razširjenem sestanku izvršilnega odbora, ki je bil 
posvečen tej temi, je bilo izraženih veliko pomislekov o smi- 
selnosti izdelave etičnega kodeksa na sploh, pa tudi veliko 
dobrih, konkretnih pripomb, ki so se nanašala na uresničeva- 
nje takega dokumenta. 

Analiza dokumenta, ki ga je izdalo mednarodno združenje 
učiteljev in je bil osnova dela naše komisije, je pokazala da 
ima take kodekse učiteljev pravzaprav zelo malo držav (bolje 
rečeno pedagoških društev v posameznih državah). V evrop- 
skih državah oziroma šolskih sistemih in pogojih, ko je učitelj 
državni uslužbenec, etičnih kodeksov ni. Takega kodeksa za 
učitelje kot državne uslužbence nimajo Avstrija, Nemčija, 
Anglija, Francija, Italija in nobena vzhodnoevropska država. 
Takega kodeksa, ki bi bil splošen za vse učitelje določene 
stopnje šolanja, tudi nismo nikoli imeli v šolski zgodovini na 
Slovenskem, kar je bilo posebej ugotavljano. Kodeksi učite- 
ljev se pojavljajo v primerih, ko se skuša zaradi vzgojnih 
razlogov ohranjati določena tradicija, kodeks je lahko doku- 
ment, ki usmerja delo in ravnanje v posebnih (zasebnih) 
vzgojnoizobraževalnih institucijah. To je lahko le dokument, 
ki povezuje člane (pripadnike) posameznih organizacij ali 
združenj, da bi uresničili kakšne posebne (društvene, grupne, 
socialne) namene. 
Ko smo posebej za potrebe dela komisije pri kolegih v tujini 
iskali informacije o tem vprašanju, so izražali začudenje nad 
tem, da hočemo oblikovati tak dokument, ki bi bi razumljiv in 
sprejemljiv v kakšnem monolitnem ideološkem sistemu. 
V duhu demokratične pluralne družbe in pravne države pa naj 
bi se ravnine teh odnosov urejale z zakonskimi rešitvami in 
kolektivnimi pogodbami. Ko gre za zaščito položaja, pravic 
učencev, staršev in učiteljev v odnosu do šolanja ter odnosov 
v vzgojno-izobraževalnem procesu, naj bi to urejali z ustav- 
nimi in zakonskimi sredstvi. Ko pa gre na drugi strani za 
zaščito učiteljevega položaja, njegovih pravic in odgovornosti 
povezanih z delom (učne obveznosti, velikosti oddelkov in 
drugi pogoji, ki mu omogočajo doseganje ustrezne kvalitete 
in strokovnosti dela) pa tudi s kolektivno pogodbo. 

Na osnovi argumentov je bilo ugotovljeno, da bi morala biti 
tudi pri nas, kot je to običajno in značilno za funkcioniranje 
evropskih šolskih sistemov in vzgojno-izobraževalnega dela 
vprašanja učitelja, njegovega dela in odnosov do učencev, 
staršev in stroke, pravic in odgovornosti, stvar šolske zakono- 
daje. V pogojih resničnega funkcioniranja pravne države se 
pravice in odgovornosti rešujejo z zakonodajo ne pa etičnim 
kodeksom, katerega uresničevanje (ravnanje in sankcionira- 
nje) temelji le na moralni odgovornosti. Te zadrege se ugoto- 
vijo, če izhajamo iz čisto praktičnih primerov. Kaj se bo npr. 
zgodilo z učiteljem, ki zasmehuje otroka, uporablja celo 
telesno kazen, noče skrbeti za lastno strokovno izpopolnjeva- 
nje, itd.? Kako se bodo taki primeri obravnavali, kakšne bodo 
posledice oziroma sankcije? Ali si je sploh mogoče zamisliti, 
da bi bila ta in podobna vprašanja prepuščena takemu doku- 
mentu, kot je npr. etični kodeks učitelja, kjer se računa le 
z moralno odgovornostjo članov? Kot rečeno, so v šolski 
zakonodaji evropskih držav te stvari pravno regulirane in tudi 
predvideno sankcioniranje, zato ni nobene potrebe in smisla, 
da jih posebej poudarjamo v nekakšnem etičnem kodeksu. 

Ko je komisija na osnovi primerkov iz tujih kodeksov ugotav- 
ljala in analizirala posamezna načela z vidika naše zakono- 
daje je ugotovila, da je le ta še vedno nedodelana. 

Načela oziroma norme, ki jih najdemo v tujih etičnih kodeksih 
o učiteljevem poklicu, kjer jih pač imajo, so: 

1. Demokratičnost v odnosih med učitelji, učenci in starši, ki 
so se uveljavili kot splošni standardi odnosov v šoli sodobne 
demokracije. Ti standardi ne morejo biti predmet kakih 
poklicnih moralnih kodeksov, saj imajo svojo osnovo 
v veljavni deklaraciji o človekovih pravicah in svoboščinah in 
deklaraciji o otrokovih pravicah. Podpisnice pa so dolžne te 
standarde zaaotoviti z ustavo in zakoni. 
2. Otrokov telesni, zdravstveni razvoj ter njihova vzgoja in 
izobraževanje so pravica in odgovornost staršev. Pogoje za 
uresničitev teh standardov mora država jamčiti z ustrezno 
šolsko zakonodajo, ki bi omogočila razviti koncept pluralne 
šolske organiziranosti v slovenskem prostoru in s spodbuja- 
njem razvoja različnih oblik šolske organiziranosti na isti 
šolski stopnji staršem omogočiti, da izbirajo šolo ali pro- 
grame tako, da lahko zagotovijo otrokom vzgojo v skladu 
z njihovo vero in prepričanjem. 
3. Zaščita učenca pred kakršnokoli obliko diskriminacije 
(socialno, narodno, rasno, versko, politično, svetovno nazor- 
sko) ter izrabo položaja učitelja za vsiljevanje svojih svetovno- 
nazorskih ali političnih stališč in prepričanj učencem. To ne 
more biti prepuščeno moralni vesti učitelja. Tudi npr. načelo, 
da učitelj ne sme zanemarjati učenčeve individualnosti intere- 
sov, nadarjenosti ter umskih in telesnih sposobnosti, ki ga 
srečamo v posamičnih kodeksih, sodi po našem prepričanju 
v šolsko zakonodajo. 
4. Prav tako je sodelovanje učitelja s starši z namenom, da jih 
informirajo o razvoju in napredku otroka dolžnost učiteljev, ki 
se predpisuje z zakonom in tako je bilo doslej tudi pri nas. 
5. Pogosto srečamo načelo, da učitelj opravlja svoje delo 
strokovno korektno. Regulacija tega je prav tako stvar zako- 
nodaje, ki ureja strokovni nadzor nad učiteljevim delom. 
6. Stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev in skrb za kvali- 
teto dela tudi ne more biti star moralne odločitve posamez- 
nega učitelja, pač pa je to njegova pravica in dolžnost, ki jo 
mora opredeliti šolske zakonodaje. Stalna strokovna rast in 
izobraževanje morata biti del sistema izobraževanja, ne pa 
zgolj stvar nekih moralnih načel in posamičnih odločitev 
učiteljev. 
7. V kodeksih pogosto srečamo tudi načela, ki govore 
o ugledu učiteljev v dr.užbi o vrednotenju njegovega dela in 
skrbi za učiteljev materialni položaj. Večina držav pa ureja ta 
vprašanja z zakoni in kolektivnimi pogodbami, nekatera od 
teh vprašanj pa tudi prek področnih sindikatov, zato predla- 
gamo, da bi bilo tako tudi pri nas. 

To so le splošnejša in najpogostejša vprašanja, ki se v nekate- 
rih kodeksih prepletajo s posebnimi nalogami in izhajajo iz 
(vzgojnih - ideoloških, verskih ali drugačnih) idealov posa- 
meznih učiteljskih združenj. 

Če naj bi torej ta in podobna vprašanja tudi pri nas reševali 
v ustavi in zakonih, potem se postavlja vprašanje, kaj v kodeks 
sploh sodi. 

Zveza društev pedagoških delavcev in članice zveze zato 
zavračamo misel, da bi izdelali etični kodeks, ki bi bil sprejet 
na društveni ali državni ravni in bi usmerjal delo učiteljev kot 
državnih uslužbencev. Nič pa nimamo proti, če take kodekse 
za svoje člane izdelajo posamezna društva. 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo Franceta 
Tomšiča, poslanca v Družbenopolitičnem zboru, 
Ivana Vivoda, poslanca v Zboru občin in Andreja 
Murna, poslanca v Zboru združenega dela, 
v zvezi s položajem mobilizirancev v redno nem- 
ško vojsko v času od 1941-1945 

Gospod France Tomšič in gospod Ivan Pučnik, poslanca 
v DPZ Skupščine Republike Slovenije, gospod dr. Ivan 
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Vivoda, poslanec v ZO Skupščine Republike Slovenije, in 
gospod Andrej Murn, poslanec v ZZD Skupščine Republike 
Slovenije, so 23. 9. 1992 dali poslansko pobudo, v kateri 
navajajo, naj bi bilo med 2. svetovno vojno v redno nemško 
vojsko mobilizranih okoli 80.000 Slovencev, od katerih jih je 
še živih okoli 15.000, med njimi je 2.000 invalidov. Glede na to 
da so bili mobiliziranci vse do prvih demokratičnih volitev 
prikrajšani za svoje pravice, bi bil čas, da se jim prizna status 
žrtev vojne oz. enake državljanske pravice tako, da ne bi bili 
do konca življenja drugorazredni državljani. Republika Slove- 
nija pa naj brez odlašanja predlaga ZRN sklenitev meddržav- 
nih pogodb za zagotovitev uresničevanja pravic mobiliziran- 
cev v nemško vojsko po veljavnih nemških predpisih. 

Vlada Republike Slovenije je na navedene pobude sprejela 
naslednji dogovor: 

1. Vlada Republike Slovenije uvodoma navaja, da je pobuda 
za obravnavanje nasilno mobiliziranih Slovencev v nemško 
vojsko kot žrtev vojne, povsem upravičena. Okupacijske obla- 
sti tretjega rajha so namreč nasprotno mednarodnemu pravu 
med 2. svetovno vojno anrktirale dele slovenskega ozemlja, 
nasilno podelile prebivalcem nemško državljanstvo in na tej 
podlagi izvajale prisilno mobilizacijo v oborožene sile ali 
v državno delovno službo. Posledice takega ravnanja doslej 
niti v nekdanji Jugoslaviji niti v Sloveniji niso bile pravično 
obravnavane. Jugoslavija, v katere pristojnost je sodilo razre- 
ševanje vprašanj vojne škode, je problematiko nasilno mobili- 
ziranih Slovencev povezovala z zahtevami po kolektivnih inva- 
lidninah, ki pa jih Zvezna republika Nemčija ni priznavala. To 
dejstvo, nepripravljenost za razumevanje zgodovinskih oko- 
liščin, v katerih je prišlo do nasilne mobilizacije enega dela 
Slovencev, in specifičnost ter omejenost te problematike le na 
en del Jugoslavije, so bile vzrok, da se ta vprašanja nikoli niso 
razreševala. Zato se strinjamo z navedbami, da je bila prizade- 
tim v preteklih desetletjih storjena krivica. 

2. V letu 1991 je bila v Republiki Sloveniji popravljena najbolj 
očitna krivica, ki so jo trpeli mobiliziranci v nemško vojsko, 
ker se jim po pokojninskih predpisih zaradi udeležbe v nemški 
vojski v pokojninsko dobo niso štela obdobja zavarovanja in 
vsa druga obdobja med 6. 4. 1941 in 15. 5. 1945. 

Glede drugih vprašanj, kot sta priznanj^ delovne dobe za čas 
služenja v nemški vojski in uveljavitev nekaterih pravic invali- 
dov do zdravstvenega varstva, na katera sta do zdaj večkrat 
opozarjali združenji mobilizirancev v nemško vojsko, je treba 
poudariti, da terjajo temeljito strokovno in široko presojo, 
posebej glede na to, da je temeljna raven pravic zagotovljena 
vsem državljanom, torej tudi mobiliziranim Slovencem v nem- 
ško vojsko, ne zagotavlja pa se jim na podlagi služenja v nem- 
ški vojski večji obseg varstva kot drugim. Tako majo nekdanji 
mobilizirani nemški vojaki zagotovljeno enako socialno var- 
nost kot drugi državljani, enak položaj pa imajo tudi na 
področju zdravstvenega in invalidskega ter pokojninskega 
varstva, razen v tem, da jim v pokojninsko dobo ni priznano 
obdobje, ki so ga prebili v nemški vojski. 

O priznanju v pokojninsko dobo obdobja, ki so ga mobilizi- 
ranci prebili v nemški vojski, bo Vlada Republike Slovenije 
razpravljala o predhodni strokovni proučitvi v medresorski 
komisiji, ki jo je v ta namen ustanovila. 

3. Združitev Nemčije in mednarodno priznanje samostojnosti 
in suverenosti Republike Slovenije v začetku tega leta sta 
glede mednarodnega nastopanja Republike Slovenije pri uve- 
ljavljanju odškodninskih zahtevkov nova elementa. Tak polo- 
žaj omogoča Republiki Sloveniji odpiranje dialoga z Zvezno 
republiko Nemčijo za postopno obravnavanje in razreševanje 
vseh odprtih vprašanj, ki izvirajo iz 2. svetovne vojne. Poleg 
problemov, na katere opozarjajo mobilizirani Slovenci v nem- 
ško vojsko, se namreč kot odprta kažejo tudi številna druga 
vprašanja, ki imajo podlago v povračilu vojne škode iz 2. 

svetovne vojne. Mednje prav gotovo sodijo odškodninski zah- 
tevki vojnih ujetnikov, izgnancev, taboriščnikov, »ukradenih 
otrok« in drugih upravičencev, ki se z zahtevki prav tako 
obračajo na vlado in pristojna ministrstva. 

Zato Vlada Republike Slovenije meni, da so dani pogoji za, 
pričetek razreševanja odprtih vprašanj vojne odškodnine za 
vse oblike vojne škode iz 2. svetovne vojne, med katero 
nedovmno sodijo tudi odškodnine za različno škodo, ki so jo 
utrpeli v nemško vojsko mobilizirani Slovenci, za odškodnino 
za čas, prebit v nemški delovni službi, v ujetništvu, v zaporih 
in taboriščih ter v bolnišnicah. 

Zaradi občutljivosti te problematike pa je razumljivo, da bo 
odločitev o času in načinu postavitve odškodninskih zahtev- 
kov Zvezni republiki Nemčiji možno sprejeti ob upoštevanju 
vseh pomembnih zunanjepolitičnih in notranjepolitičnih oko- 
liščin v Republiki Sloveniji in v Zvezni republiki Nemčiji. 

4. Vlada Republike Slovenije je v skladu s sprejetimi sklepi 
oblikovala medresorsko komisijo, sestavljeno iz pristojnih 
ministrstev ter zainteresiranih organizacij. Naloga medresor- 
ske komisije je celovito obravnavanje vprašanj vojne škode in 
priprava strokovnih podlag ter dokumentacije za sprejem 
potrebnih odločitev v zvezi z uveljavljanjem vojne odškodnine 
in drugih vprašanj mobilizirancev v nemških vojsko ter drugih 
oseb, ki so med vojno utrpele škodo, in za argumentirano 
nastopanje v odnosih v Zvezno republiko Nemčijo ob obrav- 
navi te problematike. 

V tem delovnem telesu se bodo tudi dorekla in uskladila 
posamezna odprta vprašanja, ki zaradi celovitosti problema- 
tike objektivno obstajajo. Pri tem posebej poudarjamo, da 
takšno obravnavanje problematike vojne škode nikakor ne 
pomeni ponovnega odlaganja razreševanja upravičenih zah- 
tev nasilno mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko, ki so 
v odnosih z Zvezno republiko Nemčijo hitreje razrešljiva kot 
celoten kompleks vojne škode, zato bodo morala pri delu 
komisije dobiti prednost. 

5. Glede invalidnihm mobiliziranih Slovencev v nemško voj- 
sko kot najbolj aktualnega vprašanja v tem trenutku nava- 
jamo, da so posamezniki že do zdaj pri nemških oblasteh 
uveljavljali invalidske pravice, ki so jim bile tudi priznane, 
vendar v bistveno nižji višini, kot velja za nemške državljane 
oziroma invalide iz nekaterih zahodnoevropskih držav. Zato 
menimo, da je tudi vnaprej možno individualno uveljavljanje 
teh pravic. 

Predstavniki Vlade Republike Slovenije pa se bodo v formal- 
nih stikih s predstavniki Zvezne republike Nemčije zavzeli za 
dvig višine priznanih invalidnin od sednajih 30% zneskov 
invalidnin do višine, kot jo prejemajo nemški državljani ozi- 
roma invalidi iz nekaterih zahodnoevropskih držav, ki so bili 
prav tako mobilizirani v nemško vojsko. Prvi koraki v tej smeri 
so bili že storjeni ob obisku nemškega ministra za delo 
v Republiki Sloveniji. 

Odgovor s podobno vsebino je Vlada Republike Slovenije 
sprejela na seji 1. 10. 1992, ko je obravnavala resolucijo 
Društva mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko 1941-1945 
- glavnega odbora Celje in Združenja mobiliziranih Gorenj- 
cev v redno nemško vojsko v času 1941-1945. 

Odgovor je pripravilo Ministrstvo za borce in vojaške invalide 
v sodelovanju z Ministrstvom za delo in Ministrstvom za 
zdravstvo, družino in socialno varstvo. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije |e odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za borce In vojaške Invalide v sodelovanju 
z Ministrstvom za delo In Ministrstvom za zdravstvo, družino 
In socialno varstvo. 
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