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državnega zbora republike Slovenije
Ljubl-jana, 24. februar 1994

Letnik XX
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^STNINJENJE
^ediog zakona 0 lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično
javnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka - EPA 329
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'°9 zakona o začasnem državnem upravljanju pravnih oseb, ki prirejajo posebne igre na srečo
A 540 - hitri postopek
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A 389 - tretja obravnava
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zakona ,o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb - EPA 538
Prva
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*ava krivic
I zakona o popravi krivic - EPA 532 - prva obravnava
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NARODNE LISTINE
i?'.°9 akta o nasledstvu večstranskih pogodb o zračnem prometu, katerih članica je bila nekdanja
J
- EPA 529
30
J°9 akta o nasledstvu nekaterih mednarodnih pogodb, katerih članica je bila nekdanja SFR
Navija - EPA 530
31
MU
jvt;9 zakona o ratifikaciji Konvencije o spravi in arbitraži v okviru Konference o varnosti in sodelovatVf
opi s finančnim protokolom - EPA 531
32
ESTE
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izgradnje avtocest v letu 1994 - EPA 518
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Predlog zakona o LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU PODJETIJ (2
DRUŽBENIM KAPITALOM), KI OPRAVLJAJO TURISTIČNO DEJAVNOST
IN KATERIH NEPREMIČNINE SE NAHAJAJO NA OBMOČJU
TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA - EPA 329 - HITRI POSTOPEK
Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora
R. Slovenije (Ur. I. RS 40/93) podpisani poslanci Državnega zbora pošiljajo v obravnavo in sprejem
PREDLOG ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU
PODJETIJ (Z DRUŽBENIM KAPITALOM), KI OPRAVLJAJO
TURISTIČNO DEJAVNOST IN KATERIH NEPREMIČNINE
SE NAHAJAJO NA OBMOČJU TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. I. RS št.
55/92) v 5. členu predvideva sprejem posebnega zakona za
lastninjenje nepremičnin podjetij, ki opravljajo turistično
dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju
Triglavskega narodnega parka.
Specifično lastninjenje omenjenih nepremičnin je del procesa lastninjenja, in se že izvaja po Zakonu o lastninskem
preoblikovanju podjetij, zato je nujen takojšen sprejem
predloga tega zakona. Predlagatelj bo na seji delovnega
telesa oziroma na seji DZ predlagal skrajšanje postopka.
Menimo, da moramo zaradi velike zakasnitve, postopek
lastninjenja omenjenih nepremičnin v TNP, ki se izvaja

z določbami predlaganega zakona, šteti za izredno
potrebo države.
Predlog zakona je kot matično telo že obravnavala in
podprla Komisija za spremljanje in nadzor lastninskega
preoblikovanja podjetij s priporočilom, naj se s sodelovanjem predlagateljev in MEOR pravno tehnično dopolni in'
pripravi za sprejem v Državnem zboru R. Slovenije.
Tako popravljeni in dopolnjeni predlog Zakona poslanci 1
ponovno pošiljamo v obravnavo in sprejem. Hkrati pa j
umikamo zakon, ki smo ga vložili oktobra 1993.
Pri delu delovnih teles Državnega zbora in na sejah Držanega zbora R. Slovenije bodo sodelovali predlagatelji zakona:
Benjamin HENIGMAN, I. '■
Štefan KOCIPER, I. '•
Nada SKUK, I. '■
Ciril PUCKO, I- '■
Jožef KOCUVAN, I. '■
Jurij MALOVRH, I. '■
Ivan OMAN, !• <■
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Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki
opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju
Triglavskega narodnega parka
I. SPLOŠNE DOLOČBE.
l.člen
Ta zakon ureja:
- lastninsko pravni status nepremičnin na območju Triglavskega narodnega parka, katerih vrednost morajo v skladu
z določilom 5. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij (Uradni list R. Slovenije št. 55/92,7/93 in 31/93) izločiti
podjetja, ki opravljajo turistično dejavnost:
- lastninsko preoblikovanje podjetij z družbenim kapitalom,
ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se
nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka (v nadaljevanju: TNP);
- ustanovitev Sklada za spodbujanje razvoja Triglavskega
narodnega parka (v nadaljevanju: SKLAD TNP);
- prenos nepremičnin v lasti občine ali države na Sklad TNP;
- prenos dela kmetijskih zemljišč in gozdov na območju TNP
na Sklad TNP;
- podeljevanje koncesij na omenjenih nepremičninah.
2. člen
1.) Podjetja iz 5. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij (v nadaljevanju ZLPP), so tista podjetja s sedežem
v Republiki Sloveniji, ki opravljajo turistično dejavnost v širšem smislu (gostinstvo in turizem, žičničarska prometna
dejavnost) na območju TNP in imajo to dejavnost registrirano
kot eno izmed dejavnosti in ki z razpolaganjem z nepremičninami na območju TNP pridobivajo prihodek.
2.) Podjetja, ki imajo v bilanci stanja še družbeni kapital, so

tiste pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, kot L
opredeljuje 3. člen ZLPP in tista podjetja, ki bodo ta status *
posledico opravljene revizije po določbah ZLPP, pono»
pridobila.
3.) Privatni lastniki so tiste privatne pravne in fizične oseb®''
so ob uveljavitvi tega Zakona lastniki nepremičnin
območju TNP, ali bodo to postali v skladu z zakonom o d®
cionalizaciji in tem zakonom.

jiii
4.) Pooblaščena razvojna turistična delniška družba ali
vojna turistična zadruga (v nadaljevanju: pooblaščena dru ^
ali zadruga), je gospodarska družba - delniška družb«^ jruj
zadruga določenega prostorsko zaključenega obn"^, 'Nf
v TNP, ki pridobi pismeno pooblastilo Vlade R. Slovenji® ^
pregleda ustanovitvene akte take družbe ali zadruge jn
kriterije upošteva: skladnost njenih dejavnosti z usmerit* \
Zakona o TNP, število in zastopanost delničarjev ali *'
s celotnega zaključenega območja v TNP ter mnenje
TNP o primernosti določbe družbe ali zadruge za :
pooblastila. S pridobitvijo pooblastila, pridobi pooblaSJLf
družba ali zadruga pravico do zbiranja in uporabe držav1)
skih lastniških certifikatov po tem Zakonu.
l[ F
1 S
ifftf
kultu
5.) Republika Slovenija s tem Zakonom, ohranja ""Tpirt"«
identiteto območja, specifični razvoj turizma in z danifii ^1 j«lr,j
t v TNP in robnih ob^j
vicamij prebivalcem iz teh območij
omogoča kompenzacijo omejitev, katerim je v gospoda^J.
razvoju podvrženo tam stalno živeče prebivalstvo. Novi bh
j.
niki nepremičnin po tem Zakonu s prevzemom kapitala 0 %k
lim
jemajo tudi razvojne omejitve predpisanih pogojev gosp
'i
jenja v tem območju.
3. člen
Podjetja, za katera se uporablja ta Zakon, so podjetja s žem izven TNP in s sedežem v TNP, iz prvega in druf
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2. člena tega Zakona, ki opravljajo turistično dejavj>st v širšem smislu in katerih nepremičnine se nahajajo na
Območju TNP.
4. člen
M Predmet lastninjenja po tem Zakonu je družbeno premožeie nepremičnin podjetij iz 3. člena tega Zakona, ki se nahaja
»območju TNP vključno z zemljišči, ki so, ali pa so bila pred
Vnosom na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov R. Slove'1®. last podjetij iz 3. člena tega Zakona.
?■) Predmet prenosa po tem Zakonu, so tudi opuščeni objekti
Pripadajoča zemljišča na območju TNP, v lasti države.
[I SKUĐ za spodbujanje razvoja triglavskega
NARODNEGA parka
5. člen
L'^financiranje in spodbujanje razvoja TNP se ustavi Sklad
TNp|>0dbu'an'e razv°ia TNP (v nadaljnjem besedilu: SKLAD
SKLAd TNP je delniška družba.
ma sk ada e:
žarni
za spodbujanja
razvoja Triglavskega
°anega 'parkai d.Sklad
d., Bohinjska
Bistrica.
*•) Sedež firme je: Triglavska cesta 35, Bohinjska Bistrica,
kraiš»na firma se glasi: SKLAD TNP d. d. Bohinjska
Bi^nca.
'

6. člen
^lad TNP opravlja naslednje dejavnosti:

s

av ar,
nimj Pa
'j je in razpolaganje z nepremičninami, vrednostiins. Pirji in drugimi sredstvi pridobjenimi v procesu lastna preoblikovanja podjetij po ZLPP in po tem zakonu;

pfcN® dejavnosti v skladu s tem zakonom in drugimi pred7. člen
li' 'ajdoi"0Vni kaP'tal sklada TNP znaša 3.000,000,00 SIT in je
Jen
na delnice.
nice so
n'1

navadne in se glasijo na ime. Delnic SKLADA
Mogoče prenesti na druge osebe, kot jih navaja 8. člen
0na
k■aa ^£ . razen po določilih drugega odstavka 24. člena
a
i Sfla
' Vrsto, število in nominalno vrednost delnic ter
o'fi!
c v j? Pogoje
v zvezi z izdajo delnic določa status SKLADA
(

F ! '•)

Vi a R
' -star,^Vlte|
- Slovenije za Republiko Slovenijo, kot edinega
j Jelnu8 ja SKLADA TNP, sprejme Statut in pridobi vse
prve emisije SKLADA TNP. Vplačilo osnovnega
opravi v roku 30 dni po uveljavitvi tega zakona.
8. člen
%0^ Republike Slovenije so delničarji SKLADA TNP
Hiic ' ?av°d Triglavski narodni park, vendar skupno število
A6a- i'h Pr'c'0'5'' ne sme presegati 5% delniškega kapitala

2.) V roku 30 dni po vpisu SKLADA TNP v sodni register, ki
mora biti izvršen najkasneje v 60 dneh od uveljavitve tega
Zakona, prenese Republika Slovenija brezplačno na delničarje iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka delnice
SKLADA TNP v številu, ki predstavlja največje število delnic, ki
jih lahko pridobijo. Navedene delnice delničarji iz prve in
druge alinee prejšnjega odstavke ne smejo prenesti na tretje
osebe brez soglasja Republike Slovenije.
9. člen
1.) Najkasneje do izteka šest mesecev od dneva uveljavitve
tega Zakona, mora ponuditi SKLAD TNP pooblaščenim družbam ali zadrugam v odkup 45%-ni delež na sklad TNP prenesenega premoženja nepremičnin, ali za to premoženje izdanih
navadnih delnic SKLADA TNP.
2.) Plačilo se lahko opravi z denarnimi sredstvi ali z izročitvijo
lastniških certifikatov iz 31. člena ZLPP, ki jih pooblaščene
družbe ali zadruge z območja TNP zberejo od svojih delničarjev ali članov, oziroma z nakazilom sredstev z njihovih lastninskih nakaznic, kar velja tudi za notranji odkup po določilih 17.
in 18. člena tega zakona za pooblaščene družbe ali zadruge.
10. člen
Sredstva za poslovanje SKLADA TNP se zagotavljajo:
- iz republiškega in občinskih proračunov;
- iz kupnine pridobljene v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij po tem zakonu;
- iz sredstev pridobljenih z upravljanjem in razpolaganjem
z nepremičninami in vrednostnimi papirji, prenesenimi na
SKLAD TNP po tem zakonu.
11. člen
1.) Sredstva, zagotovljena na način iz prejšnjega člena, ki so
v lasti R. Slovenije, se po pokritju vseh obveznosti SKLADA
TNP v celoti namenijo za:
- spodbujanje varovanja naravne in kulturne dediščine
v TNP;
- ekološko sanacijo Trglavskega narodnega parka:
- spodbujanje sonaravnega gospodarjenja s kmetijskimi
zemljišči in ohranjanje tradicionalnih načinov gospodarjenja
v TNP;
- spodbujanje z določili zakona o TNP skladnega razvoja;
- izplačilo odškodnin za izgubo dohodkov privatnim lastnikom zaradi upoštevanja omejitev iz Zakona o TNP pri gospodarjenju v TNP.
2.) Podrobnejše pogoje za pridobitev in namene porabe sredstev določi sklad TNP s posebnim pravilnikom.
3.) Sredstva iz 3., 4. in 5. alinee prvega odstavka tega člena se
dodelijo uporabnikom na podlagf javnega razpisa.
12. člen
Organi SKLADA TNP so: skupščina, nadzorni svet in uprava.
13. člen
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!!okalne skupnosti) na območju TNP, vendar število
presegati skupno 15%
njfttf6 i'h lahko pridobijo, ne sme pre
* 9a kapitala SKLADA TNP;
m *, --ene
družbe ali zadruge, organizirane po določilih
na
»ti0jii®
tega Zakona, s sedeži na posameznih zaključnih
|lf1
- v TNP, vendar skupni delež, ki ga pridobijo, ne sme
Sa ar" 450/0 vrednosti na SKLAD TNP prenesenega premo"" delniškega kapitala SKLADA TNP.
valeč

1.) Skupščina SKLADA TNP;
- sprejema spremembe statuta SKLADA TNP;
- sprejema finančni načrt SKLADA TNP;
- sprejema zaključni račun SKLADA TNP s poročilom o delu;
- imenuje in razrešuje nadzorni svet sklada TNP;
- odloča o vseh vprašanjih v zvezi z delniškim kapitalom
SKLADA TNP;
- sprejema naložbeno politiko;
- sprejema Pravilnik iz 2. odstavka 11. člena tega zakona;
- določa kriterije za podeljevanje koncesij v skladu s programom razvoja v TNP;

- odloča o drugih zadevah v skladu s statutom sklada TNP in
zakoni.
2.) Dokler je Republika Slovenija edini delničar SKLADA TNP,
opravlja vlogo skupščine SKLADA TNP po pooblastilu Vlade
R. Slovenije uprava Javnega zavoda TNP ali za to posebej
pooblaščeno ministrstvo.
3.) Po prevzemu delnic SKLADA TNP v skladu z 8. in 9. členom
tega Zakona, je skupščina SKLADA TNP sestavljena sorazmerno z deleži posameznih delničarjev iz 10. in 25. člena tega
Zakona.
14. člen

5.) Podjetje, iz 3. člena tega Zakona, s sedežem v TNP.
katerega nepremičnine se v celoti ali v pretežnem delu nahajajo v TNP in predstavljajo zaključeno delovno celoto, lastninsko preoblikuje po tem Zakonu z obvezno kombinacijo
naslednjih načinov lastninskega preoblikovanja:
- prenos delnic na SKLAD TNP;
- interna razdelitev delnic;
- notranji odkup delnic.
6.) Podjetje iz prejšnjega odstavka tega člena izda za vrednost
družbenega kapitala po otvoritveni bilanci navadne delnic®
na ime in z njimi prenese 40% družbenega kapitala na SKL^
TNP.

1.) Nadzorni svet SKLADA TNP ima pet članov.

7.) Navadne delnice iz prejšnjega odstavka:

2.) Nadzorni svet imenuje in razrešuje skupščina SKLADA
TNP za dobo dveh let iz vrst priznanih strokovnjakov, ki ne
smejo biti posredno ali neposredno povezani z uporabniki
sredstev, ki jih SKLAD TNP daje v skladu z določilom 11. člena
tega zakona.

- dajejo pravico do upravljanja tako, da vsaka delnica nosi en
glas,
- dajejo sorazmerno pravico do dividende,
- se glasijo na ime,
.
- imajo nominalno vrednost, ki je mnogokratnik števila de#'
- dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjetja pravico do popla'"
sorazmernega dela iz stečajne, oziroma likvidacijske mase. j
- so prenosljive samo med fizičnimi osebami - državlF
Republike Slovenije, kot določa ta Zakon.

3.) Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
- imenuje in razrešuje Upravo SKLADA TNP;
- nadzoruje finančno poslovanje SKLADA TNP;
- opravlja druge naloge, določene v statutu SKLADA TNP in
zakonih.
15. člen
SKLAD TNP zastopa in njegovo poslovanje vodi Uprava
SKLADA TNP, ki jo imenuje nadzorni svet SKLADA TNP.
Soglasje k imenovanju in rezrešitvi Uprave SKLADA TNP daje
Vlada Republike Slovenije. Število članov ter pristojnosti
Uprave se določijo v Statutu SKLADA TNP.
16. člen
1.) S statutom se podrobneje določijo:
- notranja organizacija in način delovanja SKLADA TNP;
- pooblastilo za zastopanje in predstavljanje družbe;
- pravice, obveznosti in pristojnosti organov SKLADA TNP;
- število ter mandat članov Uprave SKLADA TNP;
- vrsta, število in nominalna vrednost delnic, ki jih lahko
izdaja SKLAD TNP v nadaljnjih emisijah;
- druga pomembnejša vprašanja:
2.) Na statut SKLADA TNP daje soglasje Vlada Republike
Slovenije.
III. LASTNINSKO PREOBLIKOVANJE PODJETIJ
17. člen
1.) Podjetje iz 3. člena tega Zakona se lastninsko preoblikuje
po tem Zakonu v skladu z določili 17., 18. in 19. člena tega
zakona.
2.) Pred izvedbo lastninskega preoblikovanja podjetje iz prejšnjega odstavka tega člena izloči premoženje denacionalizacijskih upravičencev, ki so predmet odredbe o začasnem zavarovanju zahtevka, kot to določa ZLPP s tem, da glede premoženja, ki se nahaja v TNP.
3.) Podjetje iz 3. člena tega Zakona, s sedežem izven TNP in
katerega nepremičnine, ki se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka, predstavljajo v naravi objekt, oziroma zemljišče, v roku 90 dni od uveljavitve tega Zakona izloči
navedene nepremičnine v breme družbenega kapitala in jih
brezplačno prenese na SKLAD TNP.
4.) Po izločitvi nepremičnin iz prejšnjega odstavka se to
podjetje lastninsko preoblikuje po določilih ZLPP. Potrdilo
o brezplačnem prenosu iz tretjega in šestega odstavka tega
člena, podjetje uporabi v skladu z določbo 30. člena tega
Zakona.

8.) Po prenosu delnic na SKLAD TNP iz šestega odstavka^
člena, opravi interno razdelitev delnic zaposlenim,
zaposlenim in upokojenim delavcem podjetja za največ 201"
vrednosti družbenega kapitala po otvoritveni bilanci.
9.) Preostanek delnic do 20% vrednosti družbenega kap'ta'aa
ki niso bile razdeljene, lahko podjetje, na podlagi interni
razpisa zamenja za certifikate ožjih družinskih članov zap
slenih ali pa jih prenese na Sklad TNP.
10.) Za interno razdelitev delnic po tem členu se v cel®
uporabljajo določbe po 1., 2., 3., 5. in 6. odstavku 23Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, če nl
v nasprotju s tem zakonom.
18. člen
1.) Po opravljenem prenosu delnic na sklad TNP po šes
odstavku in opravljeni interni razdelitvi delnic po 9- in br
odstavku 17. člena tega zakona podjetje preostali del druzv
nega kapitala v celoti nameni notranjemu odkupu del"
Delnice, ki se pri izvedbi programa notranjega odk^
v skladu z določili Zakona o lastninskem preoblikovan
podjetij prenašajo na Sklad Republike Slovenije za razvo).
prenašajo na Sklad TNP.
2.) Glede izvedbe notranjega odkupa delnic se uporal
določbe Zakona o lastninskem preoblikovanju P° 1
o notranjem odkupu, če niso v nasprotju s tem zakon on
Pravico do nakupa delnic v programu notranjega od,^
imajo vsi zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni del«,,
podjetja, državljani Republike Slovenije in tudi člani P°°Pla>
čenih zadrug ali družb, s sedežem na območju TriglavsK?«
narodnega parka v skladu s 4. odstavkom 2. člena in
členom tega zakona.
1
!
3.) Kupnina za delnice notranjega odkupa, ki se po Zal.K".!
1
o lastninskem preoblikovanju podjetij plača Skladu Rep"
Slovenije za razvoj se plača Skladu TNP.
19. člen
/
1.) Podjetje delnice, ki so preostale, potem ko je °P^ n
interno razdelitev in notranji odkup delnic po določbah • u
18. člena tega zakona prenese na Sklad TNP kot nava
delnice.
,hff
2.) Pooblaščene družbe ali zadruge iz 22. člena lahko zJv
nimi lastniškimi certifikati in z denarnimi sredstvi odW

SKLAD TNP pa je dolžan prodati nepremičnine in delnice
SKLADA TNP s popusti, po določbah 25. člena ZLPP za
notranji odkup, če niso v nasprotju s tem zakonom.

nakup delnic za stvarne vložke pri ustanovitvi pooblaščenih
družb ali zadrug po tem členu in po 24. in 25. členu tega
zakona.

3 ) S tem premoženjem SKLAD TNP in pooblaščene družbe ali
Udruge upravljajo kot dober gospodar, pri tem pa morajo
upoštevati naravo in namen TNP ter določila Zakona o TNP.

6.) Poleg ustanoviteljev iz prvega odstavka tega člena, so
delničarji pooblaščene družbe ali člani pooblaščene zadruge
lahko samo državljani Republike Slovenije.

£■) Do prenosa nepremičnin v skladu z določili 17., 18. in 19.
'lena tega zakona mora podjetje upravljati z le-temi kot dober
9ospodar.

7.) Delničarji ali člani, kot edine pravne osebe v posamezni
pooblaščeni družbi ali zadrugi z do največ 5% deleža, so
lahko upravljalec TNP, kot določa 29. člen tega Zakona in
lokalne skupnosti (občine), ki pokrivajo posamezno zaključeno območje v TNP in imajo, ne glede na kapitalski delež,
stalno mesto v upravnem odboru te pooblaščene družbe ali
zadruge ter zagotavljajo javni vpliv in razvojno usmeritev, ki je
skladna z Zakonom o TNP.
23. člen

20. člen
^Pori

prenosu delnic podjetij, ki so se lastninsko preoblikovala
17., 18. in 19. členu tega zakona na osebe izven kroga
"branjih delničarjev ima Sklad TNP prednostno pravico
odkupa.
Prednostno pravico mora Sklad TNP uveljaviti v roku
45
dni po sprejemu obvestila o načrtovani prodaji.
21. člen
J^ločbe Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij glede
Poprave in odobritve programov lastninskega preoblikovanja
Podjetja, pooblastil Agencije Republike Slovenije za prestruk•Ufiranje in privatizacijo, zavarovanja pravic bivših lastnikov in
"Pnovih dedičev, revizije, rokov za izvedbo lastninskega preooiikovanja in druge določbe se v celoti uporabljajo za lastninpreoblikovanje po tem zakonu, če v tem zakonu ni dru9a4e določeno.
^flencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatiza'lo mora pri odobritvi programa lastninskega preoblikovanja
Podjetij iz m poglavja tega zakona pridobiti in upoštevati
T|Jpn'e Ministrstva za kulturo, pod katerega resor spada tudi
IV. USTANOVITEV POOBLAŠČENIH DRUŽB ALI ZADRUG
22. člen
a
zadnjega odstavka 2. člena
teo^
k' dosegli
namene
in cilje
iz zadnjeg
9a Zakona,
imajo
naslednji
upravičenci:

Zai?r*av'ian' R- Slovenije, ki imajo na dan sprejetja tega
r^°na stalno bivališče v TNP;
iJr^avljanj r. Slovenije, ki so na dan sprejetja tega Zakona
I 'niki nepremičnine v TNP ter njihovi ožji družinski člani, če
nih s°L.na dan sprejetja tega Zakona stalno bivališče v krajev_ *upnostih
(KS), ki segajo vsaj delno v TNP;
Dr„ * nacionalizacijski upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje iz
l®nje alinee;
1 akonu
^
pravico
ustanoviti
območju
do 5 (pet)
jPodh!*
Ji la^enih
družb
ali zadrug,
od na
katerih
vsakaTNP
prostorsko
in
t P^vičenci iz prej naštetih alinej, pokriva določeno zaključi ?le °'3IT,očje v TNP, in obsega eno ali več krajevnih skupno' žečih v celoti ali deloma v TNP.
?\ a
d'r„J zaključena območja v TNP, s po eno pooblaščeno
a,i
zadrugo so: TRENTA, LOG POD MANGRTOM,
M|
NJ, GORJE in ZGORNJA SAVSKA DOLINA.
?•>
pri ustanovitvi pooblaščene družbe ali poo-

1.) Tuji državljani in tuje pravne osebe ter domače pravne
osebe, z deležem v lasti tuje fizične ali pravne osebe, ne
morejo od dne sprejetja tega zakona imeti in ne pridobiti
delnic pooblaščene družbe ali zadruge v TNP, premoženja ali
delnic SKLADA TNP in delnic podjetij s sedežem v TNP.
24. člen
1.) Če pooblaščene družbe ali zadruge s svojimi delničarji do
konca vsakega tekočega leta ne odplačajo SKLADU TNP v 9.
členu tega zakona naštetih deležev in delnic podjetij s sedežem v tem zaključnem območju v TNP, izgubijo prednostno
pravico odkupa letnega deleža namenjenega tem pooblaščenim družbam ali zadrugam.
2). SKLAD TNP izda za, v prejšnjem odstavku prednostne,
neodkupljene deleže, navadne delnice na ime in jih lahko
ponudi v odkup ostalim državljanom R. Slovenije. Postopek
prodaje mora biti javen in konkurenčen.
25. člen
Kupnina za odkupljeno premoženje nepremičnin se v celoti
namenijo SKLADU TNP, kot ga predvideva?, člen tegp Zakona
in se uporabljajo izključno namensko. Vrednost zemljišč se
odplača po določbah 27. člena tega Zakona.
V. PRENOS ZEMLJIŠČ
26. člen
1.) V roku 90 dni po uveljavitvi tega zakona se iz Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov R. Slovenije prenesejo na
SKLAD TNP vsa kmetijska zemljišča in gozdovi, kot nepremičnine podjetij iz 3. in 4. člena tega Zakona, ki se nahajajo na
območju TNP.
2.) Enako velja za prenos nepremičnin v lasti Republike Slovenije v skladu z drugim odstavkom 4. člena tega zakona.
3.) Izvzeta so zemljišča v skladu s podanimi zahtevki po
zakonu o denacionalizaciji, katera se vrnejo denacionalizacijskim upravičencem.

4,

4.) Kmetijska zemljišča in gozdove lahko pooblaščena družba
ali zadruga nameni individualni uporabi kmetom, ki stalno
živijo na območju TNP in jim je kmetijstvo glavni vir preživljanja.
27. člen

doleteti upravičenci ustanovijo to družbo ali zadrugo po
L- Zakona o gospodarskih družbah, ali Zakona o zadru!
dw,.ve'iai° tu(Ji za poslovanje, v kolikor niso v nasprotju
°6ili tega zakona.

1.) Če je na posameznem zaključenem območju v TNP
podobna delniška družba ali zadruga, kot določa 22. člen tega
Zakona, že ustanovljena in se njeni ustanovitveni akti lahko
uskladijo z določili tega Zakona, jo Vlada R. Slovenije
v postopku, ki velja za pooblastitev, določenem v četrtem
odstavku 2. člena tega Zakona, prizna kot pooblaščeno
družbo ali zadrugo.

ene 2adru e za
9
določeno zaključeno območje po tem
U
S|en°
0 ' ali priznanje po 28. členu tega Zakona, daje Vlada R.
e e ta
t60a
ko, kot je določeno v četrtem odstavku 2. člena
ya -?'i
Zakona.

r,

avl anski
'C6?
lastniški certifikati oziroma lastninske nakazSe '
za naštete upravičence štejejo kot plačilno sredstvo za

^očeva/ec

2.) Ostali delničarji pooblaščene družbe ali člani pooblaščene
zadruge z določenega zaključenega območja v TNP, ki niso

upravićenci iz 22. člena tega Zakona, lahko sodelujejo pri
odkupu delnic ali deležev samo s svojimi denarnimi in stvarnimi vložki, brez popusta.
VI. USMERJANJE IN NADZOR RAZVOJA TURIZMA
V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU
28. člen
1.) Stalni član upravnega odbora posamezne pooblaščene
družbe ali zadruga na območju TNP, mora biti tudi predstavnik organizacije za varstvo TNP, organizirane v skladu z določili Zakona o TNP (Ur. I. RS št. 17/81, 18/81, 42/86).
2.) Pri odločanju o statusnih spremembah, investicijskih vlaganjih ali razpolaganju s sredstvi v višini nad 400.000 ECU, ali
o prometu z nepremičninami v lasti pooblaščene družbe ali
zadruge, je potrebno predhodno pridobiti pisno soglasje
SKLADA TNP pristojnega ministrstva, ali po njegovem pooblastilu, pisno soglasje TNP.
29. člen
1.) Potrdilo o brezplačnem prenosu nepremičnin ali navadnih
delnic podjetij s premoženjem na v TNP, po določbi četrtega
odstavka 17. člena tega Zakona, je sestavni del obvezen
dokumentacije, ki jo podjetje predloži Agenciji R. Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo pri odobritvi programa lastninskega preoblikovanja podjetja.
VII. PODELJEVANJE KONCESIJ

32. člen
1.) Od dneva sprejetja tega Zakona, domače pravne osebe,
katerih delež je v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb in tuje
pravne in fizične osebe, ne morejo imeti in ne pridobiti lastninske pravice nad nepremičninami, ki se nahajajo na
območju TNP.
2.) Nepremičnine, ki se nahajajo v TNP in so na dan sprejetja
tega Zakona v lasti domačih pravnih oseb z deležem v lasti
tujih pravnih ali fizičnih oseb, ter nepremičnine, ki se nahajajo
v TNP in so v lasti tujih pravnih ali fizičnih oseb, postanejo
z dnem sprejetja tega Zakona last SKLADA TNP.
3.) SKLAD TNP je dolžan z garancijo R. Slovenije najkasneje
v šestih mesecih od dneva sprejetja tega Zakona tuji fizični aH
pravni osebi izplačati po sodni cenitvi odškodnino ali drugo
nadomestilo, ki ustreza vrednosti nepremičnin iz prejšnjega
odstavka tega člena.
33. člen
Pooblaščena družba ali pooblaščena zadruga iz 22. člena
tega Zakona se ustanovi najkasneje 4 mesece po uveljavitvi
tega Zakona in prične z delom najkasneje 6 mesecev p°
uveljavitvi tega Zakona, v kolikor ni že ustanovljena in pooblaščena po 28. členu tega Zakona.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
34. člen
1.) Z denarno kaznijo najmanj 2.000.000,00 SIT se za gospodarski prestopek kaznuje:

30. člen

1. podjetje z nepremičninami v TNP, če v nasprotju s 17. in
z 31. členom tega Zakona ne izloči nepremičnin jih ne ponese na SKLAD TNP;

1.) SKLAD TNP podeljuje koncesije za uporabo nanj prenesenih nepremičnin, za katere so izdane delnice SKLADA TNP in
za izrabo naravnih virov in dobrin, na podlagi tega Zakona in
ob upoštevanju kriterijev in programa razvoja TNP. Koncesije
se podeljujejo po upravnem postopku.

2. podjetje, ki ima sedež v TNP in podjetje, ki ima sedež izven
TNP v nasprotju s 17. členom tega Zakona ne prenese določenega deleža navadnih delnic podjetja na SKLAD TNP;

2.) Koncesija je vezana na izpolnjevanje pogojev, določenih
z Zakonom o TNP, tem Zakonom in odločbo o podelitvi.
3.) Nepremičnine, ki so bile v lasti tujih pravnih ali fizičnih
oseb in se v skladu z 32. členom prenesejo na Sklad TNP,
sklad le te lahko s koncesijo prenese, prednostno zaposlenim
zaposlenim, ki so doslej soupravljali s to nepremičnino.
31. člen
Nepremičnine iz 4. člena tega zakona, v lasti podjetij iz 3.
člena, ki ne izvedejo lastninskega preoblikovanja v skladu
s 17., 18. in 19. členom tega zakona v 6-ih mesecih postanejo
v celoti last SKLADA TNP.

3. podjetje, če v nasprotju s 4. odstavkom 19. člena ne upravlja z nepremičninami kot dober gospodar.
4. SKLAD TNP in pooblaščene družbe in zadruge, v
v nasprotju s 3. odstavkom vložena ne spoštujejo predpis°
Zakon o Triglavskem narodnem parku (U. I. 17/81).
2.) Z denarno kaznijo najmanj 400.000,00 SIT se za gospodarski prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje po tem členu.
36. člen
Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem lis'11
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
lastnine v lastnino z znanimi lastniki, moralo biti že v nastani
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
usklajeno z omejitvenimi pogoji in zavezo, da se zaradi teh n*
zahteva takoj po opravljenem lastninjenju še nadomestil°
Slovenija ima poleg vrste naravnih danosti še posebej cenjen
države. To pa lahko dosežemo, če v lastninjenje prednostni
svoj Triglavski narodni park. Zakon, ki to visokogorje opredevključimo prebivalce posameznih zaključenih območij v TN"
ljuje za nacionalni park, ne predvideva, kako v tem območju in
obrobju ustvariti take ekonomske pogoje prebivalcem, da
Ta zakon, ki temelji na 5. členu že sprejetega Zakona o I8S!'
kljub določenim omejitvam pri gospodarjenju, ostanejo v tem
ninskem
preoblikovanju podjetij (v nadaljevanju ZLPP% '
območju in ohranijo njegovo kulturno in naravno identiteto.
v 71. členu Ustave RS, mora torej omogočiti:
V tem pogledu predstavljata najpomembnejši dejavnosti turi- možnosti prebivalcem, ki stalno živijo v tem območju, d*
zem in kmetijstvo. To sta tudi dejavnosti, ki edini lahko omosodelujejo z vnovčenjem ceritifikatov prednostno v internei"
gočita, da bo območje TNP ostalo zavarovano ter vse svoje
odkupu nepremičnin v sedanji družbeni lasti;
kvalitete (ekološke, krajinske ipd.) tudi ohranjalo. To pa lahko
storijo le prebivalci tega območja, če bodo imeli tudi nor- možnosti, da sredstva, namenjena skladom po 22.
J
malne pogoje za preživljanje. Te lahko nudita prav omenjeni
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, država name''
gospodarski dejavnosti, prilagojeni in usposobljeni tudi za
za ekološko sanacijo parka;
varovanje tega okolja.
- možnosti, da se poveča zemljiški maksimum kmetijs
Zato je zelo pomembno, da bi spreminjanje bivše družbene
proizvajalcem v TNP in njegovem robnem delu.
poročevalk

1

i
C

Vključitev prebivalcev tega območja in njihovo povezovanje
turistične razvojne organizacije ter s prevzemom družbenega kapitala ima zato izreden dolgoročni razvojni pomen:
v

'• S tem se uveljavi možnost usklajenega razvojnega delovala med turizmom in kmetijstvom, uveljavitev blagovne
znamke proizvodov iz tega območja in s tem omogočanje
delovanja tržnih mehanizmov.
«• Stimulacija države bo v tem začetnem obdobju omogočila
teko prerazdelitev kapitala, da bo prebivalcem tega območja
Zgotovila startno osnovo, ki jo bo potem prav parkovna
dejavnost še oplemenitila.
3. Park brez prebivalcev ne bo naš nacionalni park, pa tudi le
prebivalci lahko prav nacionalni park uporabljajo tudi
J' Qospodarske namene (ekološki čisti kmetijski pridelki,
domača obrt ipd., ki se lahko prodajajo gostom in obiskovalcem parka).
"■ načela in cilji
Z* območje TNP je sprejet poseben Zakon o TNP, ki določa
Pogoje gospodarjenja in omejitve. Te omejitve zadenejo predvsem okrog 2000 prebivalcev, ki stalno živijo na območju TNP
THelno fu<" f/sfe' živijo v krajevnih skupnostih v obrobju
Jak položaj prebivalstva zahteva tudi poseben odnos države
n kompenzacijo omejitev, ki jih prebivalstvo zavestno spre'.Sm
a, da tako ohranja kulturno identiteto in specifični razvoj
Ur
<zma ter parku primernega kmetijstva.
^ sPrejetjem Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in
°Polnil k zakonu in s sprejetjem obveze v 5. členu tega
akona, da se za lastninjenje na območju TNP sprejme
posebni zakon, je podana zakonska osnova, da država svojo
težnost izpolni.
jj8stninjenje nepremičnin podjetij, ki se ukvarjajo s turistično
TZVnost
J° mpokaterih
nepremičnine
nahajajo lahko
na območju
JjP,
poteka
tem zakonu
tako, daseprebivalci
preko
°ie Pooblaščene družbe ali zadruge določenega zaključe,°9a območja v TNP, z uprabo svojih lastninskih certifikatov
Prednostnim notranjim odkupom, pridobijo večinski lastns
ki delež navadnih delnic podjetja, s sedežem v TNP.
* Uporabo lastniških certifikatov in sredstvi (kupnino) je
s °9oč tudi prednostni odkup do 45% delnic SKLADA TNP in
'em posredno preko pooblaščene družbe ali zadruge tudi
"aJan del odločanja v SKLADU TNP. Pooblaščena družba ali
u a
9 lahko odkupi tudi na SKLAD TNP prenesene neprernf/n ne
>s~. ' . ki se nahajajo na zaključenem omobčju te družbe ali
Udruge v TNP.
p*'1}.feresirani prebivalci - upravičenci po tem zakonu, se
"Židoma na do petih zaključenih ombočjih v TNP organizijo m ustanovijo pooblaščene razvojne turistične gospodarp ? družbe ali zadruge, da bi lahko gospodarili in vodili
Đ nieren razvoj turizma in kmetijstva, ki ga zahtevajo posebni
Soji v TNP
Ravnik Javnega zavoda TNP in predstavnik občine
n8.a'ne skupnosti) določenega zaključenega območja v TNP,
/avn afa zaradi pravilne razvojne usmeritve in zagotavljanja
vpliva, stalno mesto v upravnem odboru pooblaščene
be
ali zadruge tega območja.
čen®'0, da posamezni delničar ali član v omenjeni pooblašCgj' družbi ali zadrugi ne sem pridobiti več kot 5% deleža
h * e9a premoženja družbe ali zadruge na določenem zaki'n
območju v TNP, je nujno zaradi številnega članstva
iMlru°ke razvojne vloge, ki jo taka pooblaščena družba ali
9a opravlja.
hf^ipiciativno so prebivalci take organizacije, ki bi lahko
oh status pooblaščene družbe ali zadruge, že ustanovili
"a us,očiu Trente, Bohinja, Gorij; na drugih območjih pa se
'anovitev pripravljajo.

C "°iočevalec

Sprejetje tega zakona bo pomenilo ohranjanje v TNP živečega
prebivalstva kot gospodarja in s tem ohranjanje naravne in
kulturne podobe posameznih območij v TNP, kar je tista
kvaliteta, ki jo zahteva in priproča tudi nedavno podpisana
Alpska konvencija.
Za obiskovalce in ljubitelje tega območja pa bo tak razvoj
predstavljal uresničenje naše splošne želje, da Triglavski
narodni park ostane svetinja slovenskega naroda.
III. POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA
Z zakonom se ustanavlja Sklad za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka, ki je delniška družba, katerega
dejavnost bo upravljanje in razpolaganje z nepremičninami,
vrednostnimi papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij po tem zakonu.
Ustanovitev in upravljanje s Skladom je urejeno v skladu
z določili Zakona o gospodarskih družbah o delniški družbi,
z izjemami, ki se nanašajo na delničarje Sklada in prenosljivost delnic. V skladu z določilom 8. člena zakona so delničarji
Sklada, poleg Republike Slovenije, lahko le:
- Javni zavod Triglavski narodni park, vendar skupno število
delnic, ki jih lahko pridobi, ne sme presegati 5% delniškega
kapitala Sklada:
- Občine na območju Triglavskega narodnega parka, vendar
skupno število delnic, ki jih lahko pridobijo, ne sme presegati
skupno 15% delniškega kapitala Sklada;
- zadruge in družbe s sedežem na območju Triglavskega
narodnega parka, vendar skupno število delnic, ki jih lahko
pridobijo, ne sme presegati 45% delniškega kapitala Sklada.
Z navedeno strukturo delničarjev se želi zagotoviti vpliv
države in lokalnih skupnosti na razvoj in zaščito navedenega
območja ter tudi sodelovanje prebivalstva organiziranega
v pooblaščene zadruge ali pooblaščene investicijske družbe
pri izvajanju razvojne in zaščitne politike preko organov
upravljanja Sklada.
S postopkom lastninjenja podjetij, ki opravljajo turistično
dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju
Triglavskega narodnega parka, ki je posebej urejen s tem
zakonom, še omogoča prebivalcem Triglavskega narodnega
parka, da sodelujejo pri lastninjenju navedenih podjetij in
sicer pri notranjem odkupu delnic navedenega podjetja.
Poleg lastninske ureditve nepremičnin, ki se nahajajo na
območju Triglavskega narodnega parka in ki se izločajo iz
sredstev podjetij, ki opravljajo turistično dejavnost se z zakonom ureja tudi prenos vseh drugih nepremičnin na območju
Triglavskega narodnega parka, ki se nahajajo v premoženju
drugih podjetij, ki imajo v bilanci stanja družbeni kapital, ter
nepremičnin v lasti države na Sklad za razovj Triglavskega
narodnega parka, s čemer se želi zagotoviti enotna ureditev
vseh nepremičnin na navedenem območju.
Tako prenošenih nepremičnin na območju Triglavskega
narodnega parka in delnic Sklada RS za razvoj ni moč prenesti oziroma prodati tuji pravni osebi ali domači pravni osebi, ki
je v večinski lasti tuje osebe, s čemer se želi zagotoviti nacionalni pomen navedenega območja.
Poleg navedenega zakon predvideva tudi podeljevanje koncesij za uporabo nepremičnin prenošenih na Sklad po tem
zakonu.
IV. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA
Sredstva za ustanovitev Sklada za razvoj Triglavskega narodnega parka v višini 3.000.000,00 tolarjev, kolikor znaša najnižji
znesek ustanovnega kapitala delniške družbe, zagotovi Republika Slovenija iz proračuna. Sklad za razvoj Triglavskega
narodnega parka pa se bo, od ustanovitve dalje, financiral iz
republiškega in občinskih proračunov, iz kupnine, pridobljene v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij ter iz
sredstev, pridobljenih z upravljanjem in razpolaganjem
z nepremičninami in vrednostnimi papirji, prenešenimi na
Sklad po tem zakonu.
Glede na navedeno predlagatelji predlagajo, da Državni zbor
sprejme predloženi predlog zakona v prvo obravnavo.
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Predlog zakona o ZAČASNEM DRŽAVNEM UPRAVLJANJU PRAVNIH
OSEB, KI PRIREJAJO POSEBNE IGRE NA SREČO - EPA 540 HITRI POSTOPEK
Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora,
Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 40/93) podpisani
poslanci vlagajo
PREDLOG ZAKONA O ZAČASNEM DRŽAVNEM UPRAVLJANJU PRAVNIH OSEB, KI PRIREJAJO POSEBNE IGRE
NA SREČO,

predlagati Vlada že lani aprila, ko je bila seznanjena
s spornim lastninjenjem v Hit-u oz. bi to morala storiti vsaj
po sprejetju amandmaja o »začasnem podržavljanju igralnic« lani novembra. Nujnost hitrega postopka utemeljujemo tudi z dejstvom, da se gre za velike vsote denarja, ki
bi sicer moral dotekati v državno blagajno.

ki ga dajejo v obravnavo in sprejem.

V skladu s 176. členom Poslovnika Državnega zbora bomo
pri delu v delovnih telesih in v Državnem zboru sodelovali
podpisani poslanci - predlagatelji.

Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije predlagajo HITRI POSTOPEK sprejemanja
na februarski seji Državnega zbora.
Predlog hitrega postopka utemeljujemo z dejstvom, da bi
zakon o začasnem državnem upravljanju igralnic morala

Marijan POJŠAK, I. r.
Ivo HVALICA, I. r.
Izidor REJC, I. r.
Franc ZAGOŽEN, I. r.

Predlog zakona o začasnem državnem upravljanju pravnih oseb, ki prirejajo posebne
igre na srečo - EPA 540 - hitri postopek
- začasna državna uprava v pravnih osebah, ki prirejajo
i. UVOD
posebne igre na srečo (igralnice),
- preprečitev nadaljnjega odtujevanja premoženja in dobička
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
igralnic,
- revizija spornega lastninjenja v igralnicah od 1. 1. 1989 do
Aprila 1993 je prišlo v javnost poročilo SDK Republike Slovedneva uveljavitve zakona,
nije, iz katerega je bilo očitno, da je lastninjenje v igralnicah
- izplačilo eventualnih nespornih deležev zasebnega in
HIT sporno. Na osnovi tega poročila je bila ustanovljena tudi
tujega kapitala v igralnicah,
preiskovalna komisija, katere preiskave in dokumentacija
- začasna delitev dobička državi in občini,
samo potrjujejo spornost tega lastninjenja.
- izvršitev obveznosti iz odločb revizijskega organa,
- indirektna pospešitev priprave zakona o lastninskem preo*
Vlada bi že lani normalno morala Državnemu zboru predlagati
blikovanju pravnih oseb, ki prirejajo posebne igre na srečo.
zakon o lastninskem preoblikovanju igralnic, v katerem bi
najprej rešili sporno lastninjenje.
3. Ocena finančnih sredstev iz državnega proračuna in
druge posledice
Ker Vlada na tem področju ni storila nič vzpodbudnega, je
Državni zbor 11.11.1993 pri obravnavi proračunskega memoPredlagani zakon ne bo obremenil državnega proračuna, Pa^
randuma 1994 sprejel dopolnilo:
pa bo njegovo izvajanje pomenilo dodatni priliv sredstev
v državni proračun.
»ZARADI SPORNEGA LASTNINJENJA IN POSLOVANJA
V SLOVENSKIH IGRALNICAH JIH BO VLADA ZAČASNO
Druge posledice pa bodo predvsem pozitivne politične poslePODRŽAVILA, PREDVIDOMA ZA LETO 1994. TO BO POMEdice. Ker, če se bo ena zadeva »pošteno« uredila, se b°
NILO TUDI DODATNA SREDSTVA ZA DRŽAVNI PRORAČUN.«
povečalo zaupanje državljanov in na vrsto bo prišlo reševanj®
nadaljnjih primerov prilaščanja družbene lastnine.
Za predstavnike Vlade je bilo to dopolnilo sporno češ, da se
ne morejo odločiti »ali je pravno dopustno poleg družbenega
kapitala (ki je v družbeni lastnini) začasno podržaviti tudi
II. BESEDILO ČLENOV
morebitno zasebno lastnino in ali ne bi takšna rešitev pomenila nedopustnega posega v zasebno lastnino, za katerega ni
1. člen
nobene opore v Ustavi Republike Slovenije (nacionalizacija).
Vlada se torej boji prizadeti morebitne zasebne lastnike,
V roku 30 dni od uveljavitve tega zakona Republika Slovenija0
čeprav dobro ve, da se ti niso bali prizadeti države s prilaščauvede začasno državno upravo v pravnih osebah, ki prirejaj
njem družbene lastnine. Vsem je znano, da je zasebna lastposebne igre na srečo (v nadaljnjem besedilu igralnice) P"
nina v igralnicah sporna. Torej je najprej treba opraviti revizijo
Zakonu o igrah na srečo (Ur. I. SRS, št. 32/80 in 29/86).
in šele nato lastniniti igralnice v interesu države in lokalne
skupnosti.
2. člen
Sedaj obravnavani vladni predlog Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki prirejajo igre na srečo - EPA 500,
Z dnem uveljavitve tega zakona igralnice oziroma njih°r0v'
druga obravnava pri igralnicah ne upošteva temeljne logike,
organi upravljanja in poslovodenja ne smejo odtujevati p '
da je treba najprej razčistiti sporno lastninjenje in nato lastnimoženja in deliti dobička.
niti v interesu države, niti ne upošteva besedila ali smisla
sprejetega amandmaja o »začasnem podržavljanju igralnic«.
3. člen
Ker je mogoče, da bi nasprotniki interesov države oz. zagovorniki interesov HIT-ovega lobija označevali »začasno podrV roku 30 dni od uveljavitve tega zakona prenehajo pristojno
žavljanje«, kot sporno kategorijo, smo se odločili, da potresti organov upravljanja in poslovodenja igralnic in te pris<000L
ben poseg definiramo kot »začasno upravljanje države.«
nosti prevzamejo začasni državni upravitelji, ki jih na predi
Temu ustrezno je definiran tudi naslov in določila zakona.
Vlade imenuje Državni zbor Republike Slovenije.
O primopredaji poslov in pristojnosti se sestavi zapisnajj
2. Cilji in načela zakona
s sodelovanjem odgovorne osebe igralnice, začasnega d^
nega upravitelja in odgovorne osebe revizijskega organaCilji predlaganega zakona so naslednji:

4. člen
Revizijski organ v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona
opravi revizijo lastninskega preoblikovanja pravnih oseb iz 1.
'lena tega zakona po določbah Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij (Ur. I. RS, št. 55/93, 7/93 in 31/93) in Zakona
0
igrah na srečo (Ur. I. SRS, št. 32/80 in 29/86), za obdobje od
1
' 1.1989 do uveljavitve tega zakona.
Revizijski organ ugotovi znesek oškodovanja družbenega
Premoženja in celotno knjigovodskvo vrednost družbenega
kapitala igralnice.

komunalne, infrastrukturne, kulturne in gospodarske potrebe,
- 40% za državni proračun,
- 10% za kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja,
-10% za odškodninski sklad.
6. člen

5. člen

Pravne osebe, na katere se nanaša ta zakon in so izpolnile
z revizijsko odločbo naložene obveznosti ter izplačale poravnave po prvem odstavku 5. člena tega zakona, se uskladijo
z določbami novega zakona o igrah na srečo v šestih mesecih
po njegovi uveljavitvi.

Revizijsko ugotovljeni nesporni lastninski deleži zasebnega in
Jujega kapitala določene igralnice se izplačajo iz dobička te
igralnice.

Za pravne osebe iz 1. člena tega zakona prenehajo veljati
določbe tega zakona z dnem uskladitve iz prejšnjega odstavka.

Pp izplačilu poravnav iz prejšnjega odstavka se dobiček igralnice začasno deli:

7. člen

~ 40% za občino, kjer ima igralnica svoj sedež, za turistične,

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

OBRAZLOŽITEV
^ Predlogu Zakona o začasnem državnem upravljanju pravnih
J®eb, ki prirejajo posebne igre na srečo smo navedli, da
^.'adin predlog Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij,
Prirejajo posebne igre na srečo - EPA 500, ne razčiščuje
Pornega lastninjenja niti ne upošteva sprejetega amandmaja
»začasnem podržavljanju« igralnic. Ker ne želimo, da bi
asprotniki
interesov države oz. zagovorniki interesov HITVe
9a lobija našo pobudo označevali kot poskus podržavljena. smo se odločili, da poseg države, kot ga predlagamo
^edlogu zakona, opredelimo kot »začasno upravljanje drj J- členu smo definirali, da se v roku 30 dni od uveljavitve
akona uvede začasna državna uprava v igralnice. To je
|:°9oče,
ker Državni zbor zaseda prej kot v tridesetih dneh in
ar,
ko imenuje začasne državne upravitelje.
Jako je tudi izvedljiv v 3. členu določen prevzem funkcij in
oiripetenc v igralnici s strani začasnega upravitelja. Logično
nam zdi tudi sodelovanje pooblaščenega predstavnika
Vl
*ijskega organa.
Jelenu je določilo o prepovedi odtujevanju premoženja in
3

"stavT °

d dneva uve| avitve

i

zakona, da bi to dogajanje takoj

V 4. členu določamo revizijo igralnic od 1. 1. 1989 do dneva
uveljavitve zakona kajti ta ni bila še v celoti izvršena, predvsem pa niso izvedene posledice revizije.
*
V 5. členu določamo, da se nesporni lastninski deleži zasebnega in tujega kapitala izplačajo, kajti namen zakona je povrniti »stvari« v prvotno stanje, to je, da bodo igralnice kot
nekdanja družbena lastnina prešle v last države in občin, kjer
poslujejo. V tem smislu naj se tudi začasno deli dobiček.
Seveda potem, ko igralnica izplača zasebne in tuje solastnike.
6. člen določa, da se igralnice, ki so izponile obveznosti iz
izplačil in revizijske odločbe uskladijo z novim zakonom
o igrah na srečo v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi. Če bo
predlagani zakon o začasni državni upravi v igralnicah sprejet, bo zadovoljivo urejal stvari in se potem z novim zakonom
o igrah na srečo niti ne mudi. Najpametneje bi bilo, če bi
Vlada pripravila novi zakon o igrah na srečo na osnovi enoletne izkušnje začasne državne uprave.
Logično je, da v 7. členu predlagamo takojšnjo veljavo zakona
po objavi v Uradnem listu RS, ker je zakon pripravljen za
takojšnji učinek. Izvajanje določil je časovno usklajeno.

Predlog zakona o RAZMERJU PLAČ V JAVNIH ZAVODIH, DRŽAVNIH
ORGANOV IN V ORGANIH LOKALNIH SKUPNOSTI - EPA 389 TRETJA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 70. seji, dne 17. februarja
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RAZMERJIH PLAČ V JAVNIH
ZAVODIH, DRŽAVNIH ORGANIH IN V ORGANIH LOKALNIH
SKUPNOSTI,
ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo na podlagi sklepa
17. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 27. 1.
1994 in 195. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je sprejela tudi amandmaje
k navedenemu predlogu zakona, ki vam jih pošiljamo
v obravnavo.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njene predstavnice na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovale:
- Jožica PUHAR, ministrica za delo, družino in socialne
zadeve.
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve,
- Meta ŠTOKA-DEBEVEC, svetovalka Vlade Republike
Slovenije v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Predlog zakona o razmerju plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih
lokalnih skupnosti
II. KOLIČNIKI ZA DOLOČITEV OSNOVNE PLAČE

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

4. člen

Na podlagi tega zakona se določajo in izplačujejo plače
funkcionarjev in drugih zaposlenih v:

Količniki za določitev osnovne plače funkcionarjev so odvisni
od zahtevnosti funkcije in so določeni v razponu od 4,20 do
9,00.

- javnih zavodih s področja šolstva, športa, predšolske
vzgoje s pripravo na osnovno šolo, zdravstva, socialnega
varstva, kulture, znanosti in tehnologije, zdravstvenega zavarovanja, zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: javni zavodi);
- državnih organih in organih lokalnih skupnosti: Uradu
predsednika Republike Slovenije, Državnem zboru Republike
Slovenije, Državnem svetu Republike Slovenije, službah
Vlade Republike Slovenije, Ustavnem sodišču Republike Slovenije, skupščinah občin in izvršnih svetih skupščin občin ter
posebnih družbenopolitičnih skupnosti, sodiščih, javnih tožilstvih, javnih pravobranilstvih, organih za postopek o prekrških, družbenem pravobranilcu samoupravljanja ter upravnih
in drugih državnih organih (v nadaljnjem besedilu: državni
organi), razen plač poslancev Državnega zbora Republike
Slovenije in funkcionarjev, za katere se smiselno uporabljajo
določbe zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92), plač
predsednika in sodnikov Ustavnega sodišča Republike Slovenije ter plač sodnikov, javnih tožilcev in njihovih namestnikov.

5. člen
Količniki za določitev osnovne plače direktorjev javnih zavodov so odvisni od zahtevane strokovne izobrazbe, zahtevnosti
dela in pomena javnega zavoda. Količniki se določijo v razponu in sicer za:
- delovno varstvene centre, centre za socialno delo, domove
za starejše, posebne socialne zavode in socialno varstven®
zavode za usposabljanje in druge socialno varstvene zavod®
od 4,50 do 6,50;
- vzgojno varstvene zavode, vzgojno izobraževalne zavod®
v osnovnem in srednjem šolstvu in druge zavode, ki opravljal®1
dejavnost na področju vzgoje in izobraževanja, razen v višjen
in visokem šolstvu, od 4,50 do 6,50;
- kulturne zavode od 4,50 do 8,50;
- zdravstvene zavode od 4,50 do 8,50;
- znanstveno raziskovalne zavode od 4,50 do 8,50;

2. člen
Sredstva za plače, ki se zagotavljajo iz proračunov in drugih
javnih sredstev, se zagotavljajo po merilih določenih s tem
zakonom.

- republiški zavod s področja zdravstvenega zavarovanj®'
republiški zavod s področja zaposlovanja in zavarovanja *
primer brezposelnosti ter republiški zavod s področja pokol
ninskega in invalidskega zavarovanja od 7,50 do 8,50.

3. člen

Kriterije za razvrščanje direktorjev znotraj razponov iz pr0iš
njega odstavka določi Vlada Republike Slovenije.

Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno
uspešnost in dodatkov.

Količnik za določitev osnovne plače direktorja posamezni8
zavoda določi minister, prestojen za posamezno področje-

Osnovna plača se določi na podlagi osnove za obračun plač
in količnikov, določenih v skladu s tem zakonom.

6. člen

Osnova za obračun plače je izhodiščna plača za I. tarifni
razred, dogovorjena s kolektivno pogodbo za negospodarske
dejavnosti.

Količniki za določitev osnovnih plač delovnih mest za druijjj
zaposlene so odvisni od zahtevane strokovne izobrazbe
zahtevnosti dela.
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poročevalk

^oličniki
se razvrščajo v tarifne skupine glede na stopnjo
'antevane strokovne izobrazbe. Tarifne skupine so:
}ari'na skupina
j

stopnja strok, izobrazbe
OSNOVNA ŠOLA
PROGRAM ZA USPOSABLJANJE
SREDNJA
2-LETNA IZOBRAZBA
IV.
SREDNJA
3-LETNA IZOBRAZBA
V.
SREDNJA 4-LETNA IZOBRAZBA
VI.
VIŠJA IZOBRAZBA
vil.
VISOKA IZOBRAZBA
Vili.
MAGISTERIJ, SPECIALIZACIJA
IX.
DOKTORAT ZNANOSTI
potraj tarifnih skupin se količniki razvrščajo v plačilne
fede, določene v tabeli, ki je sestavni del tega zakona.
Sln
a količnika pomeni hkrati označbo plačilnega razreda.
Slede na določbo prejšnjega odstavka se lahko v Ministru
notranje zadeve, Slovenski obveščevalno-varnostni
a
Jjericiji in Ministrstvu za obrambo uvedejo vmesni plačilni
^0^0*90Zir°ma Pla^"n'

razrec

''

se

določijo v razponu od

7. člen
23
»d
določitev
osnovne plače zaposlenega je odvisen
za
°Zirn°
osnovne
plače
delovnega
mesta
r,1a
ije ° količnika,določitev
ki ga lahko
zaposleni
pridobi
z napredova-

8. člen
2a

določitev osnovne plače delovnih mest višjih
a
'inj
vcevy pravosodnih
delavcev v republiški
upravi, višjih
strokovnih
sodeorganih, tajnikov
pravosodnih
organov
delavcev
nitnj ha lflavc
. ki so po statusu izenačeni z višjimi upravUpra vr ®' i v republiški upravi, so od 4,20 - 6,80, višjih
"h delavcev v občinski upravi pa od 4,00 - 4,70.
23
"iSjM1')*sl<e
določitev osnovne plače delovnega mesta tajnika
S,3q 111 9a zavoda je 4,70, tajnika visokošolskega zavoda
tajnika univerze 6,00.

9. člen
D
L^i za določitev osnovne plače tipičnih delovnih mest
^onaZapos,en'h so določeni v tabeli, ki je sestavni del tega
10. člen
^ličriiL« 23
<oio*
.
določitev osnovne plače delovnih mest, ki niso
'rJav®n' s tem zakonom, se določi v javnem zavodu oziroma
ir,
or anu Pri
0vn
9 tem se upošteva količnike za določitev
Voene P'a^e delovnih mest podobne stopnje zahtevnosti,
s tem zakonom.
11. člen
^konf tev količnikov znotraj razponov iz 4. in 8. člena tega
V Se uporabljajo kriteriji, določeni z zakoni za posaV * 0||Področje in s predpisi, izdanimi na podlagi teh zakocnik določi pristojni organ.
NAp

REDOVANJE
12. člen

na
S n6ni
delovnih mestih iz 8., 9. in 10. člena tega zakona
a
Bn Predujejo na bolj zahtevno delovno mesto, če je tako
~ z zakonom oziroma aktom o sistemizaciji delovnih

13.člen
Zaposleni na delovnih mestih iz 8., 9. in 10. člena tega zakona
napredujejo na svojem delovnem mestu v višji plačilni razred.
O napredovanju na delovnem mestu odloča organ, ki je pristojen za določitev količnikov osnovne plače.
'
Zaposleni iz prejšnjega odstavka lahko napredujejo praviloma
vsaka tri leta, če izpolnjujejo predpisane pogoje. Pri tem se
upošteva čas, prebit na delovnih mestih enake oziroma
podobne stopnje zahtevnosti. Pristojni organ v javnem
zavodu oziroma državnem organu najmanj enkrat letno preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje.
Na istem delovnem mestu je možno napredovati največ za pet
plačilnih razredov.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko zdravniki
napredujejo največ za sedem plačilnih razredov.
Zaposleni na delovnih mestih v osnovnem in srednjem izobraževanju, ki imajo možnost napredovanja v naziv v skladu
s predpisi o napredovanju na svojem področju, ne morejo
napredovati v višje plačilne razrede v skladu s tem členom.
Psiholog, pedagog, specialni pedagog in socialni delavec
zaposlen v vrtcu, lahko napreduje v naziv mentor in svetovalec, vzgojitelj pa tudi v naziv svetnik v skladu s pravilnikom, ki
ga izda minister, pristojen za predšolsko vzgojo in ne napredujejo v višje plačilne razrede v skladu s tem členom.
Zaposlenim iz petega in šestega odstavka tega člena, ki pridobijo naziv, se h količniku za napredovanje, določenemu
z zakonom o plačah delavcev v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih (Uradni list RS št. 16/92 in 42/93), prišteje količnik:
- za napredovanje v naziv mentor 0,10,
- za napredovanje v naziv svetovalec 0,15,
- za napredovanje v naziv svetnik 0,20.
14. člen
Pogoji za napredovanje na delovnem mestu so:
- dodatna funkcionalna znanja,
- interdisciplinarna usposobljenost delavca za opravljanje
del na različnih delovnih mestih v okviru poklica,
- samostojnost in zanesljivost pri delu,
- ustvarjalnost in

>

- nadpovprečna delovna uspešnost, izkazana v daljšem času.
S pravilnikom se upoštevaje značilnosti posamezne dejavnosti podrobneje opredelijo pogoji iz prejšnjega odstavka in
določi število plačilnih razredov, za katere lahko napredujejo
zaposleni, razvrščeni v posamezne tarifne skupine.
S pravilnikom se podrobneje določita postopek in način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje.
S pravilnikom se določijo tudi primeri, v katerih je možno
hkrati napredovati za več plačilnih razredov.
Pravilnik izda za javne zavode, državno upravo in pravosodne
organe minister, pristojen za posamezno področje (v nadaljevanju: pristojni minister) v soglasju z ministrom, pristojnim za
delo in ministrom, pristojnim za finance. Za druge državne
organe izda pravilnik predstojnik državnega organa, za javne
zavode s področja zdravstvenega zavarovanja, zaposlovanja
in zavarovanja za primer brezposelnosti ter pokojninskega in
invalidskega zavarovanja direktor javnega zavoda, za visokošolske zavode pa pristojni organ univerze.
Pred izdajo pravilnika za posamezno dejavnost oziroma

e

va/ec
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zavod je potrebno pridobiti mnenje reprezentativnih sindikatov.
15. člen
Z napredovanjem na delovnem mestu lahko zaposleni pridobi
količnik, ki je uvrščen v višjo tarifno skupino kot količnik za
določitev osnovne plače delovnega mesta, na katerem napreduje.
Pri prvi zaposlitvi v javnem zavodu oziroma državnem organu
se zaposleni praviloma uvrsti v plačilni razred, v katerega je
razvrščen količnik za določitev osnovne plače delovnega
mesta. Če pristojni organ ugotovi, da zaposleni izpolnjuje
pogoje za napredovanje, ga že ob prvi zaposlitvi uvrsti v plačilni razred, ki ga je možno doseči z napredovanjem.

20. člen
Dodatki se izplačujejo v višini, določeni s kolektivno
pogodbo, zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom
Osnova za obračun je osnovna plača zaposlenega.
VI. NADZOR
21. člen
Nadzor nad izvajanjem zakona opravlja na podlagi metodo!®"
gije, ki jo predpiše minister, pristojen za delo, računsKO
sodišče.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
22. člen

16. člen
Če bi zaposleni zaradi napredovanja na bolj zahtevno delovno
mesto imel nižji količnik, obdrži še naprej količnik, ki ga je
imel pred tem napredovanjem.
IV. DELOVNA USPEŠNOST
17. člen

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT se kaznuje za prekri
javni zavod, če:
- določi in izplača plačo na podlagi drugačne osnove
obračun plač in drugačnih dodatkov (3. in 19. člen),
- določi količnike za osnovne plače zaposlenih v naspro'l"
z določili 5., 6., 7., drugega odstavka 8., 9. in 10. člena,
- določi del plače za delovno uspešnost v nasprotju s
členom,
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Del plače za delovno uspešnost pripada zaposlenemu, ki
bistveno presega pričakovane delovne rezultate ali je nadpovprečno delovno obremenjen. Ta del plače lahko znaša največ
20% osnovne plače.

- določi obseg sredstev za plačilo delovne uspešno«"
v nasprotju z 18. členom.

Omejitev iz prejšnega odstavka ne velja za funkcionarje in
direktorje javnih zavodov.

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje odgovo'^
oseba javnega zavoda, če stori prekršek iz prejšnega 0
stavka.

Višino dela plače za delovno uspešnost funkcionarja in direktorja javnega zavoda določi za imenovanje pristojen organ na
podlagi meril, ki jih določi pristojni minister. Merila za ugotavljanje delovne uspešnosti drugih zaposlenih se določijo v aktu
javnega zavoda oziroma državnega organa.

23. člen
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje za prekrš®*
odgovorna oseba državnega organa, če:

Del plače iz prvega odstavka tega člena ne pripada funkcionarju, ki prejema funkcijski dodatek.

- stori prekršek iz prvega odstavka prejšnega člena,

18. člen
Skupen obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti t
mesečno lahko znaša največ 3 % sredstev za plače v javnem
zavodu oziroma državnem organu. Pri določitvi sredstev za
delovno uspešnost se republiški upravni organi in službe
Vlade Republike Slovenije obravnavajo kot en organ.
V obseg sredstev iz prejšnjega odstavka se ne vštevajo sredstva za plačilo delovne uspešnosti funkcionarjev in direktorja
zavoda.
Javni zavodi, ki pridobivajo del sredstev s prodajo blaga in
storitev na trgu ali na podlagi javnih razpisov, lahko v soglasju
z ustanoviteljem povečajo obseg sredstev iz prvega odstavka
tega člena. Kot del sredstev, pridobljen s prodajo storitev, se
ne štejejo plačila ali doplačila za storitve, ki se financirajo ali
sofinancirajo iz javnih sredstev in sodijo v okvir javne službe,
razen sredstev od prodaje vstopnic v kulturnih zavodih.
V. DODATKI

19. člen

Zaposlenim v javnih zavodih in državnih organih pripadajo
dodatek za delovno dobo, dodatek za manj ugodne delovne
pogoje, ki se pojavljajo občasno in niso upoštevani v vrednotenju delovnega mesta, dodatek za delo v manj ugodnem
delovnem času in drugi dodatki, določeni s kolektivno
pogodbo, zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom.
Funkcionarju v državnem organu pripada v primerih, določenih z zakonom, funkcijski dodatek.
12
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- določi količnike za osnovne plače v nasprotju z določili
prvega odstavka 8. in 11. člena.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Pravilnik o napredovanju izda pristojni minister najkasn6
v petnajstih dneh po uveljavitvi tega zakona.
V roku iz prejšnjega odstavka izdajo pravilnike tudi predstoj Cj
rirunih državnih nrnannv
iavnih zavodov
7a\/oHoV &
niki drugih
organov, Hiraktnrii
direktorji javnih
člena tega zakona in pristojni organ univerze.
25. člen
Razporeditev zaposlenih v skladu z določili tega zakona ^
upoštevanju izpolnjevanja kriterijev za napredovanje *
opravi najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi pravilnikov iz Pr'(
njega člena. Razporeditev v javnih zavodih in organih drža
uprave potrdi pristojni minister.
aK <fj, J
Do opravljenih razporeditev se zaposlenim izplačujejo 8%,
tacije plač upoštevaje predpise, ki so veljali za njihovo do'0 K"8
nje in izplačevanje do uveljavitve tega zakona.
26. člen

S
Vlada Republike Slovenije sprejme predpis iz drugi6fl' Ji
odstavka 5. člena v roku 15 dni po uveljavitvi tega zakon
i
porode'

^rrt'stojni minister določi količnike iz tretjega odstavka 5. člena
>ku 30 dni po uveljavitvi predpisa iz prejšnjega odstavka.
Uskladitev individulnih pogodb o zaposlitvi direktorjev javnih
»vodov se opravi najkasneje v roku 30 dni potem, ko je
'ojni minister določil količnike iz prejšnjega odstavka.

tretje alinee 7. člena, sedme točke prvega odstavka 9. člena in
besedilo na koncu drugega odstavka 9. člena, ki se glasi: »in
kriterije ter merila za ugotavljanje delovne uspešnosti iz 7.
točke prejšnega odstavka.«

p ls

27. člen
us

£> , tanovitve računskega sodišča opravljajo nadzor nad
zakona v
Pori'aniem
javnih zavodih ministrstva, pristojna za
orn9anih
'iapadejavnosti
posameznih
Ministrstvo
za finance.javnih zavodov, v državnih
27.a člen
D

°ločba sedmega odstavka 13. člena se začne uporabljati s 1.
rom 1994.

28. člen
^nem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati:
(h^onu
o plačah delavcev v vzgojnoizbraževalnih zavodih
aar
>i list RS št. 16/92 in 42/93) določbe 3., 4. in 5. člena

- v zakonu o delavcih v državih organih (Uradni list RS št. 15/
90, 5/91,18/91, 22/91, 2/91-1 in 4/931 in zakonu o funkcionarjih
v državnih organih (Uradni list RS št. 30/90, 18/91, 22/91, 21
91-1 in 4/93) določbe, ki se nanašajo na osnovo za določanje
plač, tarifne skupine, količnike za določanje plač, uspešnost
in dodatke in so v nasprotju s tem zakonom.
- V zakonu o sodniških plačah in drugih prejemkih (Uradni
list RS št. 10/93) določba, da se za sodnike Republiškega
senata za prekrške, za Javnega pravobranilca Republike Slovenije in njegove namestnike ter Družbenega pravobranilca
samoupravljanja Republike Slovenije in njegove namestnike
primerno uporabljajo določbe tega zakona o določitvi plač.
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se prenehajo uporabljati
določbe kolektivnih pogodb, ki so v nasprotju s tem zakonom
29. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Dri, Zbor
teljem povečajo obseg sredstev za plačilo delovne uspešno*brZ Val Republike Slovenije je na 17. seji, dne 27. 1. 1994
sti.
dih rP? Predloga zakona o razmerjih plač v javnih zavoobraj
'h organih in v organih lokalnih skupnosti - druga
K 22. členu:
Pripranava in ga sprejel. Vladi Republike Slovenije je naložil
Z amandmajem je redakcijsko popravljeno besedilo drugega
Mpfg? Podloga zakona za tretjo obravnavo. Vlada je pri
odstavka 22. člena.
(ilQ Podloga zakona za tretjo obravnavo upoštevala določlena Pos,ovn ka
Ho
\
'
Državnega
zbora,
po
katerem
je
za
l
27.a člen:
*kona s avnavo treba pripraviti celovito besedilo predloga
Z amandmajem je bil v prehodnih in končnih določbah dodan
t>e_6 . sprejetimi amandmaji z obrazložitvijo sprememb
oilu členov, ki so bili predloženi za drugo obravnavo.
27.a člen. Ta člen določa, da se povečani količniki za napreIe
dovanje pedagoških delavcev v naziv mentor, svetovalec in
svetnik uporabljajo od 1. septembra 1994 dalje. Z mesecem
fenoJ'?
ln Predloga zakona je v drugi obravnavi obsegalo 29
avgustom 1994 se namreč izteče dveletno obdobje uveljavlja-esigj' tabelo »Količniki za določanje osnovnih plač«, ki je
del zakona. Državni zbor je v osnovnem besedilu
nja sistema napredovanja pedagoških delavcev, zato naj bi
IBI
22 členov.
nove količnike uveljavili s 1. septembrom 1994. Zaradi sprejetega amandmaja o napredovanju v vrtcih je prejšnji šesti
odstavek 13. člena postal sedmi, zato se je v tem členu nujno
Pa
je bil dodatno predlagan en člen, amandmaji
°ili sprejeti k sedmim členom in k tabeli, in sicer:
sklicevati na sedmi odstavek.
»i*««
^dmajem
se veljavnost zakona razširja tudi na javne
es
Področja športa.
s ave
\n°?
t k tega člena je dopolnjen z amandmajem, ki
Ca
a - da se lahko tudi v Slovenski obveščevalno-var9enciji uvedejo vmesni plačilni razredi.

'98^d/hajem k prvemu odstavku 13. člena je določen
Vi 0ry °dloča o napredovanju. Z amandmajema za nov
^cihS,avek se za Pedagoške in druge strokovne delavce
°s1cm/ uvania enak sistem napredovanja v nazive, kot je
"Vo
f srednjih šolah, hkrati pa se ustrezno spremi°"Cniki ob pridobitvi posameznega naziva.
.Ifc"""'™" bil° v tretiem odstavku 14. člena črtano
lit "'" določi pristojni organ, ki opravlja preverjanje«,
"^ern ^a. besedila je posledica sprejetega amandmaja
odstavku 13. člena.
/JO;
tretjega odstavka 18. člena je dopolnjeno z amandr st omo
a
8d tev na9°^
- da javnih
lahko tudi
javni zavodi,
ki pridobivajo
podlagi
razpisov,
v soglasju
z ustanovilAočeJ
va/ec

K 28. členu:
Z amandmajem je v prvem odstavku dodana nova tretja alinea. Besedilo te alinee določa, da se z dnem, ko začne veljati
zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in
organih lokalnih skupnosti, za sodnike Republiškega senata
za prekrške, za Javnega pravobranilca Republike Slovenije in
njegove namestnike ter za Družbenega pravobranilca samoupravljanja Republike Slovenije in njegove namestnike prenehajo primerno uporabljati določbe o določitvi plač in drugih
prejemkov v zakonu o sodniških plačah in drugih prejemkih.
Zakon o razmerjih plač naj bi veljal tudi za prej omenjene
funkcionarje, zato je bilo potrebno razveljaviti obstoječe predpise, ki se nanašajo na določanje plač teh funkcionarjev.
K tabeli »Količniki za določanje osnovnih plač«
1. Z amandmajem so za delovna mesta, ki so razvrščena
v tarifne skupine I - IV, povečani količniki za določanje
osnovnih plač teh delovnih mest in sicer za količnik 0,10.
Zaradi tega povečanja so spremenjeni tudi plačilni razredi
v teh tarifnih skupinah. Tako je v teh tarifnih skupinah najnižji
plačilni razred 1,10, najvišji pa 2,00. Plačilni razred s količnikom 2,00 v V. tarifni skupini pa je črtan.
2. Z amandmajem je v III. tarifni skupini v koloni »državni
organi in organi lokalnih skupnosti« dodano v plačilnem
razredu s količnikom 1,40 delovno mesto »kurir- vročevalec«.
I
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3. Z amandmajem je v V. tarifni skupini v koloni »zdravstvo«
dodano v plačilnem razredu s količnikom 2,30 delovno mesto
»zdravstveni tehnik v intenzivni negi«. V plačilnem razredu
s količnikom 2,40 pa je dodano delovno mesto »zdravstveni
tehnik v intenzivni terapiji«.
4. Glede na amandma skupine poslancev (prvi podpisani Rudi
Moge) so v V. tarifni skupini v koloni »šolstvo« naslednje
spremembe:
- za delovno mesto »tehnični vzdrževalec opreme«je zvišan
količnik od 2,10 na 2,14. Zaradi te spremembe je bilo
potrebno uvesti nov plačilni razred s količnikom 2,14. Do
sedaj namreč takega plačilnega razreda ni bilo. Z uvedbo
novega plačilnega razreda so se zmanjšali razponi med plačilnimi razredi v tej tarifni skupini. Z zmanjšanjem razponov pa
se je zmanjšal tudi možen odstotek povečanja plače na račun
napredovanja na istem delovnem mestu.
Ker je bil tehnični vzdrževalec opreme uvrščen v plačilni
razred s količnikom 2,14, je bilo potrebno to delovno mesto
črtati v plačilnem razredu s količnikom 2,10, kamor so uvrščena delovna mesta vzdrževalcev v drugih dejavnostih.
- V plačilnem razredu s količnikom 2,20 je dodano delovno
mesto »kuhar«.
- Delovno mesto pisarniškega referenta je iz plačilnega
razreda s količnikom 2,20 uvrščeno v plačilni razred s količnikom 2,30. V tem plačilnem razredu pa sta dodani delovni
mesti »knjigovodja« in »vodja kuhinje«.
Zaradi povečanja količnika za delovno mesto pisarniškega
referenta je to delovno mesto v šolstvu višje vrednoteno kot
v drugih dejavnostih.
- Tistega dela amandmaja, ki se nanaša na črtanje delovnega
mesta »računovodja« v plačilnem razredu s količnikom 2,50
ni bilo možno upoštevati, ker v tem plačilnem razredu ni tega
delovnega mesta.
5. Z amandmajem skupine poslancev (prvi podpisani Jože
Jagodnik) je v VI. tarifni skupini v plačilnem razredu s količnikom 2,65 v dejavnosti zdravstva, socialnega varstva in predšolske vzgoje s pripravo na šolo dodano delovno mesto
»računovodja«.
6. Na podlagi amandmaja skupine poslancev (prvi podpisani
Vitodrag Pukl) je v VI. tarifni skupini v plačilnem razredu
s količnikom 2,65 v koloni »zdravstvo« črtano delovno mesto
»patronažna sestra«.
7. Z amandmajem dr. Vladimira Toplerja je v VI. tarifni skupini
v koloni »zdravstvo« dodano v plačilnem razredu s količnikom 2,75 delovno mesto »višja medicinska sestra v operacijski dvorani (instrumentalistka)«.

Amandmaji Vlade Republike Slovenije
Amandma k 13. členu:
V petem odstavku se za besedami »na delovnih mestih v«
doda beseda »vrtcih« in za njo postavi vejica, besedilo »v
skladu s predpisi o napredovanju na svojem področju« pa se
črta.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se pravilno glasi: »Učitelj,
vzgojitelj, pedagog, psiholog, socialni delavec, specialni
pedagog in knjižničar, zaposlen v vrtcu, osnovnem in srednjem izobraževanju lahko napreduje v naziv mentor in svetovalec, če ima z zakonom zahtevano visoko izobrazbo pa tudi
v naziv svetnik, v skladu s pravilnikom, ki ga izda minister,
pristojen za predšolsko vzgojo oziroma šolstvo.«
V sedmem odstavku se besedilo »petega in šestega« nadomesti z besedo »prejšnjega«.
14

8. Z amandmajem Vlade je je v VI. tarifni skupini v koloni
»zdravstvo« dodano v plačilnem razredu s količnikom 2,M
delovno mesto »višja medicinska sestra v intenzivni terapiji"
9. Na podlagi amandmaja dr. Leva Krefta je v VI. tarifni skupim
v koloni »socialno varstvo« v plačilnem razredu s količnikoC
2,65 črtano delovno mesto »delovni terapevt« in dodano vp'3'
čilnem razredu s količnikom 2,75. Tako je sedaj delovno
mesto delovnega terapevta v socialnem varstvu višje vrednoteno kot v zdravstvu.
10. Z amandmajem Vlade je v VI. tarifni skupini v kolon'
»državni organi in organi lokalnih skupnosti« dodano v plat'1'
nem razredu s količnikom 2,65 delovno mesto »višji carinik"
11. V tarifni skupini VII, VII, IX je na podlagi amandmaja Vli"1
v koloni »zdravstvo« dodano v plačilnem razredu s kolitnr
kom 3,80 delovno mesto »zobozdravnik z 2-semestrs
podiplomskim študijem«.
12. Z amandmajem skupine poslancev (prvi podpisani <"•
Janko Predan) je v VII., VIII., IX. tarifni skupini v koloni»zdr&
stvo« in koloni »socialno varstvo« zvišan količnik za delovi
mesto »klinični psiholog - specialist«in sicer od 3,80 na 3,&.
Zaradi te spremembe je bilo potrebno uvesti nov plač"*1
razred s količnikom 3,90. Do sedaj namreč takega plačilno5»
razreda ni bilo. Z uvedbo novega plačilnega razreda so *,
zmanjšali razponi med plačilnimi razredi v tej tarifni skupi^
Z zmanjšanjem razponov pa se je zmanjšal tudi možen ods®1
tek povečanja plače na račun napredovanja na istem delo' '
nem mestu.
13. Z amandmajem skupine poslancev (prvi podpisani Jo^
Jagodnik) je v VII., VIII., IX. tarifni skupini v plačilnem 'az,e. 1 k
s količnikom 3,55 v koloni »državni organi in organi lokaln
skupnosti« črtano delovno mesto »strokovni sodelavec Z
nedoločen čas«.
/i/
14. Z amandmajem Vlade je v tarifni skupini VII., VIII-,
v koloni»državni organi in organi lokalnih skupnosti« dodan
v plačilnem razredu s količnikom 4,00 delovno mesto »VISI
inšpektor Ministrstva za finance«.
15. Z amandmajem dr. Petra Tanciga je v VII., VIII., IX.
skupini plačilni razred s količnikom 3,55 spremenjen v plao1'
razred s količnikom 3,60.
16. Glede na amandma skupine poslancev (prvi podpi
Rudi Moge) je naslov kolone »šolstvo« spremenjen tako, .
se glasi: »šolstvo in šport«. Poleg tega je v tej koloni v' \
tarifni skupini dodano v plačilnem razredu s količnikom * y
delovno mesto »trener«, v VII., VIII., IX. tarifni skupini Pa e j
v plačilnem razredu s količnikom 3,25 dodani delovni W ■
»športni učitelj« in »trener I«.

Obrazložitev:
m
V skladu s sprejetim amandmajem ob drugi obravnavi za*
naj bi zaposleni pedagoški in strokovni delavci v vrtcih naP ^
dovali na enak način kot zaposleni v osnovnem in sredin
šolstvu in ob napredovanju pridobili tudi enake nazive- ^
namen je bil v predlog zakona vključen nov šesti odsta^®
Predlagani amandma Vlade vsebinsko povzema sprejeto j3
tev, s tem da z redakcijsko spremembo besedila P°. ^j«
enoten sistem napredovanja v vrtcih in šolah. Hkrati0 ^
enake možnosti napredovanja vsem zaposlenim pedag
in strokovnim delavcem z visoko izobrazbo.
Amandma k 14. členu:
j,\o
Na koncu petega odstavka se pika črta in doda besea ^
»oziroma samostojnega visokošolskega zavoda s sog>
Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije.«
Obrazložitev:
^
Dopolnitev je potrebna zaradi uveljavitve novega za
poroče^*1

i
•
i
!
\
«
j
(

^
$
i#

o visokem šolstvu, ki med visokošolske zavode s pravno
osebnostjo uvršča tako univerze kot samostojne visokošolske
zavode. Hkrati pa se glede na pristojnosti Sveta za visoko
Šolstvo Republike Slovenije in glede na potrebo po vzpostav•ianju
enotnega sistema napredovanja na univerzah in
v
samostojnih visokošolskih zavodih predlaga soglasje navedenega organa.
Amandma k 18. členu:
Na koncu tretjega odstavka se doda stavek, ki se glasi: »Kot
d
el sredstev, pridobljen na podlagi javnih razpisov, se štejejo
sredstva, ki jih raziskovalni in visokošolski zavodi pridobijo za
Ovajanje projektov, ki presegajo z zakonom ali drugim predpisom oziroma aktom določen obseg dejavnosti zavoda.«
Obrazložitev:
* Predlaganim amandmajem je dopolnjen sprejeti amandma
Državnega zbora, tako da je pojem sredstev javnega razpisa
Natančneje opredeljen.
Amandma k 28. členu:
Yln Pfvi alinei se za besedami »7. člena« doda besedilo »drugi
tretji odstavek 8. člena«.
Obrazložitev:
popolnitev je potrebna zaradi uskladitve z amandmajem k 13.
olenu.
Amandmaji k tabeli »Količniki za določanje osnovnih plač«
• V tarifni skupini V - srednja 4-letna šola se črta plačilni
[szred s količnikom 2,14, delovno mesto »tehnični vzdrževalo opreme«, ki je v koloni »šolstvo in šport« uvrščeno v ta
P'ačilni razred, se uvrsti v plačilni razred s količnikom 2,10.
Obrazložitev:
^amandmajem, sprejetim ob drugi obravnavi zakona, je bil za
plovno mesto »tehnični vzdrževalec opreme« v dejavnosti
šolstva in športa določen količnik 2,14. Ker ni bilo plačilnega
J^reda s količnikom 2,14, je bilo potrebno uvesti nov plačilni
^red s tem količnikom. Z uvedbo novega plačilnega razreda
,?use zmanjšali razponi med plačilnimi razredi v tej tarifni
^ Pini, s tem pa se je za številne zaposlene v V. tarifni
P^Pini
zmanjšal možen odstotek povečanja plače, ki ga
a
nko zaposleni dosežejo z napredovanjem v višje plačilne
fcred. 2at0 vlada predlaga, da se črta plačilni razred s količkom 2,14, delovno mesto »tehnični vzdrževalec opreme« pa
r»fsti v plačilni razred s količnikom 2,10. V tem plačilnem
«redu so podobna delovna mesta v drugih dejavnostih (npr.
'drževalec v zdravstvu).
?• V koloni »šolstvo in šport« se v V. tarifni skupini - srednja
"letna
šola v plačilnem razredu s količnikom 2,30 črtata
6l
pvni mesti »pisarniški referent« in »knjigovodja« in uvrstita
Plačilni razred s količnikom 2,20.
Obrazložitev:
^Prernemba količnika
za delovni mesti »pisarniški referent«
"knjigovodja« v dejavnosti šolstva in športa je nujna glede
"vrstitev teh delovnih mest v drugih dejavnostih. Tako je
r
sP - Pisarniški referent v kulturi, socialnem varstvu, pokojnin^ in invalidskem zavarovanju ter v zaposlovanju in zavaroj P)u za primer brezposelnosti uvrščen v plačilni razred
r .količnikom 2,20, pa tudi v drugih dejavnostih pisarniški
ra>r n,i niso uvrščeni v višji plačilni razred, kot je plačilni
^ ®d s količnikom 2,20. Podobno velja tudi za delovno
»sto knjigovodje.
j
' * tarifni skupini IV - srednja 3-letna šola se v koloni
g °c'alno varstvo« v plačilnem razredu s količnikom 1,90 črta
'ovno mesto »vodja pralnice«.
4 \j
\
J. y tarifni skupini V - srednja 4-letna šola se v kolonah:
šolstvo
in
šport
v
plačilnem
razredu s količnikom 2,30,
v
„ Socialno varstvo v plačilnem razredu s količnikom 2,20,
5 .Predšolska vzgoja s pripravo na šolo v plačilnem razredu
(rtaa nikom 2,10
delovno mesto »vodja kuhinje«.

n

"0f° čevalec

5. V tarifni skupini VI. - višja izobrazba se v koloni »kultura«
v plačilnem razredu s količnikom 2,90 črta delovno mesto
»vodja tehnične službe«.
6. V tarifni skupini VII, VIII, IX - visoka izobrazba, magisterij,
specializacija, doktorat znanosti se v koloni »socialno varstvo« v plačilnem razredu s količnikom 3,10 črta delovno
mesto »vodja zdravstvene negovalne službe«.
Obrazložitev k 3., 4., 5. in 6. amandmaju:
Glede na sprejeti amandma v drugi obravnavi zakona, s katerim je bilo v zakon na novo uvrščeno delovno mesto »vodja
kuhinje« v dejavnosti šolstva in športa, hkrati pa to delovno
mesto vrednoteno drugače kot delovno mesto »vodja kuhinje« v drugih dejavnostih, je Vlada ponovno proučila vrednotenje teh delovnih mest. Ob tem je ocenila, da je potrebno to
delovno mesto in še tri podobna delovna mesta črtati iz
zakona. Med tipičnimi delovnimi mesti naj zakon namreč ne
bi navajal delovnih mest, ki pomenijo vodenje organizacijskih
enot.
7. V tarifni skupini VI - višja izobrazba se v koloni »socialno
varstvo« v plačilnem razredu s količnikom 2,75 črta delovno
mesto »delovni terapevt« in uvrsti v plačilni razred s količnikom 2,65.
Obrazložitev:
Sprememba količnika za delovno mesto »delovni terapevt«
v dejavnosti socialnega varstva je nujna glede na uvrstitev
tega in podobnih delovnih mest v zdravstvu. Tako so npr.
v zdravstvu: delovni terapevt, fizioterapevt, višja medicinska
sestra in podobni poklici uvrščeni v plačilni razred s količnikom 2,65.
8. V tarifni skupini VII, VIII, IX - visoka izobrazba, magisterij,
specializacija, doktorat znanosti se črta plačilni razred s količnikom 3,90. Delovno mesto »klinični psiholog-specialist«, ki
je v koloni »zdravstvo« in koloni »socialno varstvo« uvrščeno
v ta plačilni razred, se uvrsti v plačilni razred s količnikom
4,00.
Obrazložitev:
Z amandmajem, sprejetim ob drugi obravnavi zakona, je bil za
delovno mesto »klinični psiholog-specialist« v dejavnosti
zdravstva in socialnega varstva zvišan količnik od 3,80 na
3,90. Ker ni bilo plačilnega razreda s količnikom 3,90, je bilo
potrebno uvesti nov plačilni razred s tem količnikom.
Z uvedbo novega plačilnega razreda so se zmanjšali razponi
med plačilnimi razredi v tej tarifni skupini. S tem pa se je za
zaposlene, katerih delovna mesta so uvrščena v to tarifno
skupino, zmanjšal možen odstotek povečanja plače, ki ga
lahko zaposleni dosežejo z napredovanjem v višje plačilne
razrede. Zato Vlada predlaga, da se črta plačilni razred
s količnikom 3,90, delovno mesto »klinični psiholog-specialist« pa uvrsti v plačilni razred s količnikom 4,00. Namen
sprejetega amandmaja je bil uvrstitev tega delovnega mesta
v višji plačilni razred. Ob črtanju plačilnega razreda s količnikom 3,90 in uvrstitvijo tega delovnega mesta v plačilni razred
4,00 je bil smiselno upoštevan sprejeti amandma.
9. V tarifni skupini VII, VIII, IX - visoka izobrazba, magisterij,
specializacija, doktorat znanosti se v koloni »državni organi in
organi lokalnih skupnosti« v plačilnem razredu s količnikom
3,10 črta delovno mesto »strokovni sodelavec za določen
čas«.
Obrazložitev:
Z amandmajem, sprejetim ob drugi obravnavi zakona, je bilo
črtano delovno mesto »strokovni sodelavec za nedoločen
čas«. Zato Vlada predlaga, da se črta tudi delovno mesto
»strokovni sodelavec za določen čas«.
15
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU
OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB - EPA 538 - PRVA OBRAVNAVA
PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE LJUBLJANA
Vlada Republike Slovenije je na 70. seji, dne 17. februarja
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB,
ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi sklepa,
sprejetega ob obravnavi zakona o davku od dobička pravnih oseb na 16. seji Državnega zbora Republike Slovenije,
dne 22.12.1993 in 174. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije, za sejo zbora v marcu 1994.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

nika Vlade republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu
finance,
- Stanko DEBELJAK, državni sekretar v Ministrstvu
finance,
- Božo JAŠOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za
nance,
- Marija FERLEŽ, svetovalka Vlade v Ministrstvu za
nance,
- Siniša MITROVIĆ, svetovalec Vlade v Ministrstvu
finance.

za
za
fifiza

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih
oseb
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA

3. člen

Državni zbor Republike Slovenije je na 16. seji, dne 22. 12.
1993 sprejel zakon o davku od dobička pravnih oseb (Uradni
list RS, št. 72/93).

V 19. členu se za besedo »povprečne« doda beseda »ponderirane«.

Ob obravnavi predloga zakona v drugi in tretji obravnavi, je
Državni zbor Republike Slovenije sprejel tudi sklep, po katerem nalaga Vladi Republike Slovenije, da pripravi predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od
dobička pravnih oseb in ga v mesecu januarja predloži
v obravnavo in sprejem Državnemu zboru. Pri pripravi predloga zakona pa naj Vlada Republike Slovenije prouči in upošteva amandmaje, ki so bili vloženi pri drugi obravnavi in
potem umaknjeni.

4. člen
V drugem odstavku 23. člena se za besedama »pri bankah"
postavi vejica in doda besedilo »hranilnicah in hranilno kreditnih službah«.

Namen predlaganega zakona je uresničitev navedenega
sklepa Državnega zbora Republike Slovenije.

V prvem in drugem odstavku 25. člena se za besedo »izpla*
čila« doda besedilo »iz dobička«.

II. CILJI IN PREDLAGANE REŠITVE
Vlada Republike Slovenije je proučila amandmaje, ki so bili
vloženi pri drugi obravnavi zakona o davku od dobička pravnih seb (Uradni list RS, št. 72/93) in nekatere upoštevala pri
predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona.
Hkrati pa Vlada Republike Slovenije predlaga dopolnitve in
spremembe, ki besedilo zakona izboljšujejo ter predlaga znižanje davčne stopnje.
III. FINANČNE POSLEDICE
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami se izboljšuje
besedilo veljavnega zakona ter znižuje davčna stopnja od
sedaj veljavnih 30% na 25%, posledica česar bo dodatno
znižanje prihodkov iz tega davka za okoli 16%.
BESEDILO ČLENOV
1-člen
V zakonu o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list Republike Slovenije, št. 72/93) se v zadnji alinei 13. člena pred
besedo »odpisane« doda besedilo »formirani popravki vrednosti in«.
2. člen
V 17. členu se besedilo »Zavezanec obračunava amortizacijo
po posameznih amortizacijskih skupinah« nadomesti z besedilom »Najvišje letne amortizacijske stopnje po posameznih
amortizacijskih skupinah so«.
22

5. člen

6. člen
V 27. členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo »aH
povezanim osebam.«
7. člen
V 30. členu se beseda »prejete« nadomesti z besedo »obračunane«.
8. člen
V 31. členu se za besedo »rezervacije« doda beseda »stroškov«.
9. člen
Za 31. členom se doda nov 31. a člen, ki se glasi:
»Davčna osnova zadruge se zmanjša za del presežka, ki ga je
zadruga dosegla v poslovanju s člani (ristomo), vendar največ
v višini davčne osnove.
Zmanjšanje davčne osnove po prejšnjem odstavku uveljavlja
zadruga pod pogojema: - da izplača ristorno članu glede na
njegovo poslovanje z zadrugo, - da izplačilo temelji na članovi pravici, zagotovljeni v zadružnih pravilih ter na sklepu
upravnega odbora zadruge.«
poročevalec

10. člen

14. člen

V prvem odstavku 32. člena se beseda »družabnike« nadomesti z besedo »družbenike«.
11. člen

V petem odstavku 47. člena se črta besedilo zadnjega stavka,
ki se glasi: »Člani skupine se morajo zavezati, da bodo pokrivali izgubo posameznih članov skupine«.

V 38. členu se stopnja »30%« nadomesti s stopnjo »25%«.

V šestem odstavku 47. člena se črta besedilo »ali se naknadno
ugotovi, da izguba ni bila dejansko pokrita«.

12. člen

15. člen

V 39. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

Za 65. členom se doda nov 65.a člen, ki se glasi:

"V primeru finančnega najema, se davčna olajšava po prejšnjem odstavku priznava davčnemu zavezancu, ki opredmeteno
osnovno sredstvo pridobi na podlagi finančnega nalerna.«
13. člen

»Ne glede na določbe četrte alinee 6. člena tega zakona,
pooblaščene investicijske družbe ne plačujejo davka do 31.
12. 1996.«
16. člen

V 40. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"V primeru finančnega najema, se določbe prejšnjega
odstavka uporabljajo tudi v primeru, če najemojemalec izgubi
Pravico uporabe ooredmetenega osnovnega sredstva.«

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in se uporablja tudi za obračun davka od
dobička za leto 1994.

OBRAZLOŽITEV
p

° Posameznih členih zakona so predlagane naslednje spremembe in dopolnitve glede na obstoječo ureditev:
'• Dopolnitev besedila 13. člena je redakcijske narave, zaradi
uskladitve z računovodskimi standardi.
* Sprememba besedila v 17. členu je radakcijske narave,
zaradi uskladitve besedila z besedilom 15. člena tega zakona.
3' Dopolnitev besedila 19. člena je redakcijske narave, zaradi
uskladitve besedila z besedilom 27. člena tega zakona.
Predlagana dopolnitev besedila 23. člena natančno določa,
_a se oblikovane rezervacije za zavarovanje pred potencialni
re izgubami, ki izvirajo iz rizičnih nalož hranilnic in hranilno
ditnih služb štejejo za odhodek po tem zakonu.
5- Dopolnitve in spremembe besedil 25., 27., 30. in 31. člena
0
redakcijske narave.
®- $ predlagano uveljavitvijo 31. a člena rešujemo specifičen
acin zadružnega poslovanja.
Sprememba besedila 32. člena je redakcijske narave.
O y
"- členom tega zakona predlagamo, da se sedaj veljavna
a
"wcna
stopnja 30% nadomesti z davčno stopnjo 25%. Z znidavčne stopnje se povečuje konkurenčnost davčnih
Rezancev
na tujih trgih, saj so primerjalne stopnje tega
av
*a naslednje:
'ava;

Stopnja v %:

^aška'
$strijg•
?f"/a
^Cžarska
~ar>ska
Jar>cija
ymčija
_ razdeljen dobiček
^ razdeljeni dobiček
^^arezidenčne pravne osebe
<-u.

25
30
36
40
34
33

prvih 250.000 Dfl
p*a nadaljne

40
35
36
35

Cg"st*

50
36
46
35
33

J:CrHrvaška je stopnjo 25 % uveljavila z davčno reformo, ki se
>e uporabljati 1. 1. 1994. Dosedanja stopnja je bila 40 %.

2. Avstrija je s 1. 1. 1994 zadržala splošno stopnjo davka 30 %,
ukinila pa je pravnim osebam t.i. obrtniški davek, v višini 12 %,
ki se je plačeval od podobne davčne osnove (dobička).
II. Ob navedenih stopnjah obstajajo še lokalni davki, ki se
obračunavajo od iste osnove:
Nemčija
9 - 20%
Grčija
7%
Italija
16,2%
Luxemburg
•
10% + 2% (za nezaposlenost)
Portugalska
3,65%
Španija
1,5%
9. Z dopolnitvijo besedil 39. in 40. člena natančno opredeljujemo priznavanje davčne olajšave v primeru finančnega
najema. Predlog je usklajen s predlogom izvršilnega odbora
Združenja leasing podjetij Slovenije.
10. Sprememba besedila 47. člena odpravlja neusklajenost
besedila petega in šestega odstavka tega člena z besedilom
tretjega odstavka tega člena, kjer je že določeno, da se v skupinskem davčnem izkazu izguba članov skupine pokrije
z dobički drugih članov skupine.
11. S 15. členom predlagamo uveljavitev novega 65. a člena,
po katerem pooblaščene investicijske družbe ne bi plačevale
tega davka do 31. 12. 1996.
Pooblaščene investicijske družbe tvorijo po zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje eno od oblik investicijskih skladov. Edina dejavnost teh družb je javno zbiranje
certifikatov na podlagi lastninjenja družbenih podjetij in zbiranje denarnih sredstev, z namenom investiranja le-teh v delnice, pridobljene od Sklada za razvoj in v druge prenosljive
vrednostne papirje. Posebnost teh družb je, da ne bodo razpolagale z denarnimi vplačili s strani delničarjev temveč s certifikati, pridobljenimi od upravičencev, po drugi strani pa so
omejene pri trgovanju s pridobljenimi delnicami iz procesa
privatizacije, ker bodo lahko trgovale predvsem z ostalimi
pooblaščenimi investicijskimi družbami in sicer s plačilom
v delnici, certifikatu ali denarju. Zaradi izrazite nelikvidnosti ni
realno pričakovati, da bi lahko te družbe razpolagale z ustreznimi denarnimi sredstvi in realnim dobičkom. Na podlagi
navedenega in glede na specifičnosti obračunavanja oziroma
določanja cen na tem omejenem trgu predlagamo navedeno
izjemo.
12. Predlagamo, da zakon začne veljati petnajsti dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije in da se uporablja tudi za
obračun davka za leto 1994, saj predlagane rešitve izboljšujejo besedilo zakona ter uveljavljajo ugodnejše pogoje za
davčne zavezance.

Besedilo členov, ki se spreminjajo

25. člen

13. člen
Med odhodke po tem zakonu ne štejejo:
- davki, ki jih je plačal lastnik davčnega zavezanca kot fizična
oseba,
- denarne kazni,
- zamudne obresti od nepravočasno plačanih davkov in
prispevkov,
- odhodki za pokrivanje izgub iz prejšnjih let,
- rezervacije za kritje možnih izgub,
- odpisane terjatve do delavcev, lastnikov ali povezanih oseb.

Med odhodke se priznajo tudi izplačila za humanitarne, kulturne, znanstvene, vzgojno izobraževalne, športne, ekološke
in religiozne namene, kadar so izplačana osebam, ki so
v skladu s posebnimi predpisi organizirane za opravljanje
takšnih dejavnosti - vendar največ v višini 0,2% ustvarjenih
prihodkov.
Med odhodke se priznajo tudi izplačila za politične organizacije, vendar največ do zneska, ki je enak trikratni povprečni
mesečni plači na zaposlenega pri davčnem zavezancu.
27. člen

17. člen
Zavezanec obračunava amortizacijo po posameznih amortizacijskih skupinah:
Amortizacijske skupine

najvišje letne
amortizacijske stopnje
(v %)
1. Gradbeni objekti
10
1.1. Stavbe
5
1.1.1. Ceste, komunalni objekti, zgornji ustroj
železniških prog
14,3

2. Oprema, vozila, mehanizacija...
2.1. Oprema za opravljanje dejavnosti
rudnikov ter za raziskovanje,
pridobivanje in prenos nafte
in plina
2.2. Oprema za vodno gospodarstvo, vodovod
in kanalizacijo

33,3
20
14,3

2.3. Oprema za gojitev, varstvo
in izkoriščanje gozdov ter gojitev
in lov divjadi

50

2.4. Računalniki in računalniška oprema

50

3. Večletni nasadi
3.1. Maline, robide in ribez
3.2. Hitrorastoče drevje

33,3
33,3

4. Osnovna čreda

50

5. Druga vlaganja
5.1. Dobro ime

33,3
20

19. člen
Med odhodke se priznajo obračunane obresti, razen obresti
na prejeta posojila od lastnikov ali povezanih oseb, ki se
priznavajo največ v višini zadnje znane, ob času odobritve
posojila, skupne povprečne medbančne letne obrestne mere,
ki jo objavlja Banka Slovenije.
23. Člen
Dolgoročne rezervacije stroškov se priznajo v obračunanih
zneskih vendar največ do 70% teh stroškov, razen dolgoroč- •
nih rezervacij iz naslova dotacij iz proračunov za osnovna
sredstva.

Če je davčni zavezanec dal zaposlenim delavcem, lastnikom
ali povezanim osebam posojilo brez obresti ali z obrestno
mero, ki je nižja od zadnje znane, ob času odobritve posojila,
skupne povprečne ponderirane medbančne letne obrestne
mere, se davčna osnova poveča za razliko med obrestmi,
obračunanimi po skupni povprečni ponderirani medbančni
letni obrestni meri in obrestmi, ki jih je zaračunal davčni
zavezanec.
Če je banka ali druga finančna organizacija dala lastnikom ali
drugim povezanim osebam posojilo brez obresti ali
z obrestno mero, ki je nižja od povprečne obrestne mere, ki jih
ob času odobritve posojila za takšna posojila zaračunava
tretjim osebam, se davčna osnova poveča za razliko med
obrestmi, obračunanimi po povprečni obrestni meri i"
obrestmi, ki jih je zaračunala lastnikom.
30. člen
Davčna osnova se zmanjša za prejete obresti od dolgoročnih
in kratkoročnih vrednostnih papirjev, ki so jih izdale Repu*
blika Slovenija, občine ali javna podjetja, ki so jih ustanovila
Republika Slovenija oziroma občine, vendar največ v višini
davčne osnove.
31. člen
Davčna osnova se zmanjša za že obdavčene, neporabljene
dolgoročne rezervacije, ki jih je davčni zavezanec izkazal
v prihodkih, vendar največ v višini davčne osnove.
32. člen
Davčni zavezanec, ki izplačuje dividende in druge deleže
v dobičku (v nadaljnjem besedilu: dividende), mora ob vsakem izplačilu dividende obračunati in plačati posebno akontacijo za davek od dobička in dohodnine glede na izplačanin0
dividendo (v nadaljnjem besedilu: posebna akontacija), za
sicer po stopnji 15% za prenos v tujino in po stopnji 25%
prejemnike - rezidente Republike Slovenije (razen za fizične
osebe -družabnike osebnih družb). Davčni zavezanec izda
prejemniku dividende potrdilo o plačani posebni akontacij'Pri davčnem zavezancu - prejemniku dividende se davčna
osnova poveča za prejete dividende, vključno s plačan"
posebno akontacijo.
Pri davčnem zavezancu, ki je povečal davčno osnovo P°
prejšnjem odstavku, se plačilo obračunanega davka 0<)
dobička zniža za plačano posebno akontacijo.

Rezervacije pri bankah se priznajo v obračunanih zneskih
vendar največ do višine, ki jo predpiše Banka Slovenije,
v skladu z 29. členom zakona o bankah in hranilnicah.

Če je izplačevalec dividend davčni zavezanec - reziden'
Republike Slovenije obračunal in plačal davek od dobička P°
stopnji iz 38. člena tega zakona, ne obračuna in ne pla^a
posebne akontacije po prvem odstavku tega člena, za pravne
osebe - rezidente Republike Slovenije.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, se pri bankah, ki so
v postopku predsanacije in sanacije, priznajo tudi rezervacije
v skladu z odločbo Banke Slovenije.

V primeru iz prejšnjega odstavka se davčna osnova davčneg3
zavezanca - rezidenta Republike Slovenije, ki je prejel di^"
dende, ne poveča za prejete dividende.
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38. člen
Davek se plačuje po stopnji 30%.
39. člen
Davčnemu zavezancu se prizna davčna olajšava v višini 20%
'nvesti ranega zneska v opredmetena osnovna sredstva (razen
motorna vozila) in neopredmetena dolgoročna sreda, vendar največ v višini davčne osnove.

v
osebna
stv

40. člen
^6 davčni zavezanec proda oziroma odtuji opredmeteno
sredstvo oziroma neopredmeteno dolgoročno sredstvo prej
kot v treh letih po letu, v katerem je izkoristil davčno olajšavo
Po 39. členu tega zakona, mora za znesek izkoriščene davčne
0|
ajšave povečati davčno osnovo, in sicer v letu prodaje
tiroma odtujitve sredstva.

davčno obveznost na podlagi skupinskega davčnega izkaza (v
nadaljnjem besedilu: obdavčenje v skupini).
Vsak član skupine predloži davčnemu organu svoj davčni
izkaz, le eden od članov skupine pa predloži tudi skupinski
davčni izkaz.
V skupinskem davčnem izkazu se izguba v davčnem izkazu
članov skupine pokrije z dobički drugih članov skupine. Če se
po pokritju izgube izkaže dobiček, so zavezanci za davčno
obveznost po skupinskem davčnem izkazu posamezni člani
skupine, sorazmerno obdavčljivemu dobičku iz posameznih
davčnih izkazov.
Plačilo obračunanega davka po skupinskem davčnem izkazu
opravi predlagatelj tega izkaza.
Pripravo skupinskega davčnega izkaza, najmanj za tri leta,
odobri davčni organ na zahtevo članov skupine. Člani skupine se morajo zavezati, da bodo pokrivali izgubo posameznih članov skupine.

47. člen

Če se posamezni član skupine naknadno opredeli za posamično obdavčenje, ali se naknadno ugotovi, da izguba ni bila
dejansko pokrita, mora vsak član skupine plačati razliko, ki je
nastala zaradi spremembe obdavčenja v skupini.

' zavezanec - rezident Republike Slovenije, ki je lastnik
osnovne a
zannca -90%
9 kapitalaSlovenije,
drugega lahko
davčnega
zaverezidenta Republike
ugotavlja

Minister za finance predpiše obliko in način priprave skupinskega davčnega izkaza.

^oče valeč
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Predlog zakona o POPRAVI KRIVIC - EPA 532 - PRVA OBRAVNAVA
Na podlagi 174. in 175. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 40/93) podpisani
poslanci pošiljamo v obravnavo in sprejem
PREDLOG ZAKONA O POPRAVI KRIVIC - prva obravnava
Državnemu zboru predlagamo, da ga uvrsti na dnevni red
v mesecu marcu.

V skladu s 176. členom Poslovnika Državnega zbora bodo
pri delu v delovnih telesih in v Državnem zboru sodelovali
predlagatelji: dr. Franc Zagožen, Janez Podobnik in Alojzij
Metelko.
Predlagatelji:
dr. Franc ZAGOŽEN, I. r.
Janez PODOBNIK I. r.
Alojz METELKO, I. r.

Predlog zakona o popravi krivic
Uvod
OCENA STANJA
Pobudnik za sprejem tega zakona je Združenje žrtev komunističnega nasilja, ki je tudi sestavljalec njegovega besedila, ki
ga poslanska skupina SLS povzema in se z njim strinja.
Imenovano združenje je po zakonu o društvih registrirano pri
Ministrstvu za notranje zadeve RS z dnem 18. 12. 1990. To
združenje je svoj prvi osnutek tega zakona sestavilo že dne
18. 2. 1991 in ga takrat razposlalo vsem glavnim državnim
organom in vsem takratnim parlamentarnim političnim skupinam. Vendar tedanja zakonodajna pobuda ni imela odmeva,
razen da je vplivala na sprejem 306. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v marcu 1992, ki glasi, da se
državljanom RS v pokojninsko dobo šteje čas, ki so ga zaradi
političnih razlogov prebili v zaporih ali na prisilnem delu,
oziroma jim je bila iz teh razlogov onemogočena zaposlitev ali
opravljanje samostojne dejavnosti. Dalje je navedeno v 2.
odstavku tega člena, da se vrednotenje navedenega časa
uredi s posebnim zakonom. To določilo je ostalo nedorečeno
in neuporabno za politične zapornike, ker tega zakona še ni.
To pa je predloženi zakon o popravi krivic.
RAZLOGI, CILJI IN NAČELA
Razlogi za sprejem tega zakona niso ozko politični, temveč so
mnogo pomembnejši, saj s tem zakonom udejanjamo
narodno spravo. Hrvaška republika je podoben zakon sprejela
že 26. 6. 1991.
FINANČNA SREDSTVA
Kar zadeva ocene finančnih sredstev je treba izhajati iz stališča, da je bilo v preteklih 45 letih totalitarnega režima po
preverjenih izračunih navedenega združenja cca 5 - 6.000
političnih zapornikov ali deportirancev na podlagi sodnih in
upravnih odločb v takratni SR Sloveniji. Večje skupine med
temi so bili deportiranci na t. im. družbeno koristno delo, ki jih
je bilo cca 2.000, preganjanci na Goli otok, ki jih je bilo cca
600, žrtve prvih povojnih procesov, ki jih je bilo preko 1.000 in
še druge kategorije kot cca 300 duhovnikov, 500 kmetov t. im.
kulakov, disidenti in ostali politični obsojenci. Vendar je
danes večji del teh žrtev prejšnjega režima že umrlih tako, da
ne moremo šteti več kot 2.000 preživelih, ki so vsi okrog ali
nad 70 let stari. Po tej oceni in ob upoštevanju v 5. členu
besedila zakona navedene odškodnine v gotovinskem znesku
600 DEM v tolarski protivrednosti in za vsakega 20 mesečno
povprečje zapora ali deportacije na prisilno delo bi bil potreben proračunski znesek cca 25 mio DEM oz. v tolarski protivrednosti 1.900,000.000 SIT. V tem znesku je tudi že upoštevana postavka za dodatno priznanje pokojninske dobe, kakor
tudi posamične odškodnine za kategorijo političnih preganjancev iz 7. člena besedila zakona.
BESEDILO ČLENOV ZAKONA O POPRAVI KRIVIC
Zgodovinska sprememba oblasti na Slovenskem po prvih
svobodnih volitvah dne 8. aprila 1990 pomeni moralno, politično in pravno ločitev od prejšnjega sistema ter njegovih
postopkov in nazorov. Sprejem zakona o popravi krivic je
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nujna posledica te spremembe. Obenem je to tudi ena od
oblik dejanske narodne sprave.
1. člen
Ta zakon določa popravo krivic bivšim političnim zapornikom, bivšim političnim preganjancem in pomorjenim žrtvam
vojne ter ureja pravice:
- bivših političnih zapornikov do povrnitve materialne in
nematerialne škode, do dodatnega vštevanja časa pokojninskega in invalidskega zavarovanja, do brezplačnega zdravstvenega zavarovanja in do pravne rehabilitacije;
- bivših političnih preganjancev do povrnitve materialne i"
nematerialne škode, do dodatnega vštevanja časa pokojninskega in invalidskega zavarovanja in do brezplačnega zdravstvenega zavarovanja;
- pomorjenih žrtev vojne do povrnitve dobrega imena in do
kulturno-civilizacijskega pokopa;
- najožjih družinskih članov zgoraj navedenih oseb.
S tem zakonom se ureja tudi postopek za uveljavljanje ten
pravic in se določajo organi, ki odločajo o teh pravicah.
Poleg tega se s tem zakonom glede bivših političnih zapornikov ugotovi, da so pravno rehabilitirani.
2. člen
Upravičenci po tem zakonu so osebe, ki so imele v obdobju
od 6. 4. 1941 do 8. 4.1990 v času postopkov zoper njih, stalno
prebivališče na ozemlju sedanje Republike Slovenije, ali sor
bile v tem obdobju državljani Republike Slovenije ali so sice
slovenske narodnosti.
3. člen
Bivši politični zaporniki po tem zakonu so vse osebe, ki so bil®
neupravičeno in v nasprotju z načeli in pravili pravne države
zaradi političnih, ideoloških ali razrednih razlogov obsojene
v sodnem ali upravno kazenskem postopku na kazen odvzema prostosti ali jim je bila prostost odvzeta v teku ten
postopkov.
Za bivšega političnega zapornika se ob pogojih iz prejšnjega
odstavka šteje tudi oseba, ki ji je bil v upravno kazenskem
postopku izrečen ukrep določitve bivališča ali je bila poslana3
na opravljanje družbeno koristnega dela zaradi prevzgajan)
in tudi oseba, zoper katero so bili uporabljeni ukrepi iz prejs'
njega in tega odstavka brez upravno kazenske odločbe, na
podlagi odločitve upravnega organa.
4. člen
Če so podani pogoji iz prvega odstavka prejšnjega člena, s®
šteje, da gre za bivšega političnega zapornika, če je odvzem
prostosti temeljil na uporabi določb takrat veljavne kazensK«
zakonodaje, iz katerih je iz besedila razvidno, da gre z®
politična kazniva dejanja, ali če je bil kazenski materialn
poročevalk
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iz razlogov iz prvega odstavka prejšnjega člena v njiho"l primeru zlorabljen.

5. člen
Oseba, ki se ji na podlagi tega zakona prizna status bivšega
Političnega zapornika, ima pravico do odškodnine za čas
planskega odvzema prostosti. Odškodnina se ji prizna v pav®ainern znesku po 1000 DEM v tolarski protivrednosti po
prednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila za vsak
ese
c odvzema prostosti.
I® oseba bila kaznovana z odvzemom prostosti se ji od
gornje vrednosti izplača 500 DEM v tolarski protivrednosti
9otovini, če pa je prestajala kazen odvzema prostosti s pride om a e bila
01)0
6onlrn
" i v tolarski
obsojena
na strogi zapor, je ta znesek
DEM ' gotovine
protivrednosti.
postali znesek odškodnine do 1000 DEM se bivšemu politič®m" zaporniku izplača iz drugih sredstev in sicer v obliki:
°bvsznic Republike Slovenije
10%
__ delnic državnega sklada po zakonu o lastninjenju
40%
r avn
-, ^jdrugih
* ega
stanovanjskega
sklada
40%
možnih
oblik državnega
premoženja
10%
t se odškodnina prizna osebi iz četrtega odstavka 13. člena
98Seczakona, znaša 200 DEM v tolarski protivrednosti za vsak
odvzema prostosti.
6. člen
Por?'' sezai' na
podlagi tega zakona prizna status bivšega
ske 9 odvzema
Porn'ka, se v pokojninsko dobo šteje čas dejanteli ra
prostosti, kot tudi čas, v katerem ji je bila iz
zlogov, po prenehanju odvzema prostosti, onemogona
zaposlitev oziroma opravljanje samostojne dejavnosti.
a
c e anske a
c>dst'avka
' j v pokojninsko
9 odvzema
prostosti
se osebi iz prejšnjega
dobo
šteje dvojno.
stl')0novn
' odmeri pokojnine je treba izhajati iz delovnega
iJJ"niSa. ki ga je imel bivši politični zapornik pred izrekom

lj oz. odvzemom prostosti, če je to zanj ugodnejše, ne pa
Po1 opustitvi
i^bnega na
dohodka,
ki ga je prejemal na delovnem mestu
prostost.
na

novo odmerjene pokojnine se bivšemu političnemu
niku izplačuje od dneva upokojitve.
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7. člen
Političnega preganjanca po tem zakonu imajo osebe,
ma,0
% irttrpele
rialno a,i nematerialno škodo zaradi političških
Pt>v>
ali razrednih razlogov na druge načine, npr.
i^Uh
invalidnost, onemogočanje
poklica ali
- ja ali onemogočanje
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odškodnine bivšemu političnemu preganjancu za povtn° škodo določi posebna komisija iz 12. člena tega
osnovi
'Post
odškodninskih
načel zakonaprimera.
o obligacijah,
^ I0vajoč pri tem
okoliščine posameznega
emu
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političnemu preganjancu se v izkazanih prime9ube delovne dobe všteje ta čas v pokojninsko dobo.
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primerih
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in bivšemu
političnemuzdravprese v izkazanih
primerih
prizna brezplačno
^oevalec

stveno zavarovanje, če se ugotovi, da je njegova zdravstvena
prizadetost škodna posledica prestanega odvzema prostosti
ali političnega preganjanja.
Sredstva teh povečanih obveznosti iz zdravstvenega zavarovanja se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
9. člen
Pomorjene žrtve vojne so tiste osebe, ki so bile v razdobju od
6. 4. 1941 do 9. 5. 1945 na Slovenskem kot civilne žrtve vojne
ali druge žrtve, ki niso padle v boju, usmrčene brez postopka
iz političnih, ideoloških ali razrednih razlogov. Med pomorjene žrtve vojne štejejo tudi tiste osebe, ki so bile usmrčene
v prvem povojnem obdobju po 9. 5. 1945 brez postopka in
sodbe. Vsem pomorjenim žrtvam se povrne dobro ime in
imajo pravico do kulturno-civilizacijskega oz. krščanskega
pokopa, groba, spominskih znamenj in izdaje mrliških listov.
V ta namen je treba ugotoviti te osebe in njihova imena javno
objaviti. Te naloge izvršijo Ministrstvo za notranje zadeve RS
in občinski organi za notranje zadeve.
Republika Slovenija je dolžna pomorjenim žrtvam vojne
postaviti na območju Roga v roku 1 leta primeren spomenik
s primernim napisom.
10. člen
Osebe, ki so po tem zakonu pridobile status bivšega političnega zapornika se tudi pravno rehabilitirajo tako, da se jim že
izrečene pravnomočne sodbe in upravne odločbe izrečejo za
nične in neobstoječe. Temu ustrezno uradno rehabilitacijo
izvršijo Ministrstvo za notranje zadeve RS in občinski organi
za notranje zadeve.
S proglasitvijo sodb in odločb iz 1. odstavka za nične in
neobstoječe so odpravljene tudi izrečene stranske kazni.
11. člen
Sredstva za plačila odškodnine po 5. členu ter sredstva za
povečane obveznosti iz pokojninskega zavarovanja po 6.
členu tega zakona, se zagotavljajo v proračunu Republike
Slovenije.
V breme proračuna Republike Slovenije gredo tudi vsi stroški
postopka o zahtevi za priznanje statusa bivšega političnega
zapornika, bivšega političnega preganjanca in pomorjene
žrtve vojn, če je bilo tej zahtevi v celoti ali vsaj deloma
ugodeno.
12. člen
O tem, ali se določeni osebi prizna status bivšega političnega
zapornika, bivšega političnega preganjanca in pomorjene
žrtve vojne ter o pravici do odškodnine in vštetja časa odvzema prostosti in drugega časa po 6. členu tega zakona
v pokojninsko dobo, odloča posebna komisija, ki jo imenuje
vlada Republike Slovenije.
Komisija ima predsednika, namestnika predsednika in najmanj sedem članov.
13. člen
Komisija odloča na podlagi pisne zahteve upravičene osebe.
Zahteva se lahko vloži v roku 2 let po uveljavitvi tega zakona.
Upravičena oseba po tem zakonu je bivši politični zapornik,
bivši politični preganjanec in za pomorjeno žrtev vojne njen
najožji še živeči družinski član.
Če je bivši politični zapornik ali bivši politični preganjanec
umrl po uveljavitvi tega zakona in pred vložitvijo zahteve, sme
zahtevo vložiti oseba, ki po predpisih o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju lahko uveljavlja družinsko pokojnino
po umrli upravičeni osebi.
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14. člen
Zahteva iz prejšnjega člena mora vsebovati:
- osebne podatke upravičene osebe
- označbo sodne, upravno kazenske ali druge odločbe, ki je
bila podlaga za odvzem prostosti
- opis dejanja ter zakonsko označbo kaznivega dejanja ali
prekrška, ki je podlaga za priznanje statusa bivšega političnega zapornika po tem zakonu
- čas dejanskega odvzema prostosti
- čas, ko ta oseba na prostosti zaradi prejšnje obsodbe oz.
odvzema prostosti ni mogla dobiti zaposlitve ali ji je bilo
onemogočeno opravljanje samostojne dejavnosti
- navedba okoliščin, ki utemeljujejo status bivšega političnega preganjanca ali pomorjene žrtve vojne
- obrazložitev zahteve.
K zahtevi je treba priložiti ustrezno dokumentacijo-listinska
dokazila, potrebna za dokazovanje odločilnih dejstev iz
prvega odstavka tega člena.
Če upravičena oseba ne razpolaga z ustrezno dokumetacijo,
niti je ne more dobiti od pristojnih organov iz ustanov, lahko
dejstva iz prvega odstavka tega člena dokazuje tudi z izjavami
prič, danimi pred rednim sodiščem prve stopnje v nepravdnem postopku, pri čemer sodišče obravnava ustrezni predlog
prednostno.
Zahteva mora vsebovati tudi izjavo o tem, ali in za kateri čas
upravičena oseba uveljavlja pravico do odškodnine in vštetje
tega časa v pokojninsko dobo.
15. člen

šega političnega zapornika, bivšega političnega preganjanj
ali pomorjene žrtve vojne, če ugotovi, da so podani pogoji»
tega zakona.
V primeru, da se odvzem prostosti nanaša tudi na drugaK
dejanja, ki niso navedena v 3. in 4. členu tega zakona (st®
kaznivih dejanj oz. prekrškov), odloči komisija glede na kon;
kretne okoliščine primera, za kateri čas se upravičeni oseD
prizna status bivšega političnega zapornika.
20. člen
Sklep iz prejšnjega člena mora vsebovati:
- osebne podatke osebe, ki se ji priznava status
političnega zapornika, bivšega političnega preganjanca 8"
pomorjene žrtve vojne
- zakonsko podlago za priznavanje tega statusa
- čas odvzema prostosti
- določitev višine odškodnine
- čas, ki se po tem zakonu šteje v pokojninsko dob o
vrednotenje tega časa.
Če je zahtevi upravičene osebe v celoti ugodeno, ni potrebn'
obrazložitev sklepa.
21. člen
Zoper sklep, s katerim je bila zahteva upravičene osebe za*J.
žena ali deloma ali v celoti zavrnjena, je dopusten upra*
spor.
22. člen

Državni organi ter ustanove z javnimi pooblastili so dolžni na
zahtevo upravičene osebe v roku 60 dni od prejema zahteve,
poslati predpise odločb in drugih dokazil, potrebnih za uveljavljanje statusa ter pravic bivšega političnega zapornika,
bivšega političnega preganjalca ali pomorjene žrtve vojne.

Sklep iz 20. člena tega zakona se pošlje po uradni dolžn^
Ministrstvu za finance RS zaradi izvršitve sklepa glede p,aC
odškodnine.

16. člen

Pristojni zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
števa pri odmeri pokojnine v skladu s predpisi o poko)n
skem in invalidskem zavarovanju pokojninsko dobo, prizna
na podlagi tega zakona.
Poškodba, ki jo je bivši politični zapornik pretrpel v čas"
odvzema prostosti, se šteje kot poškodba pri delu.

Če zahteva ni razumljiva ali popolna, zahteva komisija od
vložnika, da jo v določenem roku popravi ali dopolni.
Komisija lahko po uradni dolžnosti pridobi potrebna dokazila
oz. preveri resničnost navedb v zadevi.
Vsa strokovna opravila v zvezi z delom komisije opravlja
služba Ministrstva za pravosodje RS.
17. člen
O zahtevi odloča komisija na seji.
Komisija veljavno določa, če so na seji navzoči predsednik oz.
namestnik predsednika ter najmanj 4 člani komisije. Komisija
odloča z večino glasov navzočih.
Komisija sprejme določitve v obliki sklepa.
18. člen
Komisija zavrže zahtevo, če je prepozna ali je ni podala
upravičena oseba, kot tudi v primeru, če upravičena oseba
v teku postopka umre, oseb iz četrtega odstavka 13. člena
tega zakona pa ni ali ne želijo nadaljevati postopka.
Komisija zavrne zahtevo kot neutemeljeno, če ugotovi, da ne
gre za bivšega političnega zapornika, bivšega političnega
preganjanca ali pomorjene žrtve vojne po tem zakonu.
Sklep iz prvega in drugega odstavka tega člena mora biti
obrazložen.
19. člen
Komisija ugodi zahtevi in prizna upravičeni osebi status biv-
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23. člen

24. člen
Od odškodnin, ki jih upravičenci prejmejo na podlagi teil'
zakona, se ne plačajo davki od dohodka.
25. člen
Osebe, ki so bile do uveljavitve tega zakona že sodno
tirane in jim je bila priznana pravica do povrnitve škode
podlagi sodne odločbe ali odločbe drugega državn J,
organa, lahko uveljavljajo priznavanje statusa bivšega P0' j(
nega zapornika samo, če jim je to potrebo za priznaj
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ali P'°j
do brezplačnega zdravstvenega zavarovanja po doloc
tega zakona. Osebe iz prejšnjega odstavka nimajo Pra.bin
uveljavljati odškodnine oz. razlike odškodnine po doloc
tega zakona.
26. člen
S priznavanjem statusa bivšega političnega zapornika %
prizadete pravice drugih, ki se opirajo na kazensko obs"
ali upravno kazensko odločbo.
27. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem II*
ReDublike Slovenije.

poročev8$

OBRAZLOŽITEV
Ta
predlog zakona o popravi krivic vsekakor predstavlja poleg
j-8 sprejetega zakona o denacionalizaciji največji prispevek
"uresničitvi
slovenske narodne sprave, ki je bila z znano
s
'°vesnostjo na Rogu dne 8. 7. 1990 le simbolično začeta,
pravzaprav je zakon o popravi krivic še večjega pomena kakor
™°n o denacionalizaciji z ozirom na to, da imajo t.im.
Premoženjske krivice v hierarhiji etičnih vrednot višje
"testo kot je poravnava premoženjskih krivic.

Slede višine v predlogu zakona navedene odškodnine za
stani mesec zapora ali prisilnega dela je omeniti sedanjo
TOrso naših sodišč v tistih redkih primerih, v katerih je
Mišče določilo odškodnino političnemu zaporniku, katera sodni proces je bil obnovljen oz., če je javni tožilec po
Pravljeni novi preiskavi umaknil obtožbo in je potem prišlo
o Poravnave z Ministrstvom za pravosodje RS. Ta znesek je
"v vseh teh primerih preko 10.000 DEM oz. tolarske protivnosti za eno leto prestanega zapora.
Pre

^alje jg potrebno v zvezi s predlagano višino te odškodnine
|' 'Pomniti, da so najbolj številni politični zaporniki in deportianci v prvem povojnem času do leta 1951 delali popolnoma
Jezplačno. Po tem datumu pa so dobivali le neznatno in
nbolično plačilo. Delali so pri najtežjih delih in so npr.
gradili s svojim delom cca 30 tovarn, mnogo stanovanjskih
°kov, skladišč, cest in drugih objektov.

ali civilne žrtve vojne iz političnih, ideoloških ali razrednih
razlogov in seveda tudi tiste množične žrtve pokolov na Rogu,
Teharjih in drugod v prvem povojnem obdobju po 9. 5. 1945.
Poudarek v predloženem zakonu je tudi na oceni statusa oseb
in žrtev, ki naj se jim krivice popravijo s strani posebne
državne komisije, ne pa z individualnimi postopki pri sodiščih.
Razlogov za takšno odločitev je več. Sodni postopki so, kot je
znano, zelo dolgotrajni, prizadete pa so starejše osebe nad 70
let. Poleg tega prihajamo pri sodnih obravnavah v sedanji še
veljavni zakondaji do absurnih ugotovitev. Če naj se dovoli
obnova procesa, naj bi žrtve pri tem dokazale, da so bile
lojalne prejšnjemu totalitarnemu režimu, ki jih je po takratni
zakonodaji po krivici obsodil. Te žrtve pravzprav nimajo obnovitvenih razlogov. Če bi sodišče obravnavlo te zadeve je to
tudi neke vrste notranja kontradicija, saj sodišča ne bi smela
imeti opravka s takšno ali drugačno politiko in s političnimi
kaznivimi dejanji. Tudi še obstoječa kadrovska zasedba na
sodiščih ni garant za pravično odločanje v takih zadevah, saj
krivic ne morejo popravljati tisti, ki so jih delali. Tu ne gre za
posamične sodne zmote iz preteklosti, marveč za sistem kaznovanja tistih, ki so v preteklosti drugače mislili in se z režimom niso solidalizirali.

°0,°č''a, ki se nanašajo na kategorije političnih preganjancev
dovolj razvidna in pojasnjena v samem besedilu zakona.

Če bo državna komisija v svojem postopku priznala posamezni prizadeti osebi status političnega zapornika, bo ta
oseba obenem pravno rehabilitirana, ker bodo te posamične
krivične obsodbe proglašene za nične in neobstoječe. Ugotovljeni status političnega zapornika ali političnega preganjanca bo tudi osnova za določitev primerne odškodnine oz.
bo ugotovljeni status pomorjene žrtve vojne osnova za vrnitev
njenega dobrega imena, izdaje mrliškega lista s posledicami
dedovanja itd.

f)8h'0rjene žrtve voine s0 l'ste osebe, seveda na obeh stra■W niso padle v boju in so bile usmrčene kot vojni ujetniki

Na podlagi vsega zgoraj obrazloženega je izdaja zakona
o popravi krivic utemeljena.

počila, ki se tičejo kategorije političnih zapornikov in deporCev so
thf'*ih
Podobna
določilom hrvaškega zakona o pravicah
političnih
zapornikov.

' ^r°čevalec
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Predlog akta o NASLEDSTVU VEČSTRANSKIH POGODB O ZRAČNEM
PROMETU, KATERIH ČLANICA JE BILA NEKDANJA SFRJ - EPA 529
Vlada Republike Slovenije je na 68. seji dne 9/2-1994
določila besedilo:
- PREDLOGA AKTA O NASLEDSTVU VEČSTRANSKIH
MEDNARODNIH POGODB O ZRAČNEM PROMETU, KATERIH ČLANICA JE BILA NEKDANJA SFRJ,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člen? poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Slovenije določila, da bosta
kot njena predstavnika pri delu delovnih teles Državnega
zbora Republike Slovenije sodelovala:
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- Borut MAHNIČ, vodja službe za mednarodnopravne
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve.

Predlog akta o nasledstvu večstranskih pogodb o zračnem prometu, katerih članica
je bila nekdanja SFRJ
Na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije v zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona za
izvedbo Ustave Republike Slvoenije, Državni zbor Republike
Slovenije odreja notifikacijo nasledstva naslednjih mednarodnih pogodb s področja zračnega prometa, katerih članica je
bila nekdanja SFR Jugoslavija:

2. Protokol o spremembi Konvencije o unifikaciji nekate^
pravil, ki se nanašajo na mednarodni zračni prevoz,
podpisane 12. oktobra 1929 v Varšavi;
Podpisano v Haagu, 28. septembra 1955;
Objava v Ur. I. SFRJ - MP št. 6/59.

1. Konvencija o unifikaciji nekaterih pravil, ki se nanašajo na
mednarodni zračni prevoz;
Podpisana v Varšavi, 12. oktobra, 1929;
Objava v zbirki pogodb Kraljevine Jugoslavije iz leta 1931,
stran 277.

Ta akt in informacija o potrditvi statusa države pogodben^®
s strani depozitarja se objavita v Uradnem listu Republ|K
Slovenije - Mednarodne pogodbe.

Republika Slovenija sprejema mednarodni pogodbi, navedb
v tem aktu, brez pridržkov.

OBRAZLOŽITEV
Predloženi akt je v skladu z določbami ustavnega zakona, da
Vlada Republike Slovenije predloži Državnemu zboru Republike Slovenije pregled mednarodnih pogodb, ki jih je sklenila
SFR Jugoslavija in se nanašajo na Republiko Slovenijo.
Mednarodni pogodbi, navedeni v tem aktu, sta pogodbi
s področja mednarodnega zračnega prometa, za kateri je
depozitar poljska vlada.
Državni zbor Republike Slovenije je že sprejel akt o nasledstvu nekaterih večstranskih mednarodnih pogodb o zračnem
prometu, ki je objavljen v Ur. I. RS št. 15/92, med katerimi so
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Dopolnilni protokol št. 1 in 2, Montrealski protokol št. *
Konvencija iz Guadalajare iz leta 1961 t.j. mednaroO
pogodbe, ki zgoraj navedeno Varšavsko konvencijo iz 16
1929 dopolnjujejo.
Glede na navedeno je torej notifikacija nasledstva VaršavsM
n
konvencije in Protokola o spremembi le te iz leta 1955 nui
'
ker predstavljajo vsi ti akti enoten pravni režim unifikaCI
pravil, ki se nanašajo na mednarodni zračni prevoz.
Ministrstvo za zunanje zadeve bo po sprejetju akta o nasieL
stvu deponiralo izjave za pridobitev statusa pogodben
glede sporazumov, navedenih v tem aktu.

poročev

Predlog AKTA O NASLEDSTVU NEKATERIH MEDNARODNIH POGODB,
KATERIH ČLANICA JE BILA NEKDANJA SFR JUGOSLAVIJA - EPA 530
Vlada Republike Slovenije je na 67. seji dne 3/2-1994
določila besedilo:
- PREDLOGA AKTA O NASLEDSTVU NEKATERIH MEDNARODNIH POGODB KATERIH ČLANICA JE BILA NEKDANJA SFR JUGOSLAVIJA
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.
Na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije v zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona za
izvedbo Ustave Republike Slovenije, Državni zbor Republike
Slovenije potrjuje notranjepravno nasledstvo naslednjih mednarodnih pogodb, katerih članica je bila nekdanja SFR Jugoslavija:
Statut Mednarodnega centra za genetski inženiring in biotehnologijo;
Madrid, 13. septembra 1983;
°bjalvjen v Ur. I. SFRJ - MP št. 4/86.
2- Protokol o ponovno sklicanem sestanku pooblaščencev
o ustanovitvi Mednarodnega centra za genetski inženiring in
biotehnologijo;
Podpisan na Dunaju, 4. april 1980;
Objavljen v Ur. I. SFRJ - MP št. 4/86.
3- Sporazum o minimalnih pogojih za izdajo in za veljavnost
^pzniških dovoljenj (APC);
podpisan v Ženevi, 1. aprila 1975;
°bjavljen v Ur. I. SFRJ - MP št. 3/78.
Konvencija o ustanovitvi mednarodne zveze za objavo
Car
inskih tarif;

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bosta kot njena predstavnika pri delu delovnih teles
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovala:
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- Borut MAHNIČ, vodja službe za mednarodnopravne
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve.
Podpisana v Bruslju, 5. julija 1890:
Objavljena v Uradnem vestniku Prezidija Ljudske skupščine
FLRJ št. 17/52.
5. Protokol o spremembi Konvencije podpisane v Bruslju 5.
julija 1890 o ustanovitvi Mednarodne zveze za objavo carinskih tarif, pravilnik o izvajanju Konvencije o ustanovitvi Mednarodne zveze za objavo carinskih tarif in zapisnik o podpisovanju;
Podpisan v Bruslju, 16. decembra 1949;
Objavljen v Uradnem vestniku Prezidija Ljudske skupščine
FLRJ št. 17/52.
6. Osnovni statut Mednarodnega inštituta za mednarodno
zasebno pravo;
Podpisan 15. marca 1940 v Rimu:
Objavljen v Ur. I. FLRJ - MP št. 12/57.
Opombe: Amandmaji k Statutu objavljeni v Ur. I. SFRJ št. 7/67,
2/68, 22/71 in 10/86.
Republika Slovenija sprejema mednarodne pogodbe, navedene v tem aktu, brez pridržkov.
Informacija o pridobitvi statusa države pogodbenice s strani
depozitarja se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
- Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
Podloženi akt je v skladu z določbami ustavnega zakona, da
mednarodnih pogodbah je objavljeno v Ur. I. RS št. 7/93
"•ada Republike Slovenije predloži Državnemu zboru Repu(Mednarodne pogodbe št. 2/93). Po mnenju Ministrstva za
0ll
ke Slovenije pregled mednarodnih pogodb, ki jih je sklenila
ekonomske odnose in razvoj, bi bilo koristno, da RS postane
n
°kdanja SFRJ in se nanaša na Republiko Slovenijo.
članica Mednarodne zveze za objavo carinskih tarif.
'• Mednarodni center za genetski inženiring in biotehnologijo
sedežem v Trstu je bil ustanovljen leta 1984 na pobudo
»8kretariata
UNIDO, z namenom uporabe potencialov genet,*ega inženiringa in biotehnologije v miroljubne namene in
. smislu reševanja razvojnih problemov, predvsem v deželah
'azvoju.
s

® Članstvom v statutu omenjenega centra bi bili ustvarjeni
Pogoji za sodelovanje slovenskih znanstvenih in raziskovalnih
nstitucij v programih Centra in pri multilateralnih projektih, ki
Potekajo med institucijami držav članic Centra.
^ 'vez/ z letnimi finančnimi prispevki držav Centra je
potrebno poudariti, da le teh do leta 1998 ne bo potrebno
*9otavljati s strani držav članic, ker bo Center deloval na
l°dlagi
zagotovljenih sredstev držav ustanoviteljic, Italije in
n
dije. Po letu 1998 pa naj bi Italija in Indija zagotavljali 50%
Sre
dstev, 50% pa članice v višini, ki je proporcionalna deležu
c
'anarine v OZN.
Članstvo Republike Slovenije v Sporazumu o minimalnih
fflojih za izdajanje in za veljavnost vozniških dovoljenj
MPC), bi omogočilo lažje dogovarjanje z državami članicami
Porazuma glede priznavanja in izmenjave slovenskih voznidovoljenj zdomcem.
j
• riRepublika Slovenija je že uveljavila nasledstvo v večini
* nskih konvencij in priporočilih Sveta za carinsko sodelo*arni° s pristopno izjavo pa je postala tudi članica Sveta za
insko sodelovanje. Obvestilo o pridobitvi članstva v teh

Glede plačevanja članarine bo Republika Slovenija razvrščena v t. i. četrti razred držav, kot to določa Konvencija iz leta
1890. Primerno temu razredu naj bi Republika Slovenija plačevala 750.000 belgijskih frankov (skladno s porastom
indeksa življenjskih stroškov v Belgiji).
4. Inštitut Združenih narodov za unifikacijo mednarodnega
zasebnega prava (UNIDROIT) s sedežem v Rimu je bil ustanovljen leta 1926 pod okriljem tedanjega Društva narodov. Po
statutu je UNIDROIT mednarodno telo, ki je odgovorno vladam, ki v njem sodelujejo. Namen te mednarodne vladne
ištitucije je izdelava pravil za poenotenje posameznih področij zasebnega prava. UNIDROIT delovno sodeluje in se usklajuje z dejavnostjo Haaške konference za mednarodno
zasebno pravo, katere članica je od nedavnega tudi Slovenija.
Po mnenju Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije in
številnih pravnih strokovnjakov v RS je članstvo Slovenije v tej
instituciji nujno, saj je zakonodaja na področjih s katerimi se
ukvarja UNIDROIT v razvoju in se mora zato čim bolj približati
institucijam, ki ustvarjajo mednarodne standarde.
Letna članarina znaša 18.000 švicarskih frankov. Predlagamo,
da se krije iz proračunskih sredstev iz postavke »članarine
v mednarodnih organizacijah«.
Po sprejetju akta o nasledstvu bo Ministrstvo za zunanje
zadeve storilo vse potrebno za pridobitev pogodbenega statusa Republike Slovenije v omenjenih mednarodnih piogodbah.

Predlog zakona o RATIFIKACIJI KONVENCIJE O SPRAVI IN ARBITRAŽI
V OKVIRU KONFERENCE O VARNOSTI IN SODELOVANJU V EVROPI
S FINANČNIM PROTOKOLOM - EPA 531
Vlada Republike Slovenije je na 67. seji dne 3/2-1994
določila besedilo:

zadevah.

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE
O SPRAVI IN ARBITRAŽI V OKVIRU KONFERENCE O VARNOSTI IN SODELOVANJU V EVROPI S FINANČNIM PROTOKOLOM

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bosta kot njena predstavnika pri delu delovnih teles
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovala:

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih

- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- Borut MAHNIČ, vodja službe za mednarodnopravne
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve.

Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o spravi in arbitraži v okviru Konference
o varnosti in sodelovanju v Evropi s finančnim protokolom
1. člen
Ratificira se Konvencija o spravi in arbitraži v okviru KVSE, ki
je bila sprejeta v Stockholmu 15. decembra 1992, s Finančnim
protokolom, sestavljenim na podlagi 13. člena konvencije in
sprejetim 28. aprila 1993 v Pragi.
2. člen
Konvencija in finančni protokol se v izvirniku v angleškem
jeziku in slovenskem prevodu glasita:
OPOMBA: sledi tekst konvencija v angleškem jeziku
KONVENCIJA O SPRAVI IN ARBITRAŽI
V OKVIRU KVSE
Države pogodbenice te konvencije, ki so države udeleženke
Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi,
se zavedajo svoje obveznosti, navedene v 3. odstavku 2. člena
in v 33. členu Ustanovne listine Združenih narodov, reševati
.svoje spore po mirni poti;
poudarjajo, da na noben način ne nameravajo škodovati drugim institucijam ali mehanizmom, vključno z Meddržavnim
sodiščem, Evropskim sodiščem za človekove pravice, Sodiščem Evropskih skupnosti in Stalnim arbitražnim razsodiščem;
ponovno potrjujejo svojo obveznost, reševati medsebojne
spore z mirnimi sredstvi in svojo odločitev, da razvijajo mehanizme za reševanje sporov med državami udeleženkami;
opozarjajo, da je celovito izpolnjevanje vseh načel in obveznosti KVSE bistven element preprečevanja sporov med državami udeleženkami KVSE;
se zavzemajo za nadaljnje razvijanje in krepitev navedenih
obveznosti, še posebej v Poročilu o sestanku strokovnjakov
o mirnem reševanju sporov, ki je bilo sprejeto v Valletti in ki
ga je potrdil Svet ministrov za zunanje zadeve KVSE na
sestanku v Berlinu 19. in 20. junija 1991,
so se sporazumele o naslednjem:
I. POGLAVJE - SPLOŠNA DOLOČILA

2. člen
Spravne komisije In arbitražna razsodišča
1. Spravo prevzame spravna komisija, ustanovljena za vsak
spor. Komisijo sestavljajo člani spravne komisije izbrani s seznama, sestavljenega v skladu z določili 3. člena.
2. Arbitražo prevzame razsodišče ustanovljeno posebej za
vsak spor. Razsodišče sestavljajo arbitri izbrani s seznam8
sestavljenega v skladu z določili 4. člena.
3. Člani spravne komisije in arbitri skupaj sestavljajo Sodišč
za spravo in arbitražo v okviru KVSE, v nadaljevanju imenovano »Sodišče«.
3. člen
Imenovanje članov spravne komisije
1. Vsaka država pogodbena stranka te konvencije imenuje
v dveh mesecih po tem, ko ta začne veljati, dva člana za
spravne komisije, od katerih je najmanj eden državljan te
države. Drugi je laho državljan neke druge države udeleženke
KVSE. Država, ki postane pogodbena stranka te konvencije,
potem ko ta začne veljati, imenuje svoja člana za spravne
komisije v dveh mesecih po začetku veljavnosti te konvencije
za zadevno zdržavo.
2. Člani spravne komisije so lahko le osebe, ki imajo ali s°
imele višji državni ali mednarodni položaja in imajo priznane
kvalifikacije v mednarodnem pravu, mednarodnih odnosih a"
pri reševanju sporov.
3. Člani spravne komisije so imenovani za šest let in so lahko
ponovno imenovani. Njihovih funkcij država, ki jih je imenovala, ne more končati med njihovim mandatom. Ob smrtj'
odstopu ali nezmožnosti za delovanje, in to ugotovi Urad.
zadevna država imenuje novega člana spravne komisije; mandat novega člana spravne komisije je preostali mandat njegovega predhodnika.
4. Po prenehanju svojih mandatov člani spravne komisije &
nadalje obravnavajo primere, s katerimi se že ukvarjajo.
5. Imena članov spravne komisije se sporočijo tajniku, ki jjjj
vpiše v seznam. Seznam se sporoči Sekretariatu KVSE zarao1
nadaljnjega posredovanja državam udeleženkam KVSE.

1. člen
Ustanovitev sodišča

4. člen
Imenovanje arbitrov

Sodišče za spravo in arbitražo se ustanovi, da s spravo in, kjer
je primerno, z arbitražo reši spore, ki so mu predloženi
v skladu z določili te konvencije.

1. Vsaka država, pogodbena stranka te konvencije imenuje
v dveh mesecih po tem, ko ta začne veljati, enega arbitra 'Jj8
enega namestnika, ki .sta lahko njena državljana ali državljan
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poročevalk

katere koli države, udeleženke KVSE. Država, ki postane
pogodbena stranka te konvencije, po tem ko ta začne veljati,
imenuje svojega arbitra in njegovega namestnika v dveh
mesecih po začetku veljavnosti te konvencije za to državo.
2. Arbitri in njihovi namestniki morajo imeti kvalifikacije, ki se
zahtevajo v njihovih državah za imenovanje na najvišje sodniške položaje ali morajo biti pravniki s priznanimi sposobnostmi v mednarodnem pravu.
3. Arbitri in njihovi namestniki so imenovani za šest let in so
lahko še enkrat ponovno imenovani. Njihovih funkcij država,
ki jih je imenovala, ne more končati med njihovim mandatom.
Ob primeru smrti, odstopu ali nezmožnosti za delovanje, ki ga
Prizna Urad, arbitra nadomesti njegov ali njen namestnik.
4

če arbiter in njegov ali njen namestnik umreta, odstopita,
ali
sta nezmožna za delovanje in to ugotovi Urad, se opravijo
n
ova imenovanja v skladu s 1. odstavkom. Novi arbiter in
njegov ali njen namestnik dokončata mandat svojih predhodnikov.
5-ln Pravilnik Sodišča lahko predvidi delno zamenjavo arbitrov
njihovih namestnikov.
6. Po preteku svojega mandata arbitri nadaljujejo z obravnavo
Primerov, s katerimi se že ukvarjajo.
Imena arbitrov se sporočijo tajniku, ki jih vpiše v seznam.
Seznam se sporoči Sekretariatu KVSE, zaradi nadaljnjega
Posredovanja državam udeleženkam KVSE.
5. člen
Neodvisnost članov sodišča in tajnika
člani spravne komisije arbitri in tajnik opravljajo svoje funkcije popolnoma neodvisno. Pred prevzemom svojih funkcij
da
io izjavo, da bodo izvajali svoja pooblastila nepristransko in
v
®stno.
6. člen
Privilegiji in imunitete
člani spravne komisije, arbitri, tajnik in zastopniki ter svetovale strank v sporu uživajo med opravljanjem svojih funkcij na
pzemlju držav, pogodbenih strank te konvencije privilegije in
'munitete, podeljene osebam, ki so povezane z Meddržavnim
sodiščem.
7. člen
Urad sodišča
Urad sodišča sestavljajo predsednik, podpredsednik in trije
člani.
pp Predsednika sodišča izvolijo člani sodišča izmed sebe.
redsednik predseduje Uradu.
3's Člani spravne komisije in arbitri vsak zase izberejo izmed
ebe dva člana Urada in njuna namestnika.
p-K Urad izbere svojega podpredsednika izmed svojih članov.
odpre(jsednik je član spravne komisije, če je predsednik
ar
biter, in arbiter, če je predsednik član spravne komisije.
Pravilnik sodišča določi postopke za izvolitev predsednika
kakor tudi drugih članov Urada in njihovih namestnikov.
8. člen
Postopek sprejemanja odločitev
g. Odločitve sodišča sprejema večina članov, ki se udeležujejo
9'asovanja.
Tisti, ki se vzdržijo, se ne štejejo med sodelujoče
v
glasovanju.
Odločitve urada se sprejmejo z večino njegovih članov.
Poročevalec

3. Sklepi spravnih komisij in razsodišč se sprejmejo z večino
njihovih članov, ki se ne smejo vzdržati glasovanja.
4. Ob neodločenem izidu glasovanja prevlada glas predsedujočega uradnika.
9. člen
Tajnik
Sodišče določi svojega tajnika in lahko predvidi imenovanje
drugih uradnikov, ki bi bili potrebni.
Kadrovske pravilnike tajništva sestavi Urad in jih sprejmejo
države pogodbene stranke te konvencije.
10. člen
Sedež
1. Sedež sodišča je v Ženevi.
2. Na zahtevo strank v sporu in v soglasju z Uradom se
spravna komisija ali arbitražno razsodišče lahko sestane
v drugem kraju.
11. člen
Pravilnik sodišča
1. Sodišče sprejme svoj pravilnik, ki ga odobrijo države
pogodbene stranke te konvencije.
2. Pravilnik sodišča posebej določa poslovnik, ki ga morajo
spoštovati spravne komisije in arbitražna razsodišča, ustanovljena skladno s to konvencijo. V njem je določeno, katera
od teh pravil ni mogoče obiti s sporazumom med strankama
v sporu.
12. člen
Delovni jezik
Pravilnik sodišča določa pravila o uporabi jezikov.
13. člen
Finančni protokol
Po določilih 17. člena vse stroške sodišča krijejo države
pogodbene stranke te konvencije. Določila o izračunu stroškov, sestavi in odobritvi letnega proračuna sodišča, razdelitvi stroškov med države pogodbene stranke te konvencije,
reviziji računovodstva sodišča in zadevah, povezanih z njimi,
vsebuje finančni protokol, ki ga sprejme odbor višjih uradnikov. Protokol je obvezen za vsako državo, ki postane pogodbena stranka te konvencije.
14. člen
Periodično poročilo
Urad letno predloži Svetu KVSE prek odbora višjih uradnikov
poročilo o dejavnostih v tej konvenciji.
15. člen
Obvestilo o zahtevah po spravi ali arbitraži
Tajnik sodišča obvesti sekretariat KVSE o vseh zahtevah po
spravi ali arbitraži za takojšnjo predajo v države udeleženke
KVSE.
16. člen
Vedenje strank — začasni ukrepi
1. Med postopki se morata stranki v sporu vzdržati kakršnegakoli dejanja, ki bi otežilo položaj ali zaviralo ali preprečilo
reševanje spora.
2. Spravna komisija lahko opozori stranke v sporu, ki ji je
predan, na ukrepe, ki jih lahko sprejmeta, da preprečita, da bi
se spor poglobil ali da bi njegova rešitev postala težja.
3. Arbitražno razsodišče, ustanovljeno zaradi spora, lahko
navede začasne ukrepe, ki jih stranki v sporu morata sprejeti
v skladu z določili 4. odstavka 26. člena.
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17. člen
Stroški postopka

21. člen
Ustanovitev spravne komisije

Stranke v sporu in katerakoli stranka, ki intervenira, krije
svoje stroške.

1. Vsaka stranka v sporu imenuje s seznama članov spravne
komisije, določenega v skladu s 3. členom, enega člana
spravne komisije za člana komisije.

II. POGLAVJE - PRISTOJNOSTI
18. člen
Pristojnost komisije In razsodišča
1. Katera koli država pogodbena stranka te konvencije lahko
predloži spravni komisiji kateri koli spor z drugo državo
pogodbeno stranko, in ki ni bil rešen v razumnem času
s pogajanji.
2. Spori se lahko predložijo arbitražnemu razsodišču pod
pogoji, določenimi v 26. členu.
19. člen
Varovanje obstoječih načinov rešitve
1. Spravna komisija ali arbitražno razsodišče, ustanovljena za
spor, ne ukrepata:
(a) če je bil spor, preden je bil predložen komisiji ali razsodišču, predan nekemu sodišču ali razsodišču, katerega sodno
pristojnost v zvezi s sporom sta stranki v sporu pravno obvezani sprejeti, ali če je takšno telo že sprejelo vsebinsko odločitev glede spora.
(b) Če sta stranki v sporu naprej sprejeli izključno sodno
pristojnost nekega drugega pravosodnega organa, ki ni razsodišče v skladu s to konvencijo in ima sodno pristojnost, da
z obvezujočo močjo sklepa o sporu, ki muje predložen, ali če
se stranki v sporu sporazumeta, da bosta poskušali poravnati
spor izključno z drugimi sredstvi.
2. Spravna komisija, ustanovljena za spor ne ukrepa, če celo
po tem, ko ji je bil spor predan, ena ali vse stranke prenesejo
spor na sodišče ali na razsodišče, katerega sodno pristojnost
v zvezi s sporom sta stranki v sporu pravno obvezani sprejeti.
3. Spravna komisija odloži preučitev spora, če je bii ta spor
predan drugemu organu, pristojnemu za oblikovanje predlogov v zvezi z njim. Če ta predhodna prizadevanja ne privedejo
do rešitve spora, komisija prevzame svoje pdelo na zahtevo
strank ali ene od strank v sporu upoštevajoč določila 1.
odstavka 26. člena.
4. Država lahko ob podpisu, ratifikaciji ali pristopu h konvenciji izrazi svoj pridržek, da zagotovi usklajenost mehanizma
poravnave spora, ki ga določa ta konvencija, z drugimi sredstvi reševanja sporov, ki izhajajo iz mednarodnih obveznosti,
veljavnih za to državo.
5. Če stranki kadar koli dosežeta rešitev svojega spora, komisija ali razsodišče umakne spor s svojega seznama po prejemu pisne potrditve vseh strank v sporu, da so rešile spor.
6. Če se stranki v sporu ne strinjata glede tajnosti komisije ali
razsodišča, odloči o tem komisija ali razsodišče.
III. POGLAVJE - SPRAVA
20. člen
Zahteva po ustanovitvi spravne komisije
1. Katera koli država, pogodbena stranka te konvencije lahko
vloži prijavo pri tajniku, ki zahteva ustanovitev spravne komisije za spor med njo in eno ali več drugimi državami pogodbenimi strankami. Dve aii več držav pogodbenih strank lahko
tudi skupaj vložijo prijavo pri tajniku.
2. Ustanovitev spravne komisije se lahko zahteva tudi s sporazumom med dvema ali več državami pogodbenimi strankami
ali med eno ali več pogodbenimi strankami in eno ali več
drugimi državami udeleženkami KVSE. Sporazum se sporoči
tajniku.
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2. Kadar je več držav strank v istem sporu, se države, ki imajo
isti interes, lahko dogovorijo, da imenujejo enega samega
člana spravne komisije. Če se ne sporazumejo, vsaka odprtih
strani imenuje isto število članov spravne komisije do največjega števila, ki ga določi urad.
3. Vsaka država, ki je stranka v sporu, predloženemu spravni
komisiji, in ni pogodbena stranka te konvencije, lahko imenuje nekoga za člana komisije bodisi s seznama članov
spravne komisije, določenih v skladu s 3. členom, bodisi
izmed državljanov države udeleženke KVSE. V tem primeru
imajo z namenom preučitve spora te osebe enake pravice in
enake obveznosti kot drugi člani komisije. Svoje funkcije
morajo opravljati popolnoma neodvisno in morajo dati izjavo,
zahtevano po 5. členu, preden prevzamejo svoje položaje
v komisiji.
4. Takoj ko je sprejeta vloga ali sporazum, s katerim stranki
v sporu zahtevata ustanovitev spravne komisije, se predsednik sodišča posvetuje s strankama v sporu glede ostale
sestave komisije.
5. Urad imenuje nadaljnje tri člane spravne komisije za člane
komisije. To število Urad lahko poveča ali zmanjša, če je
neparno. Člani Urada in njihovi namestniki, ki so na seznam"
članov spravne komisije, se lahko imenujejo v komisijo.
6. Komisija izvoli svojega predsednika izmed članov, ki ji"
imenuje urad.
7. Pravilnik sodišča določa postopke, ki se uporabijo, če prid®
do dogovora zaradi nekega člana, imenovanega v komisij0'
ali če je ta član nezmožen ali če odkloni sodelovanje na
začetku ali med postopki.
8. O kakršnem koli vprašanju v zvezi z uporabo tega člena
odloča Urad kot o predhodni zadevi.
22. člen
Postopek za ustanovitev spravne komisije
1. Če se ustanovitev spravne komisije zahteva s prijavo, mora
prijava navajati predmet spora, ime stranke ali strank, protl
katerim je prijava vložena in ime člana ali članov spravne
komisije, ki jih imenuje zahtevajoča stranka ali stranke
v sporu. Prijava mora tudi na kratko navesti predhodno uporabljene načine reševanja.
2. Takoj ko je prejeta prijava, tajnik obvesti drugo stranko ali
stranke v sporu, omenjene v prijavi. V 15 dneh od obvestile
druga stranka ali stranke v sporu imenujejo člana ali član®
spravne komisije po lastni izbiri. Če v tem času ena ali veafi
strank v sporu ne imenuje člana ali članov komisije, ki so Q v
upravičene imenovati, Urad imenuje ustrezno število član°
spravne komisije. Imenujejo se izmed članov spravne kom'*
sije, ki jih je imenovala v skladu s 3. členom ena ali vsaka eo®
prizadetih strank aii če jih te stranke še niso imenovale \zm °
drugih članov, ki jih je imenovala druga ali druge stranke
v sporu.
3. če se ustanovitev spravne komisije zahteva s sporazumom
mora sporazum navajati predmet spora. Če niti v celoti P'"
delno ni sporazuma v zvezi s predmetom tega spora, lahk°8
vsaka stranka v sporu izrazi svoje lastno stališče do teg
predmeta.
4. Sočasno ko stranki zahtevata ustanovitev spravne komisij®
s sporazumom, vsaka stranka obvesti tajnika o imenu član®
ali članov spravne komisije, ki jih je imenovala za
komisije.
poročevalk

23. člen
Postopek sprave
1

- Postopki sprave so tajni in vse stranke v sporu imajo
Pravico biti zaslišane. Skladno z določili 10. in 11. člena in
Pravilnika sodišča spravna komisija, po posvetovanju s strankami v sporu, določi postopek.

konvencije, ki je dala izjavo, navedeno v 2. odstavku, se lahko
sporoči s prijavo tajniku šele v 30. dneh po tem, ko je poročilo
spravne komisije, ki je obravnavala spor, predano Svetu KVSE
v skladu z določili 5. odstavka 25. člena.

2- Če se stranki v sporu o tem sporazumeta, spravna komisija
'ahko povabi katerokoli državo pogodbeno stranko te konvencije, ki je zainteresirana za rešitev spora, da sodeluje
v postopkih.

4. Kadar je spor predložen arbitražnemu razsodišču v skladu
s tem členom, razsodišče lahko v svoji lastni presoji ali na
zahtevo ene ali vseh strank v sporu izda začasne ukrepe, ki jih
morajo sprejeti stranke v sporu, da se izognejo zaostritvi
spora, večji težavi pri doseganju rešitve ali možnosti, da bi
bodoči sklep sodišča postal neizvedljiv zaradi ravnanja ene ali
več strank v sporu.

24. člen
Cilj sprave

27. člen
Spori predloženi arbitražnemu razsodišču

Spravna komisija pomaga strankam v sporu doseči rešitev
Pora v skladu z mednarodnim pravom in njihovimi obveznostmi, ki izhajajo iz KVSE.

1. Če se zahteva razsodba s sporazumom, mora biti naveden
predmet spora. Če niti v celoti niti delno ni sporazuma v zvezi
s predmetom tega spora, lahko vsaka stranka v sporu izrazi
svoje lastno stališče do predmeta spora.

25. člen
Rezultat sprave

2. Če se zahteva arbitraža s prijavo, mora biti naveden predmet spora, država pogodbena stranka ali pogodbene stranke
te konvencije, proti katerim je naslovljena, in glavni elementi
dejstev in prava, na katerih sloni. Takoj ko je prijava sprejeta,
tajnik obvesti drugo državo pogodbeno stranko ali pogodbene stranke, omenjene v prijavi.

s

1
S|;.Ce

med postopki strank v sporu s pomočjo spravne komije dosežeta medsebojno sprejemljivo rešitev, zapišeta
Pogoje te rešitve v povzetek sklepov, ki jih podpišeta njuna
Predstavnika in člani komisije. Podpis dokumenta sklene
Postopke. Svet KVSE obvesti Komite višjih uradnikov
0 u
spehu sprave.
2- Kadar spravna komisija meni, da so bili raziskani vsi vidiki
spora in vse možnosti, da se najde rešitev, sestavi končno
Poročilo. Poročilo vsebuje predloge komisije za mirno rešitev
spora.
?•lrnaPoročilo spravne komisije se sporoči strankam v sporu, ki
io na razpolago 30 dni, da ga proučijo in obvestijo predsednika
komisije, ali so pripravljeni sprejeti predlagano rešiev
' spora.
4. Če stranka v sporu ne sprejme predlagane rešitve, druga
stranka ali stranke niso več vezane zaradi svoje rešitve spora.
če v času, predpisanem v 3. odstavku, stranki v sporu ne
sprejmeta
pedlagane rešitve, se poročilo pošlje Svetu KVSE
f
P eko Odbora višjih uradnikov.
Sestavi se tudi poročilo, s katerim se preko Odbora višjih
gradnikov Svetu KVSE takoj obvesti o tem, da se stranka ni
"oeležila sprave ali da je zapustila postopek po tem, ko se je

IV

- POGLAVJE - ARBITRAŽA
26. člen
Zahteva po ustanovitvi arbitražnega razsodišča

L Zahteva po arbitraži je lahko izražena kadarkoli s sporazu. °m med dvema ali več državami, pogodbenimi strankami te
Invencije ali med eno ali več državami pogodbenimi stranL^i te konvencije in eno ali več drugimi državami udeleženci KVSE.
j 0'?r*ave pogodbene
stranke te konvencije lahko kadar koli
Vai
til°m, naslovljenim na depozitarja, izjavijo, da priznalo kot obvezno, ipso facto in brez posebnega sporazuma,
j6r?no pristojnost arbitražnega razsodišča, ki temelji na vzaninosti. Takšno izjavo je možno dati za neomejen ali za
eri ćas Ta lahko
iad□evajo
'
velja
za vse sporeneke
ali izključuje
ki
ozemeljsko
nedotakljivost
države, spore,
državno
đ'iu

°" Pravn' naszahteve
'ov do suverenosti
na kopenskem
ozemaliii konkurenčne
v zvezi z državno
pristojnostjo
na
9'h območjih.
Zahteva po arbitraži proti neki državi pogodbeni stranki te

^očevalec

28. člen
Ustanovitev arbitražnega razsodišča
1. Kadar se zahteva arbitraža, se ustanovi arbitražno razsodišče.
2. Arbitri, ki jih imenujejo stranke v sporu v skladu s 4. členom,
so po položaju člani razsodišča. Kadar je več držav strank
v istem sporu, se države z enakim interesom lahko sporazumejo, da imenujejo enega samega arbitra.
3. Urad imenuje izmed arbitrov določeno število članov, ki
sodelujejo v razsodišču, tako da od članov, ki jih imenuje
Urad skupaj, najmanj eden več, kot je članov po položaju.
Člani Urada in njihovi namestniki, ki so na seznamu arbitrov,
so lahko imenovani v razsodišču.
4. Če je član po položaju nezmožen za delovanje ali se je
pedhodno v kakršnemkoli svojstvu udeležil zaslišanj v zadevi,
ki izhaja iz spora, predanega razsodišču, tega člana zamenja
njegov ali njen namestnik. Če je namestnik v enakem položaju, prizadeta država imenuje člana, ki prouči spor skladno
z določili in pogoji, navedenimi v 5. odstavku. Ob vprašanju,
nastalem zaradi zmožnosti člana ali njegovega ali njenega
namestnika, da sodeluje v razsodišču, o zadevi odloči Urad.
5. Vsaka država, ki je stranka v sporu, predanem arbitražnemu
razsodišču in pogodbena stranka te konvencije, lahko po
lastni izbiri imenuje neko osebo za člana razsodišča bodisi
s seznama arbitrov, sestavljenega v skladu s 4. členom, bodisi
izmed drugih oseb, državljanov neke države, udeleženke
KVSE. Vsaka tako imenovana oseba mora izpolnjevati pogoje,
določene v 2. odstavku 4. člepa, in mora imeti zaradi proučitve spora enake pravice in obveznosti kot drugi člani razsodišča. Ta oseba opravlja svoje funkcije popolnoma neodvisno
in mora dati izjavo, zahtevano po 5. členu, preden postane
član razsodišča.
6. Razsodišče imenuje svojega predsednika izmed članov, ki
jih imenuje Urad.
7. Če je eden od članov razsodišča, ki jih imenuje Urad,
nezmožen sodelovati pri postopkih, se ta član ne nadomesti,
razen če število članov, ki jih imenuje Urad, pade pod število
članov po položaju, ali članov, ki jih imenujejo stranke v sporu
v skladu s 5. odstavkom. V tem primeru imenuje Urad enega
ali več novih članov skladno s 3. in 4. odstavkom tega člena.
Nov predsednik ne bo izvoljen, če je imenovan en ali več
novih članov, razen če je član, nezmožen za sodelovanje,
predsednik razsodišča.
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29. člen
Arbitražni postopek

32. člen
Objava arbitražne razsodbe

1. Vse stranke v sporu imajo pravico, biti zaslišane med
arbitražnim postopkom, skladno z načeli poštenega procesa.
Postopki sestojijo iz pisnega in ustnega dela.

Razsodbo objavi tajnik. Potrjena kopija se pošlje strankam
v sporu in Svetu KVSE preko Odbora višjih uradnikov.

2. V zvezi s strankami v sporu ima arbitražno razsodišče
potrebna pooblastila za ugotavljanje dejstev in preiskave, da
opravlja svoje naloge.

V. POGLAVJE - KONČNA DOLOČILA

3. Vsaka država, udeleženka KVSE, ki meni, da ima poseben
pravni interes, za katerega je verjetno, da bi bil prizadet zaradi
odločitve razsodišča, lahko v 15. dneh od predaje obvestila
Sekretariata KVSE, kot je navedene v 15. členu, naslovi na
tajnika zahtevo po intervenciji. Ta zahteva se nemudoma
prenese strankam v sporu in razsodišču, ustanovljenem
zaradi spora.
4. Če država, ki intervenira, ugotovi, da ima takšen interes, se
ji dovoli, da se udeleži postopkov, v obsegu, ki je potreben za
varovanje tega interesa. Zadevni del odločitve razsodišča
zavezuje državo, ki intervenira.

33. člen
Podpis in začetek veljavnosti
1. Ta konvencija je odprta za podpis pri švedski vladi za
države udeleženke KVSE do 31. marca 1993 in jo je treba
ratificirati.
2. Države udeleženke KVSE, ki niso podpisale te konvencije,
lahko kasneje pristopijo k njej.
3. Ta konvencija začne veljati dva meseca po datumu, ko je bil
deponiran dvanajsti dokument o ratifikaciji ali pristopu.

5. Stranke v sporu lahko v 30. dneh naslovijo svoje pripombe
v zvezi z zahtevo po intervenciji na razsodišče. Razsodišče
odloči o sprejemljivosti zahteve.

4. Za vsako državo, ki ratificira to konvencijo ali pristopi k njej
po deponiranju dvanajstega dokumenta o ratifikaciji ali Pr|"
stopu, začne konvencija veljati dva meseca po tem, ko je bil
dokument o ratifikaciji ali pristopu deponiran.

6. Zaslišanja na razsodišču so zaprta za javnost, razen če
razsodišče sklene drugače na zahtevo strank v sporu.

5. Švedska vlada je depozitar te konvencije.

7. Če se ena ali več strank v sporu ne pojavi, druga stranka ali
stranke v sporu lahko zahtevajo, da razsodišče odloči v korist
njenih ali njihovih zahtev. Preden to stori, se mora razsodišče
prepričati, ali je pristojno in ali so zahteve stranke ali strank, ki
sodelujejo v postopkih, dobro utemeljene.

K tej konvenciji niso možni nobeni pridržki, ki niso izrecno
odobreni.

30. člen
Funkcija arbitražnega razsodišča

35. člen
Dopolnila

Funkcija arbitražnega razsodišča je, da odloča v skladu
z mednarodnim pravom o tistih sporih, ki so mu predani. To
določilo ne odvzema pristojnosti razsodišču, da sklepa
o zadevi po načelih pravičnosti, če se stranki v sporu tako
sporazumeta.

1. Dopolnila k tej konvenciji morajo biti sprejeta v skladu
z naslednjimi odstavki.

31. člen
•
Arbitražna razsodba
1. Arbitražna razsodba navaja razloge, na katerih temelji. Če
v celoti ali delno ne predstavlja enoglasnega mnenja članov
arbitražnega razsodišča, ima kateri koli član pravico, da izrazi
ločeno ali nasprotno mnenje.
2. Skladno s 4. odstavkom 29. člena ima razsodba razsodišča
obvezujočo moč med strankami v sporu in v zvezi s sporom,
na katerega se nanaša.
3. Razsodba je dokončna in ni možna pritožba. Vendar pa
stranke v sporu ali ena od njih lahko zahtevajo od razsodišča
tolmačenje njegove razsodbe glede pomena ali obsega.
Razen če stranke v sporu dogovorijo drugače, je treba vložiti
takšno zahtevo najkasneje v šestih mesecih po razsodbi. Po
prejemu pripomb od strank v sporu razsodišče poda svoje
tolmačenje takoj, ko je možno.
4. Prošnjo za revizijo razsodbe je možno vložiti samo, kadar
temelji na odkritju novega dejstva, ki je odločilnega pomena
in je bilo takrat, ko je bila razsodba podana, neznano razsodišču in stranki ali strankam v sporu, ki zahtevajo revizijo.
Prošnjo za revizijo je treba vložiti najkasneje v šestih mesecih
po odkritju novega dejstva. Nobene prošnje po reviziji ni
možno vložiti po preteku desetih let od datuma razsodbe.
5. Če je možno, mora zahteva po tolmačenju ali prošnjo za
revizijo proučiti razsodišče, ki je sprejelo zadevno razsodbo.
Če Urad ugotovi, da je to nemogoče, se ustanovi drugo
razsodišče v skladu z določili 28. člena.
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34. člen
Pridržki

2. Dopolnila k tej konvenciji lahko predlaga katerakoli država,
pogodbena stranka in jih depozitar sporoči Sekretariatu
KVSE za nadaljnjo predajo državam udeleženkam KVSE.
3. Če Svet KVSE sprejme predlagano dopolnilo, depozita'
pošlje besedilo državam pogodbenim strankam te konvencij®
v sprejem v skladu z njihovimi posameznimi ustavnimi zahtevami.
4. Katero koli takšno dopolnilo začne veljati trideseti dan P°
tem, ko so vse države pogodbene stranke te konvencije obvestile depozitarja, da ga sprejemajo.
36. člen
Odpoved
1. Vsaka država pogodbena stranka te konvencije se lahk"a
kadar koli odpove tej konvenciji z obvestilom, naslovljenim n
depozitarja.
2. Takšna odpoved začne veljati eno leto po datumu, K"
depozitar prejme obvestilo o njej.
3. Ta konvencija pa še nadalje velja za stranko, ki seni'
odpoveduje, za postopke, ki tečejo v času, ko odpoved zač ?
veljati. Te postopke je treba nadaljevati, dokler niso končan1
37. člen
Obvestila in sporočila
Obvestila in sporočila depozitarja se prenesejo tajniku JJj
Sekretariatu KVSE v nadaljnjo predajo državam udeleženka'"
KVSE.
poročevalk

38. člen
Nepogodbenlce
V skladu z mednarodnim pravom se potrjuje, da se nič v tej
Konvenciji ne sme tolmačiti tako, da postavlja kakršnekoli
dolžnosti ali obveznosti za države udeleženke KVSE, ki niso
Pogodbene
stranke te konvencije, če to ni izrecno navedeno
n
oe te države pisno tega ne sprejmejo.
39. člen
Prehodna določila
^ V štirih mesecih po začetku veljavnosti te konvencije
zvoli
V.LI
Urad,7.,sprejme
in imenujesodišča
tajnika
skladu 'z določili
9. in 11. svoj
člena.pravilnik
Vlada gostiteljica
sodelovanju z depozitarjem sprejme potrebne ukrepe.
3 dokler
ni imenovan tajnik, dolžnosti tajnika po 5. odstavku
■ C|ena in 7. odstavku 4. člena opravlja depozitar.
^stavljeno v Stockholmu v angleščini, francoščini, nemščini,
aiijanščini, ruščini in španščini, pri čemer je vseh šest bese®nako verodostojnih, dne 15. decembra 1992.

S.ANČNI PROTOKOL SESTAVLJEN V SKLADU
*13. ČLENOM KONVENCIJE O SPRAVI IN
rr
BITRAŽI V OKVIRU KVSE
1. člen
Stroški sodišča
lsSe8Vs,rin°ške
sodišča, ki se ustanovi v skladu s Konvencijo
Ciia * kr' e arbi,raži v okviru KVSE (v nadaljevanju »KonvenSDravn 'i i° države pogodbenice Konvencije. Stroški članov
e komisije in arbitrov s stroški sodišča.
driave
^obveznosti
gostiteljice v zvezi z izdatki za prostore
k ih u orat>
'ova em
P
lja sodišče, njihovo vzdrževanje, zava6 °' ' '
li®"! z 'n varnost, kot tudi stroške za komunalne storitve, se
j dlav '^menjavo pisem med sodiščem, ki deluje v soglasju
in ar* ami pogodbenicami Konvencije in v njihovem imenu,
žavo gostiteljico.

2. člen
Prispevki v proračun sodišča
r S 0vke v rora un
Poa
'P
P
^ e sodišča se razdeli med državami
tr
ai °k"len'ce K°anvenc
e 'i P° razdelitveni lestvici, veljavni zno- mecl P i prilagojena tako, da upošteva razliko
licaa"iii Konvencije.
državami članicami KVSE in državami pogodbeJ^
Ve|j ® driava ratificira konvencijo ali k njej pristopi po začetku
POČ1 008« konvencije, je njen prispevek za vsak preostali
velj Vn"lesec obračunskega leta, šteto od datuma pričetka
Uv5® °sti konvencije, za tekoče obračunsko leto enak eni
0(js, ■istini njenega dela po prilagojeni lestvici v skladu s 1.
•avkom tega člena.
3, £
SoH^država, ki ni pogodbenica te konvencije, predloži spor
Oflj. avu v skladu z določbami 2. odstavka 20. člena ali 1.
.,raka 26. člena konvencije, prispeva v proračun sodišča za
janja postopka kot če bi bila pogodbenica konvencije.

ko k°rab° tega odstavka se šteje, da se sprava začne na dan,
^ik prejme obvestilo o dogovoru strank, da sestavijo
i% LS|'° i" konča na dan, ko komisija obvesti stranke o svose
je °'"ustranka umakne iz postopka, se šteje, da
»6 Postopek končal na dan obvestila v poročilu, določenem
ik. "stavku 25. člena konvencije. Za arbitražni postopek se
se za ne na
N/ da
^
dan, ko tajnik prejme obvestilo o dogoWsterank, da ustanovijo sodišče in konča na dan, ko
" razsodi.

3. člen
Obračunsko leto in proračun
1. Obračunsko leto traja od 1. januarja do 31. decembra.
2. Tajnik, ki deluje v soglasju z Uradom sodišča, vsako leto
sestavi predlog proračuna za sodišče. Predlog proračuna za
naslednje obračunsko leto se predloži državam pogodbenicam konvencije pred 15. septembrom.
3. Proračun potrdijo predstavniki držav pogodbenic konvencije. Proračun obravnavajo in potrdijo na Dunaju, razen če se
države pogodbenice konvencije ne dogovorijo drugače. Ob
potrditvi proračuna za obračunsko leto tajnik zaprosi države,
pogodbenice konvencije, da nakažejo svoje prispevke.
Če proračun ni potrjen do 31. decembra, sodišča deluje na
osnovi prejšnjega proračuna in tajnik - brez škode za kasnejše poravnave - zaprosi države pogodbenice konvencije,
da nakažejo prispevke v skladu s tem proračunom.
Tajnik zaprosi države pogodbenice konvencije, da 50% svojih
prispevkov dajo na razpolago 1. januarja, ostalih 50% pa
prvega aprila.
4. Razen če predstavniki držav pogodbenic konvencije drugače ne sklenejo, je proračun sestavljen v švicarskih frankih
in prispevki držav se plačajo v tej valuti.
5. Država, ki ratificira to konvencijo ali k njej pristopi po
začetku njene veljavnosti, plača svoj prvi prispevek v proračun v dveh mesecih od dneva, ko tajnik to zahteva.
Države, ki niso pogodbenice te konvencije in ki so predale
spor sodišču, plačajo svoj prispevek v dveh mesecih od
dneva, ko tajnik to zahteva.
7. V tistem letu, ko konvencija začne veljati, plačajo države
pogodbenice konvencije svoj prispevek v proračun v dveh
mesecih po deponiranju 12. listine o ratifikaciji konvencije. Ta
proračun se predhodno določi na 250.000 švicarskih frankov.
4. člen
Obveznosti plačila in revidiran proračun
1. Potrjen proračun predstavlja dovoljenje, da tajnik, ki deluje
v okviru pristojnosti Urada sodišča, prevzema obveznosti in
izvršuje plačila do zneskov in za namene, ki so bili odobreni.
2. Tajnik, ki deluje v okviru pristojnosti Urada sodišča, je
pooblaščen za prenose med postavkami in podpostavkami
v višini do 15% zneska posameznih postavk oz. podpostavk.
O vseh takih prenosih mora tajnik poročati v zvezi z letnim
finančnim poročilom, omenjenim v 9. členu tega protokola.
3. Neplačane obveznosti ob koncu obračunskega leta se
prenesejo v naslednje obračunsko leto.
4. Če mu okoliščine tako narekujejo in po skrbnem preverjanju razpoložljivih sredstev z namenom, da se poiščejo možni
prihranki, lahko tajnik predstavnikom držav pogodbenic konvencije predloži v potrditev revidiran proračun, kar ima lahko
za posledico zahteve za dodatno dodelitev sredstev.
5. Presežke za določeno obračunsko leto se odbije od ocenjenih prispevkov za tisto obračunsko leto, ki sledi obračunskemu letu, v katerem so predstavniki držav pogodbenic
konvencije potrdili račune. Kakršen koli primanjkljaj se prenese v breme naslednjega obračunskega leta, razen če se
predstavniki držav, pogodbenic konvencije, ne odločijo za
dodatne prispevke.
5. člen
Sklad obratnih sredstev
Če se državam pogodbenicam konvencije zdi potrebno, lahko
ustanovijo sklad obratnih serdstev. Financirajo ga države
pogodbenice konvencije.

6. člen
Dnevnice In nominalni honorarji

a) da je zaključni račun, ki jim je predložen, pravilen i"
v skladu s knjigami in evidencami sodišča,

1. Člani Urada sodišča, spravne komisije in arbitražnih razsodišč prejmejo dnevnico za vsak dan, ko opravljajo svojo
funkcijo.

b) da so bili v zaključnem računu izkazani finančni po?'1
opravljeni v skladu z ustreznimi pravili, določili proračuna i"
drugimi primernimi direktivami in

2. Člani Urada sodišča poleg tega prejemajo nominalni letni
honorar.

c) da so deponirana sredstva in denar v blagajni pokriti
s potrdili, prejetimi neposredno od depozitarjev ali pa ustrezajo dejanskemu preštetemu stanju.

3. Dnevnice in nominalni letni honorar določijo predstavniki
držav pogodbenic konvencije.
7. člen
Plače, socialno varstvo In pokojnine
1. Tajnik in vsi drugi uradniki tajništva, imenovani v skladu z 9.
členom konvencije, prejemajo plačo, ki jo določijo predstavniki držav pogodbenic te konvencije.
2. Število uradnikov tajništva naj bo omejeno na najmanjše
število, ki je nujno potrebno za delovanje sodišča.
3. Predstavniki držav pogodbenic konvencije poskrbijo, da se
tajniku in uradnikom tajništva zagotovi ustrezno socialno
varstvo in pokojninsko zavarovanje.
8. člen
Potni stroški
1. Članom Urada sodišča, spravne komisije in arbitražnih
razsodišč ter tajniku in uradnikom tajništva se plačajo potni
stroški, ki so nujno potrebni za opravljanje njihovih funkcij*
2. Potni stroški vključujejo dejanske stroške prevoza, vključno
s stroški, ki običajno spadajo k prevozu ter dnevnico, ki krije
vse stroške za hrano, stanovanje, prispevke, napitnine in
druge osebne stroške. Dnevnico določijo predstavniki držav
pogodbenic konvencije.
9. člen
Evidence In računi
1. Tajnik, ki deluje po pooblastilu Urada sodišča, poskrbi, da
se vodi ustrezna evidenca in računovodstvo za vse posle in da
so vsa plačila pravilno odobrena.
2. Tajnik, ki deluje po pooblastilu Urada sodišča, najkasneje 1.
marca predloži državam pogodbenicam konvencije letno
finančno poročilo (zaključni račun), ki za prejšnje obračunsko
leto izkazuje:
a) dohodke in izdatke po vseh knjigovodskih računih;
b) stanje glede na proračunska določila;
c) sredstva in obveznosti ob koncu obračunskega leta.
10. člen
Revizija
1. Račune sodišča pregledata dva revizorja različnih narodnosti, ki ju predstavniki držav pogodbenic konvencije imenujejo
za triletno obdobje, ki se lahko podaljšuje za nadaljnja triletna
obdobja.
Osebe, ki so ali so bile na seznamu spravnih komisij ali
arbitrov ali osebe, ki so prejele plačilo sodišča v skladu z 7.
členom tega protokola, ne smejo biti revizorji.
Revizorji pregledujejo račune letno. Še zlasti preverjajo točnost knjig, stanje sredstev in obveznosti ter posamezne knjigovodske račune. Računi morajo biti na razpolago za letni
pregled in nadzor najkasneje 1. marca.
3. Revizorji morajo opraviti vse po njihovi oceni potrebne
revizije, da lahko potrdijo:
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4. Tajnik nudi revizorjem vso pomoč in vse, kar potrebujejo za
ustrezno izpolnjevanje svojih dolžnosti. Revizorji morajo im®"
še zlasti prost dostop do knjigovodskih računov, evidenc 111
dokumentov, ki so po njihovem mnenju potrebni za revizijo5. Revizorji sestavijo letno poročilo, ki potrjuje stanje knjifl0]
vodskih računov in vsebuje komentar, za katerega jamči re^'"
zija. V tem smislu lahko dajo tudi pripombe, ki se jim zflil"
potrebne glede učinkovitosti finančnih postopkov, sistema
računovodstva in interne finančne kontrole.
6. Poročilo se predloži predstavnikom držav pogodbenic Ko"'
vencije najkasneje štiri mesece od konca obračunskega Is®
na katerega se računi nanašajo. Poročilo se tajniku posli®
vnaprej, tako da bo imel vsaj 15 dni, v katerih bo lab"?11
posredoval vsa pojasnila in zagovore, ki se mu zdijo potreb'
7. Poleg letnega pregleda računov, bodo imeli revizorji kadaf'
koli prost dostop, da bodo lahko pregledali knjige, stan)
sredstev in obveznosti ter knjigovodske račune.
8. Na osnovi revizijskega poročila predstavniki držav P°90^
benic konvencije javijo, da sprejemajo zaključni račun »
kako drugače ustrezno ukrepajo.
11. člen
Poseben račun za Izplačila
1. Države pogodbenice konvencije lahko odprejo PoS^be,l
račun za izplačila z namenom znižanja stroškov postopa kj
države stranke v sporih, ki so bili predloženi sodišču ins
imajo težave s plačilom teh stroškov. Financira se iz pr°
voljnih prispevkov držav pogodbenic konvencije.
2. Država stranka v sporu, predloženem sodišču, ki želi Pre'®[|
sredstva s posebnega računa za izplačila, vloži prošnjo
r
tajniku s podrobno navedbo ocenjenih stroškov postopka
Urad sodišča bo pregledal prošnjo in predložil priport^jj
predstavnikom držav članic konvencije, ki bodo odločil'
naj prošnji ugodijo in v kolikšni meri.
Ko je primer zaključen, mora država, ki je prejela sreds^jj
s posebnega računa za izplačila, poslati tajniku P°"r?,ur£|d
poročilo dejansko porabljenih sredstev postopka, da ga ^
prouči; in mora, če je treba, vrniti vsoto, ki presega dejan
nastale stroške.
12. člen
Odločanje
Vse odločitve držav pogodbenic konvencije ali njihovih Precl
stavnikov po tem protokolu se sprejemajo soglasno.
13. člen
Dopolnila
aDopolnila k temu protokolu se sprejemajo v skladu z 0p
bami 35. člena Konvencije. Urad sodišča lahko naslovi s .
mnenje o predlaganih dopolnilih na Sekretariat KVSE. K
nato posreduje državam članicam KVSE.
Ta protokol je sestavljen v angleščini, francoščini, nernv^\e
italijanščini, ruščini in španščini, pri čemer so vse ® rjeV
enako verodostojne, sprejel ga je Odbor višjih funkcion
28. aprila 1993 v Pragi v skladu s 13. členom Konve*
o spravi in arbitraži v okviru KVSE in je deponiran prl
švedske.
poročevalk

3. člen
^izvajanje konvencije in finančnega protokola skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve.

4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
komisiji katerikoli spor z drugo državo, ki je članica te konkonvencija o spravi in arbitraži v okviru KVSE je bila odprta za
vencije. Spravna komisija bo pomagala stranem v sporu
Podpis pri švedski vladi za države udeleženke KVSE od 15.
v iskanju rešitve v skladu z načeli mednarodnega prava in
cembra 1992 do 31. marca 1993. Konvencijo je do navedeobveznostmi KVSE.
na roka podpisalo 31 držav. V lanskem letu so konvencijo
Mficirale Francija, Monako, Hrvaška in Švedska. Republika
Finančni protokol, ki je sestavni del konvencije je sestavljen
^'ovenija, ki je bila udeležena pri nastajanju konvencije od
v skladu z njenim 13. členom. Sprejel ga je Odbor višjih
«mega začetka, pa jo je podpisala 29. 3. 1993.
funkcionarjev 28. aprila v Pragi in je deponiran pri švedski
vladi. Obravnava vse stroške sodišča vključno s proračunom,
Ocenjena konvencija je prva mednarodna pogodba, ki je bila
Pfejeta v okviru KVSE. Z njo se v helsinški proces, na
obratnimi sredstvi, honorarji in dnevnicami, plačami itd. Vse
odločitve držav članic konvencije in njihovih predstavnikov se
Področju mirnega reševanja sporov, vnašajo trdnejše norme.
a«en razvoj je načelno v interesu manjših držav, ker se
sprejemajo po načelu konsenzualnega odločanja, kot to
določa 12. člen protokola.
ja 0 v KVSE vnašajo mednarodnopravna pravila, ki zmanjšuJar Možnost pritiskov večjih držav pri reševanju sporov.
. *jše države imajo tako večja mednarodna zagotovila o ureKonvencijo s protokolom v skladu z drugim odstavkom 63.
proceclur
člena Zakona o zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Repuda'n&s
' reševanja mednarodnih sporov. Takšen pristop
podpirajo praktično vse evropske države.
blike Slovenije.
^konvencijo se ustanavlja Sodišče za spravo in arbitražo.
/»o bo vršila Spravna komisija, ki bo oblikovana za vsak
Za izvajanje omenjenih aktov ni potrebno sprejeti novih ali
for, arbitražo pa bo vršilo Arbitražno razsodišče, ki bo oblispremeniti veljavnih predpisov.
Van
5 ° za vsak spor posebej. Oblikuje se tudi Biro sodišča za
0
arbitra
V zvezi z izvajajem • konvencije bo potrebno zagotoviti
D/vmSedn
^°' M 9a bodo sestavljali predsednik, podfinančna
sredstva za pokritje stroškov Sodišča za spravo in
( ter lr 0 ap
y
"ra2S 'i ® i- Odločitve Spravne komisije in Arbiarbitražo,
kot to določa Finančni protokol. Osnova za izmero
nov
se bodo
sprejemale
večino
glasov
čla^ Sodišče °dišča
bo sprejelo
svoja
pravila, kizjih
morajo
odobriti
višine slovenskega deleža pri kritju omenjenih stroškov je
ave
delež RS pri financiranju dejavnosti KVSE, modificiran glede
gi članice te konvencije. Stroške Sodišča bodo nosile
na število držav udeleženk KVSE, ki bodo konvencijo ratificisi s članice, medtem ko stranke v sporu same nosijo svoje
° ke. Vsaka članica konvencije lahko predloži Spravni
rale.
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V Poročevalcu štev. 6, 17. februarja 1994, je bil
objavljen predlog zakona o inšpekciji dela za drugo obravnavo. Zraven sodijo tudi amandmaji Vlade Republike Slovenije, ki jih objavljamo tokrat.
I. K 2. členu
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Inšpektorat ima notranje organizacijske enote, ki jih ustanavlja, združuje ter odpravlja minister, pristojen za delo, na
predlog glavnega inšpektorja.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
OBRAZLOŽITEV:
Zakon o upravi, ki je v postopku prve obravnave v Državnem
zboru, določa, da se upravna enota organizira za območje več
lokalnih skupnosti, zakon pa lahko določi za posamezno
področje drugačno teritorialno organiziranost uprave razmerja, pristojnosti in odgovornosti teritorialnih enot ter pooblastilo za odločanje na prvi stopnji. V upravnih enotah se
organizirajo notranje organizacijske enote, ki so dejansko
prva stopnja pri upravnem odločanju, druga stopnja je ministrstvo oziroma organ v sestavi ministrstva. Takšen koncept
organiziranja uprave pomeni odstopanje od rešitve, ki je bila
predlagana in sprejeta ob prvi obravnavi zakona o inšpekciji
dela in sicer, da je organ v sestavi - inšpektorat za delo
- prva stopnja, ministrstvo za delo ,pa druga stopnja pri
odločanju v inšpekcijskih zadevah.
Zato predlagatelj želi z amandmajem k 2. členu ohraniti,
v državnem zboru že sprejet, koncept upravnega odločanja
ter s tem hkrati zagotoviti neposredno nadzorstvo ministrstva,
pristojnega za delo, nad odločanjem v inšpekcijskih zadevah
na področju dela. Notranje organizacijske enote naj bi bile le
oblika organiziranja inšpektorata za delo in ne prva stopnja
pri inšpekcijskem odločanju. Minister, pristojen za delo, bo
notranje organizacijske enote, v skladu z delovnimi potrfebami
(kot so število preglednih^mest, zahtevnost preglednih mest,
število inšpektorjev, itn.), ustanavljal, združeval in odpravljal
in sicer s spremembami akta o organizaciji ministrstva za
delo, kar bo zagotovilo tudi operativnost in hitro prilagajanje
spremembam števila in zahtevnosti preglednih mest.

Z denarno kaznijo najmanj 70.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prvega odstavka delavec delodajalca, ki StOlj
prekršek iz prvega odstavka.
22b. člen
Z denarno kaznijo najmanj 750.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek podjetje, ki v treh dneh od dneva vročitve ne izvrS'
sklepa inšpektorja (četrti odstavek 20. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba podjetja, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.<.<
OBRAZLOŽITEV:
V zakonu o inšpekciji dela, ki je bil predložen v prvo obra«'
navo meseca septembra 1993, predlagatelj ni določil kaze"'
skih sankcij in sicer z utemeljitvijo, da le-te že vsebuje''
zakona o delovnih razmerjih ter zakon o varstvu pri del":1
V skladu s predlogi inšpektorjev dela in ob tem pogloblje"
proučitvi problematike učinkovitosti inšpektorjevih ukrep""'
se je predlagatelj odločil za sankcioniranje posamezni"
določb zakona o inšpekciji dela. Predlagane sankcije tul
niso opredeljene v nobenem od citiranih zakonov, dejansl®
pa pomenijo, zaradi višine zagroženih kazni, močno prove"'
tivno podporo inšpekcijskim ukrepom.
Dosedanje IV. poglavje postane V. poglavje
III. K 26. členu:
Besedilo 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Inšpektor, ki je na dan uveljavitve tega zakona v delovne"1
razmerju v organih inšpekcije za delo in nima visoke strokovne izobrazbe, si mora v šestih letih od dneva uveljavi,v
tega zakona pridobiti visoko strokovno izobrazbo smeri, k'®
zahteva za področje, na katerem bo opravljal inšpekcijs*
nadzorstvo.

II. Za III. poglavjem se doda novo IV. poglavje z dvema
novima členoma:

S potekom roka iz prejšnjega odstavka inšpektorju, ki si0 i
pridobil visoke strokovne izobrazbe, ki se zahteva za pod' pL
na katerem bo opravljal inšpekcijsko nadzorstvo, prene
delovno razmerje v inšpektoratu.
Določbe prejšnjih odstavkov se ne nanašajo na inšpektorja' ki
je na dan uveljavitve tega zakona v delovnem razmerju v o<Q
nih inšpekcije za delo, ima višjo strokovno izobrazbo ter
največ pet let delovne dobe do upokojitve.«

IV. KAZENSKE DOLOČBE

OBRAZLOŽITEV:

»22a. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek delodajalec, ki:
1. inšpektorju ne zagotovi nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzorstva (drugi odstavek 12. člena);
2. odpečati sredstva za delo, delovne prostore ter delovišča
ali druge prostore v katerih se opravlja gospodarska ali negospodarska dejavnost (prvi odstavek 20. člena);
3. poškoduje, odstrani ali opravi kakršnokoli dejanje v zvezi
s pečatom oziroma v zvezi z žigom inšpekcije na pečatu
(drugi odstavek 20. člena);

Predlagani amandma dejansko pomeni izboljšanje besedjj®
člena, ki se spreminja. Zaradi zelo raznoterega področja, M®|
nadzira inšpekcija dela, je skoraj nemogoče za vse sm
izobraževanja določiti enako dinamiko pridobivanja viso
strokovne izobrazbe. Predlagani rok za pridobitev visoke str S.
kovne izobrazbe in sicer šest let od dneva uveljavitve
zakona, kar pomeni v letu 2000, je realen rok za pridobitev .
te na katerikoli smeri študija. Amandma pomeni tudi uskia S.
tev s podobnimi rešitvami v drugih zakonih, ki urejajo
cijo na področju požarnega varstva (zakon o varstvu P\.
požarom, ki je že sprejet), tržne inšpekcije, davčne inšpek0'1
sanitarne inšpekcije.

Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba delodajalca, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka.

Določba predlaganega amandmaja bo omogočila 24 inšp6*
torjem, ki nimajo visoke strokovne izobrazbe, da nemot®
delajo in se izobražujejo do leta 2000.
k
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PROGRAM IZGRADNJE AVTOCEST V LETU 1994 - EPA 518
v

lada Republike Slovenije je na seji, dne 16. februarja
1994 obravnavala:

~ PROGRAM IZGRADNJE AVTOCEST V LETU 1994,
ki vam ga pošiljamo v soglasje na podlagi 6. člena zakona
o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
«• 57/93), za sejo zbora v marcu 1994. Program izgradnje
vavtocest v letu 1994 je pripravila Družba za avtoceste
Republiki Sloveniji DARS d.d.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovala:
- Igor Umek, minister za promet in zveze,
- Marjan Dvornik, državni sekretar v Ministrstvu za promet in zveze

'• UVOD
Doli Vrednost del v
V
letu 1994 v Bencinski tolar
km
v 000 SIT
000 SIT
Šentilj - Pesnica
1.512.000
764.478
9.3
Hoče - Arja vas
46.9
2.961.000
2.961.000
Arja vas - Vransko
20,9
2.022.300
1.122.505
Malence - Šentjakob 10.8
2.469 600
1.742.842
Tomačevo - Zadobrova 4,2
592.200
592.200
Čebulovica - Divača
5.1
1.673.540
1.673.540
Divača - Dane
8.4
1.638.000
1.638.000
Dane - Fernetiči
3.8
630.000
630.000
Selo - Šempeter
2.041.200
2.041.200
11.8
Blagovica - Vransko
150.000
150.000
SKUPAJ
121,2
15.689.840
13.315.765
ODSEK

> ram 2 radn
čleena
^
' 9
je

avtocest
je narejen
na podlagi
določil 22.
Statuta družbe
za avtoceste
v Republiki
Sloveniji.

j^nova za program izgradnje avtocest v letu 1994 so sklepi
t6j' Se!e Državnega zbora z dne 27. 7. 1993. Državni zbor je na
s re el
bik'oloven
P i gradivo z naslovom »Gradnja avtocest v Reputud' :errn ns'i' (Poročevalec št. 20/93), katerega sestavni del je
tis!
' k' plan in dinamika porabe sredstev za posateo9a avtocestne odseke v letih 1994 do 1999. Na podlagi
(je dokumenta je v letu 1994 predviden pričetek gradnje
" novih avtocestnih odsekov.
Početka gradenj novih avtocest bo potrebno v letu 1994
ati
bo °n*ne
Se avtocestni odsek Razdrto-Čebulovica. Nadalje
^aterih že zgrajenih avtocestnih odsekih potrebno
v|q|~ac .Manjkajoča
dela, ki so obvezna na podlagi zahtev
p0Jf jiskih odločbah ter dodatna dela na podlagi ugotovitev
ar
*jkljivosti pri tehničnih pregledih.
Zadnja novih avtocest
1994AVTOceSTNI ODSEKI, KI SE PRIČNEJO GRADITI LETA
^|
CJ994
se bo pričela-gradnja naslednjih devetih avtocestUQ
sekov::
^"tllj-Pesnica, štiripasovna avtocesta, dolžina 9,3 km
4$,g°l^~Arja vas, dograditev dodatnih dveh pasov, dolžina

Posojila
EBRD, EIB
v 000 SIT
747.522 EBRD
899.795 EIB
726.756 EIB

2.374.075

Terminski plan in roki gradnje za odseke, ki se pričnejo araditi
v letu 1994 so naslednji:
ODSEK
Šentilj - Pesnica
Hoče - Arja vas *
Arja vas - Vransko
Malence - Šentjakob
Tomačevo - Zadobrova
Čebulovica - Divača
Divača - Dane
Dane - Fernetiči
Selo - Šempeter
SKUPAJ

Dolž
v
km
9.3
46,9
20,9
10,8
4,2
5.1
8.4
3.8
11.8
121,2

1994
lllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllll
III
III
III
llllllllllllll
llllllllllllil
llllllllllllll
llllllllllllll

1995
llllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllll

1996
llllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllll
lllllll
lllllllllllllllll
lllllll

* gradnja odseka Hoče-Arja vas bo trajala do konca leta 1998

3, ^ 18
.
>
kn, vas-Vransko, štiripasovna avtocesta, dolžina 20,9
2.2. KRITERIJI ZA DOLOČANJE PRIORITET V LETU 1994

c

«-Šent|akob, štiripasovna avtocesta, dolžina 10,8

is
4,2 kr»,0 r°va-Tomačevo, štiripasovna avtocesta, dolžina
I kiti kovica—Divača, štiripasovna avtocesta, dolžina 5,1
' ),6lv
Va
'a-Dane, štiripasovna avtocesta, dolžina 8,4 km
c
j ) ^ "Tometlčl, štiripasovna avtocesta, dolžina 3,8 km
"o-Šempeter, štiripasovna avtocesta, dolžina 11,8 km
I
le
to pričetek gradnje 74,3 km novih štiripasovnih
" 8> in 46,9 km dodatnih dveh pasov na že zgrajeni
0v
l
ni avtocesti.

Avtocestni odseki, ki se pričnejo graditi letos, so bili določeni,
ko je Državni zbor lani poleti sprejel gradivo z naslovom
»Gradnja avtocest v Republiki Sloveniji«. Od takrat pa do
konca leta 1993, ko je bila zaključena priprava tega programa,
se kriteriji in pogoji, ki so določali prioritete odsekov za leto
1994, niso prav nič spremenili. Zato v programu gradnje za
letos predlagamo iste avtocestne odseke, kot so bili predlagani že lani poleti. Ob tem še enkrat ponavljamo razloge za to:
— celotna smer zahod — vzhod ima prvo prioriteto in istočasno zelo kratek rok izgradnje (1994-1999);

Nora®3 'e Predviden konec leta 1994 tudi pričetek gradnje
V "a Trojanah na odseku Blagovica-Vransko, vendar
obsegu pripravljalnih del na portalu predora.

- v tem kontekstu so prioritete posameznih odsekov na
trasi zahod — vzhod, posebno v začetnem obdobju gradnje,
odvisne predvsem od stania izdelave projektne dokumentacije, vsklajenosti v prostoru in stanja pri pridobivanju lokacijskih dovoljenj; v tem okviru imajo dodatno prednost
odseki, kjer je na obstoječih cestah zelo ogrožena prometna
varnost ter tisti odseki, kjer so stopnje ekonomske upravičenosti gradnje razmeroma visoke.

Se nSt !n struktura finančnih sredstev za dela na teh odse"Naslednja:

Interne stopnje donosnosti za posamezne avtocestne odseke,
ki se pričnejo graditi letos, so naslednje:

1
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ODSEK

Doli.
v
km

Šentilj - Pesnica
Hoče - Arja vas
Arja vas - Vransko
Malence - Šentjakob
Tomačevo - Zadobrova
Cebulovica - Divača
Divača - Dane
Dane - Fernetiči
Selo - Šempeter

9,3
46.9
20,9
10,8
4.2
5.1
8.4
3.8
11.8

SKUPAJ

121,2

INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI
V%
14,98
18,99
14,11
14.44
14.44
8.48
8.48
2.16
2.85

Na vseh odsekih je donosnost pozitivna, vendar so opazne
razmeroma nizke stopnje donosnosti na primorskih odsekih.
Za primerjavo podajamo še interne stopnje donosnosti večjih
funkcionalnih odsekov na celotni trasi zahod - vzhod, ker
vrednosti za posamezne odseke včasih niso merodajne za
oceno večjih celot:
Inema st. donos, v % Inema st. donos, v %
4. pasovna AC
2. pasovna AC v 1 .fazi
Divača - Koper
6,40
5,35
Sežana ( Cebulovica •
6,87
9,60
Fernetiči )
Vipavska dolina
6,57
9,38
Celje • Ljubljana
16,42
Maribor - Pince
13.03
17.96
( severna trasa )
SI. Bistrica - Pince
15.90
Obvoznica Maribor
15,08
Iz tabele je razvidno, da imajo primorski avtocestni kraki tudi
kot večje celote razmeroma nizke interne stopnje donosnosti
in to celo pri variantnih primerjalnih možnostih, da bi gradili
v prvi fazi dvopasovnice. Gradnja takojšnjih štiripasovnih
avtocest se tako kaže tudi na teh odsekih kot smiselna, ker
faznost gradnje v čistem ekonomskem smislu ne prinese
dovolj. Takojšnja gradnja štiripasovnih avtocest pa po drugi
strani pomeni velike prednosti glede prometne varnosti in
propustnosti na teh odsekih.
2.3. PREGLED STANJA PRIPRAV IN OBSEGA GRADBENIH
DEL V L. 1994
V letu 1994 se bodo na vseh v programu navedenih avtocestnih odsekih v skladu s terminskimi plani intenzivno izvajala
vsa potrebna predhodna dela. To so predvsem naslednja
dela:
- izdelava projektov za razpise in izvedbo,
- pridobivanje zemljišč in
- ostala dela, ki so potrebna pred pričetkom gradnje.
Neposredno pred pričetkom gradnje se bodo na vseh odsekih
vršila naslednja pripravljalna dela:
- obnova osi ceste in postavitev profilov,
- čiščenje terena in
- rušenje zgradb in objektov.
V nadaljevanju je podan pregled dosedanjih priprav in gradbenih del, ki bodo izvajana na posameznih odsekih v letu
1994.
%
2.3.1. PROJEKT 1 - ŠTAJERSKA
Odsek Pesnica - Šentilj, dolžina 9,3 km
Na tem odseku, ki predstavlja nadaljevanje gradnje avtoceste
od mejnega prehoda Šentilj proti Mariboru, se bodo v letu
1994 začela izvajati naslednja dela:
- zemeljska dela, ki zajemajo odstranitev humusa, izkop
zemljin in kamenin, izdelavo nasipov in utrditev temeljnih tal,
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- dela na odvodnjavanju ceste,
- temljenje viadukta,
- gradnja devetih objektov razpetlne 5 — 50 m in
- vrtanje pilotov za pilotno steno.
Začetek del je predviden v aprilu 1994, konec pa v juniju 199°'
Stanje priprav na gradnjo je naslednje:
- na osnovi spremembe prečnega profila je bil dopolni«'1
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja:
- izvedeno je bilo zbiranje ponudb za oceno sposobno«"
izvajalcev in izdelano je bilo poročilo s predlogom sposobnin
izvajalcev za gradnjo tega odseka; to je bila mednarodna
predkvalifikacija, na katero se je prijavilo 26 ponudnikov, o"
tega 5 domačih;
- predlog sposobnih izvajalcev je bil posredovan Evrop'"
banki za obnovo in razvoj v soglasje,
- razpisan je bil informativni natečaj za investitorja objeKto"
in za parkirišče Dobrenja;
- odkupovala so se še preostala potrebna zemljišč'
objekti,
- izvedena so bila nekatera dela za pripravo elaborata za
razpis (grafične priloge in popis del s predizmerami);
- pripravljena je bila dokumentacija za potrebne razlastil'
- izdelani so bili Splošni pogoji za pogodbo za izvajanj«'
- izdelana so bila Navodila ponudnikom za izdelavo ponfd™
za izvajanje del,
- Izdelana je bila razpisna dokumentacija in
- vsa razpisna dokumentacija je bila prevedena v anglešfii"0
NA ODSEKU POTEKAJO VSE AKTIVNOSTI SKLADA0
S POSTAVLJENIM TERMINSKIM PLANOM, RAZEN POSTCTl|v
KOV PRIDOBIVANJA TUJIH FINANČNIH SREDSTEV
POSLEDIČNO PRIPRAVA RAZPISA.
Postopek pridobivanja tujih posojil nekoliko zamuja zar^1
spremenjenega posojilojemalca (DARS namesto države).
POSTOPEK ZA IZBOR IZVAJALCA IN POSTOPEK ZA PR'JjS
BITEV POSOJILA POTEKATA VZPOREDNO IN ZAENKB*'
ROK PRIČETKA DEL V LETU 1994 NI OGROŽEN.
^
Vrednost navedenih gradbenih
in pripravljalnih del bo v ie«f
1994 1.512.000.000 SIT. Od tega bo sofinanciranje s sffjjl
Evropske banke za obnovo in razvoj v višini 747.522.000 »
(5,4 mio USD).
«
Odsek Hoče—Arja vas, dograditev dodatnih pasov v do|*lr'
46,9 km
V letu 1994 se bo začela izgradnja dodatnih dveh pas°v
polovični AC med Hočami in Arjo vasjo. Izvajala se &
naslednja dela:
- preostala zemeljska dela na manjkajočih izkopih in nflS
pih, ter na mestih, kjer se bodo gradili dodatni objekti,
- dela na odvodnjavanju avtoceste,
- gradnja petih objektov razpetlne 5-50 m in
- začetek izkopov na dveh dodatnih predorskih cevehu rt|
Začetek del je predviden v aprilu 1994, konec pa v novem"
1996.
*

Stanje priprav na gradnjo je naslednje:
- pripravljen in zaključen je bil razpis za geodetska d0'3'^
- pripravljen in objavljen je bil razpis za izdelavo projekto
izvedbo objektov razpetine 5-50 m; delo je bilo tudi odda
- pripravljena In objavljena je bila domača predkvalifik' c.j
za izvajalce gradbenih del: prijavilo se je 23 ponudnik0"
tega 5 tujih,
- opravljen je bil izbor sposobnih izvajalcev,
^
- v izdelavo je oddan projekt za pridobitev gradbenih d°
Ijenj obeh predorov (zato je bil opravljen javni razpis); ji
- lokacijske odločbe, izdane v letih 1971 do 1974,
v veljavi, ker je bilo v tem času pridobljeno delno grad"
dovoljenje za polovično izgradnjo AC;
ka,
- izdeluje se študija upravičenosti za gradnjo tega ods®"
- izdeluje se obnova osi in posnetek terena,
poročev

~ izdelan je bil popis del s količinami,
~ izdelan je bil podrobnejši plan aktivnosti pripravljalnih in
Svadbenih del po odsekih in objektih,
"Pripravljen je bil tehnični del elaborata za razpis za viadukte,
~ izdelana je bila projektna naloga za projekt trase AC in
ledeno zbiranje ponudb za ta dela ter delo oddano,
~ pripravljen je bil razpis za oddajo del na viaduktih In
° l®ktih razpetlne 5-50 m in
" 'zveden je bil poziv ponudnikom (izvajalci, ki so dobili
P°sobnost)
za dvig dokumentacije za premostitvene
b
Jekt© na enem pododseku.
5J4An ODSEKU POTEKAJO VSE AKTIVNOSTI SKLADNO
POSTAVLJENIM TERMINSKIM PLANOM.
Vrednost navedenih gradbenih in pripravljalnih del bo letu
/94 2.961.000.000 SIT. Navedena sredstva bodo v celoti
0r
nača (bencinski tolar).
*3 2. PROJEKT 2 - CELJSKI DEL
0<l

»ek Arja vas — Vransko, dolžina 20,9 km

5® odseku, ki predstavlja nadaljevanje AC od Arje vasi proti
°Janam, se bodo v letu 1994 izvajala naslednja dela:
*®rnel|8ka dela, ki zajemajo odstranitev humusa, izkop
-_ dGela
! na
'n kamenin,
izdelavo
nasipov in utrditev temeljnih tal,
odvodnjavanju
avtoceste,

;

bodo dela na
ter«taljenju
r8,8 se
mostu preko Savinje, z deli na
in pilotiranju,
II Popravljalna
dela
za
gradnjo
deviaclj (zamejičenje, zakoa
osi, postavitev profilov in čiščenje terena).
,09a se 130(10

de|g?
izvajala še naslednja potrebna predhodna
^'®»tavitev železnice v Šempetru,
_ potrebna dela na osuševalnem in namakalnem sistemu,
- nPes,avitev elektrovodov in
®stavitev plinovoda pri Vranskem.
p.,, e,
ek del bo oktobra 1994, konec pa novembra 1996.
,,n 6

' Priprav na gradnjo je naslednje:

ev a e
>2!f'
. " so med
bile občino
spremembe
trase (glede
na
lit Dr sn° varianto)
Žalec,poteka
Ministrstvom
za okolje
$^°Pe '°r in Ministrstvom za promet in zveze, v Ločici pri
_ tru in na Vranskem;
6
k(fn 8'ana i0 '5"a primerjalna ocena (s prometno tehničnih,
°srin neskih. prostorskih in okoljevarstvenih aspektov)
lag i variante poteka trase s spremembami, ki jih je predv
Ministrstvo za okolje in prostor;
toos? •'°
'e usklajevanje med Ministrstvom za okolje in
Pob, a ,'an Ministrstvom za promet in zveze glede sistema
-jj "i cestnine in lokacije cestninske postaje;
In n^elana in dokončana sta bila osnutek lokacijskega načrta
x
v
uui.nioi\oya prostorskega
piuoiwiot\oyu plana;
KIUMU<
^|jd ,Vo <-a
za apiolllOIIIUD
spremembe občinskega
lano je bilo gradivo za pripravo sklepa Vlade Republike
ov« 23i® bilo gradivo za pripravo sklepa V
s V,art i®
razgrnitev
Vl»H''eeza
razgrnitev osnutka
osnutka lokacijskega
lokacijskega inačrta;
"ovni v' *Preiela osnutek lokacijskega načrta in ga posre-1J*
Javno razgrnitev,
0|)
Cuno je občina Žalec razgrnila osnutek sprememb
s
iavn 93 Prostorskega plana,
v
iirie,i ^Prave so bile 4 in sicer za 10 krajevnih skupnosti,
<# adn
ana je bila študija upravičenosti za pridobitev kredita
%. io pri Evropski investicijski banki (Interna stopnja
^»nosti je 14,11% do 21,34% glede na pesimistično ali
no
v d i 1"80
Prognozo) in bila poslana tej banki v potrditev;
tiBnu c,oda,ni geodetski posnetki - topografski načrti
>goi"Va
1:1000, zaradi spremembe poteka trase, ki jo je
vJ® l° Ministrstvo za okolje in prostor;
Spro embo
i® sprememba in dopolnitev idejnega projekta v zvezi
\iiv1
normalnih prečnih profilov in glede na sprePoteka trase v Šempetru in na Vranskem:

- valeč

- zakoličena je bila os trase bodoče AC na mestih, kjer je bil
potek trase na zahtevo Ministrstva za okolje in prostor
naknadno spremenjen;
- pripravljen je bil razpis za oddajo del za izdelavo delilnega
načrta in zamejičenja parcel; izbran je bil tudi izvajalec,
- pripravljena je bila projektna naloga in razpis za oddajo del
za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- izveden je bil javni razpis in izbran izvajalec za izvedbo
geoloških raziskav,
- pripravljen je bil razpis za pridobivanje zemljišč,
- pripravljali so se odgovori za pripombe, ki so jih posredovale nevladne organizacije in posamezniki preko medijev,
- usklajevale so se pripombe krajanov Vranskega in
- naročena je bila izdelava elaborata vplivnega območja za
zaslišanje lastnikov zemljišč v postopku pridobivanja lokacijske odločbe.
SKLEP VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA LOKACIJSKEGA NAČRTA JE BIL SPREJET
V SKLADU Z ROKOM V TERMINSKEM PLANU, TO JE 14. 10.
1993. JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA LOKACIJSKEGA
NAČRTA IN OSNUTKA OBČINSKEGA PROSTORSKEGA
PLANA STA BILA IZVEDENA V MESECU NOVEMBRU IN DECEMBRU.
VSE AKTIVNOSTI NA TEM ODSEKU POTEKAJO SKLADNO
S TERMINSKIM PLANOM.
Vrednost navedenih gradbenih in pripravljalnih del bo v letu
1994 2.022.300 SIT. V navedenih finančnih sredstvih je vključeno tudi sofinanciranje Evropske investicijske banke (EIB)
v višini 899.795.00 SIT (6.5 mio USD).
2.3.3. PROJEKT 3 - GORENJSKA - DOLENJSKA
Odsek Malence — Šentjakob, 10,8 km
Na odseku, ki predstavlja gradnjo vzhodne obvoznice v Ljubljani se bodo v letu 1994 izvajala naslednja dela:
- zemeljska dela, ki zajemajo odstranitev humusa, izkop
zemljin in kamenin, izdelavo nasipov in utrditev temeljnih tal,
- dela na odvodnjavanju ceste,
- izkopna dela v predoru Golovec,
- izdelava temeljenja in podpor večjih objektov kot so
- viadukt Bizovik,
- most preko Ljubljanice,
- most preko Save,
- petih nadvozov v priključkih in
- prestavitev oz. deviacija železniških tirov v Zalogu.
Začetek del je predviden oktobra 1994, konec pa novembra
1996.
Vrednost navedenih gradbenih in pripravljalnih del bo v letu
1994 2.469.000.000 SIT. V navedenih finančnih sredstvih je
vključeno tudi sofinanciranje Evropske investicijske banke
(EIB) v višini 726.758.000 SIT (5,25 mio USD) in sofinanciranje
Mesta Ljubljane.
Odsek Tomačevo — Zadobrova, dolžina 4,2 km
Odsek predstavlja povezavo vzhodne obvoznice z že zgrajeno
severno obvoznico v Ljubljani. V letu 1994 se bodo na tem
odseku izvajala naslednja dela:
- zemeljska dela, ki zajemajo odstranitev humusa, izkop
zemljin in kamenin, izdelavo nasipov in utrditev temeljnih tal,
- dela na odvodnjavanju ceste in
- izdelava temeljenja in podpor treh nadvozov.
Začetek del je predviden oktobra 1994, konec pa novembra
1996.
Vrednost navedenih gradbenih in pripravljalnih del bo v letu
1994 592.200.000 SIT. Navedena sredstva bodo v celoti
domača (bencinski tolar) in sofinanciranje Mesta Ljubljane.
Odseka Malence - Šentjakob in Zadobrova - Tomačevo se
vodita kot ena investicija, zato vse priprave na gradnjo
potekajo skupno.
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Stanje priprav na gradnjo obeh odsekov je naslednje:

Odsek Divača - Dane, dolžina 8,4 km

- 15. septembra se Je pričela javna razgrnitev osnutka
lokacijskega načrta, ki je trajala do 15. oktobra 1993;
- od 4. 10. do 12. 10. 1993 so se odvijale javne obravnave na
sedežih občin za posamezne krajevne skupnosti;
- zbirale so se pripombe na osnutek lokacijskega načrta;
- vsklajevale so se nekatere pripombe iz javne razprave
(Bizovik),
- pripravili so se odgovori na pripombe Iz javnih razprav in
posredovali IS tangiranih občin, ki so jih obravnavali;
- pripravljene so bile nekatere dodatne variante in strokovne
preveritve zaradi pripomb iz javne razgrnitve (Bizovik, tropasovni predori),
- izdelana je bila feaslbility študija (Interna stopnja donosnosti je 13,81% do 20,62% glede na pesimistično ali optimistično varianto) in bila poslana v potrditev Evropski investicijski banki:
- pripravljala se je dokumentacija za zaslišanje prizadetih
lastnikov zemljišč in za samo pridobivanje teh zemljišč,
- pripravil in izvedel se je postopek za oddajo del (razpis) za
pridobivanje potrebnih zemljišč za gradnjo,
- z mestom Ljubljano so se začeli razgovori o sofinanciranju tega odseka AC,
- Skupščina Mesta Ljubljane je na svoji 24. seji dne 16.12.
1993 sprejela:
- spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občin in
Mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 (v zvezi z gradnjo
vzhodne obvoznice) In
- odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvu
virov pitne vode;
- občine Ljubljana Moste-Polje, Bežigrad in Vič-Rudnik so
sprejele spremembe občinskega prostorskega plana.
NA ODSEKU POTEKAJO AKTIVNOSTI PRETEŽNO SKLADNO
S POSTALVJENIM TERMINSKIM PLANOM. PREDVIDEN
ZAČETEK GRADNJE V OKTOBRU 1994 NI SPOREN.

Na odseku, ki predstavlja začetek gradnje AC od Diva"
proti mejnemu prehodu Fernetiči, se bodo v letu 1994 izve
jala naslednja dela:
t
- zemeljska dela, ki zajemajo odstranitev humusa, izkoP
zemljin in kamenin, izdelavo nasipov in utrditev temeljnih t®
- dela na odvodnjavanju ceste,
- dela na deviacijah obstoječih cest,
- na treh podvozih se bodo izvajala dela na temeljenj11'
spodnji konstrukciji in zgornji konstrukciji in
- na dveh nadvozih se bodo izvajala dela na temeljenju I"
spodnji konstrukciji.

2.3.4.. PROJEKT - 4 - PRIMORSKA
odsek Čebulovlca - Divača, dolžina 5,1 km
Na tem odseku, ki predstasvlja nadaljevanje gradnje avtoceste Razdrto-Čebulovica, se bodo v letu 1994 izvajala naslednja dela:
- zemeljska dela, ki zajemajo odstranitev humusa, izkop
zemljin in kamenin, izdelavo nasipov in utrditev temeljnih tal,
- dela na odvodnjavanju ceste,
- nekatera dela na zgornjem ustroju,
- na dveh viaduktih se bodo izvajala dela na temelju in
spodnji konstrukciji,
na enem od njih pa tudi dela na zgornji konstrukciji,
- na štirih podvozih se bodo izvajala dela na temeljenju in
spodnji konstrukciji,
na dveh od njih pa se bo gradila tudi zgornja konstrukcija,
- na treh nadvozih se bodo izvajala dela na temeljenju in
spodnji konstrukciji, na dveh pa tudi dela na zgornji konstrukciji.
Začetek del je predivden junija 1994, konec pa julija 1995.
Stanje priprav na gradnjo na tem odseku je naslednje:
- izveden je bil razpis za pridobivanje zemljišč in izbran je bil
izvajalec,
- pridobivala so se zemljišča,
- dopolnjeval se je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in
- razpisana je bila predkvalifikacija za ugotavljanje sposobnosti izvajalcev in opravljen izbor sposobnih izvajalcev;
prijavilo se je 19 ponudnikov, od tega 6 tujih.
NE GLEDE NA ZAMUJANJE AKTIVNOSTI ZA PRIDOBIVANJE
ZEMLJIŠČ JE BILO OCENJENO, DA BO TO ZAMUDO MOŽNO
DO ZAČETKA GRADNJE NADOKNADITI, TAKO, DA SE BO
GRADNJA PRIČELA V PREDVIDENEM ROKU V LETU 1994.
Vrednost navedenih gradbenih in pripravljalnih del bo v letu
1994 1.673.540.000 SIT. Navedena sredstva bodo v celoti
domača (bencinski tolar).
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Začetek del je predviden junija 1994, konec pa aprila 199®-

Stanje priprav na gradnjo je naslednje:
- dopolnjeval se je projekt za pridobitev gradbenega d o**" *
ljenja,
- izveden je bil natečaj o sposobnosti izvajalcev za gradnP
tega odseka; prijavilo se je 17 ponudnikov od tega 4 tujiln
- pripravljali so se razpisni dokumenti za izvajanje del.
(

NA TEM ODSEKU JE BILO NAJPREJ PREDVIDENO SOFlNAfjCIRANJE TUJIH FINANČNIH INŠTITUCIJ (ITALIJANSKIH "
V ZVEZI S TEM SE NI PRAVOČASNO PRIČEL POSTOPEK ZJ
ODDAJO DEL. NE GLEDE NA TO PA OCENJUJEMO, DA »
BO GRADNJA LAHKO PRIČELA Z ENOMESEČNO ZAMUD" '
V JUNIJU 1994.
JTi

Vrednost navedenih gradbenih in pripravljalnih del bo v I®"! J'
1994 1.638.000.000 SIT. Navedena sredstva bodo v c®l°
domača (bencinski tolar).
^

Odsek Dane-Fernetiči, 3,8 km
. '
Na zadnjem odseku AC proti mejnem prehodu Fernetič1 s
bodo v letu 1994 izvajala naslednja dela:
D p,
- zemeljska dela, ki zajemajo odstranitev humusa, ,a j;
zemljin in kamenin, izdelavo nasipov in utrditev temeljnih '
- dela na odvodnjavanju ceste,
ltj
- dela na izkopu predorske cevi,
. j4
- na šestih podvozih se bodo izvajala dela na temelječ '
spodnji konstrukciji in zgornji konstrukciji in
- in
- na štirih nadvozih se bodo izvajala dela na temeljenju
spodnji konstrukciji.
j^

Začetek del je predviden junija 1994, konec pa julija 19®6' i,
Stanje priprav na gradnjo je naslednje:
- pripravljena je bila nova varianta med Danami In Sez®
ki predstavlja za okolje bolj sprejemljivo in tudi cen®l »
rešitev,
. ifi
- ta spremenjena varianta na področju med Danatf'
.
sn
Sežano se je usklajevala v prostorskem in tehničnem ?!fjt(
- pričele so se aktivnosti za spremembo lokacij®*®"
^
načrta AC Razdrto—Fernetiči na odseku Dane—Ferneti£' i«,
- oddano je bilo delo za spremembo lokacijskega načn®'^ j,
- občini Sežana so bile posredovane tehnične osnov®^
pripravo programskih zasnov, ki so potrebne za spreme"1 ^
občinskih planskih dokumentov,
'a
- opravljena so bila usklajevanja z občino Sežana o neK m
rih rešitvah na področju Sežane in
j0i: 1|
- preverjale so se dodatne rešitve kot npr. tropasovni Pre
A |N *•
GLEDE NA SPREMEMBO LOKACIJSKEGA DOVOLJENJ^
NOV POSTOPEK ZA SPREJEM LOKACIJSKEGA NAČR'lU. ;1(
NASTALA NA TEM ODSEKU ENOLETNA ZAMUDA<t\
NJENO JE, DA BO MOGOČE TO ZAMUDO V NADALJEVA;^
NADOKNADITI, TAKO, DA BI SE GRADNJA NA TEM O0&
ZAČELA V LETU 1994.
k
ie|i)
Vrednost navedenih gradbenih in pripravljalnih del bo ^ t|
1994 630.000.000 SIT. Navedena sredstva bodo v
J
domača (bencinski tolar).
J
V
Odsek Selo—Šempeter, dolžina 11,8 km
Na tem odseku, ki predstavlja nadaljevanje gradnje avWc® "i

'žejnega prehoda Vrtojba (oz. Šempetra) proti Selu, se
°vietu 1994 izvajala naslednja dela:

wa

n,6l 8ka do a ki
em?
' ' izdelavo
zajemajo
odstranitev
humusa,
izkop
'jj'iin
in' kamenin,
nasipov
in utrditev
temeljnih
tal,
De|
a na odvodnjavanju ceste,
na deviacijah obstoječih cest,
dela na zgornjem ustroju,
dela na regulacijah vodotokov,
n
a dveh viaduktih se bodo izvajala dela na temeljenju,
"nji konstrukciji in polovici zgornje konstrukcije,
. aMvetih mostovih se bodo izvajala dela na temeljenju in
^konstrukciji, na štirih od njih pa tudi dela na zgornji

to?n |
Podvozih se bodo izvajala dela na temeljenju in
w, l konstrukciji, na štirih od teh pa tudi dela na zgornji
Akciji,
A8 ?»mlh
nadvozih se bodo izvajala dela na temeljenju in
"I1 konstrukciji, na štirih od teh pa tudi dela na zgornji
aukciji in
kadilo se bo pet ploščatih propustov.
'6,®k del je predviden junija 1994, konec pa aprila 1996.
>n

l® priprav na gradnjo je naslednje:

voLt,?Cbiva,
° 80 ie dopolnilno lokacijsko dovoljenje za
S °črniče:
"lite* ob
''ne so se pridobivale odstopne izjave lastnikov
'iven 3 '2e9rac|
njo priključka Črniče,
b a
isoh0n°sti ' izvajalcev;
" domača
predkvalitikacija
prispelo
je 20 prijav za
odugotavljanje
tega 6 tujih
eva se e
nia1?'Pi
' i projekt za pridobitev gradbenega dovoWln
Uvedbo.

poseku potekajo aktivnosti pretežno skladno
tStfVUENiM TERMINSKIM PLANOM, TAKO, DA ROK
VGRADNJE V LETU 1994 NI OGROŽEN.
l4 j'navedenih gradbenih in pripravljalnih del bo v letu
' V,:1-200-«"«) SIT. Navedena sredstva bodo v celoti
(bencinski tolar).
J i(l
'^UEVANJE GRADENJ AVTOCEST
"kRaazdrto-Čebulovica, dolžina 8,8 km
,

Stni ocJsek
'ln(5Qli
je končan, manjkata še viadukta Ban^ vrh, ki bosta pospešeno grajena v letu 1994.
v

oh objektih se bodo izvajala naslednja dela:

ta
'I
10
h.
1

>i®nje,
konstrukcija in
Ia
konstrukcija z zgornjim ustrojem.
'liko ne
tj u. 1994
bo mogoče zgraditi obeh objektov v celoti do
> bosta v tem času zgrajena polovična
'594 na dva vozna pasova), tako da bo promet do konca
tem avtocestnem odseku zagotovo stekel.
oddajo del za oba viadukta je v teku.

Al^i

za oba objekta bo 1.008.000.000 SIT. Navedena
bodio v celoti domača (bencinski tolar).
U

*NA DELA NA AVTOCESTAH

c«lio« S ntl
avtocestnih odsekih, ki so že pod prometom, je
(a
st
nekatera zaključna in dodatna dela, ki so
! ht6Vana '
'aria
pri izdaji lokacijskih odločb ali pa so bila
W Mr tehničnih pregledih. V preteklih letih večine teh
in ScnP 8nizkih proračunskih sredstev ni bilo mogoče
ie njihova realizacija odlašala iz leta v leto.
"a/ec

Ta dela spadajo torej v sklop preteklih investicij v gradnjo
avtocest v naši državi in niso bila predvidena v programu
Gradnja avtocest v Republiki Sloveniji v okviru vsote 1.033
milijonov USD. V program del za leto 1994 jih uvrščamo, ker
je DARS d. d. dobila v upravljanje vse avtoceste v Republiki
Sloveniji in ima s tega naslova torej določene obveznosti.
V nadaljevanju je podana rekapitulacija potrebnih sredstev za
ta dela.
SMER SEVER - JUG
Hrušica-Vrba
Malence—Šmarje
Šmarje-Višnja gora
skupaj

v SIT
622.100.000
66.400.000
437.000.000
1.125.500.000

SMER ZAHOD-VZHOD
Koper-Ankaran
Razcep Razdrto
Razdrto-Čebulovica (trasa)
Vrtojba—Šempeter
šentilj-Pesnica
skupaj
VSE SKUPAJ

205.000.000
102.000.000
210.500.000
187.300.000
20.400.000
725.200.000
1.850.700.000

Navedena dela predstavljajo vsa evidentirana potrebna dela.
Vrsta in obseg teh del ponekod kažeta na kompromise, ki jih
je bilo v preteklosti potrebno sklepati z lokalnimi oblastmi
s ciljem pridobivanja potrebnih soglasij in dovoljenj za gradnjo avtocest na njihovem območju.
Pred dejansko realizacijo navedenih del bo potrebno še
enkrat preveriti ustreznost In umestnost nekaterih predvidenih ukrepov v luči sedanjega časa In sedanjih razmer. Poleg
tega bodo detajlne projektne rešitve in licitacije del pokazale
dejanska potrebna finančna sredstva za posamezne ukrepe,
zato so predvidena sredstva za ta dela le okvirna.
Podroben pregled je prikazan v prilogi 1.
5. PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Poleg priprav na gradnjo devetih avtocestnih odsekov, ki se
pričnejo graditi v letu 1994, bo potrebno v tem letu intenzivno
pripravljati projektno in drugo dokumentacijo za avtocestne
odseke, ki se bodo pričeli graditi po letu 1994. Opraviti bo
potrebno naslednja dela:
- preverjanje različnih variant tras v prostoru in njihovo
usklajevanje s prostorskimi plani,
- izdelava idejnih študij in idejnih projektov, strokovno
sodelovanje pri pripravah lokacijskih načrtov in v lokacijskih postopkih,
- izdelava projektov za razpise in izvedbo,
Stroški za navedena dela so ocenjeni na 531.000.000 SIT.
Podroben pregled izdelave projektne dokumentacije v letu
1994 za odseke, ki se bodo pričeli po letu 1994, je naslednji:
VZHOD - ZAHOD
Odsek Maribor-Pince,
odsek Pesnica—Miklavž in
odsek Miklavž-Slivnica
Odsek Maribor-Pince predstavlja severno varianto poteka
AC, ki poteka od Maribora mimo Murske Sobote do Lendave
oz. Pinc kot alternativa predvideni povezavi Slovenske
Bistrice mimo Ptuja in Ormoža do Lendave. Odseka Pesnica-Miklavž-Slivnica pa predstavljata potek AC vzhodno od
Maribora.
Za vse tri odseke bo potrebno izdelati idejno študijo poteka
trase v merilu 1 : 5000. Pripravljena bo v dveh delih in sicer za
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področje vzhodno od Maribora (odseka Pesnica-Miklavž-Slivnica) s potekom proti Lendavi do Cogetincev ter za
odsek Cogetinci-Lendava (Pince).

Za odsek Črni kal-Ankaran bo potrebno izdelati primerjs
študijo vseh možnih variant ter na osnovi izbrane varnfn
pripraviti idejni projekt.

Študija bo zajela preverbo poteka trase v možnih koridorjih
predvsem iz prometno-tehničnega vidika.

Odseka Razdrto-Vipava-Selo

V istem letu bo potrebno za izbrano varianto poteka trase
izdelati idejni projekt.

Za odsek Razdrto-Vipava je v letu 1994 potrebno za »stfjj!1
varianto« pripraviti idejni projekt ter projekt za prid"
'
gradbenega dovojenja. Za odsek Vipava-Selo bo P(
pripraviti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Odseki Slovenska Bistrica—Hajdina-Ormož-PInce
Za odsek Slovenska Bistrica-Hajdina bo potrebno pripraviti
spremembo idejnega projekta glede na nove usmeritve ter
v nadaljevanju projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Za odsek Hajdina-Ormož-Pince se po do sedaj obdelani
študijski fazi in prometni študiji v letu 1994 pripravi idejne
projekte.
Odsek Blagovica-Šentjakob
V izdelavi je vrednotenje variant poteka trase iz prometno
tehničnega in ekonomskega vidika. Takoj po izbiri variante bo
potrebno izdelati idejni projekt ter pričeti z deli na projektu za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
Odseki Divača—Kozina-Črni kal—Ankaran
Potek avtoceste na tem potezu še ni končno definiran. Za
odsek Divača-Črni kal je bila izdelana primerjalna študija
poteka AC po novi trasi v primerjavi s potekom AC v koridorju
obstoječe magistralne ceste. Rešitev je odvisna tudi od celotnega koncepta poteka avtoceste v jugozahodnem delu Slovenije.
Takoj po izbiri variante bo potrebno pripraviti idejni projekt
ter za odsek Divača-Kozina tudi projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja.

OSTALI AVTOCESTNI SISTEM
Poleg teh projektov na smeri vzhod-zahod bodo
dela na pripravi projektne dokumentacije za ostale AC0"
ter bo potrebno pripraviti za:

smer sever—jug
odsek Vrba- Črnivec: idejni projekt in projekt za razpis
odsek Črnivec-Podtabor: projekt za razpis
odsek Šentvid-Koseze: projekt za razpis
odsek Višnja gora-Bič: projekt za razpis
stu^i
odsek Bič-Trebnje-Hrastje-Kronovo: primerjalna 5
variant, idejni projekt
^tv6(
5
Odsek Kronovo-Smednik-Krška vas primerjalna študi)3 j^.
lnj
ant, idejni projekt
odsek Krška vas-Bregana: projekt za razpis
ho
nko
AC Miklavž—Hajdina—Gru&kovje
iriP "> 1
Potrebno bo izvesti spremembo idejnega projekta ter P1
>'i
viti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja.
"leti
Poj
Obalna cesta
Jtni
■J? S
V primeru nestrinjanja MOP ter lokalnega prebivalstva\l ^
Ioni
m i rešitvami
ra&ituomi bo
Krt vw letu
Intii 1994
1QQ/1 nntrohnn
i-runcfi spre"
COfo" *>sv
h
lanimi
potrebno izvesti
obstoječih idejnih projektov.
'ati,

^t
"le l

PRILOGA 1. PODROBEN PRIKAZ ZAKUUČNIH DEL NA AVTOCESTAH
A. SMER SEVER-JUG
1.HRUŠICA-VRBA
- dela na glavni trasi, deviacije, obračališče Breg, regulacije,
oprema ceste
186.100.000
- podvoz na deviaciji 3-3a
72.000.000
- pobočja Mežaklje, zavarovanje pred plazovi
192.500.000
- oprema PVAC
63.000.000
- nedokončana dela v letu 1993 po pogodbi SCT 108.500.000
SKUPAJ
622.100.000
2. MALENCE-ŠMARJE SAP
- protihrupna zaščita
- križišče Razdrto v Šmarju
- rekonstrukcija R - 331
- kanalizacija v Šmarju
SKUPAJ

14.500.000
16.100.000
24.300.000
11.500.000
66.400.000

3. ŠMARJE SAP-VIŠNJA GORA
- protihrupne ograje
26.400.000
- rekonstrukcija ceste Zg. Duplica - Jerova vas 32.000.000
- dokončanje vozišča - cementno betonski zaključni sloj
278.600.000
- sanacija ukopnih brežin - delno
100.000.000
SKUPAJ
437.000.000
SKUPAJ SEVER - JUG
1.125.500.000
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54.000]

A

30 000 >
20 V ^
1,1
ob
2. RAZCEP RAZDRTO
in
- zg. ustroj v useku Goli vrh v dolžini 400 m, obrabnje c ^
sloj, prometna oprema, odbojne in varovalne ograje. o .„ Js„;.
85.
- rekon. lok. ceste od naselja Razdrto do kamnoloma

2.0°?!
102.5S
s
3. RAZDRTO-ČEBULOVICA (BREZ VIADUKTOV)
^
- predvideno za plačilo del iz leta 1993
cflfi-1 S
11
- dodatna in zaključna dela na trasi v 1994
cnO
SKUPAJ
210'6 %
fcr
4. VRTOJBA-ŠEMPETER
- MMP Vrtojba, povezovalna cesta, uvoz v parking
22.3' ft
Poi
- gradnja obvoznice Šempeter v dolžini cca 1,0 km
- zaščita proti burji in snežnim zametom
SKUPAJ

SKUPAJ

187.

5. ŠENTILJ-PESNICA (MMP ŠENTILJ)
- sanacija plazu v km 0,4 SKUPAJ
SKUPAJ ZAHOD-VZHOD

B. SMER ZAHOD-VZHOD
1. KOPER-ANKARAN
- dokončanje osi 2 v Bertokih + voda, elektrika

- dokončanje glavne trase - obrabni asf. sloj
- ureditev parkirišč
- ureditev pobeške ceste
- protihrupni zid CP Koper
- ureditev križišča Slavček
- nadhod v km 6,00
SKUPAJ

24.000.000

r
J«ai

"Is
roAp,
VSE SKUPAJ (SEVER-JUG IN ZAHOD-VZHOD) 1.850'
porot*

kočilo o izvajanju zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
'Epa 527
ji Pri'°gi vam pošiljamo v obravnavo Poročilo o izvajanju
jt u, °na o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki ga je
1994 Fteput)'ike Slovenije sprejela na 68. seji dne 9. 2.
„J?Kad® Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovvlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
iS«*-—
>UVOD

trolno funkcijo, pri večjih transakcijah pa je tudi neposredno
sodelovala kot svetovalec.

0vZakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
1
en
'i' sprejeli temeljni sistemski okvir za transformaPOrTlembne še a de,a
*tnin
9
anonimne
n
j n.(i.ttJC° znanih ini odgovornih,
večinomadružbene
privatnih lastnine
fizičnih

*

člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovala:
- dr. Davorin Kračun, minister za ekonomske odnose in
razvoj,
- mag. Tone Rop, državni sekretar v Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.

'onalnih lastnikov.

2akona 0
^ ^nien° ed
lastninskem
podjetij bo
en temeljnih
pogojev preoblikovanju
za celovito transformacijo
'k.no 9a slovenskega gospodarstva v sodobno, mednaPnmerijivo,
podjetniško tržno usmerjeno in predvsem
l,e
Jše gospodarstvo.
lfi

' °:-|'8ni|u, da v Sloveniji vse do decembra 1992 nismo
;i. "testnega« zakona o lastninskem preoblikovanju
pO0jS?. Privatizacijski procesi ali priprave nanje v nekaterih intenzivno
potekale. Pred sprejetjem Zakona
,. ;i sin
Preoblik°vanju podjetij je privatizacija v Repul
P°,eka|a predvsem na podlagi zveznega
,6\
u benen
fisvet
*
"i kapitalu. Ta je podjetjem samim (delavf
atj đ e in menedžmentu) prepustil odločitev, kdaj prival tje in na kakšen način.
i><rsk"Porabljeni privatizacijski metodi sta bili delavsko
nje l up ' odkup
za domače kupce in neposredna prodaja
Ce javna dražba, kot ena od možnih oblik prodaje,
"Porabijjana izključno za prodajo sredstev, medtem ko
O0i1 ""o Pr°dajo
delnic ni bilo praktično nobenih izkušenj.
OO
1

o P0,rebno poudariti, da je privatizacija do uveljavitve
I ika|
tes^ninskem preoblikovanju podjetij nekontrolirano
r a rek
^# eg" |P prodaje sredstev podjetja, saj te prodaje niso
ifloi"% ane in zanje ni bilo potrebno pridobiti soglasja
,|jlJ >bj
U je država prek Agencije za privatizacijo spremK
°ntrolirala
lastninska preoblikovanja podjetij in
pri
U!
izpeljavi
večjih
prodaj. Leta 1991 je Agencija, na
' 5'agi. i |,6db
(I ho
e za unio
vpis 11
v n/\/lni rA/iictar Is i i r\ io cnraialo \/IoHg
2a/^la .
sodni register, ki jo je sprejela Vlada
izdajati soglasja za lastninska preoblikovanja,
in0,C le n ®
Porabljala naslednja načela:
P s* rT10ra biti aven in
Ha
i
transparenten;
»avn *a transakcije je cenitev podjetij in sredstev;
d u r
lfl"'il!WaT P avičenja morajo biti proporcionalna lastnico % "enjem za družbeni kapital kakor tudi za ostale
(S* '
t0|^OtTi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
'''in'0 def'n'ral postopek lastninjenja podjetij, ki imajo
3OO T'kov V'r' dm*beni kapital, medtem ko je lastninsko
podjetij, ki so že imala znane lastnike, še
na podlagi Uredbe o vpisu v sodni register.
'%d izdan
11 1 Agencije ugotavljamo, da je šlo
'krat Zaa ustana
ih
—soglasij
— kapitalskih
—z
minimalnim
i?
vljanje
družbsredstva
.(jO1 y «'9le
katerim
potem
ustanovitelji dajejo
za delo
.ffif '
kasneje pa bo najbrž prišlo do dokapitalizacije.
*ti{ se
M Y h primerih lastninskih preoblikovanj, ki so jih
I^9 p°
°djetja sama, je imela Agencija nadzorno in kon-

Postopek prodaje podjetij in kapitala je že pred uveljavitvijo
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij nadzirala Agencija, Sklad pa je prevzel funkcijo institucionalnega lastnika
družbenega kapitala. Za neposredno prodajo so bili uveljavljeni naslednji kriteriji:
- prodaja deležev (delnic) je imela prednost pred prodajo
sredstev; prva namreč rešuje tudi problematiko presežkov
delovne sile, zadolženosti podjetja itd.;
- od kupcev se je praviloma zahteval nakup več kot 51%
deleža.
V primerih, ko je Sklad ostal v podjetju z manjšinskim deležem, so se zahtevale posebne pravice za manjšinske lastnike;
- večanje lastniškega kapitala (dokapitalizacija) je bilo ena
najbolj zaželenih oblik za podjetja, saj so tako prišla do
svežega kapitala;
- v primerih prodaje, kjer je bil samo en potencialni kupec ali
pri transakcijah debt-to-equity, je bila ocenjena vrednost
s strani cenilca z licenco Agencije najpomembnejši kriterij za
izdajo soglasja;
- ponujena cena v splošnem ni bila edini kriterij pri izbiri
kupca. Bistveno je bilo vprašanje delovnih mest, ki naj jih
zagotovi »novi« lastnik, bodoče investicije in »strateška«
kakovost investitorja.
Problem, ki ga je bilo potrebno rešiti v veliko primerih neposredne prodaje, so bili večinoma denacionalizacijski zahtevki,
vendar pa se je v večini primerov dalo najti rešitev, sprejemljivo za vse vpletene strani v prodaji.
V preteklem obdobju je bilo tako prodano približno 10 podjetij, med katerimi so med najpomembnejšimi Tobačna iz Ljubljane, Papirnica Količevo in ETA Cerkno.
Ne glede na dejstvo, da je privatizacija v Sloveniji tudi pred
sprejemom Zakona o lastninskem preoblikovanju že potekala
in da je omejen obseg izvedenih transakcij omogočil kakovostno strokovno pripravo ključnih inštitucij za izvedbo
Zakona o lastninskem preoblikovanju - Agencije za privatizacijo in Sklada RS-a za razvoj - in usposobitev potrebne
infrastrukture za izvedbo lastninjenja (predvsem izobraževanje in praktične izkušnje cenilcev) v večjem obsegu, je velika
in dolgotrajna negotovost glede koncepta in začetka lastninjenja v Sloveniji predstavljala enega pomembnejših dejavnikov gospodarske pasivizacije in nezmožnosti začetka novega
investicijskega ciklusa. Sprejem in začetek izvajanja Zakona
o lastninskem preoblikovanju nista imela alternative.
Problemov, ki so izvirali iz načina lastninjenja podjetij pred
sprejemom Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, je
več. Najpomembnejši so:
1) Privatizacije so potekale parcialno in za celotna podjetja
v razmeroma omejenem številu.
2) Načini možnih privatizacijskih postopkov so bili sicer
različni, vendar ne popolnoma določeni, kar je v nekaterih
primerih omogočalo postopke, ki so bili v nasprotju z dobrimi
poslovnimi običaji, poslovno moralo in zakoni ter so pogosto
potekali v škodo in na račun družbenega kapitala.
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3) Nejasna, pa vendar vsaj približno pričakovana sistemska
ureditev privatizacije v Sloveniji in s tem povezana negotova
in nejasna prihodnost v podjetjih, z zelo pomembnim racionalnim motivom, ki je bil v padanju vrednosti podjetij ali vsaj
v nemotiviranosti za rast vrednosti podjetja in za rast stroškov
nakupa podjetij, je onemogočala delovanje pomembnejših
razvojnih agregatnih impulzov in resnejše korake v smeri
prestrukturiranja podjetij in povečevanja njihove učinkovitosti.
Proces lastninske transformacije slovenskega gospodarstva
se ]e s sprejemom Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij začel pospešeno pripravljati in izvajati. Za začetek
izvajanja zakona je bilo nujno potrebno dodatno pripraviti in
sprejeti mnoge zakonske in podzakonske predpise ter istočasno začeti pripravo na lastninjenje v podjetjih.
V začetku leta 1994 so praktično vsi potrebni zakonski in
podzakonski akti sprejeti ali pripravljeni. Proces lastninskega
preoblikovanja podjetij se je tako lahko, skladno z Zakonom
o lastninskem preoblikovanju podjetij, v večini slovenskih
podjetij začel.
V poročilu o izvajanju Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij podajamo pregled vlog, nalog in aktivnosti za izvajanje zakona odgovornih inštitucij, skupaj s pomembnejšimi
problemi, ki se pojavljajo pri izvajanju zakona, kot tudi predlogi in načini njihovih rešitev.
Koncept decentralizirane, avtonomne, multivariantne, pospešene, množične, nadzorovane in transparentne privatizacije
v podjetjih predstavlja eno najpomembnejših, zahtevnih in
zapletenih nalog Vlade RS-a, podjetij in drugih, za izvajanje
zakona odgovornih inštitucij. Zato je potrebno zagotavljati
stalen pregled, nadzor in koordinacijo aktivnosti, nalog in
problemov v zvezi z izvajanjem Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. Poročilo Vlade Republike Slovenije o izvajanju Zakona o lastninskem preoblikovanju je sestavni del takšnega prizadevanja Vlade.
2.0 TEMELJNE ZNAČILNOSTI ZAKONA
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (v nadaljevanju
ZLPP) je sprejela Skupščina Republike Slovenije novembra
1992, Državni zbor pa je junija 1993 sprejel še Zakon o spremembah in dopolnitvah tega zakona, s čimer je bila postavljena zakonska osnova za procese lastninskega preoblikovanja podjetij.
ZLPP ureja lastninsko preoblikovanje podjetij z družbenim
kapitalom v podjetja z znanimi lastniki. Uporablja se za vsa
podjetja, razen za gospodarske javne službe, banke in zavarovalnice, igralnice, podjetja v stečajnem postopku in za druga
podjetja, kjer je lastninjenje urejeno s posebnimi zakoni.
Poudariti velja, da ZLPP ne velja za podjetja, ki so prenesla
svoj kapital v last Sklada Republike Slovenije za razvoj. Taka
podjetja so s tem postala last Sklada, le-ta pa lahko z njimi,
kot s svojo lastnino, razpolaga v skladu z drugimi predpisi in
svojo politiko. Ta politika je usmerjena v prestrukturiranje in
sanacijo oziroma likvidacijo poslovno neuspešnih ali neprimernih podjetij ter njihovo postopno privatizacijo s prodajo
v celoti ali po delniških paketih, v nekaterih primerih pa tudi
s prodajo sredstev.
Skupaj z nekaterimi drugimi zakoni s področja lastninjenja in
Zakonom o gospodarskih družbah predstavlja ZLPP temelj
prehoda v sodoben gospodarski sistem, zasnovan na tržnem
gospodarstvu in kapitalskih odnosih, kakršni veljajo v drugih
sodobnih državah.
Postopek lastninskega preoblikovanja je v svojem bistvu
decentraliziran, transparenten in multivarianten ter je koncipiran tako, da bo lahko opravljen v razumno kratkem času.
Glede na to, da so bili še zadnji spremljajoči predpisi uyeljavIjeni s 1. januarjem 1994, bodo morala skladno z zakonom vsa
podjetja v roku enega leta, to je do konca leta 1994, izvesti
svoje programe lastninskega preoblikovanja in doseči ustre48

zen vpis v sodni register. V podjetjih, ki tega ne bi sto k0
v roku, preidejo s potekom roka vse pristojnosti glede izb« |e
izvedbe preoblikovanja na Agencijo Republike Slovenije
prestrukturiranje in privatizacijo. Izjeme veljajo le za pwK
v katerih tečejo postopki revizije. Tam začne enoletni r°
od zaključka revizijskega postopka.
jJPi

ZLPP ponuja podjetjem možnost, da pri oblikovanju svoj
programa lastninjenja izbirajo med več načini, ki jih dof' Za
zakon, in pri tem upoštevajo specifičnosti svojegasPr0^ <a
tako glede položaja v odnosu na svoje poslovne in ' !ji «
partnerje kot tudi na materialne možnosti zaposlenih.^ M
je pri tem pridržana le nadzorna funkcija, ki prek Agen^
ia
prestrukturiranje in privatizacijo skrbi za zakonitost ,PrL^I
kovanja, poleg tega pa tudi svetuje podjetjem pri izbiri u TO
nega programa.
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lastninjenja. Pri tem se neodplačno lastninjenje izvede^^i^(|j
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skega zavarovanja in na Slovenski odškodninski skla*o, •»<
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/0111
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Sistem, ki ga je uvedel ZLPP, tudi predvideva, da
kupnina v denarju in lastniških certifikatih zbere v i '!
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v drugi polovici prejšnjega leta, izjemno intenzivirale tudi
priprave na izvajanje ZLPP-ja v samih podjetjih. Da bi dobili
kakovostne informacije o procesih priprave na izvajanje lastninjenja v podjetjih, je Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije septembra
1993 izvedlo obširno anketiranje podjetij o stanju lastninskega preoblikovanja. Rezultati ankete so potrdili ocene ministrstva, da so lastninski procesi že zajeli praktično vsa
podjetja z družbenim kapitalom, ter lahko po ocenah predstavnikov anketiranih podjetij pričakujemo, da bo že v prvi
polovici letošnjega leta pripravljena in Agenciji v odobritev
predložena večina programov lastninskega preoblikovanja
podjetij, ki se lahko lastninsko preoblikujejo po ZLPP-ju.
Hkrati so rezultati ankete potrdili tudi ocene v zvezi z dejavniki, ki procese lastninskega preoblikovanja podjetij zavirajo.
Podrobnejše poročilo o anketi je podano v poglavju 4.0.
Kot pomembnejši zakonski projekt, ki je bil nedavno sprejet,
velja omeniti Zakon o investicijskih skladih in družbah za
upravljanje. Ta zakon, ki je bil pripravljen v okviru Ministrstva
za ekonomske odnose in razvoj ob sodelovanju Ministrstva za
finance ter z ustrezno in intenzivno tujo tehnično pomočjo, je
Državni zbor sprejel 26. 1. 1994.
ZLPP predvideva pomembno vlogo t. i. pooblaščenih investicijskih družb. Le-te so za izvedbo obsežnega dela lastninjenja
zelo pomembne. V zakonu je delovanje privatizacijskih investicijskih družb prilagojeno našim razmeram, pri čemer so
upoštevane tudi izkušnje, ki jih imajo z njimi na Poljskem in
Češkem. Podrobnejše poročilo o rešitvah je v poglavju 8.0.
V okviru tuje tehnične pomoči je Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, ob pripravi Zakona o investicijskih skladih in
družbah za upravljanje, pripravilo tudi predlog Uredbe
o načinu prodaje delnic Sklada RS-a za razvoj pooblaščenim
investicijskim družbam in o pogojih in načinih zbiranja lastniških certifikatov s strani pooblaščenih investicijskih družb.
Slednjo je vlada sprejela na svoji decembrski seji. Pomembna
pa je tudi zaradi tega, ker je od njene uveljavitve začel teči
enoletni rok za avtonomno lastninsko preoblikovanje podjetij.
V okviru Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj se že
pripravlja aktiviranje drugega dela tuje tehnične pomoči
s strani British know-how funda. V okviru tega dela tuje
tehnične pomoči bo Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj zagotovilo ustrezno strokovno usposabljanje in preverjanje menedžementa družb za upravljanje.
V okviru Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj je bila, ob
sodelovanju Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
ter Ministrstva za finance, pripravljena Uredba o izdajanju in
upoštevanju potrdil na podlagi neizplačanega dela neto
osnovnih plač, v skladu z določilom 25 a. člena Zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij. Istočasno je bilo pripravljeno tudi vse potrebno za začetek zahtevnega tehničnega izvajanja te uredbe. Pripravljena je bila ustrezna programska oprema, ki skupaj z ustrezno neposredno kontrolo
v podjetjih zagotavlja pravilno in korektno izvajanje zakonskih
določil in uredbe v zvezi z neizplačanimi plačami.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je začelo to
uredbo izvajati januarja 1994. Ministrstvo ima v postopku
izdaje potrdil za neizplačane plače dve podjetji.
V začetku oktobra 1993 je Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj, v skladu z Uredbo o izdaji, razdelitvi in uporabi
lastniških certifikatov, izvedlo uradno odprtje računov lastniških certifikatov državljanov in izdajo lastniških nakaznic ter
nemudoma začelo dograjevati sistem obveščanja in odpiranja
računov lastniških certifikatov, tako da je pripravilo predloge
ustreznih dogovorov o reševanju problematike v zvezi z izdajo
in vročanjem lastniških certifikatov državljanov med Ministrstvom za ekonomske odnose in razvoj, Ministrstvom za pravosodje in upravo, Ministrstvom za notranje zadeve, PTT-podjetjem Slovenije in SDK-jem Republike Slovenije. Pripravilo je
tudi ustrezen dogovor med Ministrstvom za ekonomske
odnose in razvoj, Ministrstvom za zunanje zadeve, Ministrstvom za notranje zadeve in SDK-jem Republike Slovenije
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o načinu obveščanja državljanov Republike Slovenije, upravičencev do lastniških certifikatov, s stalnim bivališčem v tujini.
t
Poleg omenjenih in že izvedenih projektov tečejo v okviru
drugih pristojnih ministrstev, še zlasti Ministrstva za finance
in Ministrstva za urejanje prostora in varstvo okolja, priprave
na izvedbo lastninjenja na področjih, ki jih ZLPP neposredno
ne zajema. Gre še zlasti za lastninjenje gospodarskih javnih
služb, zavarovalnic, bank in podjetij, katerih dejavnost so igre
na srečo itd. Opozoriti je treba, da ta področja obsegajo
polovico družbenega kapitala.

cij načinov lastninskega preoblikovanja. V nadaljevanj"
podan tabelarni pregled prevladujočih kombinacij nati<"
lastninskega preoblikovanja:
število
notranje lastništvo
notranje last. z dokapit.
notranje + zunanje last.
notr. + zun. last. + dokap.

% na vzoj
podjj^

507
58
50
14

4.0 NAJPOMEMBNEJŠE DOSEDANJE ZNAČILNOSTI
LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA PODJETIJ
V SLOVENIJI

- potrdila o neizplačanih plačah namerava izdati 533 P" '
(46% vzorca), razmeroma večji delež je pri velikih in s<e°
podjetjih;

4.1 Anketa o stanju lastninskega preoblikovanja v Sloveniji

- interes za udeležbo tujega kapitala kaže 47,5% P0^
Večji interes je za manjšinski delež (42,7%), precej man)
za večinskega (4,8%);

Da bi dobili kar najbolj natančno sliko stanja pri procesih
lastninskega preoblikovanja, je Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj v začetku oktobra, skupaj z Gospodarsko
zbornico Slovenije, izvedlo obširno anketo o stanju lastninskega preoblikovanja v podjetjih.

- več kot četrtina podjetij izvaja postopek lastninskega
blikovanja samostojno, preostala podjetja pa ob P"
zunanjih strokovnjakov oz. svetovalcev.

Izbor anketiranih podjetij je bil zasnovan na podatkih iz zaključnih računov 1992 o knjigovodskem družbenem kapitalu
(če je v bilanci stanja vrednost AOP-103 večja kot nič). Anketa
ni zajela javnih podjetij, podjetij po Zakonu o gozdovih, Slovenskih železarn ter podjetij, ki so v lasti Sklada za razvoj.

Upoštevajoč rezultate ankete, lahko upravičeno sklepa11*,
so procesi lastninskega preoblikovanja podjetij lZ3'ji
intenzivni, saj je omenjeni proces že v začetku oktobj
zajel skoraj 80% družbenega kapitala podjetij, oprede'!6
po anketnih kriterijih.

Anketa je zajela 1.743 podjetij, ki se preoblikujejo po Zakonu
o lastninskem preoblikovanju podjetij, od katerih je 1.160
vrnilo izpolnjene vprašalnike; 67% po številu podjetij in 76%
po vrednosti družbenega kapitala.

Na naslednjih straneh grafično in in s tabelo prikaz")'
najpomembnejše značilnosti, pridobljene z anketo:

V nadaljevanju sledi prikaz nekaterih najpomembnejših ugotovitev ankete o stanju lastninskega preoblikovanja podjetij
v Republiki Sloveniji:
- po stanju v začetku oktobra so proces lastninskega preoblikovanja začeli v 746 podjetjih (približno 2/3 vzorca), razmeroma več pri velikih in srednjih podjetjih. Družbeni kapital
omenjenih podjetij predstavlja 77,37% celotnega družbenega
kapitala podjetij, ki so bila zajeta v anketi;
- v fazi izdelave otvoritvene bilance je bilo 58,4% podjetij
z dodatno ocenitvijo ter 16,9% podjetij brez dodatne ocenitve;
- več kot polovica podjetij porabi za izdelavo otvoritvene
bilance 30 in več dni (prek 2/3 velikih podjetij), petina podjetij
jo izdela v 20-30 dneh, dobra desetina podjetij v 10-20 in
slaba desetina v manj kot desetih dneh. Manj časa porabijo
majhna podjetja;
- od podjetij, ki so vrnila vprašalnike, jih je 855 vedelo, kdaj
bodo pripravila in predložila svoj program lastninskega preoblikovanja Agenciji v odobritev. Od četrtine tistih, ki tega niso
vedela, jih je več kot polovica bodisi v revizijskem bodisi
v denacionalizacijskem postopku;
- na podlagi odgovorov predstavnikov anketiranih podjetij
lahko sklepamo, da namerava približno 90% podjetij pripraviti
program lastninskega preoblikovanja že v prvi polovici letošnjega leta;
- pri podjetjih, ki so bila v času anketiranja v reviziji, je za
prejem poročila SDK-ja po zaključku pregleda preteklo v povprečju 39 dni. Revizijski pregled dokumentacije je trajal v povprečju 47 dni. Od vložitve zahtevka do prihoda revizorjev je
preteklo v povprečju 72 dni. V več kot 2/3 podjetij pa revizorji
sploh še niso prišli. Pri teh podjetjih je preteklo v povprečju
več kot 140 dni od vložitve zahteve po reviziji;
- na vprašanje o načinu lastninskega preoblikovanja je odgovorilo 945 podjetij. V četrtini podjetij se v času anketiranja za
način lastninskega preoblikovanja še niso odločili, v več kot
polovici podjetij pa so že imeli pripravljene zasnove kombina50
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4.2 Najpomembnejše značilnosti prejetih programov na
Agenciji za prestrukturiranje in privatizacijo
Agencija za prestrukturiranje in privatizacijo je do konca prve
polovice januarja prejela 166 programov lastninjenja, od katerih je odobrila 37, zavrnila pa 3 (graf 1).
Temeljna značilnost prejetih programov je, da prav vsi predvidevajo interno razdelitev in notranji odkup. 5% dosedaj prispelih programov predvideva tudi uporabo dokapitalizacije.
Med prispelimi programi sta 2% takšnih, ki pri lastninskem
preoblikovanju podjetja predvidevajo tudi javno prodajo delnic podjetja (graf 2).
Vrednost celotnega družbenega kapitala za lastninjenje, za
katerega je Agencija že prejela programe lastninjenja, je približno 71 milijard tolarjev. Ta kapital se bo, kot kaže tabela na
naslednji strani, predvidoma lastninil v 31,3% prek notranjega
odkupa, v 20% prek interne razdelitve, 5,7% se ga bo olastninilo prek javne prodaje delnic podjetij in 40% prek prenosa
delnic na sklade. Dokapitalizacija bo previdoma predstavljala
5% vsega družbenega kapitala, ki se bo lastninil v teh podjetjih (graf 3).
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Večina podjetij, ki so že oddala program lastninjenja, j0 ^
ših, kapitalsko neintenzivnih, tako da znaša povprečna j
nost družbenega kapitala teh podjetij približno 4,5 m'IL«
nemških mark in se lahko v mnogih primerih lastninijo s ^
do 60% izključno z brezplačnim lastninjenjem z UP jenj<
lastniških certifikatov. To potrjuje tezo, da bo lastmnjl)ff
v večini slovenskih podjetij rezultiralo v prevladujočem n ^
njem lastništvu zaposlenih, bivših zaposlenih in upokojuj ^
kot tudi da so obstoječi pogoji lastninjenja takšnii j d
večini slovenskih podjetij lahko prevladuje neodpla^n
lastninjenja.

i
Med prispelimi programi je tudi že nekaj takšnih, ki 0s0Sil
jeni za večja in boljša slovenska podjetja in zato UP '®*/
tudi dodatne metode lastninjenja. Še zlasti je pomem'"1,
so med prispelimi programi tudi takšni, ki predvidevajo J ^
prodajo delnic za lastniške certifikate. To je pomembno P
vsem zato, ker se bo z izvajanjem teh programov za
dej®
začela množična in pospešena privatizacija kot tudi.
i'%
je izvajanje takšnih metod lastninjenja zahtevno
jjjh Vr
pomembno, da se njihovo izvajanje začenja postopno-

GRAF 1:

STATUS PRISPELIH PROGRAMOV (166)

Takšna izdaja in razdelitev certifikatov je pomembna iz več
razlogov:
- omogoča enostavno izvedbo vseh vrst neodplačnega dela
lastninjenja (državljanski in denacionalizacijski certifikati ter
»zadolžnice«);
- omogoča transparentnost ter učinkovito spremljanje
decentraliziranega lastninjenja;
- predstavlja možno osnovo in začetek vzpostavljanja centralnega depoja vrednostnih papirjev;
- izdaja certifikatov je nedvomno povečala pritiske za začetek in pospešitev izvajanja lastninskega preoblikovanja
v podjetjih, kjer s pripravo na lastninjenje še niso začeli ali pa
se na lastninjenje še niso začeli pripravljati dovolj intenzivno;
- dejstvo, da so certifikati izdani in da jih je možno uporabiti
na več načinov, odpira začetek konkurenčnega boja za pridobitev certifikatov, kar bo prav tako vplivalo na pospešitev
procesov lastninjenja.
Vsebinsko lahko projekt izdaje, razdelitve in uporabe lastniških certifikatov razdelimo na naslednje faze:

Graf

2:

NAČINI LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA PODJETIJ
PO ŠTEVILU PRISPELIH PROGRAMOV. V %

1) otvoritev evidenčnih certifikatnih računov državljanov;
2) otvoritev dodatnih certifikatnih računov za neizplačane
plače, v skladu s 25 a. členom zakona;
3) spremljanje podatkov podjetij, ki sodelujejo v procesu
lastninjenja;
4) prevzem lastninskih nakaznic in gotovinskih vplačil
v podjetjih (in investicijskih družbah);
5) obdelava lastninskih nakaznic ter vzdrževanje podatkov
o opravljenih transakcijah in stanjih na evidenčnih računih pri
SDK-ju;
6) priprava in prenos podatkov v »Centralni depo vrednostnih
papirjev«.
5.1 OTVORITEV EVIDENČNIH CERTIFIKATNIH RAČUNOV
DRŽAVLJANOV
Za izvedbo te faze je Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj predvidelo naslednje aktivnosti:

NAčINi last. preoblikovanja podjetij po vrednosti
DRUŽBENEGA KAPITALA (166 PRISPELIH PROGRAMOV)

1) priprava programske opreme za vzdrževanje baze podatkov
državljanov in certifikatnih računov;
2) priprava podatkov na MNZ-ju o upravičencih do certifikatnih računov državljanov;
3) prenos podatkov z MNZ-ja v bazo SDK-ja ter otvoritev
certifikatnih računov državljanov;
4) javno obveščanje državljanov v medijih o odprtih evidenčnih računih pri SDK-ju;
5) priprava programske opreme za vzdrževanje podatkov
o denacionalizirancih ter odprtje dodatnih denacionalizacijskih računov ter računov delavcev v negospodarstvu za
razliko v neizplačanih plačah.
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Do 23. 7. je bila v Razvojno simulacijskem centru SDK-ja
inštalirana sistemska programska oprema za vodenje baze ter
pripravljeni programi za otvoritev certifikatnih računov
v skladu z ZLPP-jem. V naslednjih dneh (27. 7.-30. 7.) je
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj na podlagi testnih
podatkov z MNZ-jem testiralo polnjenje baze in delovanje
programske opreme ter opravilo nekaj testiranj konsistentnosti podatkov. O rezultatih testiranj je Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj obvestilo MNZ ter se dogovorilo
o postopnem prenosu realnih podatkov upravičencev do certifikatov. Postopek prenosa podatkov je bil končan 3. 9. 1993.
5. 10. 1993 so bili za vse državljane RS-a odprti certifikatni
računi.
Poleg obveščanja državljanov v javnih medijih o odprtju certifikatnih računov so vsi državljani s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji po pošti prejeli tudi osebna pisna obvestila
o odprtju certifikatnega računa.
Do 28. oktobra, ko so bila odposlana še zadnja redno izdana
obvestila, je bilo pri SDK-ju za državljane Republike Slovenije
odprtih 2.008.375 certifikatnih računov v skupni vrednosti
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563.571.750.000 tolarjev. Obvestila so bila poslana 1.962.065
državljanom, ostali imajo stalno bivališče v tujini. Smiselno
spada v fazo otvoritve certifikatnih računov tudi postopek
reševanja reklamacij oseb, ki zaradi različnih razlogov obvestil niso prejele, ter postopek sprememb številk računov
državljanov, ki ne dovolijo uporabe svoje matične številke kot
številke računa pri SDK-ju. Do 31. decembra 1993 sta spremembo številke zahtevali le dve osebi.
Reklamacije zaradi neurejenih podatkov ali državljanskega
statusa rešujejo občinski upravni organi za notranje zadeve,
spremembe številke računa ter vpogled v stanje na računu pa
državljani lahko opravijo na podružnicah SDK-ja od 2. 11.
1993 dalje.
Ministrstvo za notranje zadeve je v svojo bazo podatkov
dodalo tudi podatek, ali je bilo posameznemu upravičencu
obvestilo odposlano. Tako lahko državljani, ki obvestila niso
prejeli, na občinskem upravnem organu za notranje zadeve
na območju svojega stalnega bivališča preverijo, ali jim je bilo
obvestilo odposlano in na kateri naslov. Če je pri tem ugotovljeno, da uradni podatki niso pravilni, jih na občinskem upravnem organu za notranje zadeve ustrezno popravijo ter spremembe posredujejo SDK-ju. V tem primeru je upravičencem
obvestilo odposlano ponovno.
S spremembami ZLPP-ja je bil dodan 25 a. člen, ki omogoča
odkup delnic (za interno delitev in notranji odkup) tudi na
podlagi potrdil, ki jih podjetje lahko izda zaposlenim delavcem na podlagi neizplačane plače glede na kolektivno pogodbo.
Ker lahko potrdila za neizplačane plače in dodatne certifikatne račune prejmejo tudi zaposleni ali bivši zaposleni, ki
sicer niso državljani Republike Slovenije, je Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj z Ministrstvom za notranje
zadeve sklenilo dogovor, da do sredine januarja 1994 v centralno bazo pri SDK-ju dodatno posreduje že preverjene
podatke o osebah, ki sicer imajo EMŠO, niso pa bile na dan 5.
decembra 1992 državljani Republike Slovenije.
Uredba, ki natančneje pojasnjuje izvajanje tega člena, je bila
sprejeta 7. 10. 1993. Pripravljena je tudi računalniška programska oprema, ki bo podjetjem omogočala vnos zahtevanih podatkov in njihovo posredovanje Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, v pripravi pa je programska oprema,
s katero bo ministrstvo prejete podatke preverilo ter posredovalo SDK-ju, ki bo upravičenim državljanom odprl dodatne
certifikatne račune (certifikat za neizplačane plače).
5.2 SPREMLJANJE PODATKOV PODJETIJ, KI SODELUJEJO V PROCESU LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA
Vsa podjetja, ki se lastninijo, morajo predložiti Agenciji RS-a
za prestrukturiranje in privatizacijo svoj program lastninjenja.
Ko Agencija program odobri, na disketi posreduje osnovne
podatke o podjetju ter število in vrednost delnic za vse načine
lastninjenja SDK-ju, kjer s temi podatki ažurirajo centralno
bazo.
Do 31. decembra 1993 je Agencija SDK-ju posredovala
podatke o 24 podjetjih z odobrenim programom lastninjenja.
Testirana je bila tudi programska oprema za prenos in centralno vzdrževanje podatkov o teh podjetjih.
5.3 PREVZEM LASTNINSKIH NAKAZNIC IN GOTOVINSKIH
VPLAČIL V PODJETJIH
Podjetja, ki se lastninijo, bodo glede na odobren program
lastninjenja zbirala lastninske nakaznice in/ali gotovinska
vplačila državljanov. Prevzete izpolnjene lastninske nakaznice bo posamezno podjetje posredovalo SDK-ju, kjer bo
potekala centralna obdelava.
Predvideno je, da bodo vsa podjetja, ki se lastninijo, na disketi
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brezplačno prejela programsko opremo, s katero bodo laM®.
vnašala podatke o potrdilih o neizplačanih plačahin svoji i
delavcev, evidentirala prevzete lastninske nakaznice 9
vinska vplačila, izpisovala sezname, ki jih zahteva SDK. t
vnešene podatke prepisala na disketo ter jih posredova
SDK-ju v nadaljnjo obdelavo.
kateri1]. (
Navedena programska oprema je bila testirana v nel.—
slovenskih podjetjih in v začetku novembra je SDK zac distribucijo disket. Vsako podjetje, ki mu Agencija odo
j
program lastninjenja in posreduje podatke SDK-ju, Pre
J J
ni
disketo s podatki iz svojega odobrenega programa last % '
nja ter navedeno programsko opremo. Do vključno • i
decembra 1993 je bila vsem 24 podjetjem z odobrenim P
gramom lastninskega preoblikovanja poslana disketa
sP |
gramsko opremo in navodili za uporabo. Ob Pr°9r?!!LtfL
opremi podjetja prejmejo tudi opise datotek, ki so predvi*0 , pc
za izmenjavo podatkov s SDK-jem, tako da
podjetja, ki si sama izdelajo programsko opremo za evo0. f
ranje lastninskih nakaznic, svoje podatke pretvorijo v stan
dizirano obliko in jih na disketi posredujejo SDK-ju.
5.4 OBDELAVA LASTNINSKIH NAKAZNIC NA SDK-ju

Na podlagi podatkov, ki jih podjetja posredujejo ra
poteka centralna obdelava, s katero se preveri P |aStwno^on
i H podatkov,
nnH
i inrai/i^onnct nncomo7nilrA\/
vnešenih
upravičenost
posameznikov Ho
do —- H8
na.L,, .
ninskih nakaznicah - navedenih zneskov, opravijo preknj' ,
na ustreznih računih, izpišejo obvestila državljanom o op' isUj
Ijenih transakcijah ter pripravijo rezultati obdelave za P', v
na disketo ter obveščanje podjetja o opravljenih transakcij »j.
Do 31. decembra 1993 so podružnice SDK-ja iz 11 slovari
podjetij prejele diskete z zajetimi podatki in ostalo zahtev
dokumentacijo.

^
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Prejeti podatki teh podjetij so bili na SDK-ju obdelani, ij
tera podjetja so morala v centralni obdelavi ugotovij^
napake naknadno odpraviti, tako da so bila do konca ^
1993 Agenciji RS-a za prestrukturiranje in privatizacijo P° p
dovana poročila o prvih desetih obdelavah.
lit
. c|(f 'Sti
V teh desetih podjetjih je bilo uporabljeno 1.520 lastni" .jj ^
nakaznic v skupni vrednosti 339.892.000 tolarjev ter P'TL t<r°vi
200 gotovinskih vplačil v skupni vrednosti 193.159-04'1 ldv
larjev.
i'*
«ai
5.5 PRENOS PODATKOV V »CENTRALNI DEPO«
»lja
Projekt računalniškega spremljanja ZLPP-ja se omejuje r:e|. ^
vsem na spremljanje uporabe lastniških certfikatov v P°1 ^
iih ki se
«so lastninsko preoblikujejo,
nreoblikuieio. ter na sam potek
DOtek lasti ^
jih,
nja v podjetjih

Tako zasnovan projekt sicer lahko učinkovito
spremljai
^
10 za
ten potek lastr'"'
-■
informacijskimi
.
m
nje vodijo, vendar pa po končanem preoblikovanj" ^
zbrani podatki praktično izgubijo svojo informacijsko jJ.Q,
nost.

Zato je Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj že
* a «ja
zgodnji fazi priprave projekta projekt zasnovalo ta
zagotavlja spremljanje vsaj minimalnih podatkov, s kat®'^ "i6f
lahko v nadaljevanju projekta izdelali centralni registo^ ^
nostnih papirjev. Centralni register naj bi v začetni fazi „f ^
val vse delnice, izdane na osnovi lastninskega preobliko11 ^ irju.
v nadaljevanju pa bi moral omogočati vodenje vseh def
aliziranih vrednostnih papirjev.
j%

Glede na to, da bodo podatki, zbrani z lastninskim Pr®.0vr Hi
vanjem podjetij, že zbrani na enem mestu, tvorili pa *>0° j/it< '5
del vseh izdanih vrednostnih papirjev v Sloveniji, je 9 $$
centralnega registra v tem trenutku enkratna priložnosti jji
'i|B
tak register na razmeroma enostaven in poceni način
sko vzpostavi.
poroc

0MEMBNEJŠI
lASrui K,H
PROBLEMI V ZVEZI Z IZDAJO
JIMn.S
CERTIFIKATOV in možni načini
NOVEGA RAZREŠEVANJA

Ioo7?*azdelitev 'n nadzor prometa z lastniškimi certifikati
Hen J SiStentne
zahteven
in kompleksen problem, ki zahteva
4n L
9a in načrtnega projektnega dela tudi
itjj
koordinacijo, delovanje in odgovornost različnih
rtjj > Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj zato
<tao? *alno koordinirano delovanje za izvedbo tega prodevn c^0rnih ir|Stitucij; še zlasti pa Ministrstva za notranje
'•kaniš
Ministrstva
za
I8 zadeve indružbenega
Ministrstva zaknjigovodstva,
ekonomske odnose
in razvoj.
y
ra
ki
čunov lastniških certifikatov je že sprožilo nekar
i0 |ade ®r Pva
'6akovane,
a nezakonite pojave, ki jih je po oceni
konce tu
di ftifjjJ? rT)0
'iui°č
P nematerialne izdaje lastniških
0Će
fr Pojav t
9
omejiti in tudi nadzirati. Gre predvsem
'' fečim
■' term'nskih poslov z lastniškimi certifikati oziroma
;
arad'' Vlmenskirr|
i delnicami, pridobljenimi na tej osnovi, ki
letne' ezakonu
renos|vsebovane neprenosljivosti certifikatov in
i°vi c " P
jivosti imenskih delnic, pridobljenih na
<atov v interni
Unalni«1""
razdelitvi, nezakoniti. Centralno
IS 0
Hov * vodena evidenca nematerialnih lastniških certiitov nadz
°p°lnoma onemogoča prenosljivost lastniških certiko '
or nad s certifikati pridobljenimi delnicami pa
Pojava n '°vi le cen,ralni depo vrednostnih papirjev. Tako
" j ® ®zakonitih in špekulantskih poslov s privatizacijaV-!"ooh p®nsl<
'm delnicami možno konsistentno nadzirati
„is )oja v [®dPostavki, da bo izveden tudi projekt centralnega
k
®dnostnih papirjev.
ih'

delnic in pripravo centralnega depoja je tesno poveKft?
priprave slovenskih standardov (usklajenih
r
inu
°dnimi) za enotno označevanje in številčenje delnic
list
ik8' irt sta »63 ekonomske
odnose in razvoj in Ministrstvo za
n' iacb f Pr'st°Pi|a k izvedbi projektne naloge priprave in
bralnega registra vrednostnih papirjev v Sloveniji.
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podjetij,
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'"ukturiranje in privatizacijo
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o lastninskem preoblikovanju podjetij
A Sn*L a Pravlja strokovne in tehnične posle v procei >, , J preoblikovanja ter izvaja javna pooblastila
Ekonom«.
v

Zakonu o agenciji Republike Slovenije za prein r vati
P zavod
i zacijo (Uradni list RS-a, št. 7/93) opre4|R®lavni
so podrobneje
n
u zakona, - kiNjene
ga tu naloge
povzemamo
v celoti. dolo-

A
>"
<ija;

okviru dejavnosti za potrebe Vlade Republike

- organizira in pripravlja analize ekonomskega položaja
podjetij, njihovega premoženja in uspešnosti poslovanja oziroma organizira^iripravo takih analiz;
- predlaga sanacijske aktivnosti v zvezi s finančnim prestrukturiranjem podjetij;
- presoja in sprejema programe za finančno prestrukturiranje podjetij;
- sodeluje z Agencijo za sanacijo bank Republike Slovenije
v procesih sanacije bank;
- vodi evidence in statistike s svojega delovnega področja;
- opravlja druge posle v zvezi s prestrukturiranjem podjetij in
bank za potrebe Vlade Republike Slovenije v skladu z njenim
programom.
Agencija v okviru dejavnosti v zvezi s privatizacijo in lastninskim preoblikovanjem podjetij:
- organizira, izvaja, pospešuje in spremlja privatizacijo
v Republiki Sloveniji v skladu s predpisi o lastninskem preoblikovanju podjetij;
- lahko organizira podružnice v slovenskih regijah;
- daje pooblastila (licence) ocenjevalcem vrednosti podjetij,
določa standarde in načela za ocenjevanje vrednosti podjetij
in opravlja revizijo ocen vrednosti podjetij skladno z zakonom
o lastninskem preoblikovanju podjetij in zakonom o Agenciji;
- daje navodila za izvajanje zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij;
- organizira in pospešuje izobraževanje oziroma strokovno
izpopolnjevanje na področju privatizacije;
- svetuje podjetjem pri privatizaciji in lastninskem preoblikovanju v konkretnih primerih;
- opravlja druge posle v skladu z Zakonom o lastninskem
preoblikovanju podjetij in drugimi predpisi;
- opravlja druge posle v zvezi s privatizacijo in lastninskim
preoblikovanjem za potrebe Vlade Republike Slovenije
v skladu z njenim programom.«
V zakonu je tudi dojočeno, da ima Agencija javna pooblastila
za izdajanje listin po Zakonu o lastninskem preoblikovanju
podjetij.
Agencija nadaljuje delo Agencije Republike Slovenije za
pospeševanje prestrukturiranja gospodarstva in spodbujanje
prenove podjetij, ki je bila ustanovljena s posebnim zakonom
(Uradni list RS-a, št. 14/90) in je imela podobne naloge.
Predstavlja torej njeno kontinuiteto.
Agencija poleg drugih nalog vodi tudi račun, na katerem se
zbira kupnina od prodanih lastninskih nakaznic.
Agencija je Vladi ob koncu preteklega leta podala obsežno
poročilo o svojem delovanju, v katerem je opozorila tudi na
nekatere probleme, s katerimi se srečuje, ter predloge za
njihovo rešitev. Gradivo, ki ga je predložila Agencija, je privzeto v to poročilo na način, ki ustreza njegovi sistematiki.
6.1 Odobravanje programov preoblikovanja podjetij
V skladu z Zakonom o preoblikovanju podjetij morajo
podjetja predložiti svoje programe lastninjenja Agenciji v pregled in soglasje. Agencija pri tem preverja zakonitost programov, to je njihovo skladnost z zakonskimi in podzakonskimi
predpisi ter njihovo smotrnost, pri čemer se ravna po Uredbi
o kriterijih za presojo smotrnosti programov.
Do 21. decembra 1993 je Agencija prejela 114 programov, od
katerih jih je odobrila 29, le 3 pa je zavrnila. Pri svojem delu na
tem področju je Agencija prevzela aktivno vlogo in si prizadeva, da podjetja v sodelovanju z njo pripravijo sprejemljiv
program. Postopek od predloga do odločitve o njem je sicer
dolgotrajnejši, kot če bi Agencija takoj zavrnila neustrzene
programe, vendar je po tej poti mogoče priti do ustreznih
programov prej, kot če bi Agencija pasivno čakala na nove
predloge podjetij, katerih programi bi bili že enkrat zavrnjeni.
Ob takem pristopu so tudi strokovnjaki Agencije bolje seznajeni s problemi, ki se pojavljajo ob pripravi programov.
Pri pripravi programov lastninskega preoblikovanja je med
najzahtevnejšimi nalogami priprava otvoritvene bilance po
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sprejeti metodologiji. Gre za usklajevanje podatkov iz starega
računovodskega sistema z novimi slovenskimi računovodskimi standardi. Zlasti za srednja in velikafpodjetja je to
zamuden in zapleten proces, kar potrjujejo tudi številna vprašanja, ki jih prejema Agencija s tem v zvezi.
Pri pomoči podjetjem se je Agencija povezala z Zvezo računovodskih delavcev, ki po pogodbi ponuja Agenciji pomoč pri
preverjanju otvoritvenih bilanc. Med delovanjem na tem
področju so bila glavna vprašanja strokovno usklajena in
sporočena podjetjem, tako da se sedaj lahko po njih ravnajo.
Kot sledi iz zadnjih poročil, je postopek izdelave otvoritvenih
bilanc sedaj končan že v večini podjetij.
Druga metoda za ugotavljanje vrednosti družbenega kapitala
podjetij je njegova ocena. Ta metoda je obvezna, kadar je
predvidena prodaja delnic podjetja.
Primerjave rezultatov obeh metod kažejo, da so ocenjene
vrednosti nižje od vrednosti, ugotovljenih v otvoritveni
bilanci. To je bilo tudi mogoče predvideti, saj ocenjena vrednost temelji na pričakovanih donosih, ti pa so spričo sedanje
gospodarske situacije, zlasti izgubljenih trgov, pod normalno
mero.
Da ne bi pri ocenjevanju prihajalo do zmanjševanja vrednosti
družbenega premoženja iz Spekulativnih razlogov, je Agencija
poostrila ukrepe za nadzor ocenjevalcev in cenilcev. Primere,
kjer je razlika med vrednostjo po otvoritveni bilanci in po
cenitvi nesorazmerno velika, Agencija posebej pregleda in po
potrebi posreduje oceno v revizijo.
Agencija je prejela 2.447 predlogov začasnih odredb za zavarovanje zahtevkov za denacionalizacijo, tudi po več za posamezno podjetje. Podjetja v svojih programih teh zahtevkov
pogosto ne navajajo, ali pa ne izločajo ustreznih sredstev
oziroma kapitala.
Občinski upravni organi, ki so pristojni za izdajanje začasnih
odredb, pogosto izdajajo odredbe, ki predstavljajo le petino
ali še manj zahtevane vrednosti. Na take odredbe se pritožujejo upravičenci, kadar pa upravni organ ugodi zahtevi upravičenca, se pogosto pritožijo zavezanci, to je podjetja. Brez
pravnomočne odredbe se podjetje ne more lastniniti, ker ni
jasno, kolikšno vrednost mora izločiti. Pritožbeni organi, to je
ministrstva, so preobremenjeni in zato tečejo postopki nesorazmerno dolgo. Da bi stanje izboljšali, jim je Agencija ponudila svojo pomoč.
Dogaja se tudi, da upravičenec ni dal predloga za zavarovanje
svojega zahtevka, odločba o denacionalizaciji pa je že pravnomočna. V takih primerih bo prišlo do pritožb na odobrene
programe in do ponovnega odločanja o njih.
6.2 Izdajanje soglasij za vpis v register
Ko Agencija izda soglasje k programu preoblikovanja
podjetja, preide odgovornost za izvajanje programa nanj. Pri
izvajanju preoblikovanja po sprejetem programu ima Agencija le svetovalno vlogo.
Podjetje v postopku preoblikovanja zbira predpisano dokumentacijo, ki je podlaga za vpis preoblikovanega podjetja
v sodni register. Ko je ta dokumentacija zbrana, jo podjetje
predloži Agenciji s predlogom, naj izda soglasje k vpisu.

K
ka ■ia
nost 100.000 ekujev oziroma 10% družbenegazahtev
P''(i
podjetja, pridobiti za to soglasje Agencije. To
.(lK
zakonodajalec vnesel v Zakon o lastninskem preoblikov (|
podjetij z namenom preprečiti zmanjševanje družbene* e
kapitala pred vpisom v sodni register.
c
jjj
O izdajanju soglasij je Agencija izdala posebno navo
(Uradni list RS-a, št. 14/93).

Agencija izdaja soglasje na že sklenjeno pogodbo ° P'ej t
sredstev, ki pa mora imeti določilo, po katerem pogodM jj,
šele, ko jo le-ta potrdi.
Agencija pri tem preveri:

- smotrnost predlaganega posla;
prt
- ocenitev vrednosti sredstev, ki jih podjetje namerava
dati;
- zagotovitev javnosti pri ponudbah ter
- zagotovila in dokaze, da bo posel v resnici izveden v rr
z izdanim soglasjem.
f
r0 ti S
Agencija poroča, da želijo podjetja mnogokrat P °^n
največ sredstev in prosto razpolagati s kupnino, saj n
v neolastninjenjem podjetju ni učinkovitega nadzora.D \ ij ,
vodilo tudi v podjetja, ki bi bila »prazne školjke« in
it
postala poslovno nezanimiva in brez prave vrednostiij

Agencija zato izda soglasje le v okviru naslednjih omeJ1 )n
jlfc
- ni možno razpolagati s sredstvi, ki predstavljajo ve jla
/U/o Vrounooli
uru£Uoiicyd kapitala;
rvcipuaia,
^ ■
70%
vrednosti družbenega
- ni možno razpolagati z znatnejšim delom sredstev, b
njenim podjetjem za opravljanje njihove temeljne deja ttH
jZ(JJ
Do 8. decembra 1993 je Agencija prejela 274 vlog za ™
soglasja. Stanje je naslednje:
izdanih soglasij
zavrnjenih vlog
zavrženih vlog
soglasje ni potrebno
umaknjenih vlog
postopek ni bil končan
Skupaj

127
3
33
71
2
38
273

Med nerešenimi vlogami so bile v času
take, ko je Agencija predlagatelje pozvala na
vloge.

•edv® i

V primerih, ko je Agencija ugotovila, da soglasje ni P° ^ «9i
je šlo za sredstva manjše vrednosti (manj kot 100.0° ^
ali 10% družbenega kapitala), v nekaj primerih pa
da je bilo podjetje že olastninjeno.
Primeri, ko je Agencija izdala soglasje k prodaji s red
razvrščeni, kot sledi:
prodaja nepremičnin
prodaja opreme
kapitalske naložbe
razno
Skupaj

89
15
10
13
127

6.3 Izdajanje soglasij za razpolaganje z znatnim delom sredstev podjetij

Agencija v svojem poročilu opozarja, da je prodajaD ^( _
v nasprotju z določili Zakona o lastninskem pre° roi "i
podjetij gospodarski prestopek, za katerega so
tri
kazni. Odkrivanje takih prestopkov pa ni v njenin
ker Agencija nima možnosti neposrednega ®
J
poslovanjem podjetij. Gre za dejavnost Službe a /
knjigovodstva, v primeru ugotovljenega prestopka P
tožilca. Agencija lahko ugotovi kršitve le pri pregi00
tvene bilance.
j
6.4 Izdajanje soglasij k usklajevanju lastninskih/'
nastalih z izdajo internih delnic

Podjetja, ki izkazujejo v svoji pasivi družbeni kapital, morajo,
če želijo razpolagati z delom svojih sredstev, ki presega vred-

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij
morajo podjetja, ki so se preoblikovala v kapitals*

Agencija preveri skladnost izvedenega postopka lastninjenja
z odobrenim programom, izda soglasje k morebitnim odstopanjem, če so v skladu z zakonom, in nato izda soglasje
k vpisu.
Do 21. decembra 1993 so na Agencijo prispele 4 vloge za
soglasje.
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razmer s tem
' edeenihn vplačil
'i sorazmernih
zakonomupravljalskih
glede popustov,
ter
pravicnačina
glede
^ »njeno vrednost družbenega kapitala.

J&>nora dati k temu programu svoje soglasje in šele
^ anko podjetje pristopi k lastninjenju.

skrbi za standarde in načela strokovnega vrednotenja podjetij, opravlja kontrolo in revizijo ocenjevanj ter v primeru kršitev strokovnih norm predlaga odvzem licence. Podoben
sistem je vzpostavljen za ocenjevanje nepremičnin in opreme.
V letu 1993 je Agencija organizirala več izobraževalnih seminarjev za cenilce nepremičnin, strojev in opreme ter seminarje za ocenjevanje po metodologiji za pripravo otvoritvene
bilance.

'el |®"a,ći|r' naj bi vsa podjetja z družbenim kapitalom začela
iauMPiivale
'as,nin
)enja iz enakih
izhodišč, ne da bi na ta izhopredhodne
preobrazbe.

Agencija je do sedaj podelila ustrezne dokumente za opravljanje cenitev 290 strokovnjakom, in sicer:

"ciia je za to usklajevanje izdelala posebno metodologijo.

- 54 licenc za ocenjevanje podjetij;
- 79 certifikatov za ocenjevnaje nepremičnin po ameriški
metodi ASA;
- 77 certifikatov za ocenjevanje strojev in opreme po ameriški
metodi ASA in
- 80 potrdil za cenitve po metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance.
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3Tii, dvakrat pisno pozvala na usklajevanje. Če
beni ®
kih razmerij ne bodo uskladila, bo moral
t* Pravobranilec samoupravljanja zaradi oškodovanja
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- P ioženja s tožbo spodbijati vpis podjetja
bister
soglasij po Uredbi za vpis v sodni register
ja J
dai ^oktobra 1991 izdala uredbo, s katero je spremenila
Uredbo o vpisu podjetij v sodni register.
mešana podjetja morajo pridobiti soglasje Agen' "ao ■ sv°jimi sredstvi ustanavljajo nova podjetja in
3°. nadalje pri preoblikovanju podjetij v delniške
jfilriia * u*b® z omejeno odgovornostjo ter kadar se
ste'] družbenik v že obstoječi družbi.

Agencija je doslej podeljevala licence le za vrednotenje podjetij, ugotovila pa je, da bo potrebno uvesti podoben sistem tudi
za vrednotenje nepremičnin ter strojev in opreme. Strokovna
komisija pri Agenciji pripravlja s tem v zvezi posebne standarde in načela ter pravilnik za podeljevanje licenc.
V zvezi z delom ocenjevalcev in cenilcev se pogosto pojavljajo
pripombe, češ da so predragi. Agencija poroča, da so
ponudbe strokovnjakov pogosto zelo visoke, vendar so
končne pogodbe o delu v razumnih mejah. Agencija je predlagala društvu ocenjevalcev, naj pripravi okvirna pravila za
določanje cen, kar je društvo tudi izvedlo. Agencija namerava
na cene vplivati tudi tako, da bo odprla možnosti zainteresiranim za pridobivanje licenc in tako povečala ponudbo ustreznih storitev.
Agencija spremlja jn nadzira kakovost ocen in je uvedla
postopek njihovega revidiranja. Na temelju rezultatov revizij
je možen tudi odvzem licence ocenjevalcu. Doslej je bila
odvzeta ena licenca.
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■=n6a'8 bila sprejeta z namenom preprečiti oškodovanje
Niv anPrernoženja z nekontroliranim, morda špekulativjem kapitala med podjetji.
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!|J® doslej prejela s tem v zvezi 1.495 vlog ter izdala
Vania01 vP'som 1.196 soglasij. V ostalih primerih je
x 'kjr °9' sje zavrnila, nekaj vlog (okrog 200) pa še obravi,ej 1 razvidno iz priloženih grafov.
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daril, hkrati pa bo moral kot aktivni lastnik prevzemati
odgovornosti pri vodenju podjetij in sodelovati v orfl^Tl
upravljanja. V funkciji lastnika bo moral gospodariti jjrojc
s kupnino, ki se bo zbirala na njegovem računu, in jo razP°.f
jati za posebne namene ob upoštevanju zakonskih d°'°sl9
Nekateri nameni, za katere se lahko uporabi kupnina.
določeni v 33. členu ZLPP-ja. Gre za sanacijo podj®'U^
gospodarstva, za spodbujanje in kreditiranje izvoza, za telil«
loške in razvojne projekte in ekološke investicije, za ohrari ik0
poseljenosti slovenskega podežeja, za razvoj malega g"®™ Ha
darstva, za plačilo vojne odškodnine, zlasti internirane^.)pi
pregnancem ter civilnim invalidom vojne, za politične f .
njance, za investicije v javni sektor gospodarstva ter za usi ok
janje gospodarske osnove za avtohtone narodne skupn «ipi
Skladu je razen tega tudi naloženo, da razporeja WP18 j
podjetij, ki so bila prodana v celoti, na Odškodninski^ ^
Pokojninski sklad v odstotkih, v katerih bi jim prip
niče.
lit
Sklad za razvoj se je za te aktivnosti usposobil in tudi sode 1 ita
pri pripravi ustreznih predpisov in navodil.

7.0 DELOVANJE SKLADOV, NEPOSREDNO UDELEŽENIH
V LASTNINJENJU
ZLPP določa, da so pri lastninjenju neposredno udeleženi:
- Sklad Republike Slovenije za razvoj,
- Slovenski odškodninski sklad,
- Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Sklad Republike Slovenije za razvoj je bil ustanovljen z Zakonom o Skladu Rlepublike Slovenije za razvoj (Uradni list RS-a,
št. 7/93) in nadaljuje delo istoimenskega sklada, ki je deloval
s podobnimi nalogami po zakonu z enakim naslovom iz leta
1990 (Uradni list RS-a, št. 14/90). Sklad za razvoj deluje kot
lastnik podjetij, ki so nanj s pogodbo prenesla družbeni kapital. Gre za približno 100 manj uspešnih podjetij, med katerimi
je več takih, ki tudi v prihodnosti nimajo izgledov, da bi si brez
pomoči zunanjih dejavnikov toliko opomogla, da bi bila sposobna za samostojno poslovno življenje.
Sklad deluje v takih podjetjih z logiko lastnika in po načelih
dobrega gospodarstvenika vodi programe prestrukturiranja
neuspešnih podjetij ter skrbi za njihovo privatizacijo. Pri tem
jo izvaja kot prodajo kapitala (delnic ali deležev), v nekaterih
primerih pa tudi kot prodajo sredstev. Sklad je tako sprožil
stečaj v 15 primerih, izvedel prodajo v 33 primerih ter v približno 60% podjetij izvedel reorganizacijo, zamenjavo vodstvenih ekip ter izvedel ali vsaj začel njihovo finančno sanacijo.
Pripomniti velja, da se ZLPP na ta podjetja ne nanaša neposredno, ker je zanje lastnik že znan in je bil družbeni kapital že
pretvorjen v kapital znanega lastnika, to je državnega Sklada
za razvoj.
V postopkih izvajanja ZLPP-ja ima Sklad Republike Slovenije
za razvoj dvojno funkcijo. Tako je prehodni depozitar delnic,
ki so jim bili nameni in potencialni lastniki določeni v naprej,
ter sklada, v katerem se zbirajo nerazporejene delnice in
kupnine za ves prodani družbeni kapital.
V prvi funkciji se na Sklad za razvoj prenašajo tiste delnice
oziroma deleži (v nekaterih primerih pa tudi kupnina), ki so
namenjeni bodočim pooblaščenim investicijskim družbam,
nadalje kapital, ki je rezerviran za odobreni, vendar še ne
izvedeni notranji odkup, ter, končno, še kapitalski deleži oziroma delnice, ki so z začasno odredbo do končanega
postopka za denacionalizacijo rezervirani za upravičence po
predpisih o denacionalizaciji.
V svoji drugi funkciji bo Sklad deloval kot lastnik delnic
oziroma deležev, ki bodo ostale po koncu lastninjenja po
ZLPP-ju. S temi kapitalskimi deleži bo lahko svobodno gospo58

Sicer se aktivna vloga Sklada Republike Slovenije za % dc
v postopkih lastninjenja začne, ko Agencija za prestruK'
nje in privatizacijo odobri program lastninjenja. LaS D^.0<l
preoblikovanje izvede podjetje samostojno na temelju sPJJjnni
tega programa. Od izbrane metode lastninjenja je ou"^i?V|
kolikšen delež kapitala je podjetje dolžno prenesti na S* ea 0
za koliko časa ostaja v skrbi tega Sklada.
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Sklad je aktivno sodeloval pri oblikovanju postopka
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delnic in deležev pooblaščenim investicijskim di'u^ba^a„
osnova za ustrezne podzakonske predpise. Poleg - fan
Sklad pripravil izvedbene dokumente, ki so potrebni z ^ POIr
nos in odkup družbenega kapitala v skladu z zakonodajno
sodijo tudi vzorčne pogodbe za izvajanje različnih
ffj®
lastninjenja. Taka infrastrukturna podlaga bo orno9u^'r,e"tne| iajj
kovito procesiranje ob ustreznih prilagoditvah kon
programu lastninjenja.
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V letu 1993 je pogodbe s Skladom RS-a za razvoj P°%i iv
sedem podjetij. Taka pogodba je poleg drugega s°»7p:
iClji
Agencije za prestrukturiranje in privatizaicjo zadnji
se lahko lastninsko preoblikovanje zaključi z registraciji
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pristojnem registrskem sodišču.
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skih skladov, ki z uresničevanjem zakona prevzemata
ška upravičenja do podjetij, ki se lastninijo. Gre za SI?'1 ^ .Me
odškodninski sklad in Kapitalski sklad pokojninskega
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lidskega zavarovanja.
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odškodninskem skladu (Ur. I. RS-a, št. 7/93) in
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- Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zaVfj,ZW6.
z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovani^ '
govori v svojem 40. členu o posebnem zakonu o tem I
ki pa doslej še ni bil sprejet.
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V skladu z ZLPP-jem pripada tema dvema skladoma05 t A0
po 10% družbenega kapitala, ki se lastnini. S tem b ^ y J
Sklada za razvoj postala najmočnejša institucionalna
preoblikovanih podjetij.
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ko je funkcija Sklada za razvoj predvsem začasna ^ nv c
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kupnino pa uporabljal v skladu s posebnimi zakona4 ti
Pokojninski sklad tudi v perspektivi lastnik znatn®=y
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sredstev ali delnic, bi se s tem bistveno
' V|aJ'sk na sredstva Slovenskega odškodninskega
K.iw'a vprašanja preučuje in bo sprejela ustrezne
i v svoji pristojnosti.
*V^ANJe' INVESTICIJSKI SKLADI IN DRUŽBE
'rto T Zakona 0 investicijskih skladih in družbah za
5ni19° Po eni strani postavljeni sistemski okviri za
Prihrankov drobnih investitorjev prek investicij&<£

skih skladov, po načelih varovanja koristi drobnih investitorjev, omejevanja in razpršitve tveganja, jasnosti, preglednosti
in javnosti poslovanja investicijskih skladov, po drugi strani
pa so vzpostavljeni dokončni sistemski pogoji za izvedbo
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. Vzpostavljeni
so pogoji za ustanovitev in delovanje z Zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij predvidenih pomembnih zunanjih institucionalnih (so)lastnikov podjetij - pooblaščenih
investicijskih družb - in s tem tudi pogoji za celotno izvedbo
lastninskega preoblikovanja podjetij po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij.
Ne glede na dejstvo, da so bili privatizacijski investicijski
skladi temeljni razlog za pripravo zakona, je pretežni del
Zakona o investicijskih skladih namenjen:
- reguliranju splošnih investicijskih skladov, ki so lahko vzajemni skladi ali investicijske družbe;
- družbam za upravljanje teh skladov;
- vlogi drugih, za delovanje skladov pomembnih pravnih
oseb (Agencija za trg vrednostnih papirjev, banka, depozitar
itd.);
- načinu izdajanja dovoljenj za opravljanje dejavnosti;
- provizijam družb za upravljanje;
- investicijski politiki skladov;
- javnosti delovanja skladov (prospekti in poročanje Agenciji
in delničarjem);
- preprečevanju konfliktnosti interesov med pravnimi in fizičnimi osebami, ki nastopajo v procesu ustanavljanja in delovanja investicijskih skladov in družb za upravljanje.
Pravzaprav bi poenostavljeno lahko rekli, da je celoten zakon
v svojem splošnem delu namenjen vzpostavljanju sistemskih
pogojev za takšno zbiranje prihrankov drobnih investitorjev in
uporabo teh prihrankov pri naložbah v vrednostne papirje, da
bo le-to predvsem v funkciji omejevanja tveganja naložb in
maksimiziranja njihovega donosa.
Splošni del zakona je predstavljal temeljni okvir oblikovanja
sistemskih pogojev ustanavljanja in poslovanja privatizacijskih pooblaščenih investicijskih skladov in pooblaščenih
družb za upravljanje. Pri tem je bilo potrebno upoštevati, da
so najpomembnejši razlogi in motivi pri ustanavljanju privatizacijskih skladov in njihovih družb za upravljanje povsem
drugačni in da je tudi funkcija teh skladov, vsaj v prvih letih
delovanja, precej drugačna, čeprav so po svoji logiki, tehniki
in nekaterih funkcijah delovanja v mnogočem tudi podobni
splošnim investicijskih skladom. Temu dejstvu je bilo
potrebno v posebnem delu ustrezno prilagoditi zakonska
določila, tako prek izjem kot tudi dodatnih omejitev.
Ustanavljanje, poslovanje in nadzorovanje privatizacijskih
skladov je opredeljeno tako v splošnem kot v posebnem delu
Zakona o investicijskih skladih.
V nadaljevanju bomo prikazali temeljne zakonske rešitve, ki
opredeljujejo delovanje tako splošnih kot privatizacijskih
skladov v Sloveniji.

8.1 Splošna določila
V svojem splošnem delu zakon loči dve temeljni obliki investicijskih skladov, in sicer vzajemni sklad in investicijsko
družbo.
Temeljne razlike med njima so:
INVESTICIJSKI SKLADI
VZAJEMNI SKLAD
INVESTICIJSKA DRUŽBA
- ni pravna oseba (premoženje) - je delniška družba
- javna prodaja inv. kuponov
- javna prodaja delnic
- kadarkoli odkupi prod. kupone - ne odkupuje svojih delnic
- upravlja jo DZU
- upravlja jo DZU
- kuponi niso na borzi
- delnice so na borzi
- nadzor Agencija za trg V. P.
- nadzor Agencija za trg V. P.
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8.2 Družba za upravljanje

DZU
OMEJITEV NALOŽB V DRUGE PRAVNE OSEBE

Ne glede na vrsto investicijskega sklada lahko investicijski
sklad upravlja izključno družba za upravljanje. Ta se lahko
ustanovi izključno za upravljanje investicijskih skladov.
Po predlogu zakona je predvideno, da so lahko družbeniki
oziroma delničarji družbe za upravljanje samo fizične ali
pravne osebe, organizirane v obliki družbe z omejeno odgovornostjo ali delniške družbe. Drugim pravnim osebam, po
predlogu zakona v drugem branju, ni dopuščeno ustanavljati
družb za upravljanje niti posredno.
Predlagano zakonsko določilo je verjetno, zlasti v primeru
bank in hranilnic, ki so v lasti tudi drugih pravnih oseb,
prerestriktivno, saj tem vrstam bank in hranilnic ne dopušča
ustanavljanja katerekoli vrste družbe za upravljanje in tako, še
zlasti nekaterim bankam, onemogoča konkurenčno ukvarjanje z investicijskim bančništvom in istočasno zmanjšuje konkurenčnost pri ustanavljanju družb za upravljanje in investicijskih skladov. To pa je v nasprotju s sprejetim konceptom
univerzalnega bančništva, ki ga dejansko podpiramo tudi
s tem zakonom pri nas.
Zato je Vlada RS-a v tretjem branju vložila amandma, s katerim bo bankam in hranilnicam, ki so delniške družbe ali
družbe z omejeno odgovornostjo, omogočeno ustanavljati
družbe za upravljanje, ne glede na to, v lasti katerih pravnih
oseb so.
Pogoji za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti
družb za upravljanje, ki ga izda Agencija za trg vrednostnih
papirjev in ki naj zagotovijo ustrezno profesionalnost in odgovornost družb za upravljanje, so zlasti:
- ustrezna višina osnovnega kapitala; kot prvi omejitveni
dejavnik je določena tako, da je najnižji znesek osnovnega
kapitala družbe za upravljanje, ki bo upravljala en sam investicijski sklad, 50 milijonov tolarjev, za vsak nadaljnji sklad, ki ga
ustanovi, pa mora družba povečati osnovni kapital za 25
milijonov tolarjev;
- člani uprave družbe za upravljanje morajo imeti ustrezna
strokovna znanja in izkušnje s področja financ;
- dodatne pogoje glede strokovnih znanj s področja financ in
način preverjanja izpolnjevanja teh pogojev (za člane uprave
družbe za upravljanje) bo predpisala Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Zakon predvideva omejevanje možnih vrst naložb družbe za
upravljanje, s čimer se poskušajo preprečiti fiktivne naložbe
ustanoviteljev v osnovni kapital družbe za upravljanje in realizacijo kapitalskih povezav, ki bi bile lahko v nasprotju z interesi drobnih investitorjev. Omejitve naložb družb za upravljanje v druge pravne osebe podajamo na sliki 1 na naslednji
strani.
Kot je razvidno iz slike, družba za upravljanje ne sme neposredno ali posredno pridobiti deležev, delnic ali kuponov:
- druge družbe za upravljanje;
- banke, katero je pooblastila za opravljanje poslov v zvezi
z denarnim poslovanjem in drugih tehničnih in administrativnih poslov investicijskega sklada, ki ga upravlja; - lastnega
depozitarja;
- najete borzno-posredniške družbe;
- vzajemnega sklada, ki ga upravlja;
- investicijske družbe po ustanovitvi (pred ustanovitvijo mora
vplačati najmanj 1 milijon tolarjev delnic).
Temeljne naloge družb za upravljanje, kot izhajajo iz Zakona
o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, so predvsem:
- ustanovitev investicijskih skladov;
- organiziranje javne prodaje delnic oziroma kuponov investicijskih skladov;
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DZU

NAJETA BANKA

NAJETA BORZNO POSREDNIŠKA HISA
LASTNI DELNIČARJI - DRUŽBENIKI

LASTNI VZAJEMNI SKLAD OZIROMA W DiifUe
ini,
v«
- oblikovanje in aktivno upravljanje portfelja investic'i ^
družbe v skladu z investicijsko politiko;
^
- zagotavljanje sprotnega izračunavanja osnovnih
uspešnosti poslovanja investicijskih skladov;
Ni
- distribucija dividend;
,
,
- sklenitev ustreznih pogodb o opravljanju določen^ ^
z banko, borzno posredniško družbo in depozitarjern 1(°v | up,
velja omeniti, da je zakonski osnutek v prvotni različic ^
val prepoved neposredne ali posredne lastniške .P0,.;)111\ 1^
.Tu ..
med banko in družbo za upravljanje,
ki je v zadnji raz
raz !..
z amandmajem Vlade črtana tako za investicijske druiD
za vzajemne sklade);
,
- obveščanje delničarjev in Agencije za trg vred"0' Wl)
papirjev.
'm i
"an
^ni
"Po
8.3 Provizije družbe za upravljanje

Med najpomembnejšimi cilji Zakona o investicijskih sjjj^
nedvomno ta, da oblikuje takšne sistemske pogoje p° ^ Jij
investicijskih skladov in njihovih družb za upravljanj \
edini vir zaslužka in motiv delovanja družb za uP'.jj
samo in zgolj realizirana provizija. Zaradi tega in ,zn®s(j|0 H
stva, da je tovrstno zbiranje prihrankov drobnih ' *_5KO
pri nas dokaj slabo razvito in da je zakonodajalec P /ji J)h,
spodbuditi k tovrstni aktivnosti kar najširši krog za ^ %
JCU, OU
t'"" Qf|«l
nost usposobljenih pravnih in fizičnih oseb,
so višine
zakonsko dovoljenih provizij, glede na mednarodne v |»8j
jave, razmeroma visoke.
Klad' j*
Skupni proviziji družbe za upravljanje vzajemnega » ^ «,
vplačila in od izplačila posameznega investicijskega ^ »e
skupaj ne smeta presegati 3% vrednosti invest'0 j %|
kupona. Letna provizja pa ne sme presegati 2%teP ,,^ ">-(
ICIIIO
letne viotc
čiste vrednosti
V I UUI I V_»«J V ■ sredstev
Ol
vzajemnega sklada— '3pf Jih
posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih ^
zmanjšanih za strošek borzno-posredniške družbe
banke.
J^j
ijel«0 vns
ra
Družba za upravljanje investicijske družbe je up ^5tr ',
največ 2% vrednosti osnovnega kapitala za povrnite*
ni %i
ustanovitve investicijske družbe in do letne ProV.|j|V
sme presegati 2% povprečne letne čiste vrednosti ^ bo
investicijske družbe ter stroškov posredovanja pri " J. I
prodaji vrednostnih papirjev, zmanjšanih za stroše*
posredniške družbe oziroma banke.
^^

Provizija pooblaščene družbe za upravljanje je S''V V
nejša od provizije za običajne družbe za upravljan) \ J sn
za to je predvsem v tem, da je stopnja negotovosti
%
Ijanju pooblaščenega investicijskega sklada, ki bo P'^ °v0
privatizacijske delnice, večja, v tem, da bo stopnja rf <j|Q
portfelja pooblaščenih investicijskih družb v prvih lfl
%.

JL H°Van'a zelo majhna in nenazadnje tudi v tem, da je
ive{°e j a'ec z višjimi stopnjami provizije poskušal vplivati
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Vbah: družbah za upravljanje, lastnem depozitarju,
^ tj °"Posredniški družbi, najeti banki in v pravnih
^a.S° ,astniki več kot 10% delnic oziroma deležev
upravljanje, ki upravlja sklad.
J! \
$! \Qr®guliran
ja portfelja investicijskih skladov je
0 0, da se
'itP Srno i?' '''
družba za upravljanje vzajemnega
>%? ^tj ® kratkoročno zadolževati največ do višine 10%
m ien a
V \ h l0čil0
° i davzajemnega sklada. Pomembno pa je
Vi \
%jK°
'
mora
investicijska
družba po
uskladiti
°e z zahtevami
zakona
v roku 6 mesecev
vpisu

PRIVATIZACIJSKE INVESTICIJSKE
DRUŽBE
MAKSIMALNO 20%
SVOJIH NALOŽB
V NEPREMIČNINAH
SKLADA ZA RAZV.
MAKSIMALNO 10%
SVOJIH NALOŽB V
POOBLAŠČENA
ISTEGA IZDAJATELJA
INV. DRUŽBA
MAKSIMALNO 20%
DELEŽ V
PRAVNIH OSEBAH. KI
SO V POSLOV.RAZM. Z
LASTNIKI VECKOT 10%
DELNIC DZU
MASKIMALNO 10% SVOJIH
NALOŽB V VREDNOSTNIH
PAP. TUJIH IZDAJATELJEV
MAKSIMALNO STOPNJA
NE SME IMETI NALOŽB V
ZADOLŽENOSTI 10% VRED
— DRUGIH SKLADIH
PREMOŽENJA
— DZU
LIKV.KRED. 6MESECEV
— DEPOZITARJU
— BANKI IZ 18.ČLENA
— LASTNI BORZ.POSR.HISI
8.5 Pooblaščene družbe za upravljanje in pooblaščene
investicijske družbe
Ustanovitev in delovanje z Zakonom o lastninskem preoblikovanju opredeljenih privatizacijskih pooblaščenih investicijskih družb in njihovih družb za upravljanje je eden temeljnih
razlogov za nastanek Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje.
Pooblaščena investicijska družba je investicijska družba,
ustanovljena z namenom zbiranja lastniških certifikatov in
odkupa delnic, izdanih in prenošenih na Sklad RS-a za razvoj,
skladno z Zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij.
Pooblaščene investicijske družbe bodo imele vlogo posrednika med posameznimi imetniki lastniških certifikatov in
podjetji, ki se bodo lastninila po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij.
S tem naj bi se tistemu delu prebivalstva, ki:
- nima zadostnih informacij o podjetjih;
- nima potrebnih znanj za naložbe certifikatov in
- ne more ali ne želi vlagati certifikatov neposredno v podjetja,omogočilo vnovčenje lastniških certifikatov.
Prek razpršenosti svojih naložb in tudi prek strokovne usposobljenosti osebja, ki bo upravljalo portfelj privatizacijskih
investicijskih družb, se zmanjša stopnja negotovosti in tveganja pri naložbi certifikata.
Dejstvo, da so pooblaščene investicijske družbe zasnovane
kot samostojne, od države neodvisno ustanovljene in vodene
družbe, ima seveda svojo ceno, na katero opozarjajo nekateri
ekonomisti. Zaradi dejstva, da se lahko ustanavljajo »od spodaj navzgor«, njihovega števila in konkurence med njimi ni
mogoče neposredno omejiti, kot tudi ni mogoče centralno
zagotoviti začetne enakovrednosti strukture donosnosti njihovega portfelja. Vendar bo po naši oceni bistveno boljši
rezultat dala konkurenca med investicijskimi družbami in
njihovimi družbami za upravljanje, kot bi jo dala enakost
paradržavnih investicijskih skladov, ki bi jih šele naknadno
privatiziran.
Pooblaščene investicijske družbe so v svojem bistvu inštrument pospešene, množične in neodplačne privatizacije v Sloveniji, prek katerega bo pomemben del družbenega kapitala
razdeljen med državljane Republike Slovenije in prek katerega se bo deloma sooblikovala tudi bodoča lastniška struktura v podjetjih. Zato je še kako pomembno, da za pooblaščene investicijske družbe veljajo nekatere pomembne izjeme
in značilnosti.
1. Pooblaščene investicijske družbe lahko za razliko od obi-

čajnih investicijskih družb:
- prevzemajo tudi večinske deleže v podjetjih (teoretično
lahko prevzamejo 100-odstotni lastniški delež), kar pomeni,
da jim je dopuščena tudi vloga aktivnega lastnika, torej vloga
v prestrukturiranju nekaterih podjetij;
- pooblaščene investicijske družbe imajo lahko del svojih
naložb - do 20% - tudi v nepremičninah, ki jim jih proda
Sklad za razvoj;
- pooblaščene investicijske družbe imajo lahko v svojih
naložbah največ 20% vrednostnih papirjev posameznega izdajatelja;
- pravne osebe, ki so v poslovnem razmerju z osebami, ki so
lastniki več kot 10% poslovnih deležev pooblaščene družbe za
upravljanje.
2. Imajo poseben sistem provizij družb za upravljanje, ki izvira
iz specifičnega načina in oblike »certifikatnega« vpisovanja
delnic in je po eni strani bolj stimulativen od tistega pri
običajnih investicijskih družbah, po drugi strani pa izplačevanje provizije veže na vrednost delnic pooblaščene investicijske družbe.
Določitev provizij pooblaščenih družb za upravljanje predstavlja poseben problem. Glede na to, da v primeru pooblaščenih investicijskih družb v prvih letih njihovega delovanja ne
moremo pričakovati zadostne likvidnosti in da bi to lahko
pomenilo tudi pritisk na povečanje nagnjenosti k likvidacijam
pooblaščenih investicijskih družb s strani upnikov, smo predvideli, da se del ustanovitvenih stroškov in del provizije iz
naslova upravljanja izplača v delnicah pooblaščene investicijske družbe. S tem se zmanjša pritisk na likvidnostno izčrpavanje investicijskih družb, po drugi strani pa višino provizij
dolgoročneje vežemo na uspešnost poslovanja investicijskih
družb.
Pooblaščena družba za upravljanje je tako upravičena do
povrnitve stroškov ustanovitve družbe v višini 5% vrednosti
sredstev osnovnega kapitala investicijske družbe, ki se
izplača v obliki delnic družbe, medtem ko je običajna investicijska družba upravičena samo do 2% provizije. Pooblaščena
družba za upravljanje sme pri upravljanju pooblaščene investicijske družbe zaračunati največ 3% povprečne letne čiste
vrednosti sredstev pooblaščene investicijske družbe, od tega
dobi v prvih petih letih 1% v obliki delnic pooblaščene investicijske družbe.
8.6 Zbiranje lastniških certifikatov s strani pooblaščenih
investicijskih družb
Pooblaščene investicijske družbe bodo, na podlagi uredbe,
zbirale lastniške certifikate državljanov na podlagi javnega
oglasa z vabilom k vpisu in vplačilu delnic. Uredba določa
obvezno objavo javnega oglasa v dnevnem časopisju z visoko
naklado ter njegove obvezne sestavine. Pooblaščene investicijske družbe morajo pred začetkom zbiranja lastniških certifikatov pridobiti vsa potrebna dovoljenja ter izdelati prospekt,
ki naj kupcu delnic omogoči vpogled v pravni in finančni
položaj družbe. Zraven obveznih sestavin prospekta, ki jih
določa že uredba, bo dodatne sestavine predpisala Agencija
za trg vrednostnih papirjev.
9.0 PREDPISI, KI SO ŠE V PRIPRAVI
Za celovito ureditev lastninskega preoblikovanja podjetij so
v pripravi še naslednji predpisi:
9.1 Zakon o uporabi kupnine iz naslova lastninjenja
33. člen Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij določa
namene za uporabo kupnine, ki jo bo Sklad RS-a pridobil
v postopkih lastninjenja po tem zakonu. Določitev načina in
proporcev oziroma obsegov posameznih vrst porabe pridobljene kupnine pa zakon prepušča posebnemu zakonu o uporabi kupnine. Nameni bodoče uporabe kupnine, ki so opredeljeni v zakonu, so:
- sanacija podjetij in gospodarstva;
- razvoj malega gospodarstva;
- spodbujanje in kreditiranje izvoza;
- tehnološki razvojni projekti;
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- ekološke investicije;
- investicije v javni sektor gospodarstva;
- ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtone ninaroda
skupnosti;
- ohranitev poseljenosti slovenskega podeželja;
- plačilo vojne odškodnine internirancem, pregnance^, cHe,asi
nim invalidom vojne in
- plačilo odškodnine za politične preganjance.

Dejstvo je, da so v zakonu opredeljeni nameni zelo števHjfa
raznovrstni, zato je problemov pri opredelitvi ključa n
kupnine iz naslova lastninjenja veliko.
1. V naprej je praktično nemogoče oceniti, kolikšna^
denarna sredstva, ki jih bo sklad pridobil v postopkih is
skega preoblikovanja, in sicer iz dveh ključnih razlog" ■

- zaradi načina vrednotenja podjetij je knjigovodska vr®jjj
družbenega kapitala le težko uporabna oziroma PJjJpjjjjjjj
neuporabna za oceno celotne vrednosti družbenega'
ki se bo olastninil;
- zaradi dejstva, da se o načinu lastninskega preolbliK"!? Bfi
odločajo v podjetjih, je težko oceniti kombinacije "II. i"
lastninskih preoblikovanj, ki jih bodo v podjetjih i- . _
težje delež kupnine, ki jo bodo za realizacijo sprejetih P
mov morali v podjetjih plačati.
2. Zaradi zelo različnih predvidenih namenov Porab0ciA
bodo porabljena sredstva zelo razpršena, njihov u
verjetno (pre)majhen1.

5ti

3. Viri sredstev kupnine bodo prihranki prebivalstva ral
lacija gospodarstva, ki bi jo v naslednjih, letih m° L( '/A
v čim večjem obsegu namenjati za naložbe v Pres,rU*en
nje, razvoj gospodarstva in za zmanjševanje obrejjj
gospodarstva z javno porabo, kar bo ob tako op<e°
namenih porabe kupnine bistveno težje doseči.
|a

oća . |
4. Poraba sredstev za nekatere namene bo povzro^
vilne probleme v zvezi z postavljanjem kriterijev za - ■»
metf jgflu
nost kot tudi z dokazovanjem upravičenosti posarne^
do, na primer, odškodnin ipd. in" bo zahtevala zap|®'08!
drag mehanizem odločanja o pravicah in distribucij %
stev.
?P
5. Dokončna opredelitev proporcev razdelitve kuP.i
zaradi jasno izraženih in konfliktnih interesov različn"1 h
politično zelo težavna.
6. Zakon za porabo sredstev za nekatere namene P'e<!?st
ustanovitev posebnih skladov, kar pomeni porabo 0® . p ,
stev kupnine za stroške poslovanja skladov in njihovo ti;
vitev:
-

ekološko-razvojnega sklada,
tehnološko-razvojnega sklada,
sklada za poplačilo vojne odškodnine,
„ S
sklada za ohranitev poseljenosti slovenskega pod0

Najbrž bi bilo smiselno vse sklade, ki s posebnimi c
niso ustanovljeni, ustanoviti kar s tem zakonom, s . «
sicer lahko zagotovili poenoten pristop^ ki pa bo zarl
različnih namenov in načinov porabe kupnine težav® u
tem ko je za nekatere namene porabe kupnine rlf ^ 'ii
predvsem kreditno financiranje projektov, je P
očitno, da bo potrebno predvsem pokrivanje obvez"r1
izdaje obveznic oziroma izplačevanje odškodnin. Vp ® v(ij S
so tudi nazivi posameznih skladov, ki bi jih mord®
i
razširiti, kar še zlasti velja za sklad za poplačilo vojn6 s\
nine. pa tudi za sklad za ohranitev poseljenosti slov®
1 Kljub temu, da so nameni porabe kupnine že zakonsko
menimo, da takšna disperzija sredstev ne bo °P
nasprotno - namesto da bi s temi sredstvi npr. zmanjšali |S ( f
ob privatizaciji spodbudili prestrukturiranje podjetij, bo18 ,^1»'! L
podvajala nekatere sicer redne proračunske izdatke, spodb^dC^lCi
janje novih oblik izvenproračunske javne porabe in povzroC
transakcijske stroške v zvezi s to porabo.
^
poro&

želja. Z razširitvijo nazivov bi namreč lahko zajeli širši
namen
d nu
°v porabe kupnine, ki so sicer vsebovani
pnj ne ' s te|n zmanjšali »transakcijske« stroške pri uporabi
ter povečali transparentnost porabe sredstev.
''lov vPrašan!a v zvez' z zakonom o uporabi kupnine iz
,101® 'Slinjenja kažejo, da bo sprejem tega zakona polien in na brž
cist tega
dolgotrajen, in sicer kljub temu, da bo
za i
8
bat
zelo težko privedlo do optimalne
kupnine izkona
lastninjenja.
Zakoi a 0
fu Rrepublike
? Slovenije
uporabi vkupnine
bo predložen
Državnemu
prvi polovici
letošnjega
leta.
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tetina o načinu prodaje delnic Sklada RS-a za razvoj
drt a»čenlm Investicijskim družbam
A, d
P' (nesn- 2 Zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij
t,jc 1° Podjetja na Sklad Republike Slovenije za razvoj
S namen ene
'*bam
°
i
prodaji
pooblaščenim
..... ")• Način
prodaje
teh delnic
za denarinvesticijskim
in lastniške
& 'tate bo določila Vlada na predlog Sklada za razvoj, kot
35. člen Zakona o lastninskem preoblikovanju
na ••Zadevna uredba je pripravljena in jo bo Vlada predviPrejela v februarju 1994.
JP% 3:ene investicijske družbe bodo kupovale delnice od
Ho" Podlagi javnega razpisa za zbiranje ponudb, ki ga
Sklad objaviti v Uradnem listu RS-a, ali na podlagi
Pr avnem
'i
razpisu bo moral v objavi določiti
3 ,? i®'
elnic
|odje,
. ki bodo naprodaj, podati temeljne podatke
llf
naln~ -- ni09ov' lastninski strukturi, določiti njihovo
K1"1 Hi'anja ceno'rok za predložitev ponudb in dan njihovega
n«"
|0l
>nlk k mora
tilikatih
l kupnino poravnati bodisi v lastninskih
{ila l bodisi v denarju, vendar se bo moral o načinu
g|t nPodeliti v ponudbi.
'rSfl; "loa reclbe
ez h, iw
predvideva, da bodo delnice prodane najbolj'jete'® irtrazPis|T.bi bil' t0
j0 t's,emu
ki bo ponudil
ceno.
uspešen,
kar'pomeni,
da ne binajvišjo
bilo ponudb
0

'iiprJ .. b'la višja od razpisane minimalne cene, Sklad po
len,razpis ponovi, lahko tudi z nižjo ceno delnice, in
1
lii ®. Dl|kuje tudi drugačne pakete delnic istega podjetja,
ki
raz sih ne us e
'd6riim lnvestici
'Ud' po <reh
P'
P prodati delnic pool"' am d ponudn
'skim dru^bam, lahko razpis ponavlja še
h
iki sodelujejo
pooblaščenih
inveIjSi ''^ih aružb
tudi druae
Dravne inpoleg
fizične
osebe.
'airio
kQ°cen° za vsak krog prodaje določa posebna stro/nisija, ki deluje pri Skladu. Uredba
določa njeno
lay0 p/"'sija,
.
' °oblastila in način odločanja.
Posto■°Pek kot za prodajo delnic za lastniške certifikate je
er|
tudi-Za renos ,iste
J J# l^stai!
P
kupnine, ki jo Sklad prejme po 3.
6it0 ®velnic
ku 22. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju
0ruj5
, ki so rezervirane za pooblaščene investicij,em r meru
'Poohi ^ ene
P'
bo izveden razpis, po katerem
,^
inves ticijske družbe lahko v zameno za
ert
fi. i
i'ikate prejele denarna sredstva.
j*
d'"! Priioga k uredbi bodo tudi pravila za javno dražbo.
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len*
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kriterijih za prodajo podjetij tujcem

®tnlnskem preoblikovanju podjetij določa v svojem
Se la
bko izvede lastninsko preoblikovanje s pro1q 2e9a kapitala ali sredstev tujcu, kadar je vrednost
000.000
ekujev, le če da k taki prodaji soglasje
M
°dlagi strategije Republike Slovenije do tujih vla,6
'pfav
iejo vse tuje pravne in fizične osebe ter tiste
ne osebe, ki so v večinski lasti tujcev.

Vlada namerava to vprašanje urediti s posebno uredbo,
čeprav zakon tega izrecno ne zahteva. Na ta način bo zagotovljena večja transparentnost in objektivnost postopkov, kar
je zlasti pomembno, ker strategija RS-a do tujih vlaganj še ni
bila sprejeta.
V skladu s predvideno uredbo bo Agencija pred izdajo
soglasja za vpis preoblikovanega podjetja v sodni register
ugotovila, ali gre za primer nakupa, h kateremu mora dati
soglasje Vlada, ter take pogodbe predložila Vladi v soglasje.
Pri tem bo jasno določeno, da bo Vlada obravnavala le že
sklenjene pogodbe in da ne bo dajala predhodnih soglasij
k pogajanjem.
Uredba predvideva šest skupin podatkov in informacij, ki
bodo podlaga za vladne odločitve. Podatki se nanašajo na
»ciljno podjetje«, to je na podjetje, čigar kapital ali sredstva se
prodajajo, na kupca ter na oceno posla po komercialnih in
družbenih vidikih. Gre za podatke o:
- kupcu;
- dejavnosti ciljnega podjetja;
- dosedanjem poslovanju ciljnega podjetja;
- ceni in ostalih elementih pogodbe;
- družbeni koristi oziroma stroških.
Uredba daje napotke Vladi, kdaj naj transakcijo odobri in kdaj
ne. Tako predvideva negativno odločitev, kadar:
- boniteta kupca ne zagotavlja finančne varnosti podjetja
v bodoče oziroma zaposlitve dogovorjenega števila delavcev;
- ni podatkov o ustrezni pretekli poslovni aktivnosti kupca
v ciljni dejavnosti oziroma o sodelovanju s podjetjem v preteklosti;
- garancije, s katerimi kupec zagotavlja izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, niso primerne.
Uredba določa, da bo Vlada podpirala transakcije, s katerimi
se bo(do);
- ohranjalo čimvečje število delovnih mest;
- vpeljevala primerna oziroma primernejša tehnologija;
- posodabljala proizvodnja oziroma uvajale nove investicije;
- zagotavljali novi trgi in marketinška znanja za podjetje;
- zagotavljala vzgoja kadrov, ki bodo zagotavili nadaljnji
obstoj oziroma širitev podjetja;
- ustrezno reševali ekološki problemi.
Vlada bo v smislu uredbe podpirala tudi transakcije, kjer
ponujena cena presega ocenjeno vrednost in kjer je zagotovljeno nekreditno plačilo kupnine.
Ob upoštevanju družbenih vidikov transakcije bo Vlada podpirala prodaje, kjer ne bo prišlo do zmanjšanja proizvodnje
doma oziroma njene zamenjave z uvozom, kjer bo imela
transakcija pozitiven učinek na financiranje proračuna, kjer
se število zaposlenih ne bo zmanjšalo in kjer bi sicer prišlo do
likvidacije ciljnega podjetja, če ima to podjetje velik ekonomski in socialni pomen za regijo.
C
9.4 Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij in lastninski ureditvi nepremičnin na območju Triglavskega narodnega parka
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij v 5. členu določa
izdajo posebnega zakona, ki bo uredil lastninjenje nepremičnin podjetij, ki opravljajo turistično dejavnost in so na
območju Triglavskega narodnega parka.
S predloženim predlogom Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in lastninski ureditvi nepremičnin na območju
Triglavskega narodnega parka se določi specifičen način
lastninskega preoblikovanja podjetij, ki opravljajo turistično
dejavnost in katerih nepremičnine so na območju Triglavskega narodnega parka.
Zakon med drugim upošteva tudi posebnosti in položaj prebivalstva na navedenem območju. Ureja tudi lastninsko-pravni
status drugih nepremičnin na območju Triglavskega narodnega parka ter zajema vse nepremičnin^, ki so na tem območju.
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Z zakonom se ustanavlja Sklad za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka (ki je delniška družba), katerega
dejavnost bo upravljanje in razpolaganje z nepremičninami,
vrednostnimi papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij po tem zakonu.
Ustanovitev in upravljanje Sklada sta urejena z določili
Zakona o gospodarskih družbah, z izjemami, ki se nanašajo
na delničarje Sklada in prenosljivost delnic.
V skladu z določilom 6. člena zakona so delničarji Sklada,
poleg Republike Slovenije, lahko le:
- javni zavod Triglavski narodni park, vendar skupno število
delnic, ki jih lahko pridobi, ne sme presegati 10% delniškega
kapitala Sklada;
- občine na območju Triglavskega narodnega parka, vendar
skupno število delnic, ki jih lahko pridobijo, ne sme presegati
za posamezno občino 3% delniškega kapitala Sklada ali
skupno 9% delniškega kapitala Sklada;
- zadruge s sedežem na območju Triglavskega narodnega
parka, ki so na dan uveljavitve tega zakona vpisane v sodni
register, vendar skupno število delnic, ki jih lahko pridobijo,
ne sme presegati za posamezno zadrugo 5% delniškega kapitala Sklada;
- pooblaščene investicijske družbe, ustanovljene po posebnem zakonu, ki ureja pogoje za ustanovitev investicijskih
skladov ter način njihovega poslovanja, s sedežem na
območju Triglavskega narodnega parka, vendar skupno število delnic, ki jih lahko pridobijo, ne sme presegati za posamezno pooblaščeno investicijsko družbo 5% delniškega kapitala Sklada, s tem da skupno število delnic, ki jih lahko prido
bijo zadruge in pooblaščene investicijske družbe s sedežem
na območju Triglavskega narodnega parka, ne sme presegati
40% delniškega kapitala Sklada.
Z navedeno strukturo delničarjev se želi zagotoviti vpliv
države in lokalnih skupnosti na razvoj in zaščito navedenega
območja ter sodelovanje prebivalstva, organiziranega
v zadruge ali pooblaščene investicijske družbe, pri izvajanju
razvojne in zaščitne politike prek organov upravljanja Sklada.
S postopkom lastninjenja podjetij, ki opravljajo turistično
dejavnost in katerih nepremičnine so na območju Triglavskega narodnega parka, ki je posebej urejen s tem zakonom,
se omogoča prebivalcem Triglavskega narodnega parka
sodelovanje pri lastninjenju navedenih podjetij, in sicer pri
notranjem odkupu delnic navedenega podjetja.
Poleg lastninske ureditve nepremičnin, ki so na območju
Triglavskega narodnega parka in ki se izločajo iz sredstev
podjetij, ki opravljajo turistično dejavnost, se z zakonom ureja
tudi prenos vseh drugih nepremičnin na območju Triglavskega narodnega parka, ki so v premoženju drugih podjetij in
imajo v bilanci stanja družbeni kapital, ter nepremičnin v lasti ,
države in občin na Sklad za razvoj Triglavskega narodnega
parka, s čimer se želi zagotoviti enotna ureditev vseh nepremičnin na navedenem območju.
Tako prenešenih nepremičnin na območju Triglavskega
narodnega parka in delnic Sklada RS-a za razvoj ni mogoče
prenesti oziroma prodati tuji pravni ali fizični osebi ali domači
pravni osebi, ki je v večinski lasti tuje osebe, s čimer se želi
zagotoviti nacionalni pomen navedenemu območju.
4
Poleg navedenega zakon ureja tudi podeljevanje koncesij za
uporabo nepremičnin, prenešenih na Sklad po tem zakonu.
Sredstva za ustanovitev Sklada za razvoj Triglavskega narodnega parka v višini 3.000.000 tolarjev, kolikor znaša najnižji
znesek ustanovnega kapitala delniške družbe, zagotovi Republika Slovenija iz proračuna.
Sklad za razvoj Triglavskega narodnega parka pa se bo, od
ustanovitve dalje, financiral iz republiškega in občinskih proračunov, iz kupnine, pridobljene v postopkih lastninskega
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preoblikovanja podjetij, ter iz sredstev, pridobljenih z "f
Ijanjem in razpolaganjem z nepremičninami in vrednos" 6
papirji, prenešenimi na Sklad po tem zakonu.
10.0 IZVAJANJE ZLPP-ja NA PODROČJU REVIZIJE
POSLOVANJA PRED IZVEDBO LASTNINSKEGA
PREOBLIKOVANJA
10.1 Ugotovitve pri opravljenih revizijskih pregledih!
Republike Slovenije

Na podlagi določila 48. člena Zakona o lastninskem Pr
kovanju podjetij je Služba družbenega knjigovodstva
organ družbenega nadzora, pooblaščen za opravljanje
P ^
nega finančnega, računovodskega in pravnega Pre? !j
preverjanja zakonitosti in pravilnosti poslovanja podje'.'K ^
se v času od 1. 1. 1990 do uveljavitve Zakona o lastn'1 ^
preoblikovanju podjetij kakorkoli statusno preob'01"L
reorganizirala, brezplačno prenašala družbeni kapita' , l8|
navijala in vlagala v nova podjetja oziroma prenašala r ^
mezne poslovne funkcije na druga podjetja, opravlja1
zijo.
t|,i

Na podlagi navedenega zakonskega pooblastila je spKjjJ1
blike Slovenije v oddobju od začetka izvajanja ZLPP'J8 (j (rf
12. 1993 pričel revidirati lastninsko preoblikovanje ,
podjetjih (kar predstavlja približno 30% podjetij, v
SDK opravil postopek revidiranja) ter izdal 167 re* ^
poročil.
n(

Pri 71 pravnih osebah (42% od vseh, ki jim je bilo ^ J®
poročilo) SDK ni ugotovil oškodovanja družbene
Razmeroma veliko število podjetij, pri katerih ni u9° 1{i|
o oškodovanju družbene lastnine, je posledica Pr0Cr' j^ter
vilnih kapitalskih povezav teh podjetij z drugimi ^ ,n. to,
podjetji. V teh primerih SDK ugotavlja oškodovanja p||fst0
popravke pri družbenih podjetjih, ki sicer posredno
tudi na računovodske izkaze povezanih podjetij, saj
ta kapital znanih lastnikov, med katerimi so tudi rev ^
družbena podjetja.
%
1
u
\i
^
Do 15. 12. 1993 je 47 podjetij opravilo delno a"
prostovoljno uskladitev v vrednosti 6.815.569.596 .jli^
(46% vsega odškodovanja). SDK je izdal odločbe 12 P°, lj j
v vrednosti 1.753.838.617 tolarjev (11% vsega oš^ijdil'Poi
Ostalim podjetjem še ni potekel 30-dnevni rok za usK' ^

Na podlagi ugotovitev revidiranja lastninskega P'eob^J
podjetij je SDK vložil 20 ovadb za kazniva dejanja, s k®1 „ i J
zajeto 39 kaznivih dejanj in se nanašajo na 33 fizicr '
Poleg tega je SDK do 15.12.1993 vložil 32 prijav za 9°% ,
ske prestopke, in sicer za 83 dejanj, ki so oznac®)0) lv6(
gospodarski prestopki. Navedene prijave so bile ^
zoper 33 pravnih in 50 fizičnih oseb. Vložena pa sta » j lrje
2 predloga za uvedbo postopka o prekršku zoper 2 P tj, r
2 fizični osebi.
V
itjT
10.1.1 Rezultati revizijskih postopkov
'%
PO)
SDK je na podlagi meril iz 48 a. člena ZLPP-j8.,31« H
oškodovanja družbene lastnine v višini 14.914.991
\
jev. Ugotovitve po vrstah oškodovanj, kot so op'e |9d0
v ZLPP-ju, prikazuje naslednja preglednica:
tji
I. Oškodovanja družbene lastnine po 48 a. členu
(seštevek od 1 do 11)
14.914'&'
1. Posojila po prenizki obrestni meri
N
2. Posojilo za nakup sredstev po prenizki obrest■sod S?
ni meri
1 i.235rf V
79.2$S
3. Prenizke najemnine
55
2 204.9
4. Nepravilna delitev dobička
2 Vsi podatki so povzeti po poročilih SDK-ja. Ugotovitve o ,ri*
nju družbene lastnine so prikazane tudi za 11 podjetij, k®>rm_||
12. 1993 še ni bilo vročeno revizijsko poročilo, revizijski P
že bil zaključen.

h

1

dobič Pfs^nĐS'nih delnic in nepravilna delitev
^dokumentirano ali neutemeljeno izpla čeva"J®euPavšalnih stroškov
Jj '6meljen odpis terjatev
oblik 'a'en prenos kapitala izven sestavljenih
Nemanje posojil ali izplačila na obveznice po
P evisoki obrestni meri
prav lna
' razporeditev revalorizacijskih re2e
^[1^9^oškodovanja po 48 a. členu

1.007.395.877,39
610.567.324.80
2.201.963.678,03
255.652.996,70
407.992.483,05
3.971.602.154,64
3.853.032.249,50

Dro*n-® Preglednice je razvidno, da je bil, podobno kot
..Bjj'iJi'h obdobjih, tudi v obdobju do 15. 12. 1993 med
' '"lenimi oškodovanji največji znesek oškodovanja družlastnine ugotovljen iz naslova nepravilne delitve
a
' 'n sicer v višini 2.204.955.531 tolarjev, kar pomeni
lil! ° Setl oškodovanj po 48 a. členu ZLPP-ja.
ki (dele* od vseh oškodovanj predstavlja neutemeljen
no v8167 ~ v višini 2.201.963.678 tolarjev. V zvezi z navetki r°
oškodovanja
SDK posebej poudarja, da se po 7.
3
ena
ov ' "
Bi
l
W
ZLPP-ja
šteje,
da je bila
družbena
' riL sna, če je podjetje
odpisalo
terjatve,
odpislastnina
pa ni
„tr9,
ustreznimi dejstvi ali dokazili (npr. sodni spor,
rit Sum8"3 ter'atev- stečaj oziroma likvidacija dolžnika, druga
1 a s ®n,irana dejstva, ki dokazujejo, da je terjatev dvomljiva
Sde°rna
) oziroma ni bil sprožen postopek izterjave. Ne
nod j,0' da je Zakon o računovodstvu predpisoval obve^ tistih terjatev, ki niso bile plačane v roku 60 dni po
sF'tloh0 do9ovorienem roku plačila, je bilo vsako podjetje,
'Lei (j°er 9ospodar (z družbenim kapitalom), dolžno narediti
%1 7910,0 terjatev izterjalo ali dogovorno podaljšalo rok
'mL
' tudi SDK ne ugotavlja oškodovanj, če je podjetje
2
j ikon Posl°vnih knjigah terjatev odpisalo na podlagi določb
ra
' ciklon i? 2a
^unovodstvu, vendar pa je hkrati tudi sprožilo
izterjavo te terjatve ali sprejelo druge ustrezne
JJdf
odločitve.
C0r»a velik znesek pa predstavlja tudi oškodovanje iz
ibi{i/ 'zdaje prednostnih delnic in nepravilne delitve
V
95 877
I "nerjh za
tolarjev oziroma 7%). Podjetja so v teh
"„al
kaDital izdajala
izdaiala prednostne
Drednostne delnice
družbeni kapital
S la
razmeroma nizkim donosom (nižjim od ostalega
1
'Oporah 0ala) 'n brez upravljalskih upravičenj. Na ta način,
Henjj kategorije prednostnih delnic, ki v razvitem svetu
•kO'!Pa Soman
b ' tvegano naložbo z zato nižjim donosom (pri
'fi st0p
''' razlogi za nižji donos drugje - v težnji po
m zm
'ih"'Mdo n 0razm
anjševanju deleža družbenega kapitala), je prijspfl ta|a
erne delitve dobička v škodo družbenega
"'i ivef' 1 6 6
L 'PorL ? ' ^ rned vsemi oškodovanji predstavlja nepravilna
^iriev t V reva,orizacijskih rezerv v vrednosti 3.971.602.154
' 'i na vrsta oškodovanja nastane kot posledica oškodoW>nih p0d točkami 1-9. Če je bila v revizijskem
u
%bi
npr.alinepravilna
delitev
dobička ali
ta3en9°tovljena
odpis terjatev
kakšno drugo
oškodovanje,
je
® učinke revalorizacije sredstev ponovno razporediti
ezne
,ai
vrste kapitala, skladno z novimi razmerji
kot ih 6
"Jviin
i
I ugotovil
revizijski organ.
na
i is. a razporeditev
revalorizacijskih
rezervVsebinsko
povečuje torej
znerneznih vrst oškodovanja, vendar pa je v enem
končni znesek razporeditve revalorizacijskih rezerv
1
l(i Posledica več vrst oškodovanj in ga ni mogoče
lornjjPo deležih, ki pripadajo posameznim vrstam. Zato je
i i Preglednici nepravilna razporeditev revalorizacijskih
'kazana za vsa oškodovanja v skupnem znesku.
drugih oškodovanj po 10. točki 48 a. člena ZLPP-ja
MiCl®u9otovljenih
oškodovanj v vrednosti 3.853.032.249
Ji 'Sitimi oškodovanji so zajeta predvsem naslednja:
if'Nra5y,p0s
'ovnega sklada na rezervni sklad;
'r^W|
ar Začeno znižanje družbenega kapitala pred

&

razvoj;

Kva/ec

prenosom

- nesorazmerno pokrivanje izgube glede na ustanovni kapital;
- premalo izkazan poslovni sklad iz naslova prodaje materialnih naložb, pridobljenih pred letom 1987;
- premalo izkazane naložbe iz naslova revalorizacije;
- knjiženje na podlagi neverodostojne knjigovodske listine;
- neupravičen odpis zalog;
- neupravičen odpis stanovanj.
Vsa oškodovanja, ki so bila ugotovljena iz drugih naslovov in
niso posebej obravnavana, predstavljajo skupno le 12% od
vrednosti vseh oškodovanj.
10.2 Spremembe zakonskih predpisov
Pri opravljanju postopkov revizije je SDK Republike Slovenije
ugotovil, da obstoječi zakonski predpisi ne zadostujejo za
uspešno preprečevanje negativnih pojavov oškodovanja
družbene lastnine, ter predlagal spremembe oziroma dopolnitve naslednjih zakonov in podzakonskih aktov:
a) Zakona o deviznem poslovanju
(predlog dopolnitve 68. člena veljavnega zakona)
Predlagana sprememba Zakona o deviznem poslovanju naj bi
SDK-ju, kot davčnemu organu, omogočila vzpostavitev stalnega informacijskega sistema v zvezi z deviznim poslovanjem
davčnih zavezancev že za leto 1993 in hkrati zagotovila nadzor nad družbenim in državnim kapitalom.
Vlada je ta predlog SDK-ja sprejeia na svoji 60. seji in predlagala Državnemu zboru spremembo Zakona o deviznem poslovanju, ki jo je le-ta tudi sprejel.
b) Zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju
(predlog dopolnitve zakona z določbami, ki naj bi predpisale
obvezno revidiranje računovodskih izkazov podjetij v tujini,
v katerih imajo kapitalske deleže domače pravne osebe)
S spremembami in dopolnitvami Zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju, ki jih je sprejel Državni zbor 4.2.1994, je
revizijskemu organu dana možnost, da v postopku revidiranja
lastninskega preoblikovanja podjetja na podlagi Zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij, zahteva revidiranje letnih računovodskih izkazov povezanih družb v tujini oziroma
medsebojnega poslovanja domače in povezane družbe. Revizijski organ lahko določi tudi vsebino in roke za izdelavo
revizijskega poročila ter da soglasje k izbranemu revizorju.
Vlada je predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju podprla, čeprav je
ta možnost bila dana SDK-ju in Agenciji za prestrukturiranje
in privatizacijo z dopolnitvijo Uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja ( 29. člen Uredbe).
Glede na dejstvo, da je obvezno revidiranje naložb v tujini po
stanju 31.12.1992 že bilo določeno v 29. členu Uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja le za tista
podjetja,katerih knjigovodska vrednost dolgoročnih finančnih naložb presega 30 milijonov tolarjev (500.000 nemških
mark), torej ni določeno za dolgoročne finančne naložbe pod
navedeno vrednostjo, je Vlada Republike Slovenije sprejela
spremembe in dopolnitve Uredbe o metodologiji za izdelavo
otvoritvene bilance stanja, s katerimi je predpisala obvezno
vrednotenje na podlagi zaključnega računa podjetja v tujini,
ki ga potrdi pristojni davčni organ, tudi za dolgoročne
finančne naložbe, nižje od 30 milijonov tolarjev.
Vlada je z navedeno spremembo Uredbe tudi dala pravico
Agenciji RS-a za prestrukturiranje in privatizacijo in SDK-ju
Republike Slovenije, da lahko zahtevata tudi revidiran zaključni račun podjetja v tujini, če menita, da je to potrebno za
pravilno vrednotenje navedenih naložb. Z navedenimi spremembami in dopolnitvami Uredbe o metodologiji za izdelavo
otvoritvene bilance stanja je Vlada zagotovila pravilno izkazovanje dolgoročnih finančnih naložb v tujini v otvoritveni
bilanci stanja, ki je osnova za ugotovitev višine družbenega
kapitala pred izvedbo lastninskega preoblikovanja podjetja.
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c) Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
V predlogu za spremembo in dopolnitev Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij je SDK Republike Slovenije
navedel, da bi bilo potrebno zakonitost dokončnih odločb
revizijskega organa preveriti v upravnem sporu pred Vrhovnim sodiščem in ne v pravdnem postopku, kot to določa 5.
odstavek 48 b. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij.
Glede na navedeno je Služba družbenega knjigovodstva
Republike Slovenije predlagala, da se v petem odstavku 48 b.
člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij predvidi
zoper dokončno odločbo revizijskega organa tožba v upravnem sporu, ki jo lahko vložijo prizadeta podjetja v revizijskih
postopkih, ne pa tudi druge pravne in fizične osebe.
SDK Republike Slovenije je zgoraj navedeni predlog utemeljil
s tem, da z dokončno odločbo revizijskega organa niso prizadeti interesi fizičnih in drugih pravnih oseb, ker se s to
odločbo nalagajo prizadetim osebam le ukrepi, s katerimi so
dolžni zagotoviti pravilno izkazovanje višine družbenega kapitala.
Vlada ni sprejela navedenih predlogov SDK-ja Republike Slovenije, ker njegove utemeljitve niso pravilne. Iz določila 48 b.
člena kot tudi iz smisla in namena vseh določb Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij o oškodovanju družbene
lastnine je razvidno, da »knjigovodski« uskladitvi pravnih
poslov in knjiženj sledijo tudi vplačila premalo plačanih oziroma vračila preveč izplačanih zneskov ter spremembe lastniških deležev drugih fizičnih in pravnih oseb v podjetjih v t. i.
mešani lastnini. Iz navedenega nedvoumno izhaja, da odločba
revizijskega organa posega tudi v premoženjsko-pravne
odnose. Trditev SDK-ja, da z odločbo revizijskega organa
interesi fizičnih in pravnih oseb niso neposredno prizadeti, ne
drži predvsem v primeru t. i. družb v mešani lastnini, kot je to
razvidno iz naslednjega primera.
Če je podjetje, v katerem je določen odstotek družbenega
kapitala in odstotek kapitala, ki ima znane lastnike, po ugotovitvah SDK-ja Republike Slovenije v opravljenem revizijskem
pregledu, razporedilo dobiček po ZR-ju za npr. leto 1991 na
družbeni in delniški kapital (privatni lastniki pa so ta del
dobička namenili povečanju lastniškega kapitala) v odstotkih,
ki so po mnenju revizije nepravilni, SDK Republike Slovenije
naloži podjetju uskladitev, ki pa se opravi tako, da se v določenem znesku poveča družbeni kapital, v določenem znesku pa
zniža lastniški kapital.
S tem je neposredno prizadet premoženjsko-pravni interes
lastnikov delniškega kapitala, saj je ta znižan z navedeno
odločbo.
V upravnem sporu se ugotavlja predvsem zakonitost postopkov in pravilna uporaba materialnih predpisov, ne ugotavlja
pa se dejansko stanje, zato sodna kontrola upravnega
postopka ne šteje kot postopek sodišča polne jurisdikcije.
Zato je po evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic
tako sodno varstvo v zadevah, ki posegajo v premoženjska
razmerja udeležencev, nezadostno. Glede na navedeno je
sedanja zakonska ureditev s stališča varstva pravic dosedanjih lastnikov pravilna.
č) Uredbe o spremembah In dopolnitvah uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja
Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu
izvedbe postopkov revizije
SDK je pri revidiranju lastninskega preoblikovanja podjetij
ugotovil, da je za ugotovitev pravilne višine terjatev in obveznosti do tujine na dan sestave otvoritvene bilance stanja in
s tem ugotovitve pravilne višine družbenega kapitala
potrebno, ob knjigovodskih podatkih, zagotoviti tudi podatke
o deviznih tokovih s tujino. Zato SDK predlaga, da bi podatke
po 4. členu Uredbe o načinu izvedbe postopkov revizije in 35.
členu Uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance
stanja potrjevala Banka Slovenije.
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Po tem predlogu bi podjetja predlagala predpisan ob$
s podatki o terjatvah in obveznostih v tujini Banki SloveW
bi potrdila pravilnost predloženih obrazcev.
Glede na dejstvo, da po zatrdilih Banke Slovenije pregib'
nje in potrjevanje točnosti podatkov v obsegu, ki ga je Pr*
gal SDK, ni možno, ker Banka Slovenije po osamosvi
nima več funkcije devizne dokumentarne kontrol®
podjetja, razen za statistične namene, je Vlada spremen11ve'
dopolnila navedeni uredbi tako, da je predpisala kot ob
Obrazec I - Prikaz terjatev do tujine, ki ga mora P°
predložiti bodisi Agenciji RS-a za prestrukturiranje in P
zacijo pri predložitvi otvoritvene bilance stanja v pos)
pridobivanja soglasja na program lastninskega preobH L
nja podjetij bodisi pooblaščeni osebi v revizijskem po
S predlaganimi spremembami je Vlada tudi dala
pjj
Agenciji RS-a za prestrukturiranje in privatizacijo terar >> ^
Republike Slovenije, da v primeru dvoma glede P 1
podatkov, predloženih v Obrazcu I, pridobita mnenje«
koordinacijske komisije za spremljanje zakonov s p0"
poslovanja s tujino.

Glede na sestavo vladne koordinacijske komisije (PrVjorq
niki Banke Slovenije, Deviznega inšpektorata,
carinske uprave ter vladnih resorjev) bi le-ta lahko kako*' ^
pripomogla k preverbi oz. pridobivanju podatkov, rele" ^
lije
za določene revizijske oz. lastninske primere.
1 rtis
Navedena sprememba pomeni le še dodatno možno*1' civil
lahko imata SDK Republike Slovenije ter Agencija P
prestrukturiranje in privatizacicjo pri izvajanju pooWa
so jima dane z zakoni.
lfll»i &'pri0(
Poleg navedene Spremembe je Vlada s spremetno»j!a
dopolnitvami Uredbe o metodologiji za izdelavo otv0r(
bilance stanja zagotovila pravilno vrednotenje dol9<> ,„^r.
finančnih naložb v ostalih republikah nekdanje Ju9°, (flotr,
pravilno vrednotenje terjatev (dolgoročnih in kratko^
poslovanja v ostalih republikah nekdanje Jugosla*^ to*
neplačanih terjatev do Iraka, Kube in Ljudske Repu 8osr
gole.
%
toro
' Re
11.0 NALOGE, KI JIH JE NA PODROČJU IZVAJAN^ han
ZLPP-Ja OPRAVILO MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJA

V zvezi z izvajanjem Zakona o lastninskem Pr0OU!||io4rav
podjetij sodi v okvir pristojnosti Ministrstva za P-c tjra"il0^°
predvsem nadzor nad izvajanjem tistih določb ' A. ve
zakona, ki določajo načine in postopke odkrivanja, P ^
vanja in saniranja dejanj, s katerimi se je v postopk'jj
skega preoblikovanja podjetij oškodovalo družbeno
ženje.
. .'"ai
'
•« H
S sklepi Vlade Republike Slovenije, ki so bili sPr0Lj5i
1993 po obravnavi stanja na tem področju, je bilo M"1 \}
za pravosodje med drugim naloženo, da:

- pripravi izhodiščne teze za razpravo in odločanje ^lisi
bitni predložitvi zakona z namenom zagotoviti vračanj S
benega kapitala;
»u
jtef t do
- pridobi iz tujine sezname podjetij, katerih ustano
8v j
pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije.
?&Vr
pf(< %
Skladno s temi sklepi je Ministrstvo za pravosodje
ustrezna resorna ministrstva v Belgiji, na Cipru. Jflli),,
v Madžarski, Poljski, Avstriji in Italiji, pa tudi d'P'° J his.(
konzularna predstavništva Slovenije v teh državah te j if,
čiji, Franciji in Švici, naj sporočijo, katera slovenska V J
so v teh državah ustanovila svoja podjetja, da bi takOK
podatkov o višini odliva družbenega kapitala v tujin0, fc ^
■h 0
Na podlagi odgovorov,
orov, ki jih je prejelo iz zaprošen' 3i t,.'
ministrstvo ugotavlja,
Ija, da teh podatkov iiz sodnih oi><° jf %jn '
ustreznih trgovinskih registrov na tak način ne '""i.nOTPtiljj"
ker sistem informatike pri teh registrih ne dopušča v ^ r
po kriteriju ustanoviteljev podjetij.
5f
pot*-o#* oč

rmac
S im°na
''° 0 ustanoviteljih
oziroma
naziva podjetja.je mogoče dobiti samo prek

Sjede na navedeno Ministrstvo za pravosodje sodi, da v dani
•uaciji priprava zakona, ki bi urejal vračanje družbenega
P'tala iz tujine, ni smiselna.
j^Jadno z zgoraj naštetimi sklepi Vlade Republike Slovenije je
za
"ikom\rs,vo
Pravosodje organiziralo sestanek s predsednihovne
ci Cem Q e ut} 9a sodišča Republike Slovenije in javnim tožilbori P like Slovenije, na katerem je bilo dogovorjeno, da
■ °. sodišča prednostno obravnavala primere nezakonitega
Mnjenja, ki jih pri opravljanju revizij po Zakonu o lastninp' 9ovodf>t0O'3'''CC>Van'U Pod'eti' odkriva Služba družbenega knjiW?aa in 'avna tožilstva pa bodo zaradi koordiniranega
-j;a '°P
k tej problematiki tudi redno obveščala Ministrstvo
j nM:favosodje o vloženih in prejetih ovadbah in nadaljnjem
p
reševanja teh zadev.
„j,
„
se bodo tako pri sodiščih kot pri
^oblikovali posamezni senati oziroma specializirali
01
za zadeve oškodovanja družbene lastnine. Takšna
racija dela bo bistveno skrajšala postopek, ki pri konk
retnj
žade
■3jjprai-1 ma vi ne bi smel trajati več kot šest mesecev od
Popolne ovadbe. Vrhovno sodišče Republike Slove"Ije Pa uu
bo ^za lažje vodenje oziroma pregledovanje teh zadev
P°seben računalniški program vodstva pomožne
16
knjige,
se bodo vpisovale vse kazenske in
tiv
ilne;zadeve, vki katero
izvirajo iz oškodovanja družbene lastnine.
dioUsPešno izvedbo zadanih nalog je Ministrstvo za pravosoielovanju s Vrhovnim sodiščem pripravilo ustrezen
n dodatnega izobraževanja za delavce v pravosodju in
■ amene zagotovilo tudi ustrezna sredstva.
Hk
rati e
!"°irani' ^'nistrstvo za pravosodje zaprosilo Ministrstvo za
' ^hq ravzadeve, Službo družbenega knjigovodstva in DružPo(jatP °branilko samoupravljanja Republike Slovenije za
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ovadbah
kazniva
dejanja,
darske prestopke
in prekrške,
ki jihza
je šteti
pod pojmom
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družbene lastnine. Na podlagi precej izčrpnih
h6tl or9anov, pa tudi rednih mesečnih poročil sodišč
Vsak
Sloveniji, bo lahko Ministrstvo za pravosodje
i® Dre^ konkretnem primeru sledilo toku in načinu reševadtietnih zadev pred sodišči.

voS' ;'avoc
Poročil o vloženih ovadbah je Ministrstvo za
tirsr
nemudoma zaprosilo Javno tožilstvo Republike
za
repjposr
Podatke,
v kateri fazi so le-te. Javno tožilstvo pa
6
le
niu 8
statistični pregled zadev, ki ga ministrstvo
9oč
nepopolnega, saj iz podatkov v tem pregledu ni
»na« Obrati, na katera kazniva dejanja in stranke se
.j
ter kako in pred katerimi sodišči se vodijo. Na
i«t^Nu Dr n° ?ahtevo ministrstva po določnejšem poročilu o staS 2 a 'h ovadb je bilo sporočeno, da teh podatkov MinistrPravosodje ne bodo posredovali.
i«!

za pravosodje meni, da Javno tožilstvo Republike
do'|e s tekim ravnanjem neutemeljeno in kljub že spreje\ Javorom onemogoča vpogled v stanje zadev in pospe"%n ^PkoV' sicer pa Ministrstvo za pravosodje glede na
, Sljv n°
n zakonsko ureditev nima institucionalnih možnosti
i* Pn ia na delovanje Javnega tožilstva Republike Slovenije.
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o postopkih v zvezi z lastninjenjem, ki jo je
V
'
u
za
pravosodje, skladno z dogovorom, dostavilo
aR?'
>ri? V> na sodišče Republike Slovenije 23. 12. 1993, povzeslednje:
ko Ca
lij^ novembra 1993 je bilo pred temeljnimi in višjimi
/ 1»5nijv Republiki Sloveniji vpisanih 74 zadev v zvezi z oškojP
družbene lastnine v postopkih lastninskega preobliipd^ljan Podjetij, največ na območju Temeljnega sodišča
(21 zadev), sledita Temeljno sodišče Nova Gorica
ev
) in Temeljno sodišče Kranj (13 zadev).
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Po strukturi zadev gre v 31 primerih za kazensko-preiskovalne
zadeve, v 40 zadevah gre za gospodarski špor, dve zadevi sta
pravdni, ena pa je gospodarski prestopek.
Med kazenskimi zadevami prevladujejo kazniva dejanja po
132. členu KZ-ja RS-a (zloraba pooblastil) in 133. členu (zloraba položaja ali pravic odgovorne osebe).
V gospodarskih sporih prevladujejo zahtevki zaradi ugotovitve ničnosti vpisa v sodni register in izbrisa iz sodnega registra ter ugotovitve ničnosti prodajnih ali najemnih pogodb,
v zadevi gospodarskega prestopka pa gre za gospodarski
prestopek po 12. točki 122. člena Zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (uporaba sredstev za ustanovitev podjetja
v tujini).
V 34 zadevah se je postopek začel na zahtevo temeljnega
javnega tožilca in v 40 na podlagi tožbe družbenega pravobranilca samoupravljanja.
Noben postopek še ni pravnomočno končan, sodišča pa tudi
ne navajajo zadržkov, ki bi ovirali potek postopkov.
12.0 NALOGE, KI JIH JE NA PODROČJU IZVAJANJA ZLPP-ja
OPRAVILO MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Poglavitne naloge Ministrstva za notranje zadeve na področju
izvajanja ZLPP-ja se nanašajo na ocenjevanje statusnih preoblikovanj in reorganizacij družbenih podjetij ter prenosov
kapitala pred lastninskim preoblikovanjem navedenih podjetij
s kazensko-pravnega vidika.
Pri izvajanju navedenih nalog so organi za notranje zadeve
v začetku 1993 leta na podlagi 49. člena ZLPP-ja podali SDKju Republike Slovenije 105 pobud za uvedbo postopkov revizije. Zahtevki so se nanašali predvsem na tista podjetja, pri
katerih so Uprave za notranje zadeve zoper odgovorne osebe
že podale kazenske ovadbe oziroma pri katerih so bili zaznani
sumi, da so bila pri lastninskem preoblikovanju storjena kazniva dejanja.
Hkrati z vložitvijo pobud za uvedbo postopkov revizije so
organi za notranje zadeve intenzivirali delo pri raziskovanju
sumov kaznivih dejanj, storjenih pri lastninskem preoblikovanju, ter do konca leta 1993 Temeljnim javnim tožilstvom
podali še 38, v obdobju 1990-1992 pa 58 kazenskih ovadb,
skupaj torej 96.
Pri vloženih kazenskih ovadbah gre predvsem za sume kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic odgovorne osebe,
v manjšem obsegu pa za sume kaznivega dejanja sklepanja
škodljivih pogodb, zlorabe pooblastil ter ponareditve ali uničenja poslovne dokumentacije.
Jeseni 1993 je bila v Uradu za gospodarsko kriminaliteto
Uprave kriminalistične službe Ministrstva za notranje zadeve
ustanovljena projektna skupina, katere poglavitne naloge so:
tekoče spremljanje in poročanje o lastninskem preoblikovanju podjetij, analiza pojavnih oblik kaznivih dejanj in koordinacija dela UNZ-ja na tej podlagi, pomoč pri obdelavi zahtevnejših primerov, stiki z državami, v katere se je nezakonito
odlil slovenski kapital, koordinacija in usklajevanje podatkov
s Temeljnimi javnimi tožilstvi in SDK-jem Republike Slovenije
ter organiziranje izobraževanja kriminalistov, ki bodo sodelovali pri obravnavanju primerov spornega lastninjenja.
Skladno z navedenim so bile Upravam za notranje zadeve
posredovane delovne usmeritve z navodilom, da sume kaznivih dejanj v zvezi z lastninskim preoblikovanjem obravnavajo
prednostno. V okviru prednostnega obravnavanja zadev pa
morajo imeti posebno prioriteto primeri suma odliva kapitala
v tujino. Za navedene primere Ministrstvo za notranje zadeve
namreč meni, da so družbeno najnevarnejši, njihovo odkrivanje pa strokovno in operativno najzahtevnejše.
V navedenih primerih gre za transakcije, ki se dogajajo izven
Republike Slovenije, njihov cilj pa je, s prenosom kapitala
v tujino oslabiti matično družbeno podjetje in ga nato bodisi
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poriniti v stečaj bodisi odkupiti s prenošenim kapitalom po
tako znižani vrednosti.
Ker se to dogaja v tujini, za to pa ve le nekaj neposredno
udeleženih oseb, je pridobivanje listinskih in drugih dokazov
zelo težko in zahtevno delo.

nega registra in povrnitev škode;
- ugotovitev ničnosti vpisa in izbris iz registra;
- razveljavitev pogodbe;
- ugotovitev ničnosti pogodbe;
- oškodovanja družbene lastnine.

Navedena projektna skupina je do 19. 1. 1994 prejela 181
poročil SDK-ja Republike Slovenije o opravljenih revizijskih
pregledih, od tega se 25 primerov nanaša na oškodovanje
družbenega premoženja zaradi odliva kapitala v tujino. Po
opravljeni analizi pojavnih oblik in višine oškodovanja družbenega premoženja je projektna skupina navedena poročila
posredovala področnim Upravam za notranje zadeve v preučitev s kazensko-pravnega vidika.

Na podlagi že opravljenih pregledov revizijskih poročil dnj*
beni pravobranilci samoupravljanja ugotavljajo, da se v pw|
K
tih in že obdelanih revizijskih poročilih podjetja by-pass
"
oškodovanja družbene lastnine sicer pojavljajo v PriblifJ,
vsakem tretjem poročilu, vendar doslej med njimi ni niti ene?
primera, ki bi ustrezal obravnavani vsebini, tj. prenosu po5'
vanja na zasebno podjetje by-pass, medtem ko družb0™ lir
podjetje z (vsemi) zaposlenimi izkazuje izgubo in trajno n«
ventnost.

V času izdelave tega poročila je na Upravah za notranje
zadeve evidentiranih 80 zaznav o sumih kaznivih dejanj
v zvezi z lastninskim preoblikovanjem podjetij.

Ne glede na navedeno je ukrepanje družbenih pravobrani^ ^
samoupravljanja enako v primeru kateregakoli podjetja T
pass oziroma vzporednega podjetja.

Poleg zgoraj navedenih nalog opravljajo kriminalisti Uprav za
notranje zadeve, na podlagi zahtevkov Temeljnih javnih tožilstev, tudi naloge zbiranja obvestil za dopolnitev kazenskih
ovadb, ki jih na podlagi svojih ugotovitev podajajo podružnice
SDK-ja Republike Slovenije.

Družbeni pravobranilci samoupravljanja v vseh naved^f To
primerih zahtevajo izbris dejavnosti iz registra oziroma raj* udi
Ijavitev s tem povezanih pogodb ter povrnitev celotne ug<" n
Ijene škode družbenemu podjetju.
®k

13.0 NALOGE, KI JIH NA PODROČJU IZVAJANJA ZLPP-ja
OPRAVLJAJO DRUŽBENI PRAVOBRANILCI
SAMOUPRAVLJANJA
Pooblastila oziroma naloge družbenih pravobranilcev samoupravljanja na področju izvajanja ZLPP-ja izhajajo iz določb 48.
in 50. člena ZLPP-ja.
V skladu z določilom 50. člena ZLPP-ja revizijski organ
o rezultatih izvedene revizije obvesti družbenega pravobranilca samoupravljanja. Če v revizijskem postopku niso ugotovljena oškodovanja družbene lastnine po 48 a. členu
zakona, družbeni pravobranilec samoupravljanja pa na podlagi revizijskega poročila oceni, da gre za oškodovanje po 48.
členu zakona, začne v 30 dneh po prejemu revizijskega poročila ustrezen postopek za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti
posameznih dejanj ali pogodb, sklenjenih v škodo družbenega kapitala, ali postopek za spremembo pogodbeno dogo-.
vorjenih velikosti deležev udeležbe pri upravljanju oziroma
delitvi dobička, če ti niso v skladu z velikostjo vloženih sredstev.
V skladu z navedenimi nalogami oziroma pooblastili so družbeni pravobranilci samoupravljanja v obdobju od 1. 7.1993 do
20. 12. 1993 od skupno prejetih 146 revizijskih poročil SDK-ja
Republike Slovenije strokovno obdelali 130 poročil (88%), 18
poročil pa je še v obdelavi.
Na podlagi zbranih podatkov pri obdelavi prejetih revizijskih
poročil družbeni pravobranilci samoupravljanja pri 64 (43%)
podjetjih niso ugotovili oškodovanja družbene lastnine,
skupno sedem podjetij pa je na zahtevo družbenega pravobranilca samoupravljanja v tem obdobju odpravilo oškodovanja, navedena v revizijskih poročilih.
Družbeni pravobranilci samoupravljanja iz dosedanjih stikov
s podjetji na podlagi prejetih revizijskih poročil ugotavljajo,
da je pri podjetjih praviloma prisotno hotenje, da bi podjetja
kar najhitreje odpravila ugotovljena oškodovanja, vendar pa
postopki, zlasti v primeru podjetij by-pass, niso enostavni in
hitri.
Družbeni pravobranilci samoupravljanja sodelujejo v prizadevanjih podjetij po odpravi oškodovanja družbene lastnine.
Družbeni pravobranilci samoupravljanja so v tem obdobju
vložili 56 tožb (na podlagi 59 prejetih revizijskih poročil) pred
pristojnimi sodišči, v enem primeru pa je družbeni pravobranilec samoupravljanja umaknil tožbo pred sodiščem.
Predmet vloženih tožb je predvsem:
- razveljavitev pravnega posla z izbrisom dejavnosti iz sod68

Primerjava podatkov v vloženih tožbah glede višine 8 ,
Ijene škode, za katero se zahteva povrnitev, kaže, d j, M)
navedeni zneski v veliki večini primerov gibljejo od 29 j
4.012 nemških mark, le v primeru dveh vloženih tožb so zne H.
višji, in sicer 68.748.000 in 42.310.000 tolarjev.
'Se
14.0 KOMUNIKACIJSKA PODPORA IZVAJANJA ZLPP l' •ciji
Projekt lastninskega preoblikovanja podjetij v Republik'
veniji se zadira globoko v družbeno tkivo in spreminja
njenih osnovnih temeljev - lastnino. Gre torej za veliko r" j
beno spremembo, ki jo je možno uspešno izrabiti kot rUZ
P J)q(
nost za nadaljnji razvoj družbe le v primeru širšega d
nega konsenza. Za oblikovanje konsenza v javnosti pa
stavlja načrtno komuniciranje eno ključnih podpornih a
nosti. Samo na ta način je možno doseči enega od srn®8
projekta, tj. aktivno udeležbo vseh ali večine državi)
Republike Slovenije v procesu lastninjenja.
... |e v(i ?0(J,
»v
Za doseganje tako težavnega in ambicioznega cilja 1
v okviru Vlade pripravljen poseben
iben program komunikac. (Sr(|
d et
podpore projekta lastninskega preoblikovanja yP°—.
L ,V
predstavlja osnovo za njegovo načrtno komuniciranje z v, |||
ciljnimi javnostmi. V njem so, poleg osnovnih komuni*1
skih problemov, posebej izpostavljeni naslednji cilji ko" j
ciranja:
n(wii' %
- poučevanje državljanov Republike Slovenije o osu ^
vsebinah in ciljih projekta;
- imetnikom lastniških certifikatov omogočiti Pr'^°nia^ \
osnovnega znanja, ki ga potrebujejo za uspešno zam
%
certifikatov v delnice izbranih podjetij in investicijskih j
- zgraditi podporno okolje vsem podjetjem, ki sode' 'ovjc
v procesu lastninjenja.
iSl
ft L
Za realizacijo navedenih ciljev Ministrstvo za ekonO"^
%
Bn
v
odnose in razvoj, kakor tudi Vlada v celoti ter druge '^ ^
inštitucije, redno, vsestransko in objektivno seznanja 0I ^
medije in prek njih prebivalstvo o vseh pomembnejših d **
kih izvajanja lastninskega preoblikovanja podjetij.
Poleg rednega komuniciranja z mediji je za doseganj® °e<t jO ^
njenih ciljev nujno tudi neposredno komuniciranje z
ključnimi ciljnimi javnostmi: splošno javnostjo (Pr® &J|El
stvom); poslovno javnostjo.
,
i pVo
V ta namen Ministrstvo za ekonomske odnose in r^dijC^'ik
Agencija RS-a za prestrukturiranje in privatizacijo pripras "/J% c
redne seminarje, simpozije in srečanja ter obiske za P° k0/
javnost ter ji skozi navedena orodja komuniciranja sf0K
pomagata
S
Prav tako je Ministrstvo že ob sami izdaji lastniških ced'1

|Ac€
poroče^1

tov ^postavilo redno tedensko telefonsko linijo za vprašanja
Pripombe prebivalstva ter iniciralo posebne kontaktne
rubrike in oddaje v javnih medijih.
v mesecu
februarju bo izšla brošura z natančnejn,'menHavodili glede ravnanja z lastniškimi certifikati, ki bo
ie na širšemu krogu prebivalstva.

i!to°t'r0^u publiciranja velja omeniti tudi revijo Agens, ki jo
ti.. |a,a Agencija RS-a za prestrukturiranje in privatizacijo ter
RS-a za razvoj.
n
1iran'
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v tujini.
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dosegajo v manjši meri, zato poteka dodatno
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ne
1 L l,® i Prek diplomatskih in konzularnih predstavništev
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pomembne predvsem naslednje ugo-

®e*nanjenost s projektom lastninjenja
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a% ria"ienost je že presegla polovico (53,3%) celotne popuSl'^mo
'anov Republike Slovenije. Stopnja popolnega
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n# ^ovano vedenje z lastniškimi certifikati
/o
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upravičencev sledi pozivom projektu lastninjenja
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Na osnovi že prispelih, kot tudi stalnega naraščanja števila na
novo prispelih programov na Agencijo RS-a za prestrukturiranje in privatizacijo, lahko pričakujemo prvi večji val privatizacijskih programov predvsem tistih podjetij, ki niso obremenjena z revizijskimi postopki in denacionalizacijo, v prvi polovici letošnjega leta.
Revizijski in denacionalizacijski postopki tako ostajajo med
najpomembnejšimi dejavniki, ki vplivajo na manjšo dinamiko
lastninskega preoblikovanja podjetij. Kljub temu pa je lastninsko preoblikovanje podjetij steklo v obsegu, ki je in bo tudi
makroekonomsko pomemben, po drugi strani pa takšna dinamika lastninjenja tudi omogoča bolj nadzorovane in transparentne postopke lastninjenja.
Med ovirami za hiter in učinkovit postopek lastninjenja so
med najpomembnejšimi nezaključeni postopki denacionalizacije.
Proces denacionalizacije in lastninskega preoblikovanja
podjetij se med sabo prepletata in dopolnjujeta v proces, ki bo
namesto družbene lastnine pripeljal do sistema znanih nosilcev lastninskih upravičenj. V tem sistemu lahko upravičenci
po predpisih o denacionalizaciji zahtevajo kot odškodnino za
podržavljeno premoženje med drugim tudi delnice podjetij, ki
so v lasti države, ali pa se odločijo za odškodnino, ki jo bo po
izdanih obveznicah izplačeval Slovenski odškodninski sklad.
Kot je znano, se vanj steka 10% družbenega kapitala bodisi
kot delnice olastninjenih podjetij bodisi kot kupnina.
Za medsebojno povezanost obeh procesov pa sta najpomembnejši dve povezavi, ki vežeta lastninjenje in denacionalizacijo v postopkovnem oziru. Gre za varovanje pravic upravičencev po predpisih o denacionalizaciji in za možnost, da
upravičenci do odškodnin iz naslova denacionalizacije izberejo kot možnost odškodnino v lastniških certifikatih, s katerimi bi lahko sodelovali v postopkih lastninjenja.
V tem poročilu je že razloženo, da varuje Zakon o lastninskem
preoblikovanju podjetij zahtevke upravičencev tako, da jim
daje rok za vložitev predloga za začasno odredbo, s katero naj
bi organ, ki vodi postopek, zavaroval njihov zahtevek in na
njihov predlog izločil iz postopka lastninskega preoblikovanja
tista sredstva ali kapital, za katera je upravičenost zahtevka
»verjetno izkazana«. Upravni organ naj bi o predlogu »nemudoma obvestil« zadevno podjetje in Agencijo za privatizacijo
ter tudi »nemudoma« izdal odločbo in jo najkasneje v roku
dveh mesecev po prejemu predloga vročil strankam.
To določilo, ki je vsebovano v 2. odstavku 11. člena Zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij, se ne izvaja v predpisanih rokih zlasti pri izdajanju začasnih odredb. Izkušnje
namreč kažejo, da upravni organi odločbe izdajo s precejšnjo
zamudo, kar povzroča, vključno z dejstvom, da nezadovoljne
stranke pogosto sprožijo pritožbene postopke oziroma
upravne spore, veliko problemov podjetjem, saj se do pravnomočnosti odločbe o začasni odredbi ne morejo lastninsko
preoblikovati na sredstvih, ki so navedena v predlogu za
izdajo začasne odredbe (15. člen Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij).
Zakon o lastninskem preoblikovanju dopušča v svojem 15.
členu tudi možnost, da se upravičenec in podjetje sporazumeta o obsegu premoženja, ki naj bi bil predmet zavarovanja.
Tudi takih primerov je malo. Podjetja namreč oporekajo višini
zahtevka, ki naj bi bil predmet zavarovanja, upravičenci pa se
ne želijo sporazumeti v obsegu, ki bi bil nižji od njihovega
predloga.
Vlada bo storila vse tisto, kar je v njeni pristojnosti, da odpravi
ovire, ki se pojavljajo pri lastninjenju, in s tem v zvezi preučuje
možnost, da predpise ustrezno dopolni. Kot možnost se kaže
rešitev, po kateri bi bila podjetja zavezana izvesti lastninjenje
vsaj v delu, na katerega se vloga za začasno odredbo ne
nanaša. Del, ki naj bi bil po trditvah upravičenca zavezan
vrnitvi, bi bil postavljen pod režim, ki ga predvideva Zakon
o lastninskem preoblikovanju podjetij; sredstva, na katera se
predlog nanaša, bi moralo podjetje popisati in izločiti, za
69

delež kapitala, ki ga je zahteval upravičenec, pa bi podjetje
začasno preneslo na sklad ustrezen paket delnic. Ta sredstva
oziroma kapital bi se postopoma sprostila za nadaljnje preoblikovanje oziroma izročitev upravičencu v odvisnosti od
pravnomočnosti odločb, izdanih v postopkih denacionalizacije. V tem primeru bi tudi določili, da podjetja ne bi več
čakala na pravnomočnost odločitev o predlogu upravičenca
in bi lahko svoje programe takoj predložila v potrditev Agenciji. Agencija bi morala v postopku potrjevanja programa
ugotoviti, ali so v programih upoštevane zahteve upravičencev, če o njih še ne bi bilo pravnomočne odločbe ali sporazuma z upravičencem.
S tem bi pospešili postopke lastninjenja in podali tudi
dodatne spodbude za sporazumevanje z upravičenci.
Vlada ocenjuje, da zlorabe opisanega postopka ne bi bile
možne. Varovanje družbenega premoženja pred pretiranimi
in neupravičenimi zahtevki upravičencev bi bilo slej ko prej
zagotovljeno v postopku denacionalizacije, le vrednost družbenega kapitala, ki je zavezan lastninjenju, bi se ugotavljala
postopno. Če bi obstajal resen interes za hitro lastninjenje
z metodo notranjega odkupa ali s prodajo vseh sredstev
podjetja ali delnic za celotni preostali družbeni kapital
podjetja, bi bilo to mogoče hitro doseči ob sporazumu z upravičenci po Zakonu o denacionalizaciji. V teh primerih bi
kazalo uporabiti inštitut poravnave po 79. členu Zakona
o denacionalizaciji. Ta predvideva, da se zavezanec in upravičenec lahko sporazumeta o zadevi, če tak sporazum ne
nasprotuje prisilnim odločbam zakona, kar ugotovi pristojni
organ z odločbo. Ker je v takih primerih postopek ugotavljanja skladnosti z zakonom znatno preprostejši kot reševanje
sporov v denacionalizacijskem postopku, je pričakovati
hitrejše reševanje odprtih zadev. Gre torej za dodatno spodbudo sporazumevanju.
Drug problem, ki je povezan z denacionalizacijo in ima
pomembne implikacije na postopke lastninjenja, je odškodnina za denacionalizirano premoženje.
Kot izhaja iz poročil Slovenskega odškodninskega sklada,
ima ta sklad trenutno še omejene finančne možnosti za izplačevanje odškodnin, to je obrokov po obveznicah, ki bi jih
moral izdajati.
Vlada bo v okviru zakonskih predlogov, ki jih bo predložila
Državnemu zboru poskušala Slovenskemu odškodninskemu
skladu zagotoviti dodatne vire. To se nanaša zlasti na lastninjenje družbenega kapitala, ki ni predmet Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. Pri tem gre za zavarovalnice,
igralnice in druge ustanove, ki imajo sedaj družbeni kapital in
ki naj v prihodnje ne bi ostale v celoti v lasti države ali lokalnih
skupnosti.
Iz poročil, ki jih dobiva Vlada od Slovenskega odškodninskega sklada in iz drugih virov je razvidno, da potekajo
postopki v zadevah, kjer upravičenci zahtevajo odškodnino,
počasi. To dejstvo za zdaj nima materialnih posledic, ker bo
Sklad začel izdajati obveznice v smislu veljavnega zakona
šele junija 1994.
Vlada bo pripravila ukrepe, ki bodo pospešili poravnave med
Slovenskim odškodninskim skladom kot zavezancem in upravičenci o hitrejšem reševanju zahtevkov za odškodnine
v obliki lastniških certifikatov, kar nikakor ne bo šlo na račun
korektne presoje upravičenosti zahtevkov. Tako bi dodatno
povezali lastninjenje in denacionalizacijo ter oba procesa
pospešili. Taka rešitev denacionalizacijskih zahtev bi imela
tudi ugodne narodnogospodarske posledice, saj bi zmanjšala
pritisk na likvidna sredstva Odškodninskega sklada in prispevala k poravnavi zahtev z nadomestnim premoženjem, to je
v delnicah podjetij, ki so v postopku lastninskega preoblikovanja.
S spremembo Uredbe o pripravi programa lastninskega preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij je potrebno za soglasje Agencije k programu lastninjenja predložiti dokazilo o pravnomočnosti

začasne odredbe za zavarovanje zahtevkov za denacionaliz^ noj
cijo, kar je za konsistentno izvajanje programov lastninjenja «je
nujno, vendar pa lahko to dejstvo zaradi čakanja na pravni eob
močnost odredbe, v primeru pritožbe, tudi upočasni izvajanj fa.
>res
zakona.
Uri
Zato bodo organi, ki odločajo o pritožbah zoper izdjjj Pc
začasne odredbe v postopkih zavarovanja pravic denacion
«ni
zacijskih upravičencev, hitreje reševali navedene za1o® '
s čimer se bo omogočalo lastninjenje podjetij v delu druz
bii
nega kapitala, ki ni zajet z začasno odredbo.
Druga pomembnejša ovira za hiter in učinkovit postopa ^
lastninskega preoblikovanja podjetij so revizijski postop*

V skladu z določilom 4. odstavka 49. člena Zakona o la^Stvir
skem preoblikovanju podjetij podjetje ne more Pr .^i
soglasja Agencije k programu lastninskega preoblikojjVj, %
oziroma soglasja Agencije za vpis lastninskega preobliK !ba
nja v sodni register, dokler ni zaključen revizijski postop inv,
Po podatkih, ki jih je posredoval SDK Republike Slovenji®^
so prikazani v poglavju 10.1 tega poročila, je SDK RePu5.
Slovenije v obdobju od začetka izvajanja ZLPP-ja do i -^
1993 začel revidiranje lastninskega preoblikovanja "
podjetjih, kar predstavlja le 26% podjetij, v katerih oSbo ,
opravil revizije. Primerjava podatkov o zaključenih P '?eVj|
revizije pa kaže bistveno nižji odstotek, saj predstavljaš'^
zaključenih postopkov le 11% vseh revizijskih postop*0 '
jih bo SDK opravil na podlagi pooblastil iz ZLPP-ja.
Če upoštevamo še časovno komponento (izvedbav0 c
navedenega števila revizijskih postopkov je trajala _ . v,
sedem mesecev) ter dejstvo, da bo revizija zajela skoral
večje slovenske gospodarske sisteme, lahko ugotovils v
bodo revizijski postopki pomembno vplivali na potek ia
skega preoblikovanja podjetij.

Vlada je večino svojega dela na navedenem
v obdobju, za katerega se nanaša to poročilo,
v postavitev zakonskih okvirov, ki bodo omogočili kakov j K
izvedbo postopkov revizije oziroma pravilno izkazO f
družbenega kapitala v otvoritvenih bilancah podjetij, .j
bodo lastninsko preoblikovala, pri čemer je upoštevala* .
predlogov, ki jih je posredoval SDK Republike Slove" I
podlagi ugotovitev iz opravljenih revizijskih pregledov.
^o
J
Prioritetne naloge SDK-ja Republike Slovenije pa bi 50 ie
v prihodnje biti, po mnenju Vlade, usmerjene na posper . ^]'jitve
kakovostno izvajanje revizijskih postopkov, s čime ®
k
omogočeno tudi hitrejše izvajanje lastninskega preobHipi
nja. Vlada je SDK-ju Republike Slovenije pripravljena Pf> r taki
vso sistemsko in informacijsko podporo za uresnic® S
%
navedenih nalog.
nsK

S'i'10 c
Decentraliziran in razmeroma zapleten koncept last"1iovPVo
preoblikovanja podjetij, ob sočasnem odvijanju proces ^
strukturiranja podjetij in sanacije bank, zahteva spm2S>!'
poenoteno reševanje onem v zvezi s posameznim, -r ^
nimi in zapletenejšimi primeri lastninskega preobH*L „n
podjetij, in sicer tako s tistimi, ki se lastninijo po
o lastninskem preoblikovanju podjetij, kot s tistimi. ^
v lasti Sklada RS-a za razvoj, kakor tudi s tistimi, ki s1e „i
lastninila po drugih zakonih (Zakon o gospodarskih
službah, Zakon o igrah na srečo, Zakon o zavarovalnica
Vse to zahteva in bo zahtevalo stalno koordinirano
pristojnih inštitucij za izvajanje Zakona o lastninskem P ,fit(
kovanju podjetij, še zlasti Agencije RS-a za prestruktu
imske odnose M?3 $
in privatizacijo ter Ministrstva za ekonomske
kot tudi Ministrstva za gospodarske dejavnosti Sklad
za razvoj in Ministrstva za finance.
Vlada si bo še naprej prizadevala za kontinuirano koo< ^
nje in transparentno delovanje vseh pristojnih institucija p.
odgovorne za pripravo in izvedbo lastninjenja, pri
o poteku, problemih in dilemah v zvezi z izvajanjem t3 j8
sproti obveščala komisijo Državnega zbora za spremil
nadzor lastninskega preoblikovanja družbene lastnin®'
X
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poro>

s eženi
Kuir" -nseP°bo
P
proces lastninskega preoblikovanja
eohrt0Vian e dr v Sloveniji začel letos, in s tem povezano
f ra»H evi delnužt>enih
podjetij v delniške družbe in izdaja
ires9I,Ii'''I nudbi
'c' bilivP°I le
9 IUI
ostalega
lahko IfcJV
rezultiral tudi
UVII
II povezanim
MM
fin 'h0P°,r ne delnic inI I s»J tem
izjemnimI fpad2
h
^
cene,
posledično
povečanem
povpraševa'Po ar u
X. __ i * Padcu cen ostalih »neprivatizacijskih« vredstnih
ne papirjev in posledično tudi v vplivu na obrestno mero
9atTvi
" no gospodarsko rast.

tra i!6171 in drugim negativnim nenadzorovanim vplivom
kviri iapi,ala
ona 0 lahko izognili oziroma jih omejili, smo že
j
lastninskem preoblikovanju podjetij predvin ne
•lišk'h
°
Prenosljivost
pridobljenih
j K'n certifikatov v okvirudelnic,
interne
razdelitve nain osnovi
delno
u
notranjega odkupa.
do 0
ibah
' ''' sprejetega
o investicijskih
skladih in
in" Razpravljanje
smo Zakona
predvideli,
da delnice pooblaščeji r'c'jskih družb niso prenosljive, dokler ne kotirajo na
ast'1 er smo za kotacii°teh delnic predvideli posebna
iMtvi 30 na
Agencije za vrednostne papirje. Ti dve zakonski
in*
®' oceni, skupaj z delno interno prenosljivostjo
zunanjo neprenosljivostjo delnic v okviru programa
3 oc <u a
r>o POnu
d
" P ' sicer pomembno omejujeta bodočo pret
dbo delnic in iz tega izhajajoče nagativne posle-

ladoJniJ Pa navedene omejitve še vedno ne omogočajo
" in n' mer' Postopnega, transparentnega, nadzorovačimb0
ide?redVSem
'i neškodljivega prehoda velikega
V romet Da bi t0
dosegli, je v okviru vseh oblik
; Plač ne a P
orov 9 lastninjenja potrebno zagotoviti postopnost in
prenosljivosti delnic. Problem predstavljajo
, ven velikih institucionalnih
lastnikov.
Gre za delnice
— —■—
— - ——
l<la
Poif ■ "^kodninskega sklada in delnice Kapitalskega
XivK0|ninskega in invalidskega zavarovanja, ki so takoj
°'jlobi|jve' k9' deloma tudi delnice, ki jih bodo državljani
" 1% - °kviru javne prodaje delnic za lastniške certifikate,
^enosljivost
v Zakonu o lastninskem preoblikovanju
1
Posebej opredeljena.
tv
delnic gre za delnice večjih in boljših sloven»eii^
"l:i et'i; za katere bo povprs
povpraševanje praviloma še posePri javni prodaji delnic.
, nskem
°rJS°dftfnic
"'
preoblikovanju podjetij v primeru javne
ijityQ ® 6nos
za lastniške certifikate ne predvideva posebne
britvePr 'jiv°sti delnic, vendar pa predpisani način
* " °spekta in ustanovnih aktov podjetij, ki se bodo
5» k
takoi« ■ z iavno prodajo delnic, omogoča vpliv na način,
an0 jn i®' prenosljivosti delnic. Da bi preprečili nekonicij6?®transparentno p.rodajo navedenih delnic, bodo
na
P°dla9i zakonskih pooblastil dajejo soglasja
!5Sodni*
,'astninskega preoblikovanja, ki vključuje javno
r
if 0daia
odobrile le tiste akte, ki bodo zagotavljali, da
nic navedenih
edeni podjetij, v določenem časovnem
^.^""zna
V^žna le prek organiziranega trga vrednostnih
no bo po en stran
!°i'ilo
'
'
i. obstoječim lastnikom
.ji' Pa 0Ppre9led spreminjanja lastniške strukture, po drugi
K'j; Jt)6n6 /®Prečitev špekulantskih nakupov navedenih deltudi
V "a pre*i,Pa
ustrezno
reguliranje organiziranega
trga
j®*ji
Agencije
za trg vrednostnih
papirjev.

ref'
rif irf
^

$
%
anl"

Zagotoviti je treba, da oba velika sklada, zaradi dodatnih ali
prevelikih obveznosti, ne bosta prisiljena teh delnic prodajati
naenkrat in bistveno pod nominalno vrednostjo. Medtem ko
bodo obveznosti pokojninskega sklada determinirane
z reformo pokojninskega zavarovanja, katere dinamiko in
vsebino je možno in tudi potrebno temu ustrezno prilagoditi,
so obveznosti odškodninskega sklada, ki bodo bremenile
portfelj vrednostnih papirjev, pridobljen iz naslova lastninjenja, odvisne od bodočih dospelih denacionalizacijskih obveznosti ter drugih virov financiranja, ki jih ta sklad nedvomno
ima. Poslovna politika Slovenskega odškodninskega sklada
mora zagotavljati, da bo sklad prodajal samo tiste delnice, po
katerih bo primerno efektivno povpraševanje, to pa bo možno
doseči le, če bodo viri in struktura sredstev Slovenskega
odškodninskega sklada ustrezali bodočim obveznostim. Zato
si bo Vlada prizadevala v okviru drugih zakonov, ki urejajo
področje lastninjenja oziroma uporabo kupnine iz tega
naslova, zagotoviti dodatne vire sredstev za ta sklad.
Poleg neposrednega vpliva na postopnost prenosljivosti delnic je potrebno zagotoviti tudi posreden vpliv na prenosljivost
delnic, predvsem špekulantsko, z ustrezno davčno politiko
- prek prometnega davka in dohodnine, kar bi bilo možno na
učinkovit način doseči samo z dokončno pripravo in izvedbo
projekta centralnega registra vrednostnih papirjev. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je ta projekt že v zelo
zgodnji fazi projekta izdaje lastniških certifikatov zasnovalo
tako, da zagotavlja spremljanje minimalnih podatkov, s katerimi bi lahko v nadaljevanju projekta pripravili centralni register vrednostnih papirjev.
Izvedba projekta centralnega depoja ni pomembna samo
zaradi transparentnosti procesa prenosljivosti vrednostnih
papirjev, njegovega pravočasnega in učinkovitega reguliranja
ter možnosti popolnega davčnega zajemanja, pač pa tudi
zaradi možnosti nadzora in posrednega usmerjanja nakupov
delnic s strani tujcev, ki v veljavni zakonodaji ostaja odprt in
ga je treba še pred iztekom roka v zvezi s prenosljivostjo
delnic nujno rešiti. Menimo, da je problematiko možno rešiti
že v okviru deviznega zakona ali pa v okviru Zakona o tujih
vlaganjih. Opredeliti je treba možni skupni delež naložb tujih
fizičnih in pravnih oseb brez soglasja pristojnega organa za
ekonomske odnose s tujino in Agencije za trg vrednostnih
papirjev. Gre za izjemno pomembno določilo, še zlasti v pogojih brezplačne razdelitve in velikih popustov pri notranjem
odkupu.
Kljub zapletenosti procesov lastninskega preoblikovanja
podjetij, ki izvirajo iz decentraliziranega koncepta lastninjenja
in iz tega izhajajoče nujnosti kompleksnega »predpisovanja«
teh procesov, so bili vsi potrebni predpisi in priprave na
izvajanje Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij izvedeni in pripravljeni. Lastninska preobrazba slovenskega
gospodarstva se je tako lahko intenzivno začela. Množičen in
multivarianten proces izvajanja lastninske preobrazbe
logično poraja nove probleme in dileme, ki jih je in jih bo
treba sproti sistemsko konsistentno reševati, pri čemer pa je
vseskozi potrebno zagotavljati javnost, transparentnost in
nadzor vseh postopkov v zvezi z lastninsko preobrazbo slovenskega gospodarstva. Poročilo Vlade Republike Slovenije
o izvajanju zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij je
sestavni del teh prizadevanj.
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Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Odgovorna urednica: Tanja Hrovatin-Radobul|ac - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana,
telefon (061) 12 61-222 - Tisk: DP pelo - Tisk časopisov in revij p.o., Dunajska 5, Ljubljana - Cena Izvoda 120 tolarjev (brez poštnine) - Letna naročnina kot
obračunava vsake tri mesece. - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 12 61-222 (215),
(061)12 58-173.
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