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SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o privatizaciji pravnih oseb, ki so 
družbeni kapital prenesle na Sklad republike Slovenije za razvoj  

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o privatiza- 
ciji pravnih oseb, ki so družbeni kapital 
prenesle na Sklad Republike Slovenije 
za razvoj - hitri postopek, na 24. seji, 
dne 5. 10. 1994, na podlagi 73., 173. in 
179. člena poslovnika državnega zbora 
sprejel v naslednjem besedilu 

SKLEP 

Razprava in odločanje o predlogu zako- 
na o privatizaciji pravnih oseb, ki so druž- 
beni kapital prenesle na Sklad Republike 
Slovenije za razvoj - hitri postopek se 
preloži na oktobrsko sejo državnega 
zbora. 

Državni zbor nalaga Komisiji za spremlja- 
nje in nadzor lastninskega preoblikova- 
nja družbene lastnine in Vladi Republike 
Slovenije, da na podlagi vloženih amand- 
majev pripravi na za to sejo usklajeno 
besedilo amandmajev in čistopis predlo- 
ga zakona. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o popravi krivic 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o popravi 
krivic - druga obravnava, na 24 seji, dne 
5. 10.1994, na podlagi 173. člena poslov- 
nika državnega zbora sprejel v nasled- 
njem besedilu 

SKLEP 

Razprava in odločanje o predlogu zako- 
na o popravi krivic - druga obravnava se 
preloži na oktobrsko sejo Državnega 
zbora. 

Predlagatelji zakona (dr. Franc Zagožen, 
Janez Podobnik in Alojzij Metelko) naj 
v sodelovanju z Vlado Republike Sloveni- 
je pripravijo predlog zakona o popravi 
krivic za drugo obravnavo. 

STALIŠČA IN SKLEPI 
državnega zbora ob obravnavi strategije učinkovite rabe in oskrbe Slovenije 
z energijo  

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi strategije učinkovit* rabe in 
oskrbe Slovenije z energijo na 24. seji, 
dne 3. 10. 1994, na podlagi 185. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel v na- 
slednjem besedilu 

STALIŠČA IN SKLEPE 
I. 

1. Državni zbor bo Strategijo učinkovite 
rabe in oskrbe Slovenije z energijo 
obravnaval v dveh fazah. 

2. Vlada naj besedilo resolucije za drugo 
obravnavo in dokončen sprejem predloži 
za novembrsko sejo Državnega zbora. 

II. 

1. Strategija učinkovite rabe in oskrbe 
Slovenije z energijo je primerna osnova 
za pripravo predloga za drugo obrav- 
navo. 

Strokovne osnove so sestavni del strate- 
gije učinkovite rabe in oskrbe Slovenije 
z energijo. 

2. Naziv dokumenta naj se glasi: »Reso- 
lucija o strategiji rabe in oskrbe Slovenije 
Z energijo«. 

3. Pri pripravi besedila strategije za dru- 
go obravnavo naj predlagatelj prouči In 
upošteva pripombe Sekretariata za zako- 
nodajo in pravne zadeve, kakor tudi pri- 
pombe in predloge matičnega In zainte- 
resiranih delovnih teles Državnegd zbora 
ter Državnega sveta in njegovih delovnih 
teles. Prav tako naj predlagatelj prouči in 
smiselno upošteva pripombe in predloge 
iz javne predstavitve mnenj, zlasti: 

- potrebno je opredeliti postopke, po 
katerih se bodo sprejemale odločitve 
o posameznih energetskih investicijah; 
- nujna je zakonska ureditev vprašanja 
zalog; 
- večji poudarek je treba dati deregula- 
ciji in večji decentralizaciji na področju 
energetike; 
- večji poudarek je treba nameniti raz- 
delavi mehanizmov za dosego večjih 
sprememb - strategija bi morala ponudi- 
ti mehanizme, s katerimi bi se dolgoroč- 
no dosegle spremembe v strukturi rabe 
posameznih energentov; 
- proučiti možnost in posledice eventu- 
alnega zaprtja elektrolize B v Kidričevem; 
- večji poudarek dati obnovljivim virom, 
še posebej geotermalnl energiji - preko 
vlaganja v raziskave in s konkretnimi 
spodbudami; 
- več podpore nameniti financiranju ra- 

ziskav in polzkusnemu Izkoriščanju, zla* 
sti obnovljivih virov; 
- čimprej naj se prouči vprašanje kon- 
cesij za Izgradnjo hidroelektrarn na 
spodnji Savi; 
- treba je bolje izkoristiti izkušnje I" 
znanje ter mednarodne reference na po- 
dročju projektlve, gradbeništva in izdela- 
ve opreme za hidroelektrarne; 
- proučiti je treba oceno možnosti ni- 
čelne rasti rabe energije, vključno z od- 
pravo ekoloških problemov; 
- večji poudarek nameniti izkoriščanj" 
domačega znanja; 
- proučiti Je treba ter smiselno uporabiti 
spoznanja s področij organizacijsko* 
pravnih In lastniških vidikov energetska* 
ga gospodarstva; 
- proučiti posledice ponovne rasti bruto 
domačega proizvoda In s to rastjo pove* 
čanih potreb po energiji; 
- več pozornosti nameniti odnosorn 
med viri energije in sredstvi za uporabo 
posameznih virov; 
- proučiti predlog za uvedbo davka *8 

vse energente v višini 1%, ki bi ga nama* 
nlli pospeševanju učinkovite rabe enef 
glje; 
- pripraviti je potrebno ustrezne meha* 
nizme (subvencioniranje iz proračuna, 
zmanjšanje davkov, itd.), s katerimi "0 
plin kot ekološko ugoden energent c«' 
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"o izenačen z ostalimi energenti gle- 
sorazmerne cene v Evropski uniji; 
Proučiti škodljive naravovarstvene 
"ke gradnje malih vodnih elektrarn 
Mnjih ohranjenih slovenskih dolinah 
omejiti sofinanciranje vseh gradenj 
'to elektrarn, ki ogrožajo naravne in 
"i vodne biotope. 

^žavni zbor ugotavlja, da je energet- 
strategija del globalne razvojne stra- 

'ie Slovenije. Glede na dejstvo, da je 
balna razvojna strategija v nastajanju, 
Potrebno čimbolj uskladiti oba doku- 
nta. 

■*riavni zbor podpira temeljno dolgo- 
10 usmeritev strategije, ki postavlja 
sPredje povečanje energetske učinko- 
'sti, predvsem z ustvarjanjem večjega 
^ ter ob varni oskrbi z energijo in 
tasno maksimalni skrbi za okolje in 
«tor. 

Wni zbor podpira usmeritev, ki bo 
l°tovila energetske storitve ob čim 
['h podjetniških in narodnogospodar- 
^ stroških, ki pa bodo pokrivali vse 
^ke in primeren dobiček, da bo lahko 

privatizacija tudi na področju 
lr9etike. 
''Javni zbor podpira takšno usmeritev 
^oju energetike, ki bo zagotovila 
I' delež obnovljivih virov energije ter 
11 stopnjo samooskrbe v energetiki, 
"i bo povečan delež hidroenergije, 
Oljskega plina (eventualna odločitev 
financiranju plinskega terminala na 
") in drugih obnovljivih virov energije, 
"ovečanju deleža uporabe zemeljske- 
®'ir>a se bo zagotovilo širjenje možno- 
uPorabe plina glede na možnosti v vse 
'i®. Predvideti je potrebno tudi druge 
'losti skladiščenja plina (Lendava). 

Soluciji je treba predvideti ukrepe za 
!sWe in spodbujanje večje uporabe 
:°vljivih virov energije, zlasti geoter- 
J1® energije, sončne energije, bioma- 

jHument je nekonsistenten pri proiz- 
iji in porabi premoga glede predvide- 

l89ibanja potrebne proizvodnje elek- 

trične energije. Potrebe Slovenije zahte- 
vajo zmanjšanje pasovnega vira v korist 
fleksibilnega dela. Potrebe so take, da je 
treba odslužene pasovne objekte nado- 
mestiti z vršnimi, t. j. fleksibilnimi objekti. 

8. V resoluciji je potrebno zagotoviti večji 
poudarek izkoriščanju neizkoriščenih 
možnosti Slovenije pri hidropotencialu, 
možnosti za akumulacijske hidroelek- 
trarne ob maksimalnem upoštevanju var- 
stva okolja in prostora ter celovitega po- 
vezovanja rešitev s kmetijstvom, turiz- 
mom, vodnim gospodarstvom, zaščito 
pred naravnimi nesrečami itd.. 

V zvezi z gradnjo hidroelektrarn na spod- 
nji Savi je potrebno čimprej proučiti 
vprašanje koncesij in sprejeti ustrezne 
odločitve. 

9. V resoluciji je treba še jasneje oprede- 
liti usmeritve za področje premogovni- 
štva, vključno z nujno ekološko in pro- 
storsko sanacijo ter programom zapira- 
nja posameznih premogovnikov tako, da 
bodo organizacijsko ločene jame, ki bo- 
do nadaljevale proizvodnjo, od jam, ki so 
v postopku zapiranja. 

Vlada naj v te namene čimprej pripravi 
potrebno zakonodajo. Z njo je treba za- 
gotoviti stabilne vire sredstev ne le za 
zapiranje rudnikov, temveč tudi program 
in sredstva za reševanje presežnih delav- 
cev, za ustanavljanje novih - nadomest- 
nih delovnih mest ter za trajno odpravlja- 
nje posledic rudarjenja na teh območjih. 

Čimprej je potrebno sprejeti tudi odloči- 
tve o nadaljnji sanaciji TE Šoštanj in uso- 
di TE Trbovlje. 

Državni zbor podpira usmeritev, da se 
domači premog z visoko vsebnostjo žve-. 
pla in pepela usmeri v termoenergetske 
objekte z ustreznimi čistilnimi napravami 
za odžvepljevanje in odpraševanje, za ši- 
roko uporabo v individualnih kuriščih in 
komunalno rabo v naseljih pa naj se kori- 
sti izključno kakovostne, ekološko spre- 
jemljive uvožene premoge. 

10. V zvezi z obratovanjem in zapiranjem 

NE Krško je potrebno čimprej pripraviti 
program varnega obratovanja, nujne ob- 
nove (uparjalniki) in program razgradnje 
NEK. 

11. Nacionalna strategija naj se ne zgle- 
duje po tujih cenah, cenovna politika mo- 
ra zagotoviti polno stroškovno ceno. Za 
izvajanje nacionalne politike naj vlada 
ustanovi neodvisni in regulatorni organ. 

12. Glede spodbujanja smotrnejše rabe 
energije Državni zbor meni, da mora biti 
sistem cen in oskrbe z energijo oblikovan 
tako, da bo podjetja silil v samodejno 
prilagajanje, ne da bi bila za to deležna 
posebnih spodbud. Preko ustrezno orga- 
nizirane energetske svetovalne mreže pa 
naj bi bilo mogoče doseči večje prihran- 
ke energije. 
Energetsko svetovanje naj se zaradi več- 
je konkurenčnosti in učinkovitosti izvaja 
preko javnih razpisov. 

13. Predlagatelj naj predvidi sredstva, or- 
ganizacijo in ukrepe za učinkovito izvaja- 
nje usmeritev strategije. 

14. Vlada naj do druge obravnave predlo- 
ži program zakonodajne aktivnosti na 
področju energetike ter razčisti vsebino 
in dinamiko priprave nacionalnega pro- 
grama za izvajanje resolucije o strategiji 
rabe in oskrbe Slovenije z energijo. 

III. 

1. Vlada naj v zakonskih oz. drugih aktih 
jasneje opredeli usmeritve na področju 
mednarodnih odnosov in povezav na po- 
dročju energetike, glede odpiranja ener- 
getskega trga in glede dostopa tujega 
kapitala na področju energetike. Prav ta- 
ko je potrebno opredeliti usmeritve in 
kriterije prestrukturiranja v energetiki ter 
pospešiti proces lastninske preobrazbe 
na tem področju. 

2. Vlada naj Državnemu zboru čimprej, 
vendar najpozneje v novembru, predloži 
zakon o garanciji za financiranje izgrad- 
nje čistilnih naprav na bloku 5 v TE Šo- 
štanj. 
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Projekt sanacije slovenskega gospodarstva v letih 1994 in 1995 

- EPA 884 

Vlada Republike Slovenije je na 107. seji dne 13. oktobra 
obravnavala: 

- PROJEKT SANACIJE SLOVENSKEGA GOSPODAR- 
STVA V LETIH 1994 in 1995, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da 
hkrati s projektom sanacije slovenskega gospodarstva 
v letih 1994 in 1995 obravnava: 

- predlog zakona o poravnavi odloženih davkov in pri- 
spevkov - hitri postopek, 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o poravnavanju odloženih davkov in prispevkov za 
podjetja, ki so družbeni kapital prenesla na Sklad Repu- 
blike Slovenije za razvoj - hitri postopek, 
- predlog zakona o ureditvi obračunavanja in plačevanja 

določenih davkov in prispevkov v postopkih lastninskega 
preoblikovanja podjetij - hitri postopek in 
- predlog zakona o poroštvih Republike Slovenije za 
obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja 
dolgov - prva obravnava, 

ki jih je poslala v obravnavo in sprejem dne 14/10-1994. 

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 bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih detovnih teles sodelovala: 

- dr. Maks TAJNIKAR, minister za gospodarske dejav- 
nosti, 
- dr. Ivo BANIČ, državni sekretar v Ministrstvu za gospo- 
darske dejavnosti. 

POVZETEK 

l.lzgube In akumulacija v slovenskem gospodarstvu 

Gospodarsko oživljanje v letu 1993 je omogočilo, da so se 
izgube slovenskega gospodarstva v tem letu zmanjšale. 
Tako so bile realne izgube manjše za 42 %, izkazovali pa 
so jih v 7485 podjetjih oziroma 26,8 % vseh delujočih 
podjetij, ki skupaj zaposlujejo okoli 195 tisoč delavcev 
oziroma 40,6 % vseh zaposlenih. Skoraj 78 % celotnih 
izgub so ustvarila podjetja, ki so še v družbeni lasti. Izgube 
so nastajale, ker so prihodki presegali odhodke za 1.3 %. 
Pomembno je, da so zgolj odhodki financiranja presegali 
prihodke financiranja, medtem ko so bili prihodki iz redne 
poslovne dejanosti in izredni prihodki večji od ustreznih 
odhodkov. Največ izgub je nastalo v strojni in kovinsko- 
-predelovalni industriji, črni metalurgiji, proizvodnji elek- 
tričnih strojev in aparatov, proizvodnji prometnih sredstev, 
proizvodnji končnih lesnih izdelkov in proizvodnji papirja. 
V primerjavi z letom 1992 so se izgube izrazito zmanjšale 
v slovenskem elektrogospodarstvu in železarnah. 

Ob takem gibanju izgub je treba izpostaviti tudi hitro rast 
akumulacije, ki je v letu 1993 narasla za skoraj 80 %. Bila je 
najhitreje rastoči element v strukturi celotnega prihodka. 
Bruto dobiček je izkazovalo 19315 podjetij oziroma kar 69 
% vseh podjetij in je bil realno za 14 % večji kot leto pred 
tem. Največ akumulacije so ustvarile panoge v industriji in 
sicer predelava kemičnih izdelkov, proizvodnja električnih 
strojev in naprav in proizvodnja živilskih proizvodov. Več 
akumulacije je nastalo tudi v finančnih, tehničnih in 
poslovnih storitvah ter v trgovini. 

Izgube, ki so v podjetjih nastajale v letu 1993 in prej, so 
seveda zmnjševale vrednost trajnega kapitala, tako da je 
ob koncu leta 1993 kar v 3807 podjetjih bila izguba večja 
od njihovega trajnega kapitala. Podjetja postajajo vse bolj 
zadolžena, saj lastne vire nadomeščajo tuji viri. Zaloge so 
le delno pokrite z lastnimi viri. Delež pokritja zalog z last- 
nimi viri se je zmanjšal v letu 1993 od 8.4 % v letu 1992 na 
7,5 %. 

2.Državna podpora podjetniški sanaciji 

Takšno stanje v slovenskem gospodarstvu zahteva 
načrtno sanacijo izgub. Sanacija se je začela že v letih 
1991 - 1992. V večini primerov poteka zgolj na podjetniški 
ravni, v nekaterih primerih pa sanacijo izvajajo tudi 

ustrezne državne institucije oziroma država neposredno. 
Prav tako država nudi gospodarstvu določene ukrepe 
gospodarske politike, ki podjetjem olajšajo izvedbo sana- 
cijskih programov. Takšno intervencijsko vlogo države 
opravičujejo trije glavni razlogi: 

1. Obseg izgub, ki je nastal po gospodarski in politični 
osamosvojitvi Slovenije, izgubi jugoslovanskega in delno 
tudi vzhodno evropskega trga, je bil tako velik, da je bila 
potrebna 73 načrtna in urejena sanacija podjetij, ki jo je 
lahko izvajala zgolj država. 

2.Izgube v podjetjih so nastajale le v manjši meri zaradi 
problemov upravljanja in vodenja ter normalnega pre- 
strukturiranja tržnega povpraševanja. V večji meri so bile 
posledice gospodarskega in političnega osamosvajanja 
Republike Slovenije, zaradi katerih so podjetja potrebo- 
vala določeno prehodno obdobje za prestrukturiranje in 
prilagoditev svojih proizvodnih programov in ponudbe. 

3. V številnih primerih se je izkazalo, da so stroški sanacije 
teh podjetij, če jih opazujemo z vidika družbe oziroma 
davkoplačevalca, manjši kot stroški zapiranja podjetij in 
ustvarjanja novih delovnih mest in novih proizvodenj. 

3.Štlrt lastninske skupine podjetij v sanaciji 

Z vidika državnih institucij, ki pomagajo pri sanaciji slo- 
venskega gospodarstva lahko podjetja razporedimo v štiri 
skupine. Prvo skupino sestavljajo podjetja, ki so v lasti 
Republike Slovenije in država neposredno preko ustreznih 
resornih ministrstev izvaja sanacijski program. V drugo 
skupino spadajo podjetja, ki so v lasti Sklada Republike 
Slovenije za razvoj. V tretjo skupino spadajo podjetja, ki so 
na različen način v upravljanju Agencije za sanacijo bank 
in hranilnic, in v četrto skupino spadajo podjetja, ki izva- 
jajo sanacijo zgolj na podjetniški ravni, pri tem pa uporab- 
ljajo ukrepe, ki jih nudi gospodarska politika v podporo 
sanaciji podjetniškega sektorja. 

3.1.Podjetja v državni lasti 

Izgube v podjetjih v državni lasti so se v letu 1993 zmanj- 
šale za 59 % in sicer v največji meri po zaslugi zmanjšanja 
izgub v elektrogospodarstvu. Kritična mesta, kjer se pojav- 
ljajo izgube, pa so v Slovenskih železarnah, Slovenskih 
železnicah in v elektroenergetskih podjetjih. 
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11J.8lovenske železarn« 

Izgube v Slovenskih železarnah so se v letu 1993 zmanj- 
kale za 44 %. Zmanjšane Izgube so posledica treh temelj- 
nih ukrepov: 

1. Kunjunktura na svetovnih trgih je omogočila Sloven- 
skim železarnam bistveno povečati izrabo proizvodnih 
zmogljivosti. Zakon o jamstvu Republike Slovenije za 
obratna sredstva v višini 72 mio DEM pa je omogočil 
najemanje ustreznih kreditov za financiranje nove proiz- 
vodnje. 

2. Slovenske železarne so se programsko prestrukturirale 
v smeri donosnejših programov. 

3. Slovenske železarne so radikalno zmanjšale število 
zaposlenih. Trenutno je zaposlenih 9825 delavcev, v letu 
1994 pa 73 se bo število zaposlenih znižalo še za okoli 
2500 delavcev. 

Nadaljnja sanacija Slovenskih železarn v veliki meri temelji 
na spoznanju, da so izgube v letu 1993 in prej zmanjševale 
premoženje In delež trajnega kapitala v Slovenskih žele- 
zarnah, povečevale pa delež obveznosti Slovenskih žele- 
zarn. Vse večja relativna zadolženost Slovenskih železarn 
ob hkrati povečanem povpraševanju tako nujno zahteva 
ustrezno dokapitalizacijo Slovenskih železarn za obratna 
Sredstva. Taka dokapitallzaclja bo Izvedena z dodatnimi 33 
No DEM trajnih obratnih sredstev, ki jih bo zagotovila 
država, s konverzijo neporavnanih obveznosti iz davkov in 
Prispevkov, do ELES-a, Slovenskih železnic in države 
v kapitalski delež ter s postopno konverzijo dolga Sloven- 
skih železarn do države, ki je nastal na podlagi obveznic 
Republike Slovenije v višini 248 mio DEM z garancijo 
države, v trajni kapital. Z ustreznimi investicijskimi vlaganji 
države kot lastnika - v letih 1994 In 1995 v višini 28 mio 
OEM - je potrebno tehnološko posodobiti železarne in jih 
Približati po konkurenčnosti evropskim železarnam. Ob 
tem je potrebno ukiniti družbe, ki niso sposobne poslovati 
'amostojno in pozitivno, ter Slovenske železarne pripraviti 
Za ustrezno obliko privatizacije. 
j?1.2.Slov«nsk« železnic« 

V Slovenskih železnicah teče triletni program prestrukturi- 
ra železnic, ki se Je začel v letu 1993. Z izvajanjem 
Programa so se Izgube radikalno zmanjšale na 12,4 mio 
DEM ob koncu leta 1993. Ob zmanjšanju števila zaposle- 
nih In stroškov poslovanja Slovenskih železnic naj bi se 
Povečalo število prepeljanih potnikov v potniškem pro- 
metu za 1,9 %, pa tudi prevoz tovora naj bi se povečal za 
'.2 %. izguba pri prevozih potnikov naj bi se pokrivala 
s profiti, ustvarjenimi v prevozu tovora. 

Ob tem postaja dejavnost železniške Infrastrukture vse 
Polj predmet neposrednega vzdrževanja države, saj mora 
država pokrivati stroške tekočega in Investicijskega vzdr- 
ževanja pa tudi upravne stroške infrastrukture v višini 5,5 
nilrd SIT, zagotoviti sredstva za servisiranje kreditov 
* višini 2,9 mlrd SIT in razvojna sredstva v višini 1,9 mlrd 
SIT. Prav tako država zagotavlja ustrezna sredstva, 
Potrebna za soudeležbo pri črpanju kreditov EBRD in EIB, 
ter sredstva za pokrivanje stroškov zmanjševanja števila 
Zaposlenih. 

?J.3.Elektroenerfletakl sektor 

V elektroenergetskem sektorju so znašale izgube v letu 
]093 3,5 mlrd SIT In so bile le 8,4 % doseženih Izgub v letu 
'892. Izgube so se zmanjšala delno zaradi povečane cene 
*l«ktrlčne energije, v večji meri pa zaradi sklepa vlade, da 
podjetja elektrogospodarstva odpišejo medsebojne terja- 
le, ki so 73 nastale na. osnovi nerealiziranih medsebojnih 
Kupoprodajnih odnosov v letu 1992. V vseh podjetjih elek- 
"Ogospodarstva so bili v letu 1994 določeni deleži lastnine 
države, ob tem pa se pripravljajo ustrezni privatizacijski 
Programi, ki na) bi bili izpeljani v nekaterih podjetjih proiz- 
vodnje in distribucije električne energije. 

3.1.4.Nafta Lendava 

V letu 1994 so bili ustvarjeni tudi pogoji za uspešno sana- 
cijo podjetja Nafta Lendava, ki je imela v letu 1993 1,27 
mlrd. SIT Izgube. Metoda sanacije je temeljila na dokapita- 
lizaciji podjetja Nafta Lendava s strani podjetja Petrol 
Trgovina in sicer na načina, da je podjetje Petrol Trgovina 
postala najmanj 51 % lastnik trajnega kapitala v podjetju 
Nafta Lendava ter prevzelo upravljanje tega podjetja. 

3.2.Podl«t)a v lasti Sklad« RS za razvoj 

V last Sklada RS za razvoj je bilo leta 1992 prenešeno 98 
podjetij, izgube v teh podjetjih so bile ob koncu leta 1992 
670 mio DEM in so se zmanjšale v letu 1993 na 150 mio 
DEM. Do konca leta 1993 je Sklad bil lastnik še 63 podjetij, 
od katerih jih je polovica izboljšala poslovanje, 21 jih je 
poslovalo približno enako uspešno kot leto pred tem, 12 
pa jih jp poslovalo manj uspešno. V 2/3 podjetij je Sklad 
zamenjal vodstvene ekipe. V svoja podjetja pa je plasiral 
nove kredite in jamstva v skupni vrednosti 16 mlrd. SIT 
Prestrukturiranje podjetij v lasti Sklada RS za razvoj je 
povečalo število brezposelnih delavcev v Sloveniji za 14 
tisoč, v tem trenutku pa je v podjetjih v lasti Sklada RS za 
razvoj zaposlenih še 15997 delavcev. 
Temeljna metoda prestrukturiranja podjetij, ki jo je izvajal 
Sklad RS za razvoj, je bila finančno prestrukturiranje in 
reorganizacija podjetij ter priprava podjetij za privatiza- 
cijo. V številnih primerih se je pokazalo, da to ni dovolj, In 
zato je Sklad svoje delo razširil na proizvodno, kadrovsko, 
tržno in tehnološko prestrukturiranje podjetij. V teh prime- 
rih so se tudi privatizacije podjetij odmaknile na kasnejši 
čas, Sklad pa je moral postati aktiven lastnik in financer 
podjetij. To pomeni, da ni zgolj poizkušal z upniki repro- 
gramirati obveznosti, oziroma jih spremeniti v lastninske 
deleže, pač pa je moral zagotoviti tudi ustrezna finančna 
sredstva in jamstveni potencijal. Zato se je Sklad moral 
tudi zadolževati in v določeni meri dokapitalizirati s pre- 
moženjem države. 

Enako metodo sanacije bo Sklad uporabljal tudi naprej. 
V Skladu ocenjujejo, da je glavnina prestrukturiranja že 
opravljena. Tako naj bi v letu 1994 izgubilo delo še dodat- 
nih 5000 delavcev, nastale pa naj bi tudi izgube v gotovin- 
skem toku v višini 5,8 mldr SIT. Za pokrivanje teh izgub bo 
potrebno Sklad posebej usposobiti bodisi s sredstvi prora- 
čuna ali na neki drugI način, ki bo povezan z lastno 
dejavnostjo Sklada. 

3.3. Podj«t|«, povezan« z Agencijo z« sanacijo bank In 
hranilnic 

Temeljna naloga Agencije RS za sanacijo bank in hranilnic 
je upravljanje z javnim dolgom, ki nastaja s sanacijo slabih 
kreditov v aktivah bank v sanaciji. Upravljanje s tem dol- 
gom pomeni tudi poseganje v podjetja, v katerih Agencija 
izvaja najprej reprogramiranje obveznosti podjetja do 
bank oziroma Agencije, če je podjetje sposobno, da pre- 
živi ob normalnih stroških In načinu financiranja, potem 
pretvorbo terjatev v kapitalski delež, če s takšno operacijo 
Agencija postane večinski lastnik v podjetju, pretvorba pa 
je nujni element ohranitve perspektivnega podjetja, In 
odpis terjatev kot zadnji instrument, uporabljen v predste- 
čajnem in stečajnem postopku oziroma postopku likvida- 
cije podjetja. Agencija se pojavlja predvsem kot upnik, ki 
pa v nekaterih primerih odločilno vpliva na usodo podjetja 
in mora zatp, da bi zavarovala svoje terjatve, vplivati tudi 
na upravljanje takšnega podjetja. 

Do sedaj je Agencija izterjala 91 mio DEM slabih kreditov, 
izvedla reprogram 54 mio DEM kreditov in izpeljala kon- 
verzije v lastninske deleže v višini 193 mio DEM. Na Agen- 
cijo je bila prenošena slaba aktiva v višini 1.482 mio DEM 
bilančnih terjatev in 391 mio DEM potencialnih obvezno- 
sti. Agencija je za prevzete slabe terjatve bankam izdala 
obveznice, ki jim kvartalno plačuje obresti. Tako je v letu 
1993 izplačala bankam 73,9 mio DEM obresti, v letu 1994 
do 30. septembra pa 89,9 mio DEM. Ta zneska oredstav- 
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Ijata edini strošek sanacije bank, ki neposredno bremeni 
proračun Republike Slovenije. 

Tako sanirane banke se lahko neposredno vključujejo 
potem tudi v sanacijo realnega sektorja. Banke v sanaciji 
so v prvih petih mesecih leta 1994 plasirale 53 mlrd SIT 
sredstev v podjetja. Pri tem so manj kot 10 % teh sredstev 
namenila C, D in E komitentom. Agencija za sanacijo bank 
in hranilnic je ob koncu leta 1993 posegala v 21 podjetij, ki 
so skupno ustvarjala 12,9 mlrd SIT izgub in zaposlovala 
6358 delavcev. 

Izkušnje so pokazale, da Agencija v primerih, ko postane 
večinski upnik, ali pa celo večinski lastnik določenega 
podjetja, ni sposobna voditi politike aktivnega prestruktu- 
riranja podjetij, saj nima ustreznih pooblastil in tudi istru- 
mentov za tako politiko. Zato bo potrebno v bodoče Agen- 
cijo usposobiti, da ne bo nastopala v teh podjetji zgolj kot 
upnik, pač pa da bo omogočala ekonomsko smiselno 
prevzemanje obveznosti perspektivnih podjetij v javni dolg 
zato, da bi se ta podjetja lahko ohranila. Pri tem pa ne bi 
bilo smiselno, da bi Agencija postala namesto institucije 
sanacije bank institucija sanacije podjetij. Vlogo aktivnega 
sanatorja naj ima Agencija le v tistih podjetjih, v katerih ne 
obstaja lastnik, ki bi lahko prevzel takšno vlogo. 

To zlasti velja za tiste primere, ko Agencija za sanacijo 
bank in hranilnic posega v podjetja skupaj s Skladom RS 
za razvoj. V tem trenutku sta obe instituciji hkrati v 41 
podjetjih. Dosedanje izkušnje so pokazale, da je Agencija 
v teh podjetjih delovala kot upnik Sklad pa kot lastnik in 
investitor ter da so bili interesi Agencije in Sklada 
nasprotni. Takšno stanje je odločilno zavrlo sanacijo dveh 
slovenskih podjetij in sicer Videm papir Krško in Metalna 
Maribor. Zato Vlada predlaga, da se odnosi med obema 
institucijama uredijo na ta način, da v posameznem 
podjetju igra odločilno upravljalsko vlogo zgolj ena od 
institucij. To je možno tako, da pride do (a) zamenjave 
terjatev z lastninskimi vložki v posameznih podjetjih med 
Skladom in Agencijo, (b) da se terjatev Agencije spremeni 
v finančni instrument, ki prinaša pravico do prednostnega 
poplačila iz kupnine v primeru prodaje podjetja, pravico 
do udeležbe na dobičku in posebno pravico do upravljanja 
Skladu, in (c) cesijo terjatev s Skladom na odloženo pla- 
čilo in variabilno ceno, kar pomeni da Sklad izvrši plačilo 
po prodaji svojega deleža v podjetju. Sklad lahko cedirano 
terjatev sam konventira v lastniški delež, po prodaji 
podjetja pa delež kupnine nakaže Agenciji. 

3.4. Ostala podjetja v sanaciji 

Podjetja, ki niso zajeta v eno od navedenih oblik sanacije, 
spadajo pa med 300 največjih izgubašev v Republiki Slo- 
veniji v letu 1993, so ustvarila okoli 28 % izgub in zaposlu- 
jejo okoli 40 tisoč delavcev. Izguba v teh podjetij se je 
v lanskem letu povečala za 36 %. Sanacija v teh podjetij je 
v celoti decentralizirana in odvisna od poslovodnih ekip in 
upnikov, v nekaterih primerih pa tudi od sindikatov in 
novih lastnikov. Podjetja lahko pri tem uporabljajo učinke 
ukrepbv, ki jih je vlada pripravila za podjetja v sanaciji. Če 
pa si s temi ukrepi ne morejo pomagati in zaradi kadrov- 
skih, tržnih, finančnih ali organizacijskih razlogov niso 
sposobna izpeljati sanacije, menimo, da tudi niso upravi- 
čena do državne pomoči in da ne morejo preživeti. Izjema 
od tega pravila so lahko samo tista podjetja, pri katerih 
lahko jasno ugotovimo, da so stroški sanacije države ozi- 
roma davkoplačevalcev bistveno manjši od stroškov, ki bi 
nastali z likvidacijo takega podjetja. V tem primeru je 
smiselno, da Vlada in Državni zbor sprejmeta posebne 
ukrepe namenjene zgolj tem podjetjem. Na ta način obrav- 
navamo Splošno plovbo Portorož in Papirnico Radeče. 

4. Ukrepi za podporo podjetniški sanaciji 

Država ponuja v tem trenutku številne ukrepe, ki sestav- 
ljajo državno podporo podjetjem v sanaciji. Nekatere 
ukrepe pa predlaga na novo. Glavne oblike dosedanje 
državne pomoči podjetjem v sanaciji so bile naslednje: 

1. Uporaba pravic delavcev iz zavarovanja za primer brez- 
poselnosti obsega denarna nadomestila in denarne 
pomoči, obstaja tudi financiranje presežnih delavcev 
v obliki nadomestil v odpovednem roku in odpravnin v pri- 
merih stečajev. Druga oblika pomoči za ohranjanje delov- 
nih mest pri kadrovski sanaciji podjetij so finančni viri za 
aktivne oblike zaposlovanja, kot so kapitalizacija nadome- 
stil, sofinanciranje prezaposlitve, dokup delovne dobe, 
priprave za zaposlitev, sofinanciranje pripravništva ipd. 

2. Sofinanciranje obrestne mere pri prestrukturiranju pro- 
izvodnje in ohranjanju delovnih mest. V letu 1994 je v ta 
namen namenjeno 1,764 mlrd SIT, z njimi pa subvencioni- 
ramo obrestno mero v višini 7 % točk in sicer za dolgo- 
ročne kredite za investicije v izvozne proizvodnje in za 
kratkoročne kredite za financiranje izvoza. Podjetja s to 
obliko subvencioniranja v veliki meri popravijo slabosti 
visokih obrestnih mer bančnih kreditov. V bodoče bi 
morali pripustiti k takim oblikam subvencioniranja tudi 
podjetja, ki imajo slabšo boniteto pri bankah. V tem pri- 
meru bi bila sredstva premala. 

3. Dodeljevanje državnih poroštev. Namen državnih poro- 
štev je, da v času, ko se izvaja sanacija bančnega sistema 
in ko še niso sanirana vsa podjetja, omogočimo, da tudi 
tista podjetja, ki z svojim delovanjem zaradi preteklih težav 
ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev kreditov pri bankah 
(A in B bonitetni razred), uspejo dobiti bančne kredite. 

Zato predlagamo, da bi z novim zakonom o državnih 
poroštvih omogočili pristop do državnih jamstev zlasti 
podjetjem C bonitete, ki imajo v največji meri zaprt dostop 
do bančnih kreditov. V tem primeru bi izdajanje državnih 
poroštev vezali na posamezne posle in na nove zadolžitve, 
ne pa na sanacijo zapadlih bančnih terjatev. 

Z državnimi jamstvi država izvaja tudi pritisk na višino 
obrestnih mer, saj državna jamstva zmanjšujejo stroške 
bančnega sistema. 

4. Pomoč podjetjem preko Slovenske izvozne družbe. Cilj 
SID je pospeševanje izvoza slovenskega gospodarstva in 
zniževanje stroškov financiranja izvoznega gospodarstva. 
SID nudi zavarovanje izvoza pred komercialnimi in neko- 
mercialnimi riziki, pozavarovanje rizika pri ustrezni poza- 
varovalni instituciji z zastavo zavarovalne police pri 
poslovni banki izvoznika, refinanciranje izvoznih kreditov 
poslovnih bank s strani SID-a in podobno. Takšne oblike 
spodbujanja izvoza bodo v bodoče še pomembnejše, saj 
so dovoljene tudi v okviru držav OECD in EU. Zato je zlasti 
potrebno povečati jamstveni potencial SID. 

Poleg navedenih pomoči podjetjem v sanaciji Vlada pri- 
pravlja tudi naslednje ukrepe: 

5. Reprogram kratkoročnih obveznosti s pomočjo držav- 
nega jamstva. Gre za ukrep, s katerim bi izdala država 
jamstva, ki bi omogočila reprogram kratkoročnih obvez- 
nosti do bank in drugih upnikov s pomočjo bank v dolgo- 
ročni kredit z dvoletnim moratorijem in plačilno dobo 
petih, šestih let ter limitirano obrestno mero. Država bi 
izdala jamstva banki za dolgoročni kredit, s katerim bi 
nadomestila kratkoročni kredit pri podjetju, in sicer 
v višini, odvisni od rezervacije, ki je potrebna pri posamez- 
nem komitentu glede na bonitetni razred. Zakon bi bil 
namenjen predvsem podjetjem B, C in D kategorije. Hkrati 
bi zahtevali od bank, da del svojih terjatev spremenijo 
v trajni delež, oziroma odpišejo. Podjetja v tem primeru ne 
bi mogla izplačevati profitov in plač preko kolektivne 
pogodbe, prav tako naj bi sindikat z odstopom od terjatev 
do kolektivne pogodba pristopil v trojni socialni sporazum 
za reševanje podjetja. V ta program bi vključili le tista 
podjetja, ki bi jih program likvidnostno in stroškovno raz- 
bremenil in omogočil preživetje, kar pomeni, da bi morala 
biti izguba manjša od stroškov financiranja. 

Ukrep bi bil zlasti pomemben za tista podjetja, ki imajo 
obveznosti, nastale z naslova plasmajev sredstev in pre- 
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moženja v nekdanji Jugoslaviji. Z ukrepom bi se lahko 
kratkoročni krediti, ki so jih najemali za posle v nekdanji 
Jugoslaviji, spremenili v dolgoročne kredite in na ta način 
likvidnostno in stroškovno razbremenili ta podjetja. 

6. Reprogram oziroma odpis davkov in prispevkov. Vlada 
je omogočila pravnim osebam odlog plačila davkov od 
osebnih prejemkov, davka na dobiček in prispevkov za 
zaposlovanje in sicer v letu 1992. Ker te neplačane obvez- 
nosti ne obremenjujejo tekočega proračuna, v veliki meri 
pa obremenjujejo podjetja, predlagamo odpis navedenih 
davkov in prispevkov. Podoben ukrep predlagamo Zavodu 

za pokojninsko zavarovanje in Zavodu za zdravstveno 
zavarovanje 

7. Konverzija kreditov in neplačanih obveznosti do države 
v kapitalske deleže. Vlada je v novembru 1993 dokapitalizi- 
rala Sklad RS za razvoj s svojimi terjatvami do podjetij in 
ustreznimi obrestmi. Te terjatve še vedno obremenjujejo 
podjetja. Zato predlagamo, da se spremenijo v trajni delež 
Sklada v omenjenih podjetjih. Podobno predlagamo, da 
izvršita konverzijo svojega dolga v trajni delež ELES in 
Slovenske železnice. 

POSLOVNI REZULTAT GOSPODARSTVA V LETU 1993 
poslovni rezultat slovenskega gospodarstva, kot ga kažejo 
'aključni računi, je, kot že pet let zapored, tudi v letu 1993 
jBgativen, vendar ugodnejši v primerjavi s preteklim letom. 
Pfihodki presegajo odhodke za 1,3% ali za 44.002 mio SIT. 
"6gativni poslovni izid nastaja zgolj iz finančnih razmerij, saj 
Jo podjetja dosegla iz redne poslovne dejavnosti pozitivno 
fazliko med prihodki in odhodki in pozitivno razliko med 
bednimi prihodki in izrednimi odhodki. 

prihodki odhodki 
mio SIT str.%mio SIT str.% 

+/- 
razlika 

3.380.107 100 3.424.109 100 -44.002 
Poslovni 3.056.878 90,4 3.052.964 89,2 + 3.914 
fd financ. 138.761 4,1 194.017 5,6 -55.256 
Ijedni 184.468 5,5 177.128 5,2 + 7.340 

STRIKTLRA PRHXKD 

Izkazani pozitivni premiki v poslovanju so rezultat oživitve 
gospodarske rasti v zadnjih mesecih lanskega leta, predvsem 
industrije, ki je pomembno izboljšala celoletne poslovne 
rezultate. Po celoletnih podatkih je bil namreč količinski 
obseg industrijske proizvodnje le 2,8% nižji kot leta 1992, ob 
polletju pa je bil še za 6,6% nižji od polletnega obsega v letu 
1992. Uspešnost poslovanja v letu 1993 je še bolj razvidna iz 
strukture odhodkov, bruto dobička, plač, obveznosti za javno 
porabo, akumulacije in izgub v letu 1993 primerjalno glede na 
leto poprej. 

mio SIT jan -dec 
1992 1993 

indeks struktura % 
1992 1993 

prihodki 
odhodki 
bruto dob. 
plače 
javna poraba 
akumulacija 
izguba 

2.517.119 3.380.107 134,3 100,0 100,0 
2.621.198 

47.579 
323.608 
85.397 
24.729 

151.938 

3.424.109 
71.825 
430.418 
113.862 
44.474 

115.943 

130,6 
151,0 
133,0 
133,3 
179,8 
76,3 

104,1 
1,9 

12,9 
3,4 
1,0 
6,0 

101,3 
2,1 

12,7 
3,4 
1.3 
3.4 

Vir: Poročilo SDK marec 1994 str.6 

Iz strukturnih deležev je razvidno, da se je presežek odhodkov 
nad prihodki znižal iz 104,1 na 101,3; delež doseženega bruto 
dobička v prihodkih je iz 1,9% narastel na 2,1%, delež plač se 
je v prihodkih znižal za 0,2%; obveznosti za javno porabo so 
ostale strukturno na isti ravni, akumulacija pa je narastla za 
79,8% ali v strukturi iz 1,0 na 1,3%; izgube gospodarstva pa so 
se zmanjšale za 24,7%, saj v strukturi namesto 6% sedaj 
predstavljajo le 3,4% prihodkov. 

Bruto dobiček je izkazalo 19315 podjetij, kar je 69% vseh 
podjetij (leta 1992 71%) in je realno za 14% višji kot leta 1992 
(izračunano z deflatorjem indeksa cen na drobno 132,3). 
Izgubo je v letu 1993 izkazalo 7485 podjetij ali 26,8% vseh 
delujočih podjetij (leta 1992 24,3%). Realno je izguba manjša- 
za 42% in je 2,6 krat večja od ustvarjene akumulacije, medtem 
ko je bila leta 1992 6,8 krat večja od akumulacije. 

Med vsemi kategorijami poslovnega rezultata beleži najvišjo 
if: Poročilo SDK marec 1994, str.5 

struktira CO-CCKO 

atrck 
za fnarriran6 
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stopnjo rasti akumulacija, ki je realno 36% višja kot v letu 
1992. Ustvarilo jo je 18696 podjetij. Od tega 42,2% ustvarjene 
akumulacije odpade na mala podjetja, 41,3% na velika 
podjetja in 16,5% na srednja podjetja. 

Iz razčlenitve zneska akumulacije je razvidno, da jo je skoraj 
3/4 skoncentrirane na treh področjih gospodarstva. Največ 
(28,2%) jo odpade na industrijo, kar je več kot v letu 1992 - in 
6icer na tri panoge: predelavo kemičnih izdelkov, proizvodnjo 
električnih strojev in naprav in na proizvodnjo živilskih projz- 
vodov. Drugo področje, kjer so ustvarili 24,9% akumulacije, 
so finančne, tehnične in poslovne storitve, na tretjem mestu 
se nahaja trgovina (21,3%), sledijo pa gostinstvo in turizem 
(11,1%), promet in zveze (5,4%), gradbeništvo (4,2%), obrt in 
osebne storitve (2,4%) in stanovanjsko komunalna dejavnost 
(1.4%). 

Podjetja so 3.1% akumulacije razporedila za povečanje druž- 
benega kapitala, 13,2% za povečanje vlog, 3,6% za nadome- 
stila vlagateljem in 12% za povečanje rezerv. Kar 68,1% pa je 
bilo izkazano kot nerazporejeni dobiček. 

Zaradi privatizacije, ki poteka, ustvarjena akumulacija, izka- 
zana kot nerazporejeni dobiček, ni bila v celoti namenjena 
investiranju, kar bi se po logiki financiranja gospodarske rasti 
moralo zgoditi. 

1.1. GOSPODARSKA GIBANJA V LETU 1994 

Podatki o gospodarskih gibanjih, predvsem v industriji, so 
tudi v drugem polletju spodbudni. Nadaljuje se tendenca 
izboljševanja rezultatov industrijske proizvodnje, pa tudi 
podatki statističnih anket o oskrbljenosti industrijskih podjetij 
s surovinami in reprodukcijskim materialom ter naročili za 
prodajo v tujino se ne spreminjajo na slabše. Tudi gibanja na 
drugih področjih velja oceniti za ugodna, saj se nadaljuje 
umirjena rast cen, povečuje se tudi izvoz (7,2% večji kot lani), 
za gospodarsko rast pa je obetavno tudi, da se je recesija 
v državah poglavitnih trgovinskih partnerjev v razvitem svetu 
zaustavila. 

V sedmih mesecih letošnjega leta je bil količinski obseg 
industrijske proizvodnje že za 8,1% večji kot v enakem 
obdobju lanskega leta. Iz podatkov trimesečnih drsečih sre- 
din izračunana stopnja rasti industrijske proizvodnje, ki ima 
vse mesece letos tendenco rasti, pa je v juliju dosegla zavid- 
ljivo raven 13,3%. 

Drug, za rast pomemben podatek, so plačila za naložbe. 
Celotna letošnja sedemmesečna plačila za naložbe v znesku 
53098 mio SIT so bila od plačil v enakem času lani večja za 
29,5%, od poprečnih letnih plačil pa večja za 8,1%. Oba 
podatka kažeta, da je dosežena industrijska rast začela spod- 
budno vplivati tudi na pričetek investicijskega ciklusa. Iz 
strukture naložb je razvidno, da se zelo povečuje delež gospo- 
darskih naložb, precej bolj kot negospodarskih, najbolj pa 
naraščajo naložbe v industrijo, finančne, tehnične in poslovne 
Storitve in v trgovino. 

Tretji za rast pomemben podatek je upadanje brezposlenosti. 
Trenutno je brezposelnih 122713 oseb, stopnja brezposelno- 
sti, ki je bila najvišja v decembru 1993 in je znašala 15,3%, se 
je do konca junija postopno znižala na 14,0%. 

Četrti pomembni podatek je rast cen. Razveseljivo je, da so 
bili vsi zgornji rezultati doseženi ob umirjanju rasti cen. 

Poprečni mesečni prejemki so bili letos za 17,6% večji od 
tistih v lanskem letu. Sem prištevamo plače, druge prejemke 
iz delovnih razmerij in Isocialnel prejemke. Izplačane čiste 
plače so rastle indeksno z 122,8, v gospodarstvu pa indeksno 
z 122,7, glede na primerljivo lansko obdobje In so v glavnem 
spremljale inflacijsko rast. 

Negativni in zelo zaskrbljujoč podatek pa predstavljajo deblo- 
kade žiro računov nad 5 dni v mesecu. Podatki tudi v juliju 
kažejo na poslabšanje likvidnosti slovenskega gospodarstva. 

V juliju je imelo žiro račun blokiranih več kot 5 dni 3609 | 
podjetij, v katerih je bilo zaposlenih 119761 delavcev. Ta 
podjetja so imela poprečno dnevno blokiran žiro račun za 
45.369 mio SIT. Glede na junij se je poprečni znesek blokad 
povečal za 2%, število novih podjetij z blokiranim računom pa 
za 163. Glede na obliko lastnine je pretežna večina podjetij 
z blokiranim žiro računom zasebna - kar 2799, vendar pa je 
bilo v teh podjetjih zaposlenih le 4880 delavcev ali 4,1%. 

Sistem indeksacije je v preteklosti, poleg dobrih strani, pov- 
zročil, ob visokih obrestnih merah, tudi podkapitaliziranost 
gospodarstva, ker se je bilo le-to prisiljeno vedno bolj in bolj 
zadolževati. Posledica tega je sedanji velik obseg insolvent- 
nosti, tudi v dobrih podjetjih s perspektivnim proizvodnim 
programom, kar je poslovno gledano nesprejemljivo. Združe- 
nju bank je Vlada priporočila, da postopno odpravi indeksa- 
cijo, od vseh skladov in družb, ki so pod njeno kontrolo, pa 
zahtevala, da ne smejo deponirati svojih likvidnostnih presež- 
kov pri bankah, ki ne spoštujejo ukrepov za znižanje obrest- 
nih mer v bančnem sistemu. Učinki teh ukrepov se bodo 
pokazali šele v drugi polovici leta. 

1.2. PREMOŽENJE IN NJEGOVI VIRI 

Izguba zmanjšuje vrednost trajnega kapitala in je bila konec 
lanskega leta kar pri 3807 podjetjih večja od njihovega traj- 
nega kapitala. Premoženjsko finančni položaj podjetij P® 
pokaže, da so se bolj kot stalna sredstva (materialne naložbe) 
kljub njihovi revalorizaciji povečevala obratna sredstva. 
Takšna tendenca je opazna že dalj časa. Konec lanskega leta 
je bilo 57,7% materialnih naložb že odpisanih, še zlasti pa |e 
visoka odplsanost opreme (77,3%). Bolj kot materialne oblike 
obratnih sredstev so se povečale finančne oblike, predvsem 
kratkoročne finančne naložbe in naložbe v vrednostne 
papirje. Takšnemu gibanju botruje čedalje bolj razvit finančni 
trg, ki omogoča hitrejše kroženje finančnih sredstev. V gospo- 
darstvu se pri virih premoženja nadaljujejo tendence, ki niso 
spodbudne: bolj kot lastni viri (trajni kapital) se povečujejo 
tuji viri. Stanje trajnega kapitala, zmanjšanega za nekrito 
izgubo, je bilo konec decembra lani le za 15,3% višje kot leto 
poprej, stanje tujih virov (dolgoročnih in kratkoročnih obvez- 
nosti) pa kar za 34,3% višje. Skromnemu povečanju trajnega 
kapitala je botrovala revalorizacija in manj akumulacija. Sta- 
nje tujih virov financiranja pa govori, da se še naprej povečuj« 
nelikvidnost in slabša finančna trdnost podjetij. 

Znižala se je tudi stopnja pokrivanja stalnih sredstev s trajnim 
kapitalom. Pred letom dni so podjetja pokrivala s trajnim 
kapitalom 87%, konec leta pa le še 84,1% stalnih sredstev- 
S kakovostnimi viri financiranja (dolgoročnimi rezervacijam1 

in dolgoročnimi obveznostmi) so podjetja sicer skupaj s traj- 
nim kapitalom v celoti pokrivala svoja stalna sredstva. Z njimj 
je bilo pokritih še 7,5% vseh zalog (pred letom dni pa 8,4% 
vseh zalog). 

Gospodarstvo še naprej torej pretežno obratuje brez lastnih 
trajnih obratnih sredstev in vrzel zapolnjuje s pospešenim 
kratkoročnim zadolževanjem. V letu 1993 je bilo zato 
poprečno na mesec 2458 podjetij s 149.969 zaposlenimi, ki s° 
imela blokiran žiro račun nad 5 dni. Problem je delno omiljen 
zaradi stabilizacije cen in minimalnega upadanja obrestnih 
mer. 

Če omenimo še izplačila plač, lahko ugotovimo, da so naraš- 
čala ta v gospodarstvu za 1,3 odstotne točke počasneje (33% 
rast) od rasti prihodkov in da se je delež plač v struktur' 
prihodka gospodarstva malce znižal. V dokajšnji meri je ome- 
njeno povečanje obračunanih plač odraz zmanjšanja števila 
zaposlenih, podjetja pa zmanjšanja števila zaposlenih 
navadno ne kompenzirajo in si s tem ne povečujejo konku- 
renčnih prednosti. Leta 1993 je bilo v gospodarstvu 24377 aH 
4,8% manj delavcev kot v letu prej, masa plač obračunana n« 
delavca (895.539 SIT) pa je bila za 39,8% večja kot leto prej- 
Cene življenjskih potrebščin pa so se medtem zvišale 
32,9% 
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IZGUBE V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU 

ub zmanjšanju in ugotovljenim pozitivnim premikom pa 
lube Se vedno predstavljajo velik gospodarski problem, 
jotna Ipridelana izgubal.v letu 1993 je znašala 115.943 mio 
'• Izgubo je izkazalo 7485 podjetij (26,8% vseh), podjetja 
Kgubo pa so zaposlovala 195.161 delavcev (40,6% vseh 
Poštenih). Glavnino izgube je ustvarilo 1107 podjetij v druž- 
il lasti, kar predstavlja kar 77,8% celotne izgube. Med 
lubarji je 5887 zasebnih podjetij, ki je pridelalo 8,5% vseh 
lub, 393 podjetij v mešani lasti - ki ima lociranih 12,6% 
•h izgub in 98 podjetij v zadružni lasti, ki je Ipridelalol 1,1% 

izgub. 

lanjšanje izgube je moč pojasniti z gospodarsko rastjo, 
Ječanjem produktivnosti in ekonomičnosti, prestrukturira- !|n, predvsem pa s podatki o izgubah v elektrogospodar- 
'u- V letu 1993 so ta podjetja ugotovila za 3.541 mio SIT 
IjJb. kar predstavlja le 8,4% izgube iz leta poprej. Izguba 
totrogospodarstva pomeni le 3% celotne izgube gospodar- 
'5, v letu 1992 pa je pomenila 24,8% celotne izgube gospo- 
stva. Znižanju izgube v elektrogospodarstvu sta v glavnem 
Rovala sklep Vlade, s katerim so podjetja te panoge odpi- 
a in izbrisala medsebojne terjatve, in sklep Vlade, s katerim 
'a panoga v breme lastnega kapitala zmanjšala že obraču- 
ne amortizacijo za 20,6%. Pregled po panogah pokaže, da 
bilo lociranih na področju industrije in rudarstva, kot je 

ter običajno, tudi v letu 1993, največ izgub. 1332 podjetij je 
''delalol 71.186 mio SIT izgub, kar predstavlja 61,4% 
jj'ne izgube v gospodarstvu, znesek izgube pa je bil kar za 
? nižji kot v letu 1992. Razen izgube v elektrogospodarstvu 
"nelo na zmanjšanje izgub v tem sektorju močan vpliv 
''Janje izgub v železarnah, v proizvodnji železa in jekla, saj bi|o ugotovljene izgube v tej panogi 6.811 mio SIT, ali 59% 
'ni kot v letu 1992. Na ta račun se je tudi delež izgube 
Panogi črna metalurgija (7.459 mio SIT) v celotni izgubi 
'"strije znižal od 16,5% v letu 1992 na 10,5% v letu 1993. 

črno metalurgijo sta po obsegu izgub v industrijskem 
'*'orju strojna in kovinsko predelovalna panoga, med 
'Joge s perečo izgubo pa moramo šteti še proizvodnjo 
•ktričnih strojev in aparatov, proizvodnjo prometnih sred- 
Jv. proizvodnjo končnih lesnih izdelkov, proizvodnjo in pre- 
'avo papirja ter panogo pridobivanja premoga. 

IZGUBE PODJETIJ V JAVNEM SEKTORJU 

^izgubarjev v javnem sektorju se je v letu 1992 povečalo 
Hal. zaposlenih pa se je znižalo v enem letu za 5242 ev. V tem sektorju je zaposlenih 32707 delavcev. Izguba 
"v teh podjetjih zmanjšala za 59%, prihodki na tujem trgu 

večali z indeksom 154. Med pomembnejšimi razlogi za 
C? fmanjšan'e iZ9ub 'avnih Podjetij so boljše plačevanje aiih obveznosti, odprava cenovnih neskladij, predvsem 
I trogospodarstvu, in načrtno vodena sanacija železarn in 
( <nic ter nižje obračunana amortizacija. Javna podjetja pa 

ne glede na to, dosegla slabše pokritje odhodkov pri 
"»Nanju osnovne dejavnosti kot ostala podjetja - 91 5% 
Hierjav z 94%; boljše pa je bilo pokritje finančnih odhod- 

Prihodki - 68% glede na 48%. Izredni prihodki pa so 
'.- ■o odhodke celo presegali za 2,5%, medtem ko so bili pri 
j^jk Podjetjih manjši za 14%. Pri teh podjetjih predstavlja 
lira ,4% ni'hovih Prihodkov, stanje slabih kreditov je 
toa/10 'n zna^a 'e m'° SIT. Zanemarljivo je tudi stanje j "canih obresti, stanje danih garancij pa znaša 1,4 mlrd 
^ glavnem se pri slabih kreditih pojavljata banki v sanaciji 

d.d. in LB d.d. • 
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ANJŠANJE IZGUB v SLOVENSKIH ŽELEZARNAH "•tTOŠNJE POSLOVANJE KONCERNA 

r6ri Kj?'?ročni program prestrukturiranja Slovenskih železarn 
|. ' izdelan in financiran kot študija v okviru programa 
isk Evropske skuPnosti. Program se je pričel izvajati 
iskr,0 let0 in ima za ci'i odPravo 'z9ub, finančno in organiza- l*° prestrukturiranje železarn in zaprtje ekonomsko 

c|nkovitih proizvodenj. 

Izvajanje tega programa je zelo intenzivno vplivalo na zniža- 
nje izgub. Vsi sprejeti ukrepi so pripomogli, da so se izgube 
koncernskih A družb v letu 1993 zmanjšale: 

mio DEM izguba 
1.1.93 

izguba 
31.12.93 index 

metalurgija 
livarstvo 
strojegradnja 
žična predelava 

10,037 
1,135 
2,070 
3,681 

7,961 
0,523 
1,430 
1,256 

79 
46 
69 
34 

skupno 16,923 11,170 66 

Vseh sedem podjetij z okrog 7000 zaposlenimi je izgube 
zmanjšalo, razen Jeklo Štore, ki je tudi po študiji PHARE 
najbolj brezperspektivno podjetje, saj njegova sanacija zah- 
teva velika kapitalna vlaganja. 

vrmio DEM 
12 

PRIMERJAVA VELIKOSTI IZGUBE 
NA ZAČETKU IN KONEC LETA 199.1 

 L 
stotegradnja ztcna predelava 

Pristop k sanaciji 

Zaradi večletne krize v metalurgiji družbe Slovenskih železarn 
še vedno niso sposobne poslovati samostojno brez državne 
pomoči. Denarni tokovi niso pozitivni, beležimo pa uspeh prj 
povečanju dodane vrednosti na proizvod in na področju trže- 
nja. Družbe bi bile popolnoma usposobljene za poslovanje 
v letu 1994, če bi jih oskrbeli s krediti za: 

- nabavo trajnih obratnih sredstev v višini 33 mio DEM 
- investicije v znesku 28 mio DEM. 

V ta namen je potrebno sprejeti Zakon o zagotavljanju sred- 
stev za odplačilo kreditov za trajna obratna sredstva in kredi- 
tov za izvedbo nujnih investicijskih del. Slabši poslovni rezul-* 
tat, kot bi lahko bil, opravičujemo s pomanjkanjem trajnih 
obratnih sredstev. Ker teh ni bilo na začetku leta dovolj, je 
prišlo do izpada proizvodnje. 

V drugem četrtletju pa se je situacija močno popravila. Za vse 
tri metalurške družbe je značilna prezasedenost razpoložljivih 
kapacitet za proizvodnjo jekla in močan pomik k proizvodnji 
kvalitetnejših izdelkov v višjih cenovnih razredih. Vse tri 
družbe so imele težave z neenakomerno oskrbo z jeklenim 
odpadkom. Produktivnost jeklarn se je po tonah na zaposle- 
nega v primerjavi z 1993 zelo povečala. V Acroniju za 47,8%, 
v Metalu za 19,7% in v Štorah za 11,7%. Enake ugotovitve kot 
za jeklarne veljajo tudi za valjarne. 

Študija PHARE predvideva nujne investicije v metalurških 
družbah. Z njimi bi dvignili produktivnost in kvaliteto izdelkov, 
odpravili ozka grla v proizvodnih verigah, znižali stroške in 
zadostili ekologiji. Prednostne investicije so sledeče: 
- Acroni: ponovčna peč in rekonstrukcija valjarne: 
- Metal: optimirano litje in kontrolna linija v valjarni 
- Jeklo: Zamenjava transformatorja elektropeči, ponovčna 
peč v jeklarni. 
- Valji Štore: centrifugalno vlivanje valjev. Vse te investicije 
veljajo skupno 28 mio DEM. 

Za Jeklo Štore je potrebno upoštevati, da je končna izvršitev 
investicije odvisna od celotne problematike razrešitve te 
družbe, katere status je tudi po ugotovitvah študije PHARE 
rizičen. Družbo je potrebno razbremeniti obveznosti, ji poi- 
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skati partnerja, ki bi jo prevzel in jo izločiti iz sistema Sloven- 
skih železarn. 

Ugodnim rezultatom metalurgije lahko dodamo rezultate 
livarstva, kjer so'v letošnjem polletju povečali količinsko pro- 
dajo za 25,9%, vrednostno pa realno za 31,8%, zasedenost 
kapacitet z naročili pa je znašala 95%. 

Strojegradnja, ki jo sestavlja 6 družb, je realno v poprečju 
izboljšala vrednost prodaje za 9,6%. Pri izboljšanih rezultatih 
prednjačijo ITRO Štore, Armature Muta, Stroji Ravne in Noži 
Ravne. Slabše rezultate pa dosegata STO Ravne in Seico 
Jesenice. 

V žični predelavi je zaradi ukinitve proizvodnje žice zmanj- 
šana prodaja Fiprom Jesenice, v ostalih družbah pa je realno 
višja od dosežene v prvem polletju 1993. Tudi povpraševanje 
po izdelkih Žične Celje narašča, zato napovedujemo še 
nadaljnjo rast proizvodnje in prodaje v drugi polovici leta. 

V prvem polletju so nadaljevali tudi kadrovsko prestrukturira- 
nje in skupno število zaposlenih znižali za 9,5% ali za 1032 
delavcev. V skupini C podjetij so izločali dejavnosti in preu- 
smerili 790 zaposlenih v privatni sektor. Večina jih ima 
v najemu osnovna sredstva. Drugi del znižanja 347 delavcev 
pa je rezultat sanacije v skupini B podjetij. 

Še vedno uspevajo zagotavljati takšne oblike razreševanja, da 
nad 50% delavcev razrešijo na aktiven način, 430 delavcev pa 
je prešlo na Zavod za zaposlovanje. Trenutno je v koncernu 
zaposlenih še 9825 delavcev. Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve bo skupaj letos za železarne zagotovilo 1.650 
mio SIT za odpravnine in nadomestila 2500-2750 presežnih 
delavcev po predloženih programih, ki so zasnovani tako, da 
bodo v čim večji meri omogočili odpiranje novih delovnih 
mest. 

Doseženi prodajni rezultati dokazujejo, da Slovenske žele- 
zarne imajo programske, proizvodne in tržne možnosti, da še 
izboljšajo rezultate. Povečana proizvodnja in še vedno negati- 
ven denarni tok povzročata potrebo po dodatnih finančnih 
sredstvih. V letu 1993 so družbe izkazale 63,8 mio DEM 
negativnega denarnega toka. Sprejeti zakon o jamstvu RS 
v višini 72 mio DEM je omogočil posameznim družbam, ko so 
najele 66,1 mio DEM kreditov, ne le tekoče poslovanje, ampak 
tudi pokrivanje negativnega denarnega toka in s tem preprečil - 
zaustavitev obratovanja posameznih družb. 

Predlog za sprejem zakona o zagotavljanju sredstev za odpla- 
čilo kreditov za trajna obratna sredstva in kreditov za izvedbo 
nujnih investicijskih del v Slovenskih železarnah (33 mio DEM 
za trajna obratna sredstva in 28 mio DEM za investicije) je že 
v parlamentarni proceduri. Sprejetje tega zakona je predpo- 
goj za nadaljnje uresničevanje zastavljenih ciljev in s tem 
sanacije Slovenskih železarn. 

Za obveznosti Slovenskih železarn iz naslova neplačanih dav- 
kov in prispevkov in drugih dajatev do države se po sklepu 
Vlade izvrši konverzija v kapitalske vložke države v višini 2.650 
mio SIT. Tako pridobljen lastninski delež države bo potrebno 
skladno s temeljnimi usmeritvami privatizacije državne last- 
nine kasneje odprodati. 

Neporavnane obveznosti železarn do ELES-a v znesku 2.455 
mio SIT in do Slovenskih železnic v znesku 245,8 mio SIT se 
spremenijo v trajni kapitalski delež ELES-a in železnic v SŽ, 
na objektih, ki se določijo sporazumno. 

Slovenske železarne so v skladu z Zakonom o jamstvu RS za 
obveznice R Slovenije izdale za 248.723.680 DEM obveznic 
z garancijo države. Država bo plačevala obresti prvih pet let 
od dneva izdaje. S temi obveznicami so bile poravnane 
pogodbene obveznosti do bank iz naslova kreditnih razmerij, 
ki so nastala do konca leta 1992, kar vključuje plačilo vseh 
anuitet za tolarske kredite in zapadlih anuitet do 31.12.1992 za 
devizne kredite. Predlagamo, da država del teh obveznic 
spremeni v javni dolg. 

Dogovorjeno je tudi, da Upravni odbor Slovenskih železarn 
sproži postopek za reorganizacijo koncerna v delniško 
družbo. Jeklarska proizvodnja bo sestavljena iz dveh odvisnin 
družb s sedeži na Ravnah in na Jesenicah, kar bo omogočilo »c 
organizacijsko in tehnološko racionalizacijo proizvodnje dol-1 k 
gega programa in ploščatega programa. Ostale družbe * <nl 
organizirajo kot poslovno samostojne družbe znotraj ko"'"' 
cerna. 

2.1.2. ZMANJŠANJE IZGUB NA SLOVENSKIH ŽELEZNICAH 

M| 

Julija 1993 je Vlada potrdila triletni program prestrukturiranja 
železnic. Izvajanje programa je zmanjšalo izgube iz 157,7 mjO 
DEM koncem 1992, na 12,4 mio DEM ob koncu leta 199J . 
Zaradi bistvenega znižanja izgube se je zmanjšala tudi po"- Wl 
pora za prestrukturiranje železnic iz proračuna. Podpora I6 

znašala v letu 1993 1,531 mio SIT ali 0,11% BDP. Glede na 
proračun v letu 1994 pa naj so se ta sredstva precej znižala- 

Eden od glavnih ciljev v sanacijskem programu je zmanjšan)® 
presežnih delavcev. V zadnjih treh letih so število teh zniža" ivk 
za 1/3 ali za 5000, v letu 1994 pa predvidevajo še dodatno 
odpuščanje delavcev. id 

•nt 
Glede na predvidevanja sanacijskega programa naj bi # 
povečalo število prepeljanih potnikov v potniškem prometu z« 
1,9%, prevoz tovora pa bi se povečal za 1,2%. Izguba ustvaf' 
jena s prevozi potnikov, bi se morala pokrivati s prevozo"1 *n 
tovora. 

V dejavnosti infrastrukture načrtujejo poslovanje brez izgu^ Uj 
vendar je država za to zagotovila v letu 1994 še precejšni' 
sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje infrastruktu'6 
in pokrila velik del upravnih stroškov ter stroškov za zavaro* 
valne premije, ki bremenijo infrastrukturo v višini 5.571 n"® 
SIT. Zagotoviti je morala tudi sredstva za odplačilo glavnic'J 
obresti kreditov v višini 2,963 mio SIT ter sredstva za razvojn" 
strategijo in za vključevanje v mednarodne prometne toko1" 
v višini 1.947 mio SIT. 

Realizirani pa so bili še naslednji ukrepi: 

- zagotovljena so sredstva, ki so v letu 1994 potrebna** 
lastno udeležbo pri črpanju kreditov EBRD in EIB, v višini 6^ 
mio SIT 

igo 

Odj 

ob 

itd 
'•s 
Odj 
"a 
fk 
'ori 

no 
toni 

- zagotovljena so sredstva, potrebna za realizacijo zmani^ > 
nja števila zaposlenih, v višini 918 mio SIT, sprejeti pa bod v 
tudi ostali ukrepi na področju prometne politike, s kateri' 
bodo izenačeni pogoji sodelovanja med železnico in cesto 

Obenem bo potrebno izvesti tudi 
železniške dejavnosti, medtem ko prometna 
ostaja v državni lasti. 

eri""?'r< 
sto Wi 

artn'S privatizacijo transpO'- 
infrastruktu" ^ 

iti 

2.1.3. ZMANJŠANJE IZGUB V ENERGETSKEM SEKTORJ" 

Izgube elektrogospodarstva so znašale 3.5 mlrd. SIT in zn«' 
šajo le 8,4% doseženih izgub v letu 1992. Izguba v elektrog0' 
spodarstvu v letu 1993 pomeni le 3% celotnih izgub gospod«'' 
stva, v letu 1992 pa je pomenila 24,3% celotne izgube gosp°" 
darstva. Znižanju izgube je v glavnem botroval sklepu Vlad6 

po katerem so podjetja elektrogospodarstva odpisala in izb['" 
sala medsebojne terjatve, nastale na osnovi nerealiziran^ 
medsebojnih kupoprodajnih odnosov v letu 1992. Za leto 1$ 
je plačana realizacija enaka fakturirani, zajema pa vsa plać'|a 

od 1.2.1993 do 12.1.1994, ki izhajajo iz fakturirane realizacij 
za prodano električno energijo za leto 1993. Po sklepu Via° 
so ta podjetja v breme lastnega kapitala zmanjšala tudi l1 

obračunano amortizacijo za 7.006 mio SIT, oziroma za 20,6*' 
kar je vsekakor vplivalo na boljši poslovni izid elektrogosp"' 
darstva. 

Zmanjšanje izgub elektrogospodarstva je tudi rezultat ures^' 
čevanja sanacijskega načrta za energetski sektor, s katerimi" 
predvideno, da se bodo cene električne energije postop"® 
povečevale in bodo leta 1998 dosegle 80% ciljno načrtoval 
cene, ki jo bodo realizirale leta 2000. Načrt je zasnovan nJ 
študiji o reguliranju cen električne energije. To je bilo opaZ' 
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n v mesecu aprilu, ko so se cene elektrike ob prehodu zimske 
1 letno tarifo poprečno povišale za 20,6%. 

zari 
iško 
snih 
•čilo 
dol-1 
» 
(on- 

s« ti 

[Men bo tudi koncept privatizacije energetskega sektorja 
katerem bodo male centrale do moči 10 MW lahko v pri- 

Ihl lasti. V državni lasti pa bo ostala proizvodnja in pridobi- 
je energije (rudniki in NE Krško, itd.), medtem ko bo 
"ribucija električne energije lahko predmet delne privatiza- 
*. vendar bo ostala pod večinsko kontrolo države in tako 
"•šanem lastništvu. 
1'1 SANACIJA PODJETJA NAFTA LENDAVA 

;ah 

snja 
mio 
393 Mjetje sestavljajo štirje proizvodni sektorji, katerih skupna 
>00- Suba je v letu 1993 znašala 1,272 mlrd. SIT, kar skupaj 
a j« ^pokrito izgubo iz leta 1992 znaša 1,373 mlrd. SIT ali cca. 

na J mio USD. Izguba dosega 9,2% realizacije, podjetje pa ima 
ila •Poslenlh 977 delavcev. Žiro račun podjetja je blokiran ywni 1,4 mio USD. Podjetje uspeva pokrivati s tekočim 
mij "hodkom le materialne stroške, neto plače, amortizacijo ter 
žali ivke in prispevke, 
tno 

®da je junija obravnavala odločbo o ugotovitvi deleža druž- 
nega kapitala v podjetju Nafta Lendava, ki po zakonu 

se gospodarskih javnih službah postane lastnina Republike 
igenije in sprejela sklep, da se strinja, da podjetje Petrol 
,ar' Jovina dokapitallzira podjetje Nafta Lendava do višine naj- 

,ni 51% trajnega kapitala po dokapltalizaciji. Petrol se je 
'o začel pospešeno vključevati v sanacijo podjetja Nafta 

'"dava in pričel nadzorovati vodenje poslov podjetja. S tem 
'je Petrol zavezal, da bo prevzel in razrešil tudi dolgove 

nj# Ujetja Nafta Lendava do tujih upnikov. 
dolgove 

r'ieua Nafta Lendava do tuilh uonikov 
iitl 

^ PODJETJA Z IZGUBO VEČJO OD 1 MIO SIT, BREZ 
ni" "OJETIJ JAVNEGA SEKTORJA 

Ifl 
temi podjetji, so tudi podjetja, ki so vključena v projekt 

2ltruktur'rfln!« Prl Skladu Republike Slovenija za razvoj, ter :aletja, katerih slabi krediti, neplačane obresti ter vnovčene 
'ancije so bile v postopku sanacije Ljubljanske banke d.d., 
»altne banke Maribor d.d. In Komercialne banke Nova 

Prene4one na Agencijo za sanacijo bank In hranilnic 
| pa tudi vsa ostala podjetja, ki niso vključena 
^ jobeno od zgoraj naštetih oblik sanacije in ne spadajo med 

n« podjetja. 

'Podjetja so Izgubo v tekočem obdobju zmanjšala za 40% 
J^ma za 45%, vsa preostala podjetja, v katerih ni potekala 
"•na sanacija, pa so Jo povečala za 36%. 

{[Ml stečajev najbolj problematičnih podjetij, pozitivnih 
Jn*ov bančne sanacije In presežka izrednih prihodkov nad 
J>°dkl se je delež podjetij, ki jih obravnavata Sklad ali 
Jeclja v skupni izgubi lani zmanjšal za 6%, delež preostalih 
i^letij pa se je v skupni izgubi povečal od 23% na 45%. 

Kritje odhodkov s prihodki se je v podjetjih, zajetih v proces 
."trukturlranja pri SRRS in ASBH, povečalo, pri vseh osta- 

^Podjetjih pa se je poslabšalo. Ne glede na to pa je bila 
. bil,ba v primerjavi s celotnim prihodkom pri prvih še vedno 
• "i i£>no v,s'a ~ 17% (SklatJ)' oziroma 27% (Agencija), glede 

kil. 0 Pri podjetjih v drugi skupini, ki posebni sanaciji niso ; 1 Podvržena. 
I L 
i in 11' Polovica izgub podjetij brez javnega sektorja je bila 

ir' *8 vedno skoncentrlrana v velikih podjetjih - 54%, sledijo anja podjetja s 27% In mala z 20%. 

I Primerjavi z letom 1992 se je v skupni Izgubi podjetij brez 
|Jje9a sektorja In železarn povečal delež Izgub majhnih 
llj Je'ii, na račun zmanjšanja deleža velikih in srednjih podje- 

lo b 

Nil'-' tudl na dru9' s,ranl visoko število bankrotiranih 

'akšna slika je razumljiva, saj moramo po številu podjetij 
>0ri?° t)0'i Pr"akovatl visoko število novoustanovljenih malih In tudi na drual strani visoko število bankrotiranih 

podjetij, medtem ko za srednja in velika podjetja takšna 
Milka nI značilna. 

trl Ce,rtine izgube v tekočem letu so lani še vedno 
'(a 8 driJžbena podjetja, mešana 16%, zasebna 9,5% In aruina 1,5%. V primerjavi z letom poprej so izgubo zmanj- 

šala le družbena podjetja, predvsem zato, ker so šla skozi 
proces prestrukturiranja ali bančne sanacije. V mešanih 
podjetjih je bila izguba na ravni iz leta 1992, zasebna in 
zadružna pa so jo povečala za 110% oziroma za 167%. 

Med izgubaši se je lani zmanjšala udeležba izgubarskih 
podjetij nadpoprečno usmerjenih v izvoz, na račun podjetij, ki 
so na tujih trgih realizirali manj prihodka kot celotno gospo- 
darstvo v poprečju. Ta indikator pove, da so se pretežno 
izvozno usmerjena podjetja začela počasi otresati izgub. To je 
še bolj očitno, ker je bilo, za razliko od leta 1992, lani pokritje 
odhodkov s prihodki pri nadpoprečnih izvoznikih višje kot pri 
podprečnlh. 
Regionalno je bila rast izgube največja v podjetjih iz dolenjske 
regije, sledijo podjetja iz zasavske, koroške in kraške regije. 
Za več kot polovico so izgubo v lanskem letu zmanjšala 
podjetja iz spodnje posavske regije, v podravski in v savinjski 
regiji pa je bilo zmanjšanje 16%. Na prvem in drugem mestu 
sta bili po deležih v skupni izgubi (seveda brez javnega sek- 
torja in železarn) - tako kot prejšnje leto - osrednjesloven- 
ska In podravska regija, goriška regija pa se je iz četrtega 
povzpela na tretje mesto, dolenjska pa iz osmega mesta na 
peto. Pokritje odhodkov s prihodki je bilo lani najslabše 
v podjetjih iz goriške regije - 84% ter podjetjih iz obalno 
kraške in osrednje slovenske regije - 87%. 

Po stopnji pokrivanja stroškov pa se je, gledano na splošno, 
problem izgub vendarle nekoliko zaostril. Delež podjetij, ki 
niso pokrila poslovnih odhodkov v celoti, se je v skupni izgubi 
povečal od 41% na 49%, delež podjetij, ki so razen poslovnih 
odhodkov delno pokrila tudi odhodke financiranja pa zmanj- 
šal od 47% na 34%. Znižanje obrestnih mer pa se je odrazilo 
v rasti deleža izgubarskih podjetij, ki razen poslovnih odhod- 
kov v celoti pokrivajo tudi odhodke iz financiranja. Na osnovi 
tega kriterija se najbolj identificirajo podjetja, ki kljub sanaciji 
svoj položaj poslabšujejo in jih v bodoče ne bo smiselno več 
še naprej sanirati. 

2.2.1. IZGUBE PODJETIJ V LASTI SKLADA ZA RAZVOJ 

V last Sklada je bilo leta 1992 prenošenih 98 podjetij. Konec 
leta 1993 je bil v trinajstih izveden stečajni postopek, v treh je 
bila izvedena prisilna poravnava. Dolgovi v petdesetih podjet- 
jih so bili sporazumno reprogramirani v soglasju z upniki, 
prodano pa je bilo 35 podjetij (skupno z družbami hčerk), od 
tega: 2 podjetji tujcem, 13 domačim privatnim pravnim ose- 
bam, v 7 podjetjih so bili kupci menedžerji, v 6 je bila izvedena 
konverzija dolgov v lastniške deleže, 4 podjetja pa so kupile 
domače družbene pravne osebe. V teku so pogajanja za 
odprodajo naslednjih 15 podjetij. Zaradi vseh izvedenih ukre- 
pov je izgubilo delo 14000 delavcev. Skupno je v podjetjih 
Sklada zaposlenih še 15997 delavcev. 

Izgube 98 podjetij v lasti Sklada, ki so konec leta 1992 znašale 
670 mio DEM, so se konec leta 1993 zmanjšale in znašajo 150 
mio DEM. Proti koncu leta 1993 je bilo v lasti Sklada še vedno 
63 podjetij (vključno s tistimi, v katerih je bil opravljen stečaj 
ali prisilna poravnava). Izmed teh podjetij jih je 30 izboljšalo 
poslovanje v primerjavi z letom 1992, 21 podjetij je poslovalo 
enako uspešno kot leto prej, 12 podjetij pa je svoj poslovni 
rezultat poslabšalo. 

Skladova podjetja (in/ali podjetja hčere), v katerih je bil oprav- 
ljen stečaj so: Ciciban, Feromoto, Gorenje Elektronika. Iskra 
Tenel, Metka Celje, Opekarna Lendava, Slavnik, SOP Klepar 
Krško, SPE Krško, Spedtrans, Tehnični sistemi Sevnica, 
Tovarna meril Les, Tovarna poljedelskega orodja Batuje, Zlit 
Tržič, Videm Krško, Agis TOS, EMO Vzdrževanje, EMO 
Zastopstvo, EMO Posoda, EMO Hišna energetika, EMO Ener- 
getska oprema, Glin Stavbno pohištvo, Gft3 Beton Inpo, 
Metalna Tio, Metalna Tkn, TVT Tehnične storitve, TVT Cestna 
vozila, TVT Fabrikaclja, Vozila Gorica VSE, Vozila Gorica 
Hidrostatlka, Vozila Gorica GP. 

Seznam prodanih Skladovih podjetij (in/ali podjetij hčera) pa 
je naslednji: ABC Pomurka Agromerkur, Avtotapetništvo, 
Cevovod, Elektrokovina, Galant, Hmezad Celeia, Imont, Iskra 
Hipot, Iskra Releji, Iskra žarnice, Keral, Kovind, Lesnina Vele- 
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trgovina, Lip Oplotnica, Mizarstvo Skala, LTH OL, Mobilia, 
Obrt Črnomelj, Sipak plastika, Trival, IMV TPV, Utensilia, 
Vezenine, Vitrina, Donit Laminati, EMO Trade, Gip Beton GM, 
Gip Beton MTO, Impol Alupack, Impol Inotechna, Kostroj 
Trade, Kostroj Obdelava, Kostroj Usnje Commerce, TDR 
Kemija, TDR MG Ruše, TVT Lentherm, TVT Termex, Vozila 
Gopack, Vo-go Leasing. 

Skladova podjetja so, kljub vsem ukrepom, še vedno obreme- 
njena z velikim delom slabih kreditov in garancij. 

Pristop k sanaciji 

Naloga Sklada je predvsem pomoč podjetjem pri preživetju in 
prestrukturiranju, ki mu sledi v dveh letih privatizacija. S tem 
je možno preprečiti stihijske stečaje, ki bi privedli do likvida- 
cije in izgube velikega števila delovnih mest v industriji, tudi 
tam, kjer to objektivno ni potrebno. Poleg ohranjanja gospo- 
darsko upravičenih delovnih mest je naloga Sklada tudi zago- 
tavljanje ohranjanja in rasti podjetij oz. vsaj njihovih zdravih 
jeder, spodbujanje investiranja zasebnega kapitala, ki naj 
podjetjem zagotovi dostop na nove trge, do nove tehnologije 
in kvalitetnejše poslovodenje. V tem okviru prevzema Sklad 
v teh podjetjih aktivno vlogo. Preko upravnih odborov vpliva 
na poslovno politiko podjetij, izbiro poslovodstev ter pripravo 
projektov prestrukturiranja, finančnih reorganizacij in privati- 
zacije, zagotavlja (navadno z zunanjimi sodelavci) strokovno 
in tehnično pomoč, pomaga pa tudi s financiranjem tekočega 
poslovanja oziroma zagotavljanja poroštva bankam, ko te 
financirajo podjetja. 

Sklad je financiral svoja podjetja z dodeljevanjem novih kredi- 
tov in podeljevanjem garancij v skupni vrednosti 16 mlrd. SIT, 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, pa je podjetja 
oprostilo plačila prispevkov, prevzelo pa je tudi breme nekate- 
rih terjatev za poravnavo računov elektrogospodarstvu. 

V 2/3 podjetij v lasti Sklada so zamenjali vodstvene ekipe. Do 
konca leta pa nameravajo prenehati izvrševati lastniško kon- 
trolo ali likvidirati poslovanje v 90% od vseh 98 podjetij, ki so 
prešla v letu 1992 v lastništvo Sklada. Ker so podjetja plače- 
vala državi tudi prispevke, je bil priliv sredstev od države v ta 
podjetja manjši od odliva sredstev državi. 

Sklad v letu 1994 nadaljuje s programom kadrovskega pre- 
strukturiranja. Ocenjujejo, da bo letos zaradi tega ob delo še 
dodatnih 5000 delavcev. Načrtujejo, da bodo v nekaterih 
podjetjih tudi v letu 1994 nastajale večje izgube na gotovin- 
skem toku v višini okoli 5,8 mlrd. SIT. Taka podjetja so 
Metalna, Impol, TDR, Impol, Lesna, Konus, EMO, Goričane, 
Videm Papir, Adria Caravan, Iskra ERO, Belt Livar, Meblo, Ml 
Pomurka, Glin. Ta podjetja tudi po izkazu poslovanja za leto 
1994 še naprej sodijo med največje izgubarje. Če bo Sklad 
v njih še naprej izvajal sanacijo na dosedanji način in podjetij 
ne bo likvidiral oziroma odprodal, bo potrebno za pokrivanje 
teh izgub Sklad posebej usposobiti. Na voljo je več možnosti: 

- sredstva iz proračuna (5,8 mlrd. SIT),- izdaja obveznic 
v znesku 120 mio DEM na 10 let, 
- zadolževanje Sklada za zagonska sredstva saniranih proiz- 
vodenj (država bi dala poroštvo), 
- RS bi na Sklad prenesla premoženje države (boljših podje- 
tij, zavarovalnic) v višini 100 mio DEM, ki naj bi ga Sklad 
odprodal in dobil gotovinska sredstva za servisiranje najetih 
kreditov in obveznosti. ' 

2.2.2. POLOŽAJ IN VLOGA ASBH V PROJEKTU SANACIJE 
SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA 

Materialni okvir Sanacije, ki poteka preko ASBH predstavlja 
nekaj zakonov, ki v širšem pogledu vplivajo na položaj vrste 
bank v Sloveniji, predvsem tistih bank, za katere je ali pa bo 
uveden postopek sanacije. Ti so: Zakon o jamstvu RS za 
obveznice izdane zaradi sanacije bank, Zakon o nadomestitvi 
terjatev bank do NBJ iz naslova zamrznjenih deviznih depozi- 
tov občanov z obveznicami RS, pa tudi zakona o sanaciji 
Slovenskih železarn ter za pokrivanje slovenskih terjatev do 
Iraka, Kube in Angole. 

Iz vsebinskega vidika je osnovna naloga ASBH upravljanj 
z javnim dolgom v tistem delu, ki je bil nanjo prenešen na 
podlagi sanacijskih odločb Banke Slovenije, predhodnih In 
naknadnih analiz o obsegu in deležu slabih kreditov v aktivi 
bank ob njihovem vstopu v sanacijo in oceni možnosti njiho- 
vega servisiranja s strani samih bank. Predhodne analize za 
vse tri banke v sanaciji so dokazovale njihovo tehnično insol- 
ventnost v premoženjskem smislu in nastopajočo nelikvid- 
nost oz. stanje bankrota. 

Agencija pri svojem delu uporablja naslednje instrumente: 

a) Najprej se podjetju ali zaokroženem delu podjetja, ki vzdrži 
oceno, »da je sposobno preživetja« ponudi reprogramiranj 
njegovih obveznosti do banke oz. Agencije. Program P° 
navadi zajema tako podaljšanje dobe vračanja z moratorijem 
kot tudi določitev obrestne mere po standardih razvitih držav 
(v večini primerov je to 8% letno, kot to velja za sanacijske 
obveznice ASBH na podlagi zakona). 

b) Pretvorba terjatev v kapitalski delež oz. vložek prid® 
v poštev šele kasneje in samo v tistem obsegu in primerih, KO 
s to operacijo dosežemo majoriteto nad upravljanjem s prev" 
zeto aktivo oz. podjetjem. Predpogoj pri uporabi tega instru- 
menta je več ali manj definirani kupec tako nastalega lastni- 
škega deleža Agencije v realnem sektorju, ali pa se to anali- 
tično pokaže kot nujni predpogoj učinkovite izterjave ostalih 
terjatev v tem podjetju, ki predpostavlja določeno finančno 
očiščenje, razbremenitev in solventnost le-tega. 

c) Odpis terjatev je seveda tisti zadnji instrument, ko smo 
izčrpali v različnih fazah predstečajnega in stečajnega 
postopka ter postopkov likvidacije na podlagi zakona vse 
ostale instrumente. Pri tem velja načelo boljšega in priorite'" 
nega tretmana za zavarovane upnike in načelo predhodnega 
odpisa kapitala lastnikov, ki prvi prevzemajo riziko slabe 
naložbe svojih prihrankov. 

Zaradi načela obvladovanja in zmanjševanja javnega dolga je 
razumljivo, da se kot osnovni princip pri razreševanju prev" 
zete slabe aktive postavlja objektivno največje možno plači10 

oz. izterjava glavnice s pripadajočimi obrestmi, posamično; 
Sleherni tolar izterjanih slabih kreditov v upravljanju in las'1 

Agencije je naslednjega dne usmerjen v ponovni odkup 
obveznic izdanih bankam v sanaciji, kar neposredno znižuj 
vsakokratne proračunske obveznosti države. Agencija se 
zaveda, da je prestrukturiranje finančnih obveznosti podjetja 
tista metoda upravljanja z javnim dolgom, ki daje primerjam0 

najboljše rezultate. Likvidacija ostaja zadnji možni pristop, *' 
praviloma minimizira te učinke. Zato je odločitev o prestruktu; 
riranju in/ali likvidaciji pomembna, saj temelji na neto sedanj! 
vrednosti posamične aktive ter na kvalificirani oceni o bonitet' 
in realni ekonomski prespektivi podjetja - dolžnik^. Odlof' 
tev za prestrukturiranje seveda pomeni uvedbo in izvajanj® 
ukrepov na vseh vitalnih funkcijah podjetja. 
Iz vidika realnega sektorja so bili doseženi naslednji finančjj 
učinki sanacije bank pri zmanjševanju javnega dolga (podat* 
do 30. 9. 1994): 

a) Izterjava slabih kreditov, neposredno ali preko prodaj5 

tretjim znaša 91.115.000,00 DEM. 

b) Izvršeni pogodbeni reprogram znaša 54.000.000,00 DEM 

c) Konverzije terjatev v lastniške deleže znašaj0 

193.223.000,00 DEM. 

Skupni poseg ASBH v javni dolg bruto (a+b+c) znaša tor®| 
339.238.000,00 DEM oz. 23% izdanih obveznic bankah 
v sanaciji za prenešene bilančne terjatve na ASBH. 

Na ASBH, kot sanatorja bank, je bila z odločbami Bank® 
Slovenije prenešena »slaba aktiva« bilančnih terjatev 10 

potencialnih obveznosti: Q00 

- bilančne terjatve 1,482'ai8 
- potencialne obveznosti 391°* 
Skupaj 1 -874.33® 
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ASBH je bankam v sanaciji za prenešene bilančne terjatve 
jzdala obveznice v nominalnem znesku 1.482.500 tisoč DEM 
ln rezervirala emisijo obveznic za potencialne obveznosti 
"znesku 391.838 tisoč DEM. 

Do 30. 9.1994 je Agencija iz naslova rezervirane emisije izdala 
in izročila bankam v sanaciji za vnovčene potencialne obvez- 
nosti 167.427 tisoč DEM obveznic. 

Uspešnost bančne sanacije se kaže v dejstvu, da so sanirane 
tanke v letu in pol od formalnega pričetka sanacije v bistveni 
jjieri uspele restituirati svoj praktično izničeni kapital svojih 
bivših, sedaj subordiniranih lastnikov. Uspele so doseči pozi- 
tivni gotovinski tok, pozitivni denarni tok, skoraj 100% pokri- 
tje operativnih odhodkov z prihodki, skorajšnje 100% ures- 
ničevanje zahtev Banke Slovenije (devizni minimum, obvezna 
'ezerva), postopno približevanje kapitalske ustreznosti med- 
narodnim standardom (t.j. 8 odstotna udeležba kapitala 
tanke v njeni ponderirani rizični aktivi) itd. 

ASBH veliko pričakuje od napovedane spremembe svojega 
Pravnega in zakonskega statusa. Načrt predvideva možnost 
'*daje garancij v okviru veljavnega proračuna RS, na podlagi 
katerih se bo sproščal kreditno-garancijski potencial bank 
v sanaciji za naložbene projekte v realnem sktorju, ki bodo 
ustrezali kriterijem ASBH in bank. 

'•2-2.1. VLOGA SANIRANIH BA*NK PRI SANACIJI PODJET- 
NIŠKEGA SEKTORJA 

Agencija bankam za izdane obveznice kvartalno poravnava 
°bresti. Tako je v letu 1993 iz tega naslova bankam izplačala 
skupaj 73.976 tisoč DEM obresti, v letu 1994 (do 30. 9.) pa 
Skupaj 89.993 tisoč DEM. Navedena zneska tudi predstavljata 
skupni dosedanji strošek sanacije, ki je bremenil proračun 
Republike Slovenije. 

30. 9. 1994 je ASBH v procesu razreševanja aktive oz. 
upravljanja s prevzetimi terjatvami uspela iztržiti 91.115 tisoč qEM, za isti znesek pa je tudi izvršila reodkup obveznic in jih 
upokojila ter za toliko znižala javni dolg. Tako po stanju 30. 9. 

DEM 'aVn' d°'9 'Z naslova sanac'i® bank znaša 1.558.812 tisoč 

Saniranje slabe aktive pomeni, da se je bankam nadomestil 
'olikšen del slabe aktive z obveznicami, da so zopet postale 
»oiventne oz. da so s tem pridobile ustrezno kapitalsko struk- Uro. Ta način sanacije pa ni razrešil iz pasive izhajajočih 
°pveznosti, ki jih morajo naprej banke same poravnavati, ne 
9'ede na to, da pripadajoče terjatve niso izterljive. Zato je sam 
način sanacije banke že na začetku postavil v samo navidezno 
U9oden položaj, saj so za servisiranje pripadajočih obveznosti 
^ele na razpolago le obresti na pridobljene obveznice, preo- 
stanek pa so morale zagotavljati iz tekočega poslovanja. To je 
seveda banke v sanaciji prisililo, da so bistveno znižale Stro- 
ške poslovanja in naredile vse za pridobivanje likvidnih virov, 

kar sodi tudi čim bolj uspešna izterjava slabe aktive. 

^Ljučno vlogo pri tem je odigrala tudi ustrezna kreditna 
Politika, ki jo je tako za banke v sanaciji kot za ASBH sprejela 
^'ada 18. 11. 1993 v okviru Programa sanacije bank. Ta 
Predpisuje obravnavanje in odobravanje naložb banke po 
£r'ncipih normalne varnosti, ključno vlogo pri tem igrajo 
•elikost naložbe, boniteta komitenta in pa način zavarovanja, 
saj velja osnovno načelo, da denar, ki ga posodiš tudi dobiš 
[J^aj. Zato se banke pri kreditiranju pretežno orientirajo na 
°oijša podjetja (A, B ter deloma C klasificirana), slabša pa 
poravnavajo v posebnih »enotah za prestrukturiranje«, kjer 
Poskušajo z ustreznimi postopki iz slabega podjetja spet 
narediti dobrega bančnega komitenta. Seveda so tu možnosti 
JJovih plasmajev omejene in odvisne od tekočega poslovanja 
Podjetij in pa njihove perspektive. Zato naložba v slabo 
podjetje lahko temelji le na podlagi ustreznega programa 
?anacije kreditojemalca in na podlagi ustreznega jamstva, kar 
°anke tvorno vključuje v sanacijo realnega sektorja. 

Banke v sanaciji so odobravale in plasirale sredstva realnemu 
sektorju letos do 30. 9. 1994 v skupni višini 53.588.033 tisoč 
SIT, od tega: 

- A komitentom 56,78% 
- B komitentom 23,27% 
- C komitentom 2,37% 
- D komitentom 7,47% 
- E komitentom 0,11% 

Banke v sanaciji tako rekoč vsa razpoložljiva sredstva plasi- 
rajo v realni sektor in pa deloma v prebivalstvo in, razen 
obveznega plasiranja v Banko Slovenije v obliki obvezne 
rezerve in pa v tuje banke (predpisan devizni minimum), 
skoraj nič pa ne posojajo drugim finančnim institucijam in 
poslovnim bankam. 

Banke v sanaciji so sodelovale pri oživljanju gospodarske 
aktivnosti v naslednjem obsegu: 

a) Pristopile so k reprogramiranju starih obveznosti podjetij 
do banke v skupnem znesku 22.061 tisoč DEM z daljšimi roki 
vračil kreditov, moratoriji na glavnico in po ugodnejši 
obrestni meri za: 

- Vema d.d. Maribor 
- Marles Holding d.d. Maribor 
- TDR Nekovine d.o.o. Ruše 
- Tovarna sldkorja Ormož 
- Kmetijski kombinat Ptuj 
- Poslovni sistem TAM Maribor 

b) Banke v sanaciji so omogočile naslednjim podjetjem, da so 
svoje terjatve poravnavale z diskonti v skupni višini 11.396 
tisoč DEM: 

- TAM Leasing Maribor 
- EEK Montaža Maribor 
- Ekonomski center Maribor 
- TVT Maribor 
- Tovarna sukancev in trakov Maribor 
- TAM Motor Maribor 
- TAM Tehnološka oprema Maribor 
- TAM Autotr^ding Maribor 
- Agis Ptuj s hčerkami 
- TDR Megras d.o.o. Ruše 
- Tovarna kos in srpov Lovrenc na Pohorju 
- Iskra Releji d.o.o. Makole 

c) Banke v sanaciji so prispevale k razbremenitvam določenih 
podjetij s tem, da so pristale na sodno izvedene prisilne 
poravnave po zakonu v skupni višini 7.868 tisoč DEM 
v naslednjih podjetjih: 

- Iskra Baterije 
- Metalna d.d. iz naslova prenešenih terjatev 
- Lestro Ledinek d.d. Hoče 
- MTT Melje d.o.o. Maribor 

d) Banke v sanaciji so v urejanju medsebojnih razmerij 
s podjetji sodelovale v obliki kapitalskih vložkov v skupnem 
znesku 30.960 tisoč DEM v naslednjih podjetjih: 

- Marles Holding Maribor 
- TAM d.d. Maribor 
- Elektrokovina Maribor 
- Autoleasing TAM d.d. Maribor. 

2.2.2.2. UPRAVLJANJE S SLABIMI TERJATVAMI PREKO 
ASBH 

Agencija je terjatve do podjetij prevzemala postopoma. Naj- 
prej jih je prevzela od LB d.d. po stanju 31. 12. 1992 v višini 
586 mio DEM za 50 podjetij; od KBM po stanju 31. 3. 1993 
v višini 333 mio DEM za 32 podjetij; od KB NG po stanju 31.12. 
1993 v višini 166 mio DEM za 29 podjetij. Skupno je ASBH 
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prevzela torej za realni sektor 1.085,9 mio DEM terjatev in 
potencialnih obveznosti. 

Od skupnega števila 108 podjetij, katerih terjatve in potenci- 
alne obveznosti je prevzela ASBH, jih je bilo že 36 v stečajnem 
postopku. Večino teh podjetij je poslal v stečaj Sklad za 
razvoj. ASBM je poslala v stečaj le eno podjetje Goriške 
livarne. Pri Gostolu iz Nove Gorice ASBH ni preprečila, da bi 
se stečajni postopek začel, ker je podjetje 2e pred enim letom 
prijavila v stečaj KB NG. Skupna vrednost terjatev in potenci- 
alnih obveznosti podjetij, ki so v stečaju je 223,6 mio DEM. 

Drugi pomemben segment so tista podjetja, katerih terjatve 
so bile prenesene na ASBH in so v lasti Sklada za razvoj. Teh 
podjetij je 44, njihov skupni dolg do ASBH pa je 515,7 mio 
DEM. 

ASBH je v letu in pol intenzivno delala s 60 podjetji, kar 
predstaviaja 55,6% vseh primerov. Poslovna politika ASBH je 
vseskozi bila, da se morajo dobra podjetja ohraniti v delova- 
nju ob sočasni zaščiti upnikov. Do 30. 9. 1994 je iz naslova 
prodaje terjatev, izterjave, poplačil v likvidacijskih in stečajnih 
postopkih ter plačil obveznosti iz na ASBH prebnesenih terja- 
tev, bil presežen nivo 91 mio DEM gotovine, s čimer je ASBH 
tudi odkupila (reodkup obveznic) od bank ustrezen delež 
obveznic. Ker je bil reodkup opravljen v razmerju 1:1 so se 
temu primerno izboljšali likvidnostni tokovi bank v sanaciji. 

Za odkup terjatev so se pogodili s sedmimi podjetji, trem so 
dolgove reprogramirali. Reprogramirali so terjatve in potenci- 
alne obveznosti v višini 53 mio DEM, v treh podjetjih pa so 
dolgove spremenili v kapitalske deleže v višini 193 mio DEM. 

Četrti pomemben segment sanacije so samoplačniki. To so 
tista podjetja, ki so pokrivala svoje potencialne obveznesti, 
čeprav so bile za njih rezervirane državne obveznice. Ti samo- 
plačniki so sami zmanjšali potencialni dolg za 11 mio DEM 
obveznic. Skupno zmanjšanje jevnega dolga znaša do konca 
septembra preko 100 mio DEM. Za reprogramirani delež 
dolga in za del terjatev in potencialnih obveznosti, ki so jih 
spremenili v kapitalski delež se že ne da govoriti o zmanjšanju 
javnega dolga, lahko pa rečemo, da je pod kontrolo, z obeti da 
bo v večini primerov dobro poplačan. 

Konkretni primeri podjetij v katerih so bile sklenjene pogodbe 
o razreševanju na ASBH prenešene aktive: 

Adrla Airways 

ASBH je prevzela od LB d.d. terjatve in potencialne obvezno- 
sti na dan 31. 12. 1992 v višini 264,9 mio DEM. Od skupnega 
zneska je bilo prenesenih 160,9 mio DEM terjatev in 104,1 mio 
DEM potencialnih obveznosti. 

Do konca septembra 1994 je podjetje po prodaji letal porav- 
nalo del terjatev, ki so prenesene na ASBH, in sicer v višini 
61,3 mio DEM, hkrati pa je ASBH 112,5 mio DEM spremenila 
v kapitalski delež v podjetju. 

Metalna d.d. Maribor 

ASBH je prevzela od LB d.d. in od KBM d.d. terjatve in 
potencialne obveznosti v višini 124,4 mio DEM. ASBH je 
s Pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij, sklenjeno s Skla- 
dom za razvoj, Metalno, LB d.d. in KBM d.d. pristala na 
sklenitev prisilne poravnave, in sicer s 40% odpisa terjatev in 
60% konverzije terjatev v kapitalski delež. 

Talum d.o.o. Kidričevo 

ASBH je prevzela od LB d.d. in KBM zapadle kot tudi neza- 
padle terjatve ter potencialne obveznosti do Taluma v višini 
114,3 mio DEM. S Pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij, 
se je ASBH zavezala, da bo terjatve spremenila v subordini- 
rane terjatve ASBH do Taluma, potencialne obveznosti pa 
pretvorila v dolgoročni kredit. 

Iskra Telekom Holding R< 
% 

upe ASBH je prevzela od LB d.d. za 13,4 mio DEM terjatev 
potencialnih obveznosti, sklenila pogodbo o poplačilu doli 
Iskre Telekom, v kateri se je zavezala, da bo terjatve < 
podjetja spremenila v kapitalski deleže v podjetju ISRA TE 
Kranj. 

Iskra Naprave in orodja 

ASBH je prevzela od LB d.d. potencialne obveznosti v vtfj 
142.000 DEM. Z vnovčevanjem akceptnih nalogov poroka,1 

je podjetja Iskra Feriti je bilo doseženo delno poplačilo tej 
tev. Odobren je bil reprogram preostanka dolga v višini 60.7« 
DEM. 

Tovarna sukanca In trakov Maribor 

ASBH je prevzela 1,6 mio DEM potencialnih obvezno' 
podjetja. S podjetjem je sklenila pogodbo o poplačilu zap*' 
lih obveznosti z upoštevanjem 47% diskonta. 

Tovarna vozil In toplotne tehnika 

ASBH je prevzela od KBM d.d. potencialne obveznosti v vHjj j" 
1,3 mio DEM. Del obveznosti je podjetje samo poravni* 
ostale obveznosti pa so bile reprogramirane. 

Iskra Elektroliti 
Na ASBH so bile prenesene terjatve v višini 1,2 mio DEM. I" 
sklenjeni pogodbi s podjetjem, je podjetje terjatve popla"]?.: 
z 28% diskonta. 

Iskra Commerce MTP in IP, Ljubljana 

Na ASBH so bile prenesene terjatve in potencialne obvez"®? K( 
do dveh podjetij Iskre Commerca v skupni višini 19,5 ^ A( 
DEM. Terjatve je poplačalo podjetje Iskra Commerce Trft A; 
vina, in sicer 2 mio DEM v gotovini, 2,3 mio DEM s14% obf At 
pa bo poravnalo do maja 1995. m 

Tt 
Elektrokovina Maribor $( 

F« 
Na ASBH so bile iz KBM d.d. prenesene potencialne obve^ M 
stl v višini 1,7 mio DEM, ki so prijavljene v stečajnem™ Ri 
stopku. F( 

Pristopi k saniranju 

Osnovni princip saniranja »slabe aktive« je v tem, M 
zagotovi maksimalno možno odplačilo glavnice in ob'* 
v doglednem času. Pri tem pa je možno doseči večji M" 
s prestrukturiranjem podjetij kot pa z njihovo likvidacijo- jjt 

Zato je zelo važna odločitev o tem, ali se podjetje, oz. P0*1 

mezna aktiva, prestrukturira ali ne. Ci 
Nj 
ni 

_     sa 
darskih razmerah, ki so se medtem večkratno napihnili sl"3 
ekonomsko nesmiselne (npr. primer Metalne), čeprav p'® . P 
veljavne zamudne obresti, in ki niso več v nikakršnem 5 
merju z obsegom tržno upravičenega poslovanja in jJJJ 
nostjo njihovega rednega servisiranja, onemogočajo kaK^j i; 

Žal večine težjih primerov tako ni mogoče razreševati' ^ 
govi, ki so nastali v preteklosti v popolnoma drugačnih Q0>\ 

h, ki so se medtem večkratno napihnili **! 

koli aktivno prestrukturiranje, zlasti pa tudi privatizacij" j 
podjetij. Ni ga namreč investitorja, ki bi bil pripravljen in'" 
rati v podjetje in tvegati ob prisotnosti napihnjenega, sta1 

dolga. Prav tako ni sposobnega poslovodstva, ki bi b " 
pravljeno tvegati ugled in vložiti sposobnosti in svoje | 
ženje v reševanje takega podjetja, če lahko vse sadove 

4 ai 
rr ci 

• «jv* v iogo»niijo puujuija, uo loimv »OD oauuvv 
nega prestrukturiranja poberejo upniki. Preprosto odlafljj 
poplačevanja kreditov v prihodnost lahko v teh primerih v 
le v demoralizacijo vodstev in zaposlenih, nadaljevanje Wjj| 'a 
tivne kadrovske selekcije, nepripravljenost kupcev, doba'j Pi 
Ijev in potencialnih novih financerjev za vstopanje v dolg"', di 

nejše odnose s podjetji. Vse to pomeni po našem mfjJJ Pi 
ohranjanje statusa quo, onemogočanje hitrega prostru*1 

ranja in na daljši rok nadaljevanje agonije teh podjetij- bi 
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lili 

Reševanju tega problema so namenjene posebne zakonske 
rešitve, ki jih Vlada predlaga Državnemu zboru hkrati s tem 
Poročilom. 

Osnovne usmeritve Agencije morajo sloneti na neto sedanji 
"rednosti aktive ter na kvalificirani oceni, ali je dolžnik sposo- 
ben preživetja ali ne. Prestrukturiranje se v kvalificirani 
Poslovni obliki tako ponudi samo tistim, ki imajo upravičene 
možnosti za preživetje. Načeloma se podjetju nič ne odpisuje 
v breme obveznosti do Agencije ali bank, pretvorba terjatev 

kapitalski delež pa naj pride v poštev takrat, ko se s tem 
doseže večinski delež nad upravljanjem. Podjetju, ki se pre- 

rukturira pa se šele potem ponudi reprogram njegovih ob- 
veznosti. 

kakšni pristopi k saniranju so v praksi lahko podobni, kot je 
"primeru Elektrokovine postopala KBM d.d.. Tam je sanacija 
Pokazala, da leži rešitev problema v decentralizaciji in odpro- 

l0sjdaji posameznih programov oziroma firm tujcem, v kolikor ti 
v takšni odprodaji vidijo svoj ekonomski in poslovni interes. 
Elektrokovina je s svojo tehnološko opremo, delovno uspo- 
sobljenostjo in znanjem očitno še vedno sposobna konkuri- 
rati na svetovnem trgu (kljub sproženemu stečaju ali pa prav 
*ato). V stečaju se je znašla predvjem zaradi slabega vodenja 

lili 'n poslovne politike. Breme posredne sanacije Elektrokovine 
(delavci, sanacija KBM d.d.), ki ga v tem primeru nosi država 
le dovolj veliko, njenega interesa za neposrednim vlaganjem 
Pa zaradi privatizacije ni logično pričakovati. Takšnim firmam 
Pa je nato na voljo lahko tudi pomoč države preko javnih 

. 'azpisov (garancije, prestrukturiranje proizvodnje). 
, r 
i®1 2.2.3. USKLAJENO DELOVANJE SKLADA ZA RAZVOJ IN 

agencije za sanacijo bank in hranilnic 
v postopku prestrukturiranja podjetij 

. Med podjetji, katerih terjatve in/ali obveznosti so iz LB d.d, 
°! KBM d.d., Komercialne banke Nova Gorica d.d. prenesene na 
^ Agencijo, je tudi 41 podjetij v lasti Sklada. Interesi Sklada in 

Agencije so si v teh podjetjih nasprotni, ker je Sklad lastnik, 
Agencija pa upnik, tako Sklad kot Agencija pa sta državni 
instituciji. Gre za podjetja: Metalna d.d., Talum, Videm, Iskra 
Telekom, Adria Caravan, Gorenje elektronika, Avto Kočevje, 
SGP Stavbar, Ferromoto Avtomobili, Dekorativna, Ferromotto 

j Ferotherm, Izolirka, Iskra Žarnice Ferromoto Holding, 
3 Metalna TIO, Elektrokovina, Impol, Spedtrans, TDR Kemija 

Ruše, Iskra Elektroliti, TVT Boris Kidrič, TDR Ferolegure, 
Ferromoto Vileda, Ferromoto Informatika, Feromoto Fero- 
'rade, Agis Zavore Ptuj, Metalplast Ruše, MTT Melje, TDR 
Inženiring Ruše, Ciciban, Lesna Idrija, Meblo Holding, Meblo 
Pohištvo, Meblo Kovinoplastika, Vozila Gorica, Meblo Iverka, 
Meblo Pohištvo Masiva. 

Agencija v okviru statutarnih pooblastil in z instrumenti, ki jih 
'Tia na voljo ni usposobljena sama izvajati politike aktivnega 
Prestrukturiranja podjetij. 
cilj Agencije pa ni le neposredno zmanjšanje javnega dolga, 
^jeno poslanstvo je tudi prevzemanje ekonomsko perspektiv- 
nih podjetij v javni dolg, da bi jih lahko ohranili, čeprav ni 
sanator, pač pa so to drugi lastniki in upniki. 

Pba, Sklad in ASBH, imata z zakonom določene svoje pristoj- 
nosti in okvire delovanja, zato se morata dogovoriti o uvajanju 
novih instrumentov, s katerimi bosta skupno pomagala zgoraj 
navedenim podjetjem. Takšni novi instrumenti bi lahko bili: 

- zamenjava terjatev za delnice drugih podjetij v lasti Sklada; 
Agenciji se tako omogoči, da bo s prejetimi deleži upravljala 
kot aktivni lastnik, zagotavljala financiranje, kadre in garan- 
cije in s tem izpeljala prestrukturiranje. 

" novacija terjatev v subordinirani instrument (kvazi-equity) 
v istem podjetju. Terjatev ASBH do podjetja v lasti Sklada se 
'ahko spremeni v poseben finančni instrument, ki prinaša 
Pravico do prednostnega poplačila iz kupnine v primeru pro- 
daje podjetja, pravico do udeležbe na dobičku, ne nosi pa 
Pravice do upravljanja. Ta instrument bi bil subordiniran vsem 
°stalim terjatvam upnikov, Agencijo bi razbremenil aktivne 
Participacije v upravljanju podjetja, celotno odgovornost za 

nadaljevanje procesa prestrukturiranja pa bi prenesel na 
Sklad. 

- cesija terjatev Skladu na odloženo plačilo in za variabilno 
ceno. Po tem instrumentu Agencija cedira terjatev Skladu, 
Sklad pa se zaveže, da bo plačilo izvršil po prodaji svojega 
deleža v podjetju. Tako Sklad pridobi možnost, da cedirano 
terjatev sam konvertira v lastniški delež v podjetju, ob prodaji 
podjetja pa delež kupnine skladno s pogodbo nakaže Agen- 
ciji. Prednost te variante je tudi v tem, da se stari dolg podjetja 
do Agencije izbriše iz poslovnih knjig podjetja. Tudi ta rešitev, 
ki je po našem mnenju dobra, ne zahteva aktivne participacije 
Agencije v procesu prestrukturiranja, zato pa lahko odločilno 
in učinkovito vlogo v tem procesu v podjetju odigra Sklad, ki 
ima sedaj, zaradi terjatev Agencije v istem podjetju, vezane 
roke. 

Usklajenost delovanja obeh državnih institucij v teh podjetjih 
je pomembna za sama podjetja, pa tudi narodnogospodarsko, 
saj je država garant za obveznice ASBH, na drugi strani pa 
tudi lastnik Sklada za razvoj. Zato je z vidika javnega dolga 
vseeno, ali se ta zmanjša preko izterjave slabih terjatev Agen- 
cije, ali posredno skozi distribucijo učinkov prodaje Sklado- 
vih posaniranih podjetij. Najslabše je neukrepanje, kar 
pomeni nadaljevanje izgub v realnem sektorju in s tem ustvar- 
janje novega javnega dolga (zadolževanje proračuna za sub- 
vencije neuspešnim in/ali povečanje javnega dolga zaradi 
izostanka fiskalnih prilivov od likvidiranih podjetij in poveča- 
nja fiskalnih odlivov zaradi socialnih transferov za nove brez- 
poselne). 

Pristopi k saniranju 

a) Videm Papir Krško 

Podjetje je leto 1993 zaključilo s 6,3 mio DEM izgube ali skoraj 
3 mio DEM več, kot je bilo načrtovano. Izguba bo pokrita 
samo delno z odpisom dolga elektrogospodarstva v višini 3,4 
mio DEM, ostalih 2,9 mio DEM pa zmanjšuje trajni kapital 
podjetja. Planirana izguba za leto 1994 znaša 5,3 mio DEM. 

Sklad za razvoj zaradi finančnih omejitev ne more zagotoviti 
pokrivanje izgube iz leta 1993, prav tako pa ne more zagotoviti 
dodatnega financiranja, ki bi pokrilo planirano izgubo za leto 
1994. Ker je Agencija za sanacijo bank večinski upnik Vidma 
v stečaju Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, predlaga, naj 
prevzame sanacijo papirnega dela proizvodnje bivšega 
Vidma, pospeši pa naj tudi zaključek stečaja podjetja Videm 
ter odprodajo njegovih sredstev. 

Za nadaljevanje sanacije podjetja Videm Papir v letu 1994 je 
potrebno zagotoviti podporo v višini 5,3 mio DEM. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo - podobno 
kot v letu 1993 - Videm Papirju zagotavljalo mesečno sub- 
vencijo v višini 300.000 DEM za kritje dela stroškov plač. 
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti pa naj bi, po predlogu 
Vidma, podprlo sanacijo s poravnavo razlike med 5,3 mio 
DEM in zneskom, ki ga bo odobrilo Ministrstvo za delo in 
oprostilo podjetje* plačila 1/2 stroškov za elektriko, odbor 
upnikov pa bo oprostil podjetje plačila najemnine. 

Tekoča proizvodnja prinaša izgubo v višini 400.000 DEM 
mesečno, ki je predvidena in bi se na letni ravni gibala okrog 
5 mio DEM, drugo leto pa bi podjetje moralo pozitivno poslo- 
vati. Denarni tok je pozitiven. 

S sodnim sklepom je lastnik Videm Papirja postala Papirnica 
Krško v stečaju, zato Sklad ni več lastnik tega podjetja, vendar 
pa ostane v podjetju do konca leta prostovoljno vezan z obrat- 
nim kapitalom 13 mio DEM. Glavni upnik podjetja ostaja 
ASBH, ki pa se skupaj s Skladom ne uspe dogovoriti s stečaj- 
nim upraviteljem o končni usodi Vidma. 

Usoda poslovanja podjetja je torej negotova. Stečajni upravi- 
telj mora do konca septembra predložiti program zaključka 
stečaja, posledično pa Videm papir lahko tako posluje le do 
konca leta. 
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b) Metalna Maribor 

Podjetje je s svojimi petimi družbami doseglo v letu 1993 
2,053 mlrd. SIT izgube, zaposlujejo pa 1435 delavcev. Izguba 
podjetja predstavlja 17,9% vseh izgub podjetij, katerih lastnik 
je Sklad. Delež izgube v celotnem prihodku je po posameznih 
družbah podjetja zelo različen in se giblje od 16,5% do 80,9%. 
Največje izgube izvirajo iz tekočega poslovanja zaradi nezase- 
denosti kapacitet. Denarni tok je še vedno negativen. Podjetje 
je kadrovsko zelo osiromašeno in izgublja sposobnost kom- 
petentno prevzemati posle in konkurirati na natečajih. Po 
zastoju v začetku leta pa je Metalna pričela ponovno pridobi- 
vati posle. Z naročniki obnavlja zaupanje in pojavlja se 
potreba po podpisih novih pogodb, če se bodo takšni trendi 
nadaljevali, bo poslovanje v letu 1995 potekalo brez nadaljnjih 
izgub. Za nadaljnjo usodo podjetja je odločilno sodelovanje 
Metalne z ASBH. Če podpore bančnega sektorja ne bo pre- 
strukturiranje moralo potekati v iskanju novih finančno manj 
zahtevnih programov. 

Stečajni postopek je stekel za dve najbolj kritični družbi (TIO 
in TKN). Za ustavitev nastajanja izgub v letu 1994 je potrebno 
predvsem povečati obseg poslov, temu pa prilagoditi struk- 
turo zaposlenih in pridobiti garancije preko Slovenske 
izvozne družbe za izvozne posle. 

ASBH mora opraviti konverzijo preostanka svojih terjatev 
v kapital Metalne na način dokapitalizacije. S tem pridobi 51% 
lastniškega deleža v celotnem kapitalu Metalne. Glede pre- 
strukturiranja podjetje še naprej ostaja Skladovo, saj je ASBH 
svoj delež odstopila Skladu v upravljanje. Skupni cilj je pro- 
daja podjetja, kupnina pa bi se delila, plačilo iz delavskega 
odkupa pa bi bremenilo le delež Sklada. ASBH posreduje 
Skladu polovico prejete vsote »iraških« obveznic za dobo 
dveh let, ki se jih uporablja za zavarovanje bančnih plasmajev 
za Metalno, druga polovica pa ostane v portfelju ASBH, oz. se 
uporabi za zmanjševanje javnega dolga v skladu z ustaljenim 
postopkom v Agenciji. 

2.2.4. IZGUBE V OSTALIH PODJETJIH 

Podjetja, ki niso zajeta v organizirane državne oblike interven- 
cij, spadajo pa v proučevan vzorec 300 največjih izgubašev, 
so v letu 1993 ustvarila 28% vseh izgub, njihov delež izgub 
v celotnem prihodku je znašal 13,7%, zaposlovala pa so 40085 
delavcev ali 8,3% zaposlenih v gospodarstvu. Sanacija v teh 
podjetjih je popolnoma decentralizirana in odvisna od poslo- 
vodnih ekip, upnikov in ponekod tudi od novih lastnikov. 
Glede na lanske podatke so ta podjetja svojo izgubo povečala 
za 36%. 

Med deset največjih izgubarjev iz te skupine spadajo: 

Izguba 1993 

mlrd. SIT % v CP fak. odmika 
Splošna plovba 1,6 17,1 5,0 
Zdrav. Rogaška 1,5 1193,8 351,1 
Pionir Novo Mesto 1,0 19,2 5,6 
Salonit Tesal Anhovo 0,6 131,0 38,5 
Radeče Papir 0,6 12,1 3,5 
Pletenina 0,52 58,7 17,2 

Med znanimi imeni podjetij, ki so poslovala z izgubo najdemo 
tudi Revoz, Titan, Inles, Peko, Julon, Litostroj, Gradiš, Brest, 
seveda z manjšimi zneski. Med največjimi zgubarji nekatera 
podjetja pokrivajo le amortizacijo in materialne stroške, neka- 
tera poleg tega še neto plače ter davke in prispevke, redka pa 
še poslovne odhodke ali odhodke iz financiranja. Glede pokri- 
vanja odhodkov je situacija pri teh podjetjih slabša, kot pri 
tistih, ki so bila predmet intervencije in smo jih obravnavali 
zgoraj. 

Pristopi k saniranlu 

Ugotavljamo, da sta v primerih, če ni dogovora z upniki glede 

reprograma obveznosti, ko so podjetja prezadolžena, ste6 
in prisilna poravnava edini poti za reševanje problemov, P 
tudi za zagotovitev socialne varnosti zaposlenih (s pomoči 
pravic, ki jih uresničujejo preko Zavodov za zaposlovanj 
Podjetja brez proizvodnih perspektiv, bi morala čimprej izpj 
Ijati stečaj. Odlaganje stečajev je v nekaterih primerih og'< 
žilo minimalno socialno varnost delavcev in ustvarilo terja'' 
delavcev do podjetij, ki jih ni bilo mogoče realizirati. V nekat 
rih primerih (če je tekoče poslovanje pozitivno) lahko prev» 
mejo taka podjetja tudi upniki z odkupom svojih terjatev. 

Uporabljene oblike državne pomoči so bile predvsem: uPj 
raba pravic delavcev iz zavarovanja za primer brezposelno' 
(denarna nadomestila in denarne pomoči) in financiranje P'| 
sežnih delavcev (nadomestila v odpovednem roku in odprj 
nine) v primeru stečajev. Uporabljali so tudi vire za akti"" 
oblike zaposlovanja (kapitalizacijo nadomestil, sofinanciral 
prezaposlitev, dokupi delovnih dob, priprave za zaposli'® 
sofinanciranje pripravništva itd.). Druga oblika pomoči so D 
subvencije za prestrukturiranje proizvodnje in garancije 
financiranje nakupa surovin za izvozno proizvodnjo. 

a) Splošna plovba 

Podjetje je največji izgubar med podjetji v tej skupini, sai 
poslovno leto zaključila z 1,6 mlrd. SIT izgube. SkUPf 
z pomorščaki zaposluje 860 delavcev in letno ustvari 100 JJJ, 
USD prihodkov. Njeno premoženje je ocenjeno na 150 (0 
USD. Sodi med 30 največjih slovenskih podjetij oz. meo 
največjih izvoznikov. 

Splet mnogih okoliščin, med njimi neplačane terjatve, Pa . 
nje vrednosti USD, recesija v ladijskem prevozništvu it0-> J 
povzročil veliko likvidnostnih težav prezadolženemu podje'l 
Obveznosti Splošne plovbe, izkazane konec 1992, preseg»l( 
vrednost vsega njenega premoženja za 43 mio USD, l° 
podjetje posluje izključno s tujimi viri sredstev. Največji PL 
blem predstavlja japonski kredit za nakup oz. leasing P®. 
ladij (gre za reprogramirane dolgove v vrednosti 89 mio Op, 
Tečaj jena se je v času trajanja kredita povečal za okoli 
krat. Garancijo za ta kredit je dala Splošna banka Koper, I#' 
tudi največji finančni upnik podjetja. Ker je zavezanka 
reprogramirane kredite do tujine LB d.d., ki pa ima garanj 
Splošne banke Koper, bo odplačilna nesposobnost breme"™ 
koprsko banko. 

Ukrepi s strani države, ki bi pomagali sanirati stanje so: 

1. Agencija za sanacijo bank prevzame po zakonu od Sp'0^ 
plovbe del dolgov do tujih upnikov. Od dolgov sprenj® 
ASBH del v svoj kapitalski vložek v Splošni plovbi in p''đ^ 
s tem 100% kontrolo, del pa v subordinirano terjate^: 
Splošne plovbe. Preostali del dolga bo Splošna plovba p°r 

nala iz tekočega poslovanja. 

2. Prevzeti dolg ASBH poskusi odkupiti od japonskega "Jjj 
zorcija z diskontom. Pri prodaji Splošne plovbe novim I 
kom bi ASBH lahko realizirala razliko med diskontiran®, 
odkupno ceno in prodajno ceno za delnice kot svoj dot»|C 

3. Splošna banka Koper bi morala prevzeti kot strošek ra 
menitve del celotnega dolga, tako da bi se v tem prfJ.J 
subordinirana terjatev ASBH do Splošne plovbe znižala. 
nativna možnost je tudi, da Splošna banka Koper oo% 
dolgoročni kredit Splošni plovbi s štiriletnim moratorije'% 
participacijo na dobičku Splošne plovbe sorazmerno s svol 
vložkom kot plačilom obresti. 

Glede poteka sanacije bo odločilno dokončno mnenje 
cije za plačilni promet, ki mora opraviti kompleten pr®!L 
dokumentacije poslovnja doma in v tujini in izreči kod1™ 
tentno mnenje. 

d 

b) TAM Maribor 

Poslovni sistem je leto 1993 zaključil z izgubo v višini 38,5 , 
DEM, konsolidirana izguba iz let 1991-1993 pa znaša 'v 
mio DEM. Vzroki za izgubo v poslovnem sistemu TAM J 
prenizka realizacija in fizični obseg proizvodnje (prograr" 
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ali trg); prenizka fizična produktivnost (presežni delavci); 
poslabšanje globalne paritete prodajnih in nabavnih cen; 
nedoseganje ekonomije obsega; prekomerno zadolževanje in 
prelivanje obresti v stroške; realno povećanje vezave obratnih 
sredstev v zalogah; povečanje kreditne zadolženosti za 42%; 
neto zadolženost podjetja znaša 120 mio DEM, kar je več kot 
osem mesečnih proizvodenj. V podjetju je zaposlenih 4223, to 
Število pa bi bilo potrebno zmanjšati za 1500-2000. 

Osnovna sanacijska dilema je bila ali ohraniti nivo kapacitet in 
programov s sedanjo produkcijo in le-to pognati v polni 
ekonomiji obsega, kar predlaga vodstvo (za kar pa ni trgov in 
zadostne konkurenčnosti, niti sanacijskega denarja), ali sani- 
rati na način dezinvestiranja, odprodaje tujcem, decentraliza- 
cije in rentabilnosti posameznih programov, ki lahko sebe 
preživijo, ki ga poznamo iz primera Elektrokovine. Država 
lahko pomaga z dokapitalizacijo, da konvertira neporavnane 
obveznosti (obveznosti po prispevkih, kreditih in carinah 
v višini 525,2 mio SIT) v kapitalske deleže, jih reprogramira ali 
pa jih preprosto odpiše. Pomaga lahko tudi z garancijami in 
2 denarjem za prestrukturiranje proizvodnje in prevzame 
breme bančne sanacije slabih kreditov in breme presežnih 
delavcev. 

Osnovni vzrok za nastalo težko situacijo v podjetju sta preko- 
merno kratkoročno zadolževanje v zadnjih dveh letih in 
napačne odločitve vodstva, ki ni sledilo spremembam proiz- 
vodnega programa glede na spremembe v poslovnem okolju 
Podjetja in v polni meri pravočasno izpeljalo programskega 
prestrukturiranja. 

Vodstvo TAM-a mora ob tem prepoznati, katere družbe so 
zrele za stečaj, in ugotoviti, kateri proizvodni programi so tisti, 
ki so sposobni preživetja. Sanacija mora potekati istočasno 
tudi v smeri dezinvestiranja in razdolževanja po načelu dogo- 
varjanja z upniki in z odprodajo perspektivnih proizvodnih 
Programov tujcem, če so zanje zainteresirani. Pri tem sta 
Programsko problematični družbi TAM Gospodarska vozila in 
TAM Metalurgija, za kateri je potrebno presoditi ali njun 
Program ustreza tržnim pogojem preživetja in če ustreza, na 
katerih tržnih segmentih oz. nišah. Glede sanacije program- 
sko perspektivne družbe TAM Bus je potrebno upoštevati tudi 
njeno vitalno poslovno povezanost z ljubljansko Avtomon- 
tažo, ki je tudi v težavah. 

Bančni koncept sanacije upnic TAM predvideva spremembo 
Poslovne strategije (novi poslovni partnerji s kapitalsko pove- 
zavo, strokovna pomoč iz tujine), zamenjavo vodstev in uprav- 
nih odborov, pristop k nadaljnjemu financiranju sistema, če 
Predlog sanacije podpre Vlada, ustavitev procesa lastninje- 
nja, da se zavarujejo interesi upnikov, reprogram kreditnih 
obveznosti s korekcijo obrestovanja, dezinvestiranje in na 
koncu konverzijo svojih terjatev v lastniške deleže v podjetju 
TAM. Izdelan je tudi program »Prestrukturiranje in finančna 
reorganizacija TAM-a«, ki so ga dobile v oceno Vlada in 
Poslovne banke kot izhodišče za sanacijo. 

£) Brest Cerknica 

V podjetju je zaposlenih 1472 delavcev. Brest je organiziran 
v 14 samostojnih družb - hčera. Skupna Izguba znaša 1.098 
mio SIT. Celoten sistem je nelikviden. Sprejeli so sklep o ste- 
taju dveh hčera in postopku prisilne poravnave, ki zajema 
9 družb hčera in mater. Ostale tri hčere (Brest Tapetništvo, 
Brest Pohištvo in Brest Inse) pa bodo skušali rešiti, ker niso 
v stečajnem postopku. Stečaj tudi ni opravljen nad firmo, ki 
Zaposluje invalide, ker Vlada ni soglašala s tem. Brest Tapet- 
ništvo in Brest Pohištvo bi nujno potrebovala kratkoročen 
kredit za nadaljevanje proizvodnje. Lb d.d. je to možnost 
zavrnila in zahteva garancijo Vlade RS. MGD predlaga, da MF 
dovoli odobritev garancije ob zastavi primernega zavarova- 
nja, In tako omogoči proizvodnjo obema družbama, ki nimata 
'zgube in nista v postopku prisilne poravnave. Nekatere firme 
y stečaju poslujejo (Mineralka, Jelka), ker so jih najele tuje 
'irme (IKEA, Temex), firma Masiva pa se je privatlzirala. Reši- 
tev se za firme pričakuje v oktobru, ko bo sodišče sklepalo 
o predlogu največje upnice LB d.d., da stečaj pretvori v pri- 
silno poravnavo in da na ta način banka postane lastnik vseh 
nepremičnin in se s tem poplača. 

d) Papirnica Radeče 

Podjetje je v letu 1993 izkazalo izgubo v višini 10.6 mio DEM 
ali 23% družbenega kapitala, za kolikor je bila tudi zmanjšana 
vrednost podjetja v lastninskem preoblikovanju. Med vzroki 
za takšno poslovanje navajajo izgubo trga, odpis dvomljivih in 
spornih terjatev iz SFRJ, tečajne razlike za devizne kredite iz 
osemdesetih let, recesijo in visoke stroške financiranja. Priza- 
devali so si za dokapitalizacijo s strani države v višini (300 mio 
SIT ali 30% delež), ki bi omogočila, da podjetje postane 
zanimivo za vlaganje certifikatov državljanov, nato pa bi izpe- 
ljali lastninjenje po principu javnega odkupa. V proceduri je 
Zakon o zagotavljanju sredstev o pokrivanju izgub v Papirnici 
Radeče, s katerim bi država postala delni lastnik papirnice. 
Večletna izguba bo odpisana, na osnovi zakona pa bo izve- 
dena dokapitalizacija. Dolg podjetja bo razrešen z novim 
zakonom o reprogramu, podjetje pa se bo olastninilo po 
veljavnem zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij. 

III. DRŽAVNA PODPORA SANACIJI GOSPODARSTVA 

3.1. UKREP ZNIŽEVANJA STROŠKOV FINANCIRANJA 
V NEKATERIH PODJETJIH (REPROGRAM OBVEZNOSTI) 

Predlagamo, da država selektivno intervenira in pripomore 
k zniževanju stroškov financiranja v nekaterih večjih podjet- 
jih, ki niso deležna aktivne politike prestrukturiranja s strani 
katerekoli vladne agencije. Ukrepanje naj bi bilo omejeno na 
tista podjetja, ki so sposobna izvajati samosanacijo in ki 
s svojo velikostjo (zaposleni, obseg proizvodnje) pomemb- 
neje vplivajo na gospodarsko aktivnost v določeni regiji. 

Pri izbiri podjetij bi morali upoštevati naslednje, lahko pa tudi 
dodatne kriterije: 

- Operativni pritok bi moral v teh podjetjih pokriti »nor- 
malne« stroške financiranja, višina izgube pa ne bi smela 
presegati odhodkov financiranja podjetja. 

- Priporočljivo bi bilo, da so podjetja, ki bi bila deležna tega 
ukrepa, že olastninjena ali vsaj korporativizirana. Jasno bi 
morala biti v podjetjih določena pristojnost in odgovornost 
poslovodstev, lastnikov, zaposlenih in sindikatov. Nujen 
pogoj, da bi bilo podjetje izbrano, pa bi morala biti tudi izjava 
lastnikov, da si v času prestrukturiranja (refinanciranja obvez- 
nosti) ne bodo izplačevali dividend, marveč bodo dobička 
zadržali ali kapitalizirali. Podobno bi morali tudi sindikati in 
zaposleni izjaviti, da ne bodo izvrševali pritiskov na zvišanja 
plač v času trajanja ukrepa. 

- Ključnega pomena bi pri izbiri podjetij morala biti perspek- 
tivna ocena operativnega denarnega toka za naslednjih 5 let. 
Takšno oceno bi morala, k vlogi za prijavo podjetja k obvez- 
nemu refinanciranju, priložiti njihova matična banka. Upnik bi 
moral izdelati objektivno mnenje, ali je podjetje sposobno 
ustvarjati takšen operativni denarni tok, ki omogoča pokritja 
normalnih stroškov financiranja, ki so povezani z običajnim 
poslovanjem podjetja. 

- Za izbor podjetij bi lahko bilo zadolženo Ministrstvo za 
gospodarske dejavnosti preko javnega razpisa ob upošteva- 
nju zgornjih in dodatnih kriterijev. 

Ukrep zniževanja stroškov financiranja bi bil v pravnem 
pogledu pokrit z zakonom in spremljajočimi izvedbenimi akti 
tako, da bi bilo bankam dano večletno državno jamstvo 
(garancija) za obstoječe obveznosti izbranih podjetij do bank 
na določen dan. Poroštvo za obveznosti bi bilo delno, plač- 
ljivo pa bi bilo, če bi bil nad podjetjem - dolžnikom uveden 
stečajni postopek. Vse terjatve enega upnika v podjetju bi sa 
konsolidirale v eno terjatev, za katero bi se izdalo delno 
državno jamstvo. 

Kredite oziroma obveznosti podjetij, ki bi bile delno pokrita 
z jamstvom države, bi morale banke reprogramirati (npr. na 
7 let, s triletnim moratorijem na glavnico). Hkrati bi bilo 
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potrebno znižati obrestno mero, ki bi bila po novem znatno 
nižja od obresti na kredit, ki so veljale pred izdajo jamstva. 

Kot nam je poznano, je podoben ukrep uporabila Madžarska, 
ki je leta 1991 izdala petletno garancijo za kredite slabim 
podjetjem. Enake ukrepe pa so izvajali že tudi drugi. 

Po našem mnenju je podeljevanje delnega državnega jamstva 
za obveznosti reprograma primernejše, ker se s tem razbre- 
meni pritisk upnikov na uvedbo stečajnega postopka, ki pa je 
nedvomno prisoten v primeru, ko država 100% jamči za 
obveznosti reprograma. Ob delnem pokritju pa del kreditnega 
tveganja nosijo tudi upniki in zato je njihova nagnjenost 
k uvedbi stečajev bistveno zmanjšana. 

Banke z jamstvom države pridobijo pri potrebnih rezervaci- 
jah, ki so jih imele za kredite, preden je bilo izdano državno 
jamstvo in ki se na ta način lahko sprostijo in uporabijo za 
druge slabe terjatve oz. potencialne izgube bank. Zaradi tega 
lahko država pogojuje izdajo jamstva z nižjo obrestno mero 
na celoten kredit. 

Glede na to, da je podjetje z reprogramom in jamstvom za čas 
prestrukturiranja deležno državnih ukrepov mora to pomeniti 
za banko indikacijo, da ga iz E,F in C bonitetne skupine glede 
na rizičnost uvrsti v skupino B, saj ima večje možnosti, da 
tako postane dobro poslujoči subjekt na dolgi rok. S tem tudi 
preostali »nepokriti« del kredita postane potencialno boljše 
kvalitete in nosi manjše kreditno tveganje. Pomembno bi bilo, 
če s prestrukturiranjem kot nekakšno obliko »prisilne porav- 
nave« soglašajo tudi sami upniki. 

Upniki ugovarjajo, da bo zaradi nižanja obrestnih mer ob 
takem ukrepu prišlo do prerazdeljevanja vrednosti k lastni- 
kom kapitala. Očitek postane neutemeljen, če se lastniki zave- 
žejo, da ne bodo v času trajanja ukrepa izplačevali dividend 
oz. obljubijo, da bodo dobičke zadržali in kapitalizirali. 

Država za izdajo poroštva v reprogramu ne bi smela zahtevati 
nobenih provizij in zaračunavanja stroškov. Takšen ukrep pa 
bi državo prisilil, da formira »sink« fond za primer vnovčitve 
v stečajnem postopku, druga možnost pa je, da se prav iz tega 
vira formira tak fond in se ogne proračunski obremenitvi za 
primer vnovčenja. Po naši oceni bi postopek skrbne izbire 
podjetja moral zagotoviti, da tokih vnovčenj ne bi bilo veliko. 

Pomoč podjetjem, ki imajo terjatev do republik nekdanje 
Jugoslavije, ki se financira z viri domačih bank 

Z izgubo jugoslovanskega trga in preusmeritvijo na zahtevne 
Zahodnoevropske trge pa so bila naša podjetja prisiljena na 
hitro prenehati poslovati s svojimi tradicionalnimi partnerji 
v republikah nekdanje Jugoslavije. Takšen preobrat pa je 
povzročil, da so, zaradi neurejenih meddržavnih odnosov, 
ostale odprte njihove poslovne terjatve do firm na tem trgu. 
Da bi te posle lahko 73 sfinancirale, so se mnoge naše firme 
zadolžile za to tudi pri naših bankah. Z izgubo poslov pa so iz 
tega naslova ostali neporavnani krediti, ki so se z indeksacijo 
revalorizirali in podjetja so jih prisiljena vračati, neglede na 
dejstvo, da posli niso bili nikoli realizirani. 

Ta podjetja so veliko premoženja, zalog in terjatev izgubila 
v republikah nekdanje Jugoslavije. Predpisi tem podjetjem 
omogočajo, da izgubljeni osnovni kapital lahko odpišejo in 
prenesejo, tako aktivo kot pasivo, na Sklad za razvoj. Glede 
kreditov, s katerimi so financirali izgubljene zaloge in terjatve, 
pa ni na razpolago nobene rešitve, saj jih morajo bankam 
odplačevati indeksirano z obrestmi po zapadlosti, kar močno 
bremeni tekoče poslovanje. Vsa ta podjetja se kronično, a ne 
po svoji krivdi otepajo zato z izgubami iz financiranja, in ne iz 
redne dejavnosti. Trajni kratkoročni krediti nekaterih podjetij 
pri bankah iz tega naslova znašajo npr: 

dolg obresti (r=22%) 
Planika 
Peko 
Alpina 
Iskra. Avtoel. 
Pionir N. M. 
Papir. Radeče 

9.863.000 DEM 
24.472.000 DEM 
3.841.000 DEM 

20.588.721 DEM 
21.046.429 DEM 
4.161.989 DEM 

2.170.000 DEM 
5.384.000 DEM 

766.000 DEM 
(vkl.obresti) 
(vkl.obresti) 

Poseben primer predstavlja podjetje TAM Maribor, ki je zaradi 
izgube trgov nekdanje Jugoslavije utrpel naslednjo nepo- 
sredno škodo: 

leasing garancije 
rez. deli inŽR v YU 
nekurantne zaloge JLA 

36 mio DEM 
25 mio DEM 
17 mio DEM 

skupaj 78 mio DEM 

Najemniki takšnega kreditiranja poslovanja v bivši Jugoslaviji 
pa so tudi podjetja obutvene, tekstilne industrije in tudi vsa 
ostala podjetja, ki so se zadolževala in iz tega naslova našii" 
bankam plačujejo z indeksacijo povečane obveznosti, ostala 
pa so brez materiala, zalog itd. 

Ugotavljamo, da večino teh kreditov z normalnim poslova- 
njem tovrstna podjetja in še nekatera druga, niso sposobna 
vrniti in, da je na tem področju za njih potrebno nekaj ukrenili; 
saj zaposlujejo več deset tisoč delavcev in so tradicionalni 
izvozniki naše industrije. Banke bi morale takšne obveznosti 
reprogramirati in/ali odpisati. 

Možnost rešitve te problematike vidimo v okviru predlaga; 
nega zakona o reprogramu obveznosti, ki smo ga opisal' 
zgoraj. 

3.2. REPROGRAM IN/ALi ODPIS DAVKOV IN PRISPEVKOV 

Iz dosedanje prakse Vlade je razvidno, da se je odločila za 
odlog plačila pravnim osebam (sklep št.422-04/90-2/35-8' 
24.9.1992) iz: 

- davka od osebnih prejemkov; 
- davka na dobiček; 
- prispevkov za zaposlovanje 

Med koristniki tega odloga so bila naslednja podjetja: Avte 
montaža, Almira, Avtoprevoz Dravograd, Hidromontaža Mari- 
bor, Klima Celje, Litostroj, Libela, Lama Dekani, TAM, Kon- 
struktor Maribor, Rudnik rjavega premoga, Tapetnik Maribof. 
Tekol Maribor, TT Tabor Maribor, TVT Merinka Maribor, šta- 
jerska pivovarna Maribor, Unitas Ljubljana, Železarne Jese- 
nice, Železarna Štore, Železarna Ravne. Vlada je na svoji saj' 
25.9.1994 sprejela stališče, da je potrebno v zvezi s plačilo"1 

dospelih, a neplačanih obrokov teh podjetij sprejeti določen« 
ukrepe, s katerimi bi olajšali njihov likvidnostni položaj. 

Pri razreševanju tega vprašanja se je pojavila dilema, al' 
dospele neplačane obveznosti teh podjetij na dan 26.9.1994 

reprogramirati na obdobje 5 let v polletnih obrokih vključ"0 

z zamudnimi obrestmi in/ali pa jih odpisati. Obe soluciji i« 
potrebno rešiti z zakonom. 

Glede na to, da sta tudi Zavod za pokojninsko zavarovanje i" 
Zavod za zdravstveno zavarovanje odlagala plačilo prispe^' 
kov, bi bilo potrebno, da Vlada s priporočilom tudi nji"1 

predlaga odlog in/ali odpis plačila teh prispevkov. 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, glede na stanje v te" 
podjetjih, predlaga odpis plačila obveznosti ali, kot je bilo i1 

doslej predlagano njihovo konverzijo v lastniške dele*9 

države v teh podjetjih, kot so že prej predlagala sama ,a 

podjetja. Z obema ukrepoma se dosega določena likvid- 
nostna razbremenitev, kar je v skladu s sklepom Vlade. 

Podobno rešitev je potrebno poiskati tudi pri malem gos p0" 
darstvu v primeru poravnavanja zamudnih obresti iz naslov® 
plačanih prispevkov proračunu. 
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prav tako je bil na začetku leta 1993 sprejet zakon o poravna- 
nju odloženih davkov in prispevkov za podjetja, ki so družbeni 
kapital prenesla na Sklad za razvoj. Z njim so se reprogrami- 
rale obveznosti plačila na 48 mesečnih obrokov. Tudi tukaj 
Predlagamo odpis teh obveznosti ali konverzijo v lastniške 
feleže. 

3.3. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE PRI 
Restrukturiranju proizvodnje in pri 
ohranjanju delovnih mest 
pomoč ostalim podjetjem poteka preko razpisov MGD pod 
Proračunsko postavko 5501 »Prestrukturiranje proizvodnje« 
in 4651 »Prestrukturiranje proizvodnje in ohranjanje delovnih 
"lest«. Lani je bilo po prvi postavki angažirano okoli 1 mlrd 
SIT, letos pa po obeh postavkah okoli 1,764 mlrd. SIT. Poraba 
Sredstev je bila v lanskem letu popolna, letos pa je bilo do 
99.1994 po obeh postavkah usmerjeno 946 mio SIT v 110 
Podjetij. Bistvo tega intervencijskega ukrepa, po katerem se 
subvencionira letos po sklepu Vlade 7 obrestnih točk, je 
Pomagati podjetjem, da v primeru dolgoročnih investicij 
vnove izvozne proizvodnje uspejo izvršiti izvozni preobrat na 
'ahtevne zahodne trge. Pomagamo jim tudi s subvencionira- 
nem obrestne mere za kratkoročne bančne kredite za financi- 
ranje izvoza in s tem, posredno za ohranjanje obsega izvozne 
Proizvodnje. 

Ugotavljamo pa, da je pomoč podjetjem v višini 7 obrestnih 
točk pičla, saj bi bilo ustrezneje subvencionirati celoten mali 
'• Ker so subvencijski zneski pičli, je njihov učinek na razbre- 
menitev likvidne situacije majhen. Zanimanje za ta javni razpis 
i® med podjetji zelo veliko, zato menimo, da bi morali prihod- 
ke leto s to pomočjo nadaljevati s trikratnim povečanjem 
Proračunske postavke za ta namen. Podjetja delovanje tega 
'nstrumenta zelo pozitivno ocenjujejo, ker direktno spodbuja 
aktivnost gospodarske rasti, zaradi razpisnih pogojev pa pozi- 
tivno deluje tudi na znižanje bančnih obrestnih mer. Vladi bo 
°t> koncu leta podano celovito poročilo o učinkih delovanja 
'®9a instrumenta. 

PODELJEVANJE DRŽAVNIH POROŠTEV PODJETJEM 

i Paradi sklepa Državnega zbora, da se sprejme poseben zakon 
0 Podeljevanju državnih poroštev, je delovanje tega instru- 
menta v letošnjem letu do sedaj postalo praktično neučinko- vi*o. Javni razpis je zelo zakasnil in se je pojavil v javnih 
°t>čilih šele v drugi polovici leta. V postopku se trenutno 
n*haja le 40 vlog podjetij, ki pa bodo zaradi dvostopenjskega 
Postopka rešene pozno, samo koriščenje bančnih kreditov 
J državnim poroštvom po ugodni obrestni meri pa bo zelo 
Kasnilo. 

jJfiinek tega instrumenta na nižanje obrestnih mer bo zato 
'®tos praktično žal zanemarljiv, kar pomeni za gospodarstvo 
Va|iko škodo. Ocenjujemo, da odobrenega garancijskega 
Potenciala ministrstev zato v letošnjem letu sploh ne bo 
Mogoče počrpati. Gospodarstvo je na ta način letos, žal, 
Ofopano delovanja enega od najučinkovitejših instrumentov 
"Austrijske intervencije za primer stabiliziranja likvidne situ- ac'je v podjetjih. 

Glede zakona o jamstvih Republike Slovenije bo Ministrstvo 
gospodarske dejavnosti predlagalo konkretna merila za 

Podeljevanje državnih poroštev tako, da bi se v koriščenje 
"rtistev RS pri bankah vključila podjetja C bonitetne skupine, 
£ar pomeni, da bi zaradi jamstva RS praktično prešla pri 
bankah v A ali B bonitetni razred. Menimo, da prav ta podjetja 
^vidnostno razbremenitev prav najbolj potrebujejo, saj so *®Tia predmet prestrukturiranja in sanacije. Jamstva bo 
potrebno podeljevati predvsem za nove posle in za nove 
Zadolžitve in izjemoma z reprogramom za stare obveznosti, 
paradi večjega tveganja pa bo potrebno seveda tudi od teh 
B°djetij terjati tudi ustreznejše zavarovanje. 

3.5. KONVERZIJA KREDITOV IN NEPLAČANIH 
OBVEZNOSTI DRŽAVI V KAPITALSKE DELEŽE IN NJIHOVA 
ODPRODAJA PREKO PROCESA PRIVATIZACIJE 

Na podlagi sklepa Vlade iz 18. nov. 1993 se je dokapitaliziral 
Sklad za razvoj s terjatvami do podjetij z obrestmi po stanju 
30.12.1994 v višini 2.478.678.605,45 SIT. Predmet teh terjatev 
so bili dani kratkoročni krediti podjetjem s strani MGD v letih 
1991 in 1992, ki pa jih le-ta niso nikoli v celoti odplačala. 
Sestavni del teh kreditov pa so bili tudi krediti dani Sloven- 
skim železarnam v višini 2.208.988.478,42 SIT. Predlagamo, 
da se ta znesek neporavnanih obveznosti železarn do države 
spremeni v kapitalski vložek kot državno lastništvo. Enako 
predlagamo, da se stori tudi s terjatvijo do Iskre Holding 
v višini 100.000.000. SIT. Sklep naj se realizira, ko bo Iskra 
Holding Agenciji za privatizacijo predložila program lastnin- 
skega preoblikovanja. , 

Glede kreditov prenešenih na Sklad za razvoj pa Ministrstvo 
za gospodarske dejavnosti predlaga, da Sklad ugodi prošnji 
dotičnih podjetij, ki so pretežno izvozno usmerjena, mnoga 
od njih v fazi prestrukturiranja in večina tudi v velikih likvid- 
nostnih težavah, in terjatve konvertira kot svoj kapitalski vlo- 
žek v teh podjetjih. 

Skladno s sklepi Vlade iz 2.6.1994 tč. 9 predlagamo, da vod- 
stvo ELESA in Slovenskih železnic takoj spremeni neporav- 
nane obveznosti železarn (per 31.12.1992) v višini 
2.455.200.000 SIT in 245.832.000 SIT v trajni kapitalski vložek 
ELESA in Slovenskih železnic v Slovenskih železarnah. Ome- 
njena obveza izhaja že iz sklepa Vlade, a doslej ni bila realizi- 
rana. 

Predlagamo, da se na enak način z zakonom realizira tudi 
pobot obveznosti iz naslova neplačanih davkov in prispevkov 
in drugih dajatev železarn v znesku 2.650.000.000 SIT. Predla- 
gamo tudi, da Vlada enako reši tudi večkrat predstavljeni 
predlog TAM Maribor d.d., za kapitalizacijo neplačanih druž- 
benih obveznosti v višini 434.744.523 SIT. 

Poleg dolga železarn bi bilo smiselno razmisliti tudi o repro- 
gramu in/ali odpisu dela dolga na področju neizterljivih terja- 
tev električne energije, ki znaša za: 

- Talum Kidričevo 4.380.512.399 SIT; 
- TD Ruše 1.605.161.800 SIT 
- TAM Maribor 60.318.915 SIT 
- Videm Papir Krško 453.783.198 SIT 

Ti dolgovi pomembno obremenjujejo trajni obratni kapital teh 
podjetij. Terjatve pa ohranjajo svojo tržno vrednost le, če ta 
podjetja obratujejo. 

3.6. POMOČ PODJETJEM PREKO SLOVENSKE IZVOZNE 
DRUŽBE 

Glavni namen poslovne politike Slovenske izvozne družbe (v 
nadaljevanju SID) je pospeševanje izvoza slovenskega gospo- 
darstva in zniževanje stroškov financiranja izvoznega gospo- 
darstva. Ker je izvoz osnovna preokupacija gospodarstva, saj 
skoraj nobeno podjetje ne more preživeti, če ne izvaža, je 
zaradi omejenih sredstev potrebno upoštevati pri izvozni pod- 
pori preko SID prioritetne namene ter formalne in materialne 
možnosti podpore izvozu. 

Dosedanji klasični okviri poslovanja SID so se izkazali kot 
nezadostni, saj se je pokazalo, da je potrebno pri dolgoročnih 
kreditih za izvajanje investicijskih del, izvoza opreme itd. 
zagotoviti tudi refinanciranje predpogodbenih aktivnosti oz. 
kreditov za pripravo izvoza, kar bi pomenilo dodatno spod- 
budo izvozu in zagotovitev konstantnih in cenejših virov fi- 
nanciranja. 

Ker so dosedanje možnosti SID za zavarovanje srednjeročnih 
in dolgoročnih poslov pred komercialnimi riziki zelo omejene 
in ker je udeležba države pri zavarovanju teh transakcij 
izrecno dovoljena tudi v okviru OECD in EU, bi kazalo za to 
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obliko zavarovanja zagotoviti ustrezno jamstvo države, ali 
pozavarovalne institucije. V ta okvir sodi predvsem: 

- zavarovanje izvoza pred komercialnimi in nekomercialnimi 
riziki pri SID, 
- pozavarovanje rizika pri ustrezni pozavarovalni Instituciji 
(npr. Savi), 
- zastava ali vlnkuliranje zavarovalne police pri poslovni 
banki izvoznika, kot oblika zavarovanja izvoznega kredita in 
- refinanciranje izvoznih kreditov poslovnih bank s strani 
SID. 

Shemo zavarovanja in refinanciranja izvoznih poslov bi bilo 
smiselno razširiti tudi na spodbujanje izvoza malega gospo- 
darstva. Zajemala bi zavarovanje dolgoročnih in kratkoročnih 
poslov pred komercialnimi in nekomercialnimi riziki in refi- 
nanciranje kratkoročnih in dolgoročnih izvoznih kreditov za 
financiranje izvoza. 

Za realizacijo navedenih predlogov je potrebno ob sprejetju 
ukrepov ekonomske politike in Proračuna za leto 1995 dolo- 
čiti: 

- obseg izvoznih poslov, ki jih bo pokrival SID, 
- odstotek zavarovanja s strani SID, 
- obseg jamstva, ki bi ga država s Proračunom namenila za 
shemo SID, 
- odstotek refinanciranja SID, 
- ustrezne likvidnostne vire za realizacijo sheme SID. 

IV. GOSPODARSKA PROBLEMATIKA MARIBORSKEGA 
BAZENA 

Po podatkih Statističnega letopisa Slovenije 1993 je bilo 
v Mariborski občini ob koncu leta 1992 registriranih 2781 
podjetij (ali 7,6% od skupnega števila podjetij). Na področju 
Industrije je registriranih 10% podjetij, gradbeništva 5%, na 
področju trgovine 27%, obrti In storitev 6%, na področju 
tehničnih, finančnih in poslovnih storitev pa kar 42%. 

Ob popisu prebivalstva v letu 1991 je občina Maribor štela 
151.221 prebivalcev. Republiški zavod za zaposlovanje je 
v Mesečnih informacijah (št. 2/94) objavil podatke o številu 
brezposelnih v februarju 1994. V območni enoti Maribor je 
bilo 31.702 brezposelnih. Od tega predstavlja delež brezposel- 
nih zaradi stečaja 10.9%, registriranih oseb, ki Iščejo zaposli- 
tev nad 1 leto je 59,3%, trajnih presežkov pa je 21,2%. 

4.1. VLOGA SKLADA ZA RAZVOJ MED MARIBORSKIMI 
PODJETJI 

Sanacija podjetij mariborske regije poteka v Skladu za razvoj 
po enakih načelih, kot to velja za ostala slovenska podjetja, 
zato si oglejmo samo nekatere, najbolj značilne poti saniranja 
v naslednjih podjetjih: 

OI|arna Fram d.o.o. 

Podjetje posluje relativno uspešno. V njem ni predvidenih 
nobenih radikalnejših posegov, vendar nadaljnji razvoj ovira 
denacionalizacijski zahtevek. Pogodba o prodaji podjetja bo 
pbdpisana takoj, ko bo ta zahtevek rešen, kupci podjetja pa 
bodo verjetno delavci in menedžerji. 

SGP Stavbar 

V podjetju Visoke gradnje, ki ni delujoče, se opravljajo samo 
še aktivnosti za poplačilo upnikov. Z večino upnikov je dose- 
ženo soglasje o poravnavi obveznosti, ni pa prišlo do dogo- 
vora z Agencijo za sanacijo bank (prenešene obveznosti 
KBM), ki je eden od večjih upnikov. Za obe delujoči podjetji 
Stavbar Megrad in Stroking je predvidena prodaja, takoj ko 
bo z Agencijo doseženo soglasje. Obe podjetji tekoče poslu- 
jeta pozitivno. Za četrto podjetje Stavbex je predlagana likvi- 
dacija, ki bo končana oktobra. 

TVT d.o.o. Maribor ; 

Podjetje je v zaključni fazi tehnološke zaokrožitve, pripojit* j 
In drugih statusnih sprememb ter dezinvestlranja, tako da M 
končuje faza sanacije In pričenja nova razvojna faza koncern 
TVT. Uvedeni so stečajni postopki v treh družbah, ker prisil"' 
poravnave ne bi uspele. Te družbe so: Enargetlka in vzdrži' 
nje, Cestna vozila in Fabrikacija-orodjarna. 

Trenutno stanje kaže, da bo od skupno 383 zaposlenih v Mj \ 
treh družbah možno obdržati 226 delavcev ob pofl®)' 
uspešne sanacije TAM-a, drugače bo ostalo samo 181 « 
lavcev. 

Dosežen je reprogram obveznosti z večino upnikov, tako d« " 
večjih obveznosti, ki ne bi bile reprogramirane. Sredstva» 
servisiranje reprogramov so predvidena Iz procesa dezlnve«' 
ranja In Iz realizirane prodaje posameznih družb (Term®* 
Lentherm, Storitve). 

Maja je bila zaključena prodaja TVT Storitve in prehran* P' 
delih - s tem da delavce prevzame novi lastnik. 

Vodijo se aktivnosti za privatizacijo osrednjega dela Wj 
cerna, Tirnih vozil, predvidoma v smeri udeležbe tujega MP 
tala. 

Špedtrans 

Podjetje je bilo ob prehodu na Sklad v zelo slabem poloi# 
Položaj se do danes nI bistveno popravil, ker so se razmer«n 

trgu še dodatno poslabševale. Izgubili so poleg jugoslowj 
skega tudi turški trg (1/3 preostalega trga), ker Sloveniji, 
več dobila dovolilnic za prevoze iz tretjih držav. Ker ni d«n*l 
za plačilo carinskih obveznosti in registracijskih obvezno* 
stoji že 20 tovornjakov, do konca leta pa bo obstalo " 
nadaljnjih 70. 

Po neuspelih poskusih, da bi za podjetje našli aktivn'r 
lastnika, ki bi lahko pripeljal nove posle. Izpeljana Je "L, 
zamenjava vodstva. Glavni problemi so prezadolženost, P 
zaposlenost, premajhen promet Spedlcljske dejavnosti, Pr. 
majhna zasedenost vozil in zaslužek po vozilu In sta"j 
pomanjkanje avstrijskih dovolilnic, kar je problem razdalj 
pridobljene kvote na meddržavni ravni. Zaradi nerešljive ^ 
aclje in zaščite Interesa upnikov in minimalne socialne vam 
sti delavcev je bil predlagan stečaj. 

MTT Meli* 

V podjetju je položaj enak kot v vseh ostalih tekstilnih tovjf 
nah, ki se otepajo z nelikvidnostjo. Konjukture še ni ču»j! 
pritisk na znižanje cen Je velik, serije so vse manjše, 
povečuje stroške. 

Težave so stopnjevali tudi notranji vzroki v podjetju: od 
strežne kadrovske sestave, neusklajenosti kapacitet, IzreOJ, 
dragega in amortiziranoga strojnega parka, prevelikega»L 
vila zaposlenih In slabega izkoriščanja delovnega časa 
nenehnega zamenjevanja direktorjev. 

Podjetje se nahaja v prisilni poravnavi. Od upnikov prlfi'jjJI 
jejo, da bodo terjatve deloma odpisali, deloma konveft"^ 
v deleže v podjetju. Največji upnik podjetja so delavci 
morajo skoraj v celoti spremeniti terjatev v delež v podjetP 

Odkar je podjetje na Skladu, je povečalo prodajo, bilo L 
normalno oskrbovano s surovinami In je redno izplačev' 
plače, ki pa so pod ravnijo kolektivne pogodbe. Hkrati P0' 
kajo tudi aktivnosti glede Investicij in pogajanja z denaclort' 
zacljskimi upravičenci. 

Konstruktor 

Podjetje je specializirano za visoke gradnje, zaposluje W 
delavcev (170 v Nemčiji, kot detaširane delavce), celotni 
hodek je bil 2.400 mio SIT (15 mio DEM v tujini), izguba P8 ■, 
mio SIT. Ima precejšnje likvidnostne težave, ker doma s^< 
terjatve v glavnem pokriva s kompenzacijo. Za letošnje >' 
 y\ 
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ocenjuje celotni prihodek na 3.000 mio SIT in poslovanje brez 
izgube. Enako se mu izboljšuje položaj zaradi gradnje cest. 
Potrebuje 100 do 150 novih delavcev, ki jih ne more pridobiti 
(profil zidarjev, tesarjev in železokrivcev), otepa se tudi s pre- 
veliko režijo in problemom nizkih plač. 

4.2. VLOGA ASBH MED MARIBORSKIMI PODJETJI 

Agencija za sanacijo bank je v postopku sanacije bank med 
drugim prevzela slabe terjatve do Kreditne banke Maribor, 
s tem pa postala upnik mnogih mariborskih podjetij, med 
katerimi sta Metalna in Talum daleč največja dolžnika. 

Da bi čimprej pristopili k razreševanju nakopičenih težav 
podjetij v izogib uvedbe stečajnih postopkov v teh podjetjih, 
je Agencija s tremi od njih sklenila pogodbe o ureditvi medse- 
bojnih razmerij, s katerimi je odločilno pripomogla k razbre- 

i menitvi podjetij njihovih finančnih obveznosti. 

Reprogramirali so 110 mio DEM dolga Metalne, tako da je bil 
i nad Metalno uveden postopek prisilne poravnave, v katerem 

so upniki odpisali 40% svojih terjatev, kar je za Agencijo 
odpust v znesku 44 mio DEM, preostanek terjatev v znesku 66 
mio DEM pa je predviden za konverzijo v kapital Metalne. 
V teku so pogajanja s Skladom, da bi Agencija konvertirala 
svoje terjatve v lastniški delež v Metalni in ga dala v upravlja- 
nje Skladu. 

S Talumom je bil dosežen dogovor, da se terjatve Agencije, ki 
so konec 1993 znašale 65,4 mio DEM, spremenijo v subordini- 
rano terjatev, ki se reprogramira na obdobje 15 let z letnim 
moratorijem na odplačilo glavnice, s tem, da je bil dogovorjen 
Poseben reprogram še za potencialne terjatve, ki so znašale 
53,9 mio DEM. Potekajo tudi druge aktivnosti v smeri odpro- 
daje terjatev ASBH ali bodočega lastniškega deleža v Talumu. 
pri Elektrokovini je Agencija nastopila kot podpisnica 
Pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij za znesek potenci- 
alnih terjatev, ki so bile prenešene na Agencijo v višini 1,7 mio 
dem. 

S TAM-om je bil sklenjen poseben aranžman za tisti del 
črpanega IFC kredita, ki ga je NBJ uporabila leta 1991 za 
izvedbo swap posla na sekundarnem trgu. Po posebni 
Pogodbi med TAM in NBJ je na ta način NBJ prevzela obvez- 
nosti plačevanja dospelih obveznosti iz IFC kredita. Z uvedbo 
embarga je NBJ prenehala odplačevati obveznosti iz tega IFC 
kredita, zato se je ASBH s TAM-om naknadno dogovorila, da 
se navedeni dolg v višini 36 mio DEM prenese na Agencijo. 

Pri razreševanju obveznosti TAM-a do bank, pa je bil dogo- 
vorjen tudi naslednji način razbremenitve obveznosti TAM-a. 
Nova Kreditna banka Maribor je kupila TAM Leasing, kupnino 
Pa namenila Novi Ljubljanjski banki d.d. za poplačilo TAM-o- 
vih obveznosti do nje. Na tej podlagi je dosežena razbremeni- 
tev finančnih naložb Nove LB d.d. TAM-u, kar je podlaga za 
nov finančni plasman svežih sredstev te banke v TAM v višini 
? mio DEM. 

Hldromontaža 

Podjetje je iz področja gradbeništva in je specializirana mon- 
tažna firma za gradnjo hidroenergetskih objektov, kot tudi za 
9radnjo kompleksnejših objektov po sistemu inženiringa. 
Družba zaposluje 1211 delavcev. Celotni prihodek je bil 7.665 
mio SIT in tekoča izguba 293 mio SIT (celotna izguba 634 mio 
SIT). Skoraj 70% prihodka pridobijo s posli v tujini. Izdelan 
'ma sanacijski program. Zaradi narave dela, ki na projektih 
'raja po več let, imajo problem likvidnostnih sredstev, zato so 
Posvetili v sanacijskem programu največ pozornosti finančni 
reorganizaciji, ki jo bodo dosegli z dezinvestiranjem, konver- 
zijo kratkoročnih obveznosti v dolgoročne. Z najetjem dolgo- 
ročnih kreditov bodo v petih letih sanirali izgubo. Ob tem 
bodo potrebna tudi določena investicijska vlaganja v višini 70 
mio DEM. 

Elektrokovina 
i 

^ podjetju je bil oktobra lani opravljen stečaj, vendar je bila 

sanacija uspešna, saj so uspeli zadržati kupce in dobavitelje 
in zagotoviti delo za 760 delavcev in s tem ustvarili pogoje za 

* zagon novih firm in pogoje za prodajo Elektrokovine v ste- 
čaju. Zagon novih firm (Elektromotorji in agregati, Svetilke in 
dušilke, Elektronika, Orodjarna) je pogojen s financiranjem 
gotovinskega toka, ki ga je delno prevzela KBM d.d.. Število 
zaposlenih se je iz 2127 znižalo na 800, zato je fizična produk- 
tivnost izjemno povečana, prihodek na zaposlenega pa je 
porastel na 50000 DEM. Tuji kupci (Siemens, Lovvara) so del 
podjetja že odkupili, za ostale dele pa se zanimajo že drugi 
kupci. 

Sanacija poteka uspešno, ker so vsi stari programi doživeli 
temeljito čiščenje. 

Analiziranje gotovinskega toka predpostavlja, da podjetje 
začne poslovanje na novo, zato v prvem letu ni dobička, 
investiranje mora biti v okviru amortizacije, terjatve pa pla- 
čane v 45-60 dneh, da se material in polizdelki obrnejo 4,5 
krat in da imajo nove firme čim manj obveznosti ob zagonu. 

Pri Elektrokovini je Agencija nastopila kot podpisnica 
Pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij za znesek potenci- 
alnih terjatev, ki so bile prenešene nanjo v višini 1,7 mio DEM. 

Gradiš Maribor 

To je podjetje za nizke gradnje, ki zaposluje 200 delavcev, 
celotni prihodek znaša 1.000 mio SIT, izgube v lanskem letu ni 
bilo. Za letos načrtujejo 1.500 73 mio SIT celotnega prihodka 
in 10% povečanje zaposlitve. Takemu položaju se ima zahva- 
liti zaradi pospešene gradnje slovenskih cest. Ima težave 
s pridobivanjem novih delavcev. 

4.3. SANACIJA V OSTALIH MARIBORSKIH PODJETJIH 

Tukaj je predstavljena sanacija v mariborskih podjetjih, ki se 
ne nahajajo v nobeni od organiziranih oblik prestrukturiranja 
in so se pri tem prisiljena opirati predvsem na lastne moči. 
Uspešnost prestrukturiranja je v teh podjetjih različna, oblike 
pomoči, ki jih podjetja prejemajo, pa se nanašajo predvsem 
na javne razpise za podeljevanje subvencij in garancij. 

Mariborske livarne 

Podjetje sestavlja več sestrskih družb, med njimi Orodjarna in 
predelava bakra ter krovno podjetje, ki ima v družbah 51% 
lastniški delež. Program lastninjenja še ni potrjen. Proizvodni 
program sestoji iz proizvodnje industrijskih polizdelkov iz 
bakra in bakrovih zlitin. Celotni prihodek naj bi dosegel letos 
2.958 mio SIT, izvoz pa je usmerjen poleg Hrvaške in Makedo- 
nije, tudi na zahtevne trge v Avstriji, Italiji, Nemčiji in na 
Nizozemskem, pa tudi na trge Vzhodne Evrope. Podjetje je 
investiralo v projekt Baker III (modernizacija opreme), ki pred- 
stavlja izredno finančno breme, izgubilo je nezahteven jugo- 
slovanski trg, na tujih trgih pa je donosnost bistveno dru- 
gačna. Nezanesljiv je tudi njihov nabavni trg. Denarni tok je bil 
v prvem četrtletju negativen in naj bi do konca leta postal iz 
tekočega poslovanja pozitiven. Z upoštevanjem finančnega 
poslovanja pa je denarni tok negativen. Podjetje je zelo zadol- 
ženo. Število delavcev znaša okrog 1700. Izguba v preteklem 
letu znaša 122 mio SIT, konsolidirana izguba iz dveh let 
poslovanja pa 372 mio SIT. Podjetje stalna sredstva pokriva 
s trajnimi in dolgoročnimi viri in delno s kratkoročnimi. 
Podjetje koristi tudi pomoč MGD pri prestrukturiranju proiz- 
vodnje in pri državnih jamstvih, vendar ta ne zadošča, da bi se 
samo rešilo iz težav. 

4.4. GARANCIJE IN SUBVENCIJE KOT UKREP DRŽAVNE 
INTERVENCIJE V MARIBORSKA PODJETJA 

Mariborska podjetja TAM, RT, Mariborske Livarne, Stavbar in 
Karoserist so se v letu 1994 prijavljala na javni razpis za 
prestrukturiranje proizvodnje in ohranjanje delovnih mest in 
preko subvencioniranja obrestne mere v višini 7 obrestnih 
točk izkoristila do 1.9.1994 subvencijska sredstva v višini 260 
mio SIT. Pretežni del teh sredstev (242 mio SIT) je bil usmer- 
jen za prestrukturiranje v poslovni sistem TAM. Ostala mari- 
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borska podjetja se na ta javni razpis letos niso prijavljala. 
Ugotavljamo tudi, da so se mariborska podjetja najkasneje 
pričela vključevati v koriščenje subvencij za prestrukturiranje 
proizvodnje. 

Razpis za državna poroštva je iz znanih razlogov postal za 
podjetja operativen šele v drugi polovici leta. Gre za podelitev 
državnega poroštva firmam za kredite sklenjene pri poslovnih 
bankah za nakup surovin za izvozno proizvodnjo. Iz maribor- 
skega področja so se na razpis prijavila podjetja: TAM BUS 
Radgona, TAM Avtotrading in Mariborska Livarna. Skupen 
zahtevek za podelitev državne garancije za ta podjetja znaša 
po podatkih glavnic kreditov 451 mio SIT. Poroštva še niso 
odobrena, postopek pa je v proceduri na Ministrstvu za 
finance. Brez podelitve državnega poroštva je v teh primerih 
ogrožena izvozna realizacija poslov vseh treh podjetij. 

4.5. VLOGA MARIBORSKE RAZVOJNE AGENCIJE 

Že iz prikaza enostavnih številčnih podatkov je razvidno, da se 
z razvojem spreminja struktura mariborskega gospodarstva, 
ki prehaja iz pretežno industrijskega v storitveni sektor. Pre- 
hod spremlja veliko problemov. GZS Območna zbornica Mari- 
bor vidi rešitev gospodarske situacije v čimprejšnji operaci- 
onalizaciji sklepov Državnega zbora z dne 15.11.1993, ki se 
nanašajo na mariborsko gospodarstvo ter v izpeljavi »Projek- 
cije sanacije slovenskega gospodarstva v letu 1994«. 

Regionalni razvojni sklad Maribor in GZS-Območna zbor- 
nica Maribor bosta posebno pozornost posvetila regional- 
nemu policentričnemu razvoju, kar se bo odražalo na podrav- 
ski infrastrukturi (PTT, Elektrogospodarstvo). Podjetja se 
lahko aktivno vključujejo tudi v Program ustanavljanja in 
delovanja tehnološkega sklada. Območna zbornica podpira 
tudi ustanavljanje investicijskih družb. Za razvoj gospodarske 
dejavnosti pa bo pomembno vlogo odigrala tudi privatizacija 
elektrogospodarstva (Dravske elektrarne in elektro distribu- 
cija) ter izgradnja komunalne infrastrukture, ki bo imela multi- 
plikativne razvojne učinke v celotni regiji in bo potekala preko 
podeljevanja koncesij regionalnemu gospodarstvu. Na zmanj- 
šanje števila brezposelnih bodo vplivali kvalitetni programi za 
izvajanje aktivne politike zaposlovanja iz virov sredstev Mini- 
strstva za delo, družino in socialne zadeve. 

Problematika posameznih mariborskih podjetij je razpoz- 
navna iz zgoraj opisanih pristopov sanacije, drugače pa 
menimo, da za mariborska podjetja veljajo vsi ukrepi, ki 
veljajo tudi za vsa ostala slovenska podjetja. Iz povedanega 
lahko sklepamo, da se bo programska in strukturna fiziogno- 
mija mariborskega gospodarstva v prihodnjih letih temeljito 
spremenila. 

V okviru projekta »Maribor jutri« se je ustanovila Mariborska 
razvojna agencija (v nadaljevanju MRA). Šlo naj bi za realiza- 
cijo konkretnih projektov, ki naj bi pripomogli k izboljšanju 
sedanje, ranljive mariborske gospodarske strukture, kot tudi 
h krepitvi mednarodne konkurenčne sposobnosti regional- 
nega gospodarstva. MRA naj bi tvorno sodelovala pri obliko- 
vanju takšne srednjeročne in dolgoročne razvojne strategije, 
ki bo zagotavljala stabilne in boljše življenjske pogoje mesta 
in regije. 

Prvo vprašanje, ki se zastavlja v zvezi s tako zasnovanim 
konceptom regionalne agencije je, ali so cilji »spremembe 
gospodarske strukture«, »povečanja konkurenčne sposobno- 
sti regionalnega gospodarstva« itd. regijsko sploh uresnič- 
ljivi, oz. ali ni vpliv na mariborsko gospodarstvo na tak način 
pravzaprav zanemarljiv, saj ima vzvode za spreminjanje takš- 
nega stanja v svojih rokah pravzaprav država in s tem tudi in 
predvsem Državni zbor, ki določa pogoje gospodarjenja 
v okolju podjetij preko formiranja gospodarskega sistema in 
ukrepov gospodarske politike. 

Za reformiranje gospodarske strukture je potreben denar, 
potrebne so nove podjetniške ideje, potreben je čas, da dozo- 
rijo, potrebni so sposobni menedžerji, ki ideje spravijo v življe- 
nje, potrebna je kvalificirana delovna sila, ki produkcijo reali- 
zira. 

Neizkoriščene možnosti za mariborsko gospodarstvo vidiff 
v PHARE programih medregionalnega sodelovanja, 1(1 

obmejnega sodelovanja, ki jih ponuja Evropska unija P< 
nazivom »crossborder cooperation« in ki z vstopom Avstri 
v EU za Maribor dejansko v praksi lahko zaživijo. 

Maribor kot mesto se mora pričeti tesneje povezovati ' 
osnovi obmejnega sodelovanja (Gradec itd.) in prilago® 
svojo gospodarsko strukturo v višji meri storitvam in turizr 
na področju privatne iniciative malih in srednjih podjetij ter- 
gospodarsko odpreti nasproti sosedom. Velike abstrakt 
besede o kooperaciji z oddaljenim nemškim gospodarstvo' 
spodbujanje povezave gospodarstev na osnovi pobrate« 
mest, predstavlja v določeni meri iluzijo, saj vemo, da so safl 
gospodarski subjekti sposobni stkati trajne poslovne vezi 
povezave. Le-te naj mariborska podjetj^ še naprej spleta 
po svoje - na osnovi tradicije in poslovnega sodelovanj 
brez vpletanja agencije, ker ta nikoli ne bo sposobna zatrt 
mariborskemu gospodarstvu pravilnejše strateške usmeril*' 
kot to lahko stori na osnovi poslovnega interesa maribors* 
gospodarstvo samo. 

Aktivnosti MRA je po našem mnenju smiselno' razvijati" 
naslednjih podprojektih: 
- pospeševanje podjetništva in obrti, 
- ekološko komunalni, infrastrukturni projekti, 
- turizem in sejemska dejavnost, 
- izobraževanje poslovodnikov, inkubatorji. 

Dopolnitev njenega programa bi bila smiselna v smeri sp<>j 
bujanja storitev in vključevanja v regionalne programe EU., 
našem mnenju pa ni smiselno izvajati dragih in problema' 
nih promocijskih aktivnosti in ad hoc pospeševanja meO' 
rodnih stikov mariborskega gospodarstva ter se ukvarL 
s transferom tehnologij (kooperacijske možnosti, transfer"n. 
vacij itd.), ker gre pri tem za imanentne gospodarske 
poslovne operacije, ki jih najučinkoviteje znajo 0PraVIj 
podjetja sama. Iz tega področja je mogoče zanimiva le "" 
o tehnoloških parkih (gospodarske in obrtne cone), verj?L 
pa v povezavi z maloobmejnim sodelovanjem (primer N" 
Gorice). 

V. POVZETEK UKREPOV 

1) Slovenske železarne: * 
- zagotavljanje trajnih obratnih sredstev in sredstev za i11 

sticije z zakonom; 
- razrešitev statusa Jekla Štore; a 
- kadrovsko in programsko prestrukturiranje in znižanje^ 
poslenih; 
- reorganizacija koncema v delniško družbo; , J 
- družbe razbremeniti obveznosti, prenesti obveznosti 
holding, te pa v javni dolg; ^ 
- ukiniti družbe, ki niso sposobne poslovati samostoj"0 

pozitivno; u 
- neporavnane obveznosti iz davkov in prispevkov N1 ^ 
ELESA, Slovenskih železnic, države, konvertirati v kapita15 

deleže in/ali odpisati ter reprogramirati. 

2) Slovenske železnice: 
- zagotoviti sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževal 
infrastrukture, pokriti del upravnih stroškov in zavarova1 

premije; -.J I 
- zagotoviti sredstva za odplačilo obresti in glavnic Kredt' 
ter sredstva za razvojno strategijo in vključevanje v 
rodne prometne tokove; j 
- zagotoviti sredstva potrebna za lastno udeležbo pri črpa™ 
kreditov EBRD in EIB; 
- zagotoviti sredstva za zmanjšanje števila zaposlenih. 

3) Energetski sektor: 
- reguliranje cene energije; 
- izvedba privatizacije. 

4) Podjetja v lasti Sklada za razvoj: 
- izvedba stečaja, prisilne poravnave; 
- prodaja podjetij; 
- reprogramiranje obveznosti; 
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- konverzija dolgov v lastniSke deleže; 
- zagotavljanje Investicijskih sredstev In trajnih obratnih 
sredstev; 
- podeljevanje garancij; 
- oprostitev plačila davkov in prispevkov; 
- poravnavanje določenih obveznosti elektrogospodarstvu; 
- zadolževanje Sklada za zagonska sredstva saniranih proiz- 
voden); 
- izdaja obveznic; 
- prenos premoženja države na Sklad, ki bi ga Sklad odpro- 
dal in pridobil gotovinska sredstva za servisiranje najetih 
kreditov in obveznosti. 

5) Sanirani« podjetij preko sanacl|e bank: 
- reprogramiranje In/ali odpis slabih dolgov; 
- poplačevanje z nepremičninami; 
- konverzija terjatev v lastniške deleže; 
- prodaja terjatev z diskontom; 

6) Saniranje poslovan|a v podjetjih, ki so v lasti Sklada, 
Agencija pa Je njihov upnik: 
- zamenjava terjatev za delnice drugih podjetij v lasti Sklada; 
- novacija terjatev v subordinirani instrument v istem po- 
djetju; 
- cesija terjatev v Skladu za odloženo plačilo in za variabilno 
ceno; 
- vsi ostali ukrepi kot pod prejšnjo točko. 

7) Ostala pod|etja: 
- stečaj in prisilna poravnava; 
- prevzem s strani upnikov, če je tekoče poslovanje pozi- 
tivno; 
- zniževanje stroškov financiranja in reprogram obveznosti 
z državnim jamstvom (zakon); 

- reprogram in/ali odpis davkov in prispevkov; 
- subvencioniranje obrestne mere pri prestrukturiranju proiz- 
vodnje in pri ohranjanju delovnih mest; 
- podeljevanje državnih poroštev (zakon); 
- zavarovanje izvoza pred komercialnimi in nekomercialnimi 
riziki s strani SID, refinanciranje izvozih kreditov poslovnih 
bank s strani SID. za velika in mala podjetja. 

Shema ukrepov, ki je navedena za ostala podjetja, velja za vsa 
podjetja. 

Uporabljeni viri: 

- Podjetja z izgubo v slovenskem gospodarstvu (ZMAR, Lj., 
1994) 
- Projekt sanacije slovenskega gospodarstva v letu 1994 
(MGD, Lj., 1993) 
- Tekoči gospodarski pregled - marec 1994 73 (SDK Repu- 
blike Slovenije) 
- Tekoči gospodarski pregled - avgust 1994 (Agencija z« 
plačilni promet RS) 
- Gospodarska gibanja št. 248, marec 1994 (EPF, Lj., 1994) 
- Finančni rezultati poslovanja gospodarstva RS 1993 
(ZMAR, Lj., 1994) 
- Slovenla: Enterprise and Financial Sector Adjustment Loan 
(Ministrstvo za finance, April/1994) 
- Poročilo o premoženjsko-flnančnem položaju in poslov- 
nem izidu podjetij s področja gospodarstva R Slovenije (SDK, 
Lj., marec 1994) 
- Banka Slovenije bilten - marec 1994. 

- Pripombe Ministrstva za finance. 

- Pripombe Agencije za sanacijo bank in hranilnic. 
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Predlog zakona o POROŠTVIH REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

OBVEZNOSTI GOSPODARSKIH SLUŽB IZ POSLOV 

PRESTRUKTURIRANJA DOLGOV - EPA 880 - PRVA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 107. seji dne 13. oktobra 
1994 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O POROŠTVIH REPUBLIKE SLO- 
VENIJE ZA OBVEZNOSTI GOSPODARSKIH DRUŽB IZ 
POSLOV RESTRUKTURIRANJA DOLGOV, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 174. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

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 Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Božo JAŠOVIC, državni sekretar v Ministrstvu za fi- 
nance, 
- Mitja VIDMAR, svetovalec ministra za finance. 

Predlog zakona o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb 
iz poslov prestrukturiranja dolgov 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Med pomembnejšimi nalogami ekonomske politike v tranziciji 
sta prestrukturiranje realnega in bančnega sektorja. Sanacija 
bank je že v polnem teku, saj je bila legalna osnova sprejeta že 
ob koncu 1992. leta oziroma na začetku 1993. leta, hkrati pa je 
potekala tudi institucionalna graditev sistema sanacije bank 
in kasneje izvedbena faza. Poleg linearnih ukrepov (državne 
obveznice za neizplačane hranilne vloge, v pripravi pa je 
zakon o obveznicah za izplačane devizne hranilne vloge), 
lahko Agencija za sanacijo bank in hranilnic, na podlagi 
odločitve Banke Slovenije, izvaja posamične ukrepe v bankah 
v sanaciji (odpis izgub v breme kapitala prevzem slabega 
portfelja v zameno za obveznice z jamstvom države in zame- 
njava poslovodstva ter druge ukrepe). Trenutno so v sanaciji 
tri banke, Agencija za sanacijo bank in hranilnic pa se, poleg 
z upravljanjem bank v sanaciji, ukvarja tudi z razreševanjem 
(likvidacijo) prevzete slabe aktive. 

Sanacija bančnega sektorja pa je le eden izmed nujnih pogo- 
jev za dokončno ozdravitev bank. Slednja je odvisna pred- 
vsem od tega, kako »zdrav« je realni sektor. Za dosego tega 
cilja pa je restrukturiranje prevzetih slabih terjatev od bank 
v sanaciji premalo, da bi bili učinki dovolj veliki za celotno 
gospodarstvo. Posledice prilagoditev podjetij v tranzicji trž- 
nim pogojem poslovanja in še posebej posledice pretrganja 
gospodarskih vezi z nekdanjimi trgi (vzhodnoevropske dežele 
in republike nekdanje SFRJ) postavljajo pred te subjekte 
nepremostljive ovire za normalno poslovanje. Nemalo podjetij 
še vedno bremenijo dolgovi iz poslov, ki zaradi političnih 
blokad, vojne ali embarga ZN niso bili plačani. Doslej uporab- 
ljeni ukrepi države so bili preveč fragmentarni in nekoordini- 
rani, da bi imeli pomembnejše učinke na rezultate poslovanja 
podjetij. Med pomembnejšimi ukrepi, ki so bili uporabljeni 
v preteklosti, so izdane obveznice za prestrukturiranje gospo- 
darstva, obveznice za spodbujanje izvoza, odkup terjatev do 
Iraka, LR Angole, ZDPR in Kube, sanacija Slovenskih železarn 
in Projekt prestrukturiranja in sanacije podjetij, ki ga vodi 
Sklad RS za razvoj. 

Stroški financiranja, ki bremenijo potencialno perspektivna 
podjetja, v mnogih primerih predstavljajo ključno oviro za 
dokončno prestrukturiranje teh subjektov in njihov dolgo- 
ročni obstoj. Relativno visoki stroški financiranja so lahko 
posledica nenormalnih obrestnih mer ali pretirane zadolžitve 
podjetij, ki izvira iz nedokončanih preteklih poslov in neraci- 
onalnega poslovanja. S tega vidika se kot imperativ zastavlja 
potrebo po ukrepih države, ki bi bili usmerjeni k zniževanju 
stroškov financiranja nekaterih večjih podjetij, ki niso deležna 
nekaterih dosedanjih ukrepov prestrukturiranja s strani 
države, njenih agencij ali skladov. 

Predlagani zakon predstavlja ukrep, ki je namenjen podjet- 
jem, ki so sposobna izvajati samosanacijo in, ki s svojo veli- 
kostjo (zaposleni, obseg proizvodnje) lahko pomembneje 
vplivajo na gospodarsko aktivnost v določeni regiji. Smisel- 
nost ukrepanja države se lahko meri preko obeh vidikov 
velikosti podjetij z oceno narodnogospodarskih izgub (izgub- 
ljeni BDP), kakor tudi neposrednih proračunskih izgub (izpad 
plačevanja davkov in prispevkov v proračun, proračunski 
izdatki za nezaposlene...), ki lahko nastanejo, če podjetje 
preneha poslovati, oziroma, če je prisiljeno drastično zmanj- 
ševati svoj obseg poslovanja zaradi preteklih bremen. Pred- 
postavka ob predlaganem ukrepu - zakonu - je tudi ta, da so 
banke kapitalsko dovolj močne za izvedbo reprograma obsto- 
ječih obveznosti podjetij in s tem sposobne doprinesti svol 
delež k finančnemu restrukturiranju potencialno perspektiv- 
nih komitentov. 

II. NAČELA ZAKONA 

Zakon po svoji vsebini ureja pogoje in višino poroštev, ki jif1 

bo dala Republika Slovenija za določene obveznosti podjetij 
do bank. Banke in podjetja, ki žele pridobiti državno poroštvo, 
morajo izpolnjevati določene pogoje, ki so predpisani z zako- 
nom. Pristop k shemi refinanciranja je v tem pogledu opcijski, 
odvisen od podjetij - dolžnikov in bank, ki izdelajo načn 
finančnega prestrukturiranja in sklenejo pogodbo o refinanci- 
ranju vseh obstoječih obveznosti podjetja do bank pod 
pogoji, ki jih določa zakon. Na del refinanciranega kredita, 
s katerim se poplača del obstoječih obveznosti podjetij, 
država da poroštvo, ki se realizira le ob pogoju, da je bil nad 
podjetjem uveden stečajni postopek. Banke, ki bodo dajal® 
kredite za refinanciranje s poroštvom države, bodo ime'® 
pravico do udeležbe v nadzornem svetu podjetja, ne glede 
to, ali bodo imela kapitalsko naložbo v to podjetje ali ne. Za 

nekatere odločitve nadzornega sveta je predvideno eksp'1' 
citno soglasje banke - upnika, kar jim omogoča aktivno 
vlogo pri izvajanju prestrukturiranja podjetja. 

Pomemben pogoj za uresničitev ukrepa prestrukturiranja ie 

konsolidacija vseh obveznosti podjetja do vseh bank. Poro- 
štva države ne bo mogoče pridobiti, če se vse banke ne bod° 
odločile za refinanciranje obstoječih kreditov do podjetij; 
V primerih, ko podjetje ne bo doseglo sporazuma z vsem1 

bankami, lahko banke, ki so pripravljene refinancirati obvez- 
nosti, prevzamejo terjatve nezainteresiranih bank. To impj!' 
citno pomeni, da banke lahko pred sklenitvijo pogodbe o re«' 
nanciranju prevzamejo tudi nekatere druge terjatve do podj*! 
tij, ki so nato predmet refinanciranja (terjatve zavarovalnic a'1 

večjih dobaviteljev). 

Tudi podjetjem, ki se bodo odločila za refinanciranje, zako" 
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nalaga določene pogoje. Med najpomembnejšimi so prepo- 
ved izplačila dividend oziroma dobičkov, dosežen sporazum 
z banko upnico glede politike izplačevanja plač zaposlenim, 
sporazum med banko in poslovodstvom glede načina nagra- 
jevanja poslovodstva (vključno z raznimi bonus programi), 
imenovanje člana nadzornega sveta s strani banke in obvez- 
nost rednega poročanja. Na podjetju sloni tudi velika odgo- 
vornost za uresničevanja programa finančnega prestrukturi- 
ra, ki ga mora pripraviti v soglasju z banko. Neuresničeva- 
nje programa in posledično neizpolnjevanje obveznosti ima 
*a posledico uvedbo stečajnega postopka, če želi dobiti 
tanka upnica povrnjenih del vloženih sredstev s strani po- 
'oka. 

V zakonu predlagana shema refinanciranja omogoča, da 
Podjetja refinancirajo svoje obveznosti do bank s kreditom, ki 
to dolgoročen (7 let s 3 letnim moratorijem na odplačilo 
Sllavnice) in z relativno nizko obrestno mero (9% realna letna 
obrestna mera). Hkrati se z refinanciranim kreditom sprostijo vsa dotedanja zavarovanja, ki se lahko kasneje uporabijo za 
tekoče financiranje podjetja. Banka s ponujeno shemo refi- 
nancira svoje obstoječe terjatve z novim kreditom, na kate- 
'ega je država dala delno poroštvo. Delno zavarovanje kredita 
'poroštvom države banki omogoča, da sprosti del že obliko- 
vnih rezervacij (odpisov), ki se ne vštevajo v davčno osnovo 
Pri obračunavanju davka na dobiček. Posledično to pomeni 
Potencialno oblikovanje dodatnega jamstvenega kapitala 
tank. 

Pomemben princip pri sklepanju pogodb o refinanciranju je 
r®lativna samostojnost bank in podjetij pri dogovarjanju posa- 
meznih elementov pogodbe, ki niso eksplicitno določeni 
J zakonom. Poslovna samostojnost pri izvajanju programa 
finančnega prestrukturiranja pa je lahko dodatna spodbuda 
* njegovemu uspešnemu izvajanju, ki se lahko odraža tako 
Preko stimulativnega nagrajevanja poslovodstva, kot tudi pri 
določanju plač v soglasju z upniki. 

[■I- OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA 
Poračuna in druge posledice 

kvedba zakona bo imela neposredne finančne posledice za 
Poračun. V proračunih Republike Slovenije bo potrebno 

Času trajanja refinanciranja predvideti sredstva za plačilo 
tanih jamstev. Do ocenjenih obremenitev proračuna iz 
Oslova plačanih jamstev lahko pridemo zgolj na osnovi 
j^ene, temelječe na naslednjih predpostavkah: predvideni 
»mstveni potencial, ki znaša po zakonu 15,0 mird SIT impli- 
citno pomeni, da bo po predpisani shemi refinancirano skoraj 
Mbližno 30% vseh terjatev, ki so klasificirane v skupine B, 
* ali d. Ocenjeni odstotek je relativno visok ob upoštevanju 
d®jstva, da pri refinanciranju ne morejo sodelovati določena 
Jodjetja (javna podjetja, podjetja, katerih obveznosti so bile . 
' okviru sanacije bank prenešene na Agencijo za sanacijo 
°ank in hranilnic, podjetja, ki zaposlujejo manj kot 50 delav- 
cev, podjetja, ki so obvladujoče družbe v razmerju do drugih 
Jružb in podjetja, ki še niso pridobila prvega soglasja k pro- 
»ramu lastninskega preoblikovanja, podjetja katerih prestruk- 
'Uriranje vodi Sklad RS za razvoj in njihove hčere). Ob upošte- 
'®nju predvidenega načina refinanciranja obveznosti podjetij 
P0 bank (delna konverzija, preostanek pa refinanciran s 7- 
9'nim kreditom in delnim poroštvom države), bi bila potrebna 
J^dstva v proračunu naslednja (v mlrd SIT):' 

Leto 100% vnovčitev 50% vnovčitev 
1995 0,46 0,23 
1996 0,92 0,46 
1997 0,92 0,46 
1998 2,18 1,09 
1999 3,28 1,64 
2000 3,06 1,53 
2001 2,82 1,41 
2002 1,34 0,67 

Skupaj 15,00 7,50 

V » /vezi s predvidenimi obremenitvami proračuna v letih traja- 
la refinanciranja je potrebno omeniti tudi dejstvo, da bo 

morala banka upnica prijaviti v stečaj dolžnika, da bi lahko od 
poroka terjala izpolnitev poroštvene obveznosti, država pa bo 
v višini danega jamstva pridobila terjatev do stečajne mase 
podjetja. V odvisnosti od odstotka poplačila terjatev v stečajih 
so odvisni neto izdatki države za dana poroštva iz proračuna 
Posredni stroški proračuna, ki bi nastali zaradi stečajev 
podjetij (zagotavljanje nadomestila za nezaposlene) so težje 
ocenljivi. Vsekakor bi morali na take posredne stroške gledati 
z vidika osnovnega namena ukrepa, ki bi naj omogočil dolgo- 
ročno preživetje številnim podjetjem ter na ta način preprečil 
stečaje podjetij zaradi neurejenih finančnih obveznosti do 
bank in drugih upnikov. 

Obveznosti smo ocenili na osnovi predvidenega načina 
odplačila, ki ga predvideva zakon (7-letni kredit s 3-letnim 
moratorijem na odplačilo glavnice in 9% realno letno 
obrestno mero), ob predpostavki, da se obresti odplačujejo 
polletno, glavnica pa v 8 enakih polletnih obrokih. Predvideni 
odstotek vnovčitve je relativno visok prav zaradi upoštevanja 
načela najvišje možne vrednosti plačanih poroštev 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Vlada Republike Slovenije lahko do višine in pod pogoji, ki jih 
določa ta zakon, odloča o dajanju poroštev Republike Slove- 
nije za obveznosti kreditojemalcev iz kreditov, najetih zaradi 
restrukturiranja njihovih obveznosti do bank (v nadaljevanju: 
poroštva zaradi restrukturiranja). 

2. člen 

Poroštvo zaradi restrukturiranja se ne more dati, če: 

- kreditojemalec ni organiziran kot kapitalska gospodarska 
družba ali kot podjetje, kateremu je Agencija Republike Slo- 
venije za prestrukturiranje in privatizacijo že odobrila pro- 
gram preoblikovanja v skladu z zakonom o lastninskem preo- 
blikovanju podjetij; 

- je kreditojemalec obvladujoča družba v razmerju do druge 
družbe, razen če se vse od njega odvisne družbe zavežejo kot 
solidarni dolžniki za njegove obveznosti iz kreditne pogodbe; 

- je kreditojemalec v stečaju; 

- kreditojemalec opravlja gospodarsko javno službo kot 
svojo dejavnost; 

- je večinski delničar ali družbenik kreditojemalca Republika 
Slovenija; 

- je kreditojemalec ali njegov večinski delničar oziroma 
družbenik s pogodbo prenesel družbeni kapital na Sklad 
Republike Slovenije za razvoj, ali; 

- je terjatve banke v sanaciji do kreditojemalca ali njegovega 
večinskega delničarja oziroma družbenika prevzela Agencija 
Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic kot potenci- 
alne izgube. 

3. člen 

Pri restrukturiranju dolgov po tem zakonu se vse banke, 
katerih terjatve do istega dolžnika se po razvrstitvi v skladu 
z drugim odstavkom tega člena uvrstijo v skupine B, C ali D, 
sporazumejo z dolžnikom, da bo vsaka od njih opustila vsa 
zavarovanja za svoje terjatve do njega in mu del dolgov 
odpustila ali zamenjala za poslovni delež oziroma delnice 
dolžnika, za odplačilo preostanka teh dolgov pa bo dolžniku 
odobrila nov kredit pod pogoji iz 5. člena tega zakona. 

Za razvrstitev terjatev zaradi izvajanja tega zakona je odlo- 
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Cilna razvrstitev v skladu z veljavnimi pravili o razvrstitvi 
aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic, 
kakršna bi bila na dan 30. 9. 1994, če terjatve ne bi bile 
zavarovane. Če bi se terjatve na dan kasnejše razvrstitve 
uvrstile v slabšo skupino, je odločilna kasnejša ravrstitev. 
K razvrstitvi terjatev mora dati mnenje pooblaščeni revizor, ki 
je revidiral zadnje računovodske izkaze banke. 

4. člen 

Banka pri restrukturiranju opusti vse zastavne in druge pra- 
vice, s katerimi je zavarovana izpolnitev dolžnikov dolgov. 

Banka mora odpustiti dolžniku znesek dolga, ki predstavlja 
razliko med obračunano višino celotne terjatve in višino terja- 
tve. kakršna bi bila ob upoštevanju dejanskih odplačil glav- 
nice, obresti in drugih obveznosti, če bi dolžnik dolgoval 
samo glavnico in obresti na glavnico po obrestni meri največ 
R+20%, ne glede na vmesna odplačevanja dolgov z novimi 
krediti. 

Banka dolžniku bodisi odpusti, bodisi zamenja za poslovni 
delež ali delnice dolžnika del preostanka terjatev po zmanjša- 
nju v skladu s prejšnjim odstavkom, in sicer: 

- pri terjatvah, razvrščenih v skupino B, najmanj 10% preo- 
stanka terjatev, 

- pri terjatvah, razvrščenih v skupino C, najmanj 25% preo- 
stanka terjatev in 

- pri terjatvah, razvrščenih v skupino D, najmanj 50% preo- 
stanka terjatev. 

Prihodki banke, doseženi s sprostitvijo posebnih rezervacij ob 
restrukturiranju iz 3. člena tega zakona, se ne upoštevajo pri 
ugotavljanju davčne osnove za odmero davka od dobička. 

5. člen 

Oolžnik s sklenitvijo kreditne pogodbe z banko (v nadaljeva- 
nju: kreditna pogodba) najame pri banki nov kredit s katerim 
ji odplača del dolgov, ki mu ni bil odpuščen ali zamenjan za 
poslovni delež ali delnice na način iz tretjega odstavka 4. 
člena tega zakona. 

Kredit iz prvega odstavka tega člena banka odobri pod 
naslednjimi pogoji: 

- kreditojemalec banki dolguje samo glavnico in obresti od 
glavnice, ne glede na siceršnje splošne pogoje banke; 

- kreditojemalec začne odplačevati glavnico kredita najmanj 
3 leta po začetku uporabe kredita, in jo odplačuje najmanj 
4 leta v enakih obrokih; 

- glavnica kredita se revalorizira z valutno klavzulo po sred- 
njem tečaju Banke Slovenije za ECU ali z indeksom rasti cen 
na drobno v Republiki Sloveniji in obrestuje po obrestni meri 
največ 9% letno, obresti na revalorizirano glavnico pa se 
plačujejo v četrtletnih obrokih; 

- izpolnitev obveznosti kreditojemalca se delno zavaruje 
s poroštvom države kot edinim zavarovanjem za ta kredit; 

- banka med trajanjem kreditiranja neodvisno od kapitalske 
udeležbe v kreditojemalcu imenuje najmanj enega člana nad- 
zornega sveta kreditojemalca, ki zastopa njene interese; 

- kreditojemalec med trajanjem kreditiranja ne sme brez 
soglasja banke imenovati članov uprave, niti prodajati, vla- 
gati, obremenjevati ali dajati v zakup sredstev, katerih vred- 
nost presega 10.000.000,00 SIT ali se statusno preoblikovati 
Z razdelitvijo, spojitvijo, pripojitvijo in prenehanjem. 

6. člen 

Višino prejemkov članov uprave kreditojemalec v času krediti- 
ranja določa s soglasjem banke, višina plačil delavcem, zapo- 
slenim pri kreditojemalcu, pa s sporazumom med banko, 
kreditojemalcem in sindikati delavcev. 

Kreditojemalec do dokončnega vračila kredita ne sme razde- 
ljevati dobička med svoje delničarje ali družbenike. 

Vsa izplačila v nasprotju s prejšnjim odstavkom so prejemniki 
dolžni vrniti kreditojemalcu. Za uveljavljanje terjatev do pre- 
jemnikov nedovoljenih plačil se smiselno uporabljajo določbe 
zakona o gospodarskih družbah glede prepovedanih plačil. 

Letne računovodske izkaze kreditojemalca mora pregledati 
samostojno revizijsko podjetje. Istočasno z letnimi računo- 
vodskimi izkazi mora poslovodstvo kreditojemalca revizorju I 
predložiti tudi poročilo o odnosih z banko, sestavljeno 
v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah, ki 
urejajo poročanje o odnosih s povezanimi družbami. 

Kreditojemalec mora v 30 dneh po prejemu revizijskega poro- 
čila, najkasneje pa v osmih mesecih po preteku poslovnega 
leta predložiti banki najmanj dva izvoda letnega poročila 
skupaj z revidiranim poročilom o odnosih z banko. 

7. člen 

Republika Slovenija se s poroštvom zaradi restrukturiranja 
nepreklicno zaveže, da bo banki pod pogoji in na način iz 8. in 
9. člena tega zakona poravnala določen delež denarnih ' 
obveznosti kreditojemalca iz kreditne pogodbe, če se nad 
dolžnikom začne stečajni postopek ali če se njena terjatev do 
kreditojemalca zmanjša zaradi potrjene prisilne poravnave. 

Delež obveznosti, za katerega da Republika Slovenija poro- 
štvo zaradi restrukturiranja je različen glede na razvrstitev 
terjatev, ki se poplačajo s kreditom iz prvega odstavka 5. 
člena tega zakona in lahko znaša: 

- pri terjatvah, razvrščenih v skupino B, največ 50%, 

- pri terjatvah, razvrščenih v skupino C, največ 40%, 

- pri terjatvah, razvrščenih v skupino D, največ 30%. 

Banka mora v 15 dneh po prejemu poročil iz petega odstavka 
6. člena tega zakona posredovati en izvod teh poročil Ministr- 
stvu, pristojnemu za finance. Banka mora Ministrstvo, pri- 
stojno za finance sproti obveščati o vseh spremembah višine | 
kreditojemalčeve obveznosti ter o vseh dejstvih, ki vplivajo na | 
"možnost nastanka ali prenehanja pogojev za izpolnitev poro- i 
štvene obveznosti. 

8. člen 

Če se nad kreditojemalcem začne stečajni postopek, ima 
banka pravico zahtevati od Republike Slovenije, da kot porok 
poravna delež neporavnanih obveznosti kreditojemalca za 
katerega je dala poroštvo, če banka prijavi svojo terjatev 
v stečaj in ko postane sklep o začetku stečajnega postopka 
nad kreditojemalcem pravnomočen. 

Oelež obveznosti, ki so dospele pred dnem začetka stečaj- 
nega postopka nad kreditojemalcem, poravna Republika Slo- 
venija v 15 dneh po prejemu popolnega in pravilnega zah- 
tevka za izpolnitev poroštvene obveznosti. 

Delež obveznosti, ki v skladu s kreditno pogodbo dospejo p o 
uvedbi stečajnega postopka nad kreditojemalcem, poravnava 
Republika Slovenija kot dolžnik v rokih iz kreditne pogodbe in 
banka nima pravice zahtevati takojšnjega vračila. 

Ko Republika Slovenija poravna svojo obveznost iz drugega 
odstavka tega člena pridobi del celotne terjatve banke do 
kreditojemalca, enak deležu, za katerega je dala poroštvo. 
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9. člen 

•s se terjatev banke do kreditojemalca zmanjša zaradi pri- 
dno poravnave pridobi banka pravico zahtevati od Repu- 
blike Slovenije da ji nadomesti delež zmanjšanja terjatve do 
"editojemalca, za katerega je dala poroštvo, če banka za 
'"tanjšanje terjatve ne prejme nadomestne izpolnitve in ko 
"ostane sklep o potrditvi prisilne poravnave pravnomočen. 

'oroštvo Republike Slovenije ostane po prisilni poravnavi 
'veljavi za delež zmanjšane terjatve, če se rok vračila in drugi 
togoji za kreditojemalca ne poslabšajo. 

talež zmanjšanja obveznosti, ki v skladu s kreditno pogodbo 
iospejo pred dnem potrditve prisilne poravnave, poravna 
^publika Slovenija v 15 dneh po prejemu popolnega in 
Pravilnega zahtevka za izpolnitev poroštvene obveznosti. 

talež zmanjšanja obveznosti, ki v skladu s kreditno pogodbo 
lakona dospejo pred dnem potrditve prisilne poravnave, 
toravna Republika Slovenija v "15 dneh po prejemu popol- 
na in pravilnega zahtevka za izpolnitev poroštvene obvez- 
nosti. 

Delež zmanjšanja obveznosti, ki v skladu s kreditno pogodbo 
tokona dospejo so potrditvi prisilne poravnave, poravnava 
^publika Slovenija kot dolžnik v rokih iz kreditne pogodbe in 
tanka nima pravice zahtevati takojšnjega vračila. 

'e sodišče razveljavi potrjeno prisilno poravnavo, mora 
tanka vrniti Republiki Sloveniji vse zneske plačil iz drugega in 
''fitjega odstavka tega člena, ki jih je prejela. 

10. člen 

banka v času kreditiranje prejme od kreditojemalca 
takšno korist brez nasprotne dajatve primerne vrednosti, se 
Satev bake iz kreditne pogodbe zmanjša za razliko med 
dednostjo prejete koristi in dejansko vrednostjo nasprotne 
tajatve. 

^»publika Slovenija ima pravico zahtevati od banke vračilo 
6reveč plačanega zneska poroštvene obveznosti v 6 mesecih 
0(l kar je izvedela za razpolaganje iz prejšnjega odstavka, 
•sndar najkasneje v treh letih od prejema zahtevka za izpla- 
''o poroštvene obveznosti. 

11. člen 

^e pravice in obveznosti banke iz 5, 6, 7, 8, 9 in 10. člena 
Pr®idejo na vsakokratnega pridobitelja terjatve iz kreditne 
p°godbe. 

12. člen 

Vlada odloča o dajanju poroštev zaradi restrukturiranja na 
predlog ministrstva, pristojnega za gospodarske dejavnosti, 
ki predhodno pripravi in izvede javni razpis, objavljen v Urad- 
nem listu Republike Slovenije in drugih glasilih. 

Javni razpis iz prejšnjega odstavka pripravi ministrstvo, pri- 
stojno za gospodarske dejavnosti najkasneje v 30 dneh po 
uveljavitvi tega zakona in ga v soglasju ministrstva za finance 
predloži vladi v potrditev. Kriteriji za izbiro prijav so sestavni 
del javnega razpisa. 

Rok za prijavo na javni razpis iz prvega odstavka tega člena ne 
sme biti krajši kot 60 dni od objave v Uradnem listu Republike 
Slovenije io ne sme trajati dlje kot do 30. 6. 1995. 

Podjetja z družbenim kapitalom, ki se niso mogla pravočasno 
prijaviti na javni razpis zaradi postopka revizije po zakonu 
o lastninskem preoblikovanju podjetij, se lahko prijavijo tudi 
po poteku rokov iz prejšnjega odstavka. 

Poroštvene pogodbe sklepa minister, pristojen za gospodar- 
ske dejavnosti. 

Po sklenitvi poroštvene pogodbe pošlje ministrstvo za gospo- 
darske dejavnosti izvod celotne dokumentacije ministrstvu, 
pristojnemu za finance. 

13. člen 

Obvestila Republiki Sloveniji in zahtevki za izpolnitev poro- 
štvene obveznosti iz tega zakona so popolni in pravilni, če jih 
banka naslovi na ministrstvo, pristojno za finance in priloži 
listine, ki verodostojno dokazujejo resničnost navajanih dej- 
stev. 

14. člen 

Skupna višina poroštev zaradi restrukturiranja lahko znaša 
največ 15.000.000.000 SIT. 

Vlada mora o poroštvih zaradi restrukturiranja enkrat letno 
poročati Državnemu zboru. 

15. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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Namen predlaganega zakona je omogočiti dajanje državnih 
poroštev za določen del obveznosti gospodarskih družb iz 
dologoročnih kreditov, ki jih najamejo zaradi odplačila vseh 
svojih prejšnjih obveznosti do bank. S poroštvi bo država 
vzpodbudila banke upnice, da bodo z odpisom ali spre- 
membo dela svojih terjatev do podjetij vstopile v vlogo aktiv- 
nega dejavnika pri prenovi tistega dela slovenskega gospo- 
darstva, ki zaradi bremena visokih stroškov financiranja ne 
more normalno poslovati in prispevati k oživljanju gospodar- 
ske aktivnosti. 

Zaradi jasnosti vlog pri restrukturiranju dolgov se ukrep, ki ga 
uvaja predlagani zakon ne more uporabiti pri podjetjih 
z negotovim statusom, zlasti z nejasno strukturo lastništva in 
premoženja, s katerim jamčijo za obveznosti. Drugi člen pred- 
laganega besedila zato v prvi alinei onemogoča izdajo poro- 
štva zaradi restrukturiranja za obveznosti tistih kreditojemal- 
cev, ki niso pridobili niti prvega soglasja k programu lastnin- 
skega preoblikovanja, če že niso organizirani kot kapitalske 
gospodarske družbe. V drugi alinei istega člena postavljeno 
pravilo izključuje možnost, da bi bilo poroštvo dano zgolj za 
obveznosti obvladujoče družbe (holdinga), ki se zadolžuje za 
račun odvisne družbe, saj bi se na ta način presekala nepo- 
sredna povezava banke z dejanskim kreditojemalcem, ki jo 
uvaja ta zakon. Tretja alinea drugega člena, ki določa, da se 
poroštvo ne more dati za obveznosti družbe v stečaju, prepre- 
čuje izdajo poroštev za neperspektivne kreditojemalce. 
Namen določbe četrte, pete, šeste in sedme alinee drugega 
člena pa je onemogočiti podvajanje ukrepov države z istim 
ciljem pri istih subjektih: poroštva zaradi restrukturiranja so 
namenjena tistim, ki jih drugi ukrepi države doslej niso zajeli. 

Restrukturiranje dolgov je smiselno samo, če je celovito tako 
da hkrati zajame vse dolgove posameznega subjekta do bank 
upnic. V nasprotnem primeru bi se namreč potreba po 
restrukturiranju prej ali slej znova pojavila pri istem subjektu, 
le za druge obveznosti. Pri restrukturiranju morajo zato sode- 
lovti vse banke, ki so upnice enega dolžnika. Banke se morajo 
pri restrukturiranju odpovedati vsem zavarovanjem za svoje 
terjatve in terjatve ustrežno znižati in nato odobriti dolžniku 
nov kredit, katerega edino zavarovanje je poroštvo države. 
Pogoji, pod katerimi mora biti restrukturiranje izvedeno, da 
lahko banke pridobijo poroštvo države, so navedeni v tretjem, 
četrtem in petem členu besedila. 

Peti člen in šesti člen besedila urejata razmerje med banko in 

kreditojemalcem v času od restrukturiranja do popolnega 
odplačila kredita. Poleg obveznih sestavin kreditnega raz- 
merja so določene še doidatne pravice in obveznosti za obe 
stranki, kot na primer zastopanje interesov banke preko član- 
stva v nadzornem svetu kreditojemalca, omejitev poslovne in 
upravljalske avtonomije kreditojemalca, določanje višine pla- 
čil članom uprave kreditojemalca in njegovih delavcev, prepo- 
ved izplačevanja dividend, in poročanje. 

Sedmi člen ureja razmerje med banko in porokom, Republiko 
Slovenijo. Država se s poroštvom zaveže, da bo banki porav- 
nala določen del (največ 50%) obveznosti kreditojemalca, če 
se bo nad njim začel stečajni postopek ali če se bo njena 
terjatev zmanjšala zaradi potrjene prisilne poravnave. Delna 
pokritost terjatve banke s poroštvom uvaja delitev tveganja 
med banko in poroka. Porok ima na podlagi določbe tretjega 
odstavka tega člena tudi popoln vpogled v razmerje med 
banko in kreditojemalcem, kar omogoča odkrivanje zlorab. 

Osmi in deveti člen besedila urejata pogoje in način za izpol- 
nitev poroštvene obveznosti, določbi prvega in drugega 
odstavka desetega člena pa onemogočata banki, da bi se 
z navideznimi posli okoristila na porokov račun. 

Kdor pridobi terjatev banke iz kreditne pogodbe, vstopi 
v vlogo banke tudi glede pravic in obveznosti, ki jih za banko 
določa ta zakon. Pridobitelj ima iz kreditne in poroštvene 
pogodbe ter na podlagi tega zakona popolnoma enake pra- 
vice in obveznosti kot banka, čeprav ni nujno, da je tudi 
pridobitelj banka. 

Dvanajsti člen predpisuje postopke, ki jih morajo izvajati 
državni organi: vlada odloči o dajanju poroštev na predlogu 
ministrstva, pristojnega za gospodarske dejavnosti, po skleni- 
tvi poroštvenih pogodb pa dokumentacijo prevzame ministr- 
stvo, pristojno za finance, ki je tudi pristojno za nadaljnjo 
izvrševanje poslov. Pred dajanjem poroštev mora biti v dolo- 
čenem roku objavljen in dokončan javni razpis. Podjetja, ki 
zaradi postopka revizije pred potekom roka za prijavo niso 
mogla pridobiti soglasja k programu lastninskega preobliko- 
vanja, se lahko prijavijo tudi po poteku roka. 

Štirinajsti člen v prvem odstavku določa še največjo skupno 
višino, ki jo lahko dosežejo poroštva zaradi restrukturiranja, 
v drugem odstavku pa vlado zadolžuje, da mora o teh poro- 
štvih enkrat letno poročati Državnemu zboru. 
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Predlog zakona o POŠTI SLOVENIJE - EPA 885 - HITRI POSTOPEK 

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 14. oktobra 1994 
določila besedilo: 
- PREDLOGA ZAKONA O POŠTI SLOVENIJE, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena 
poslovnika Državenga zbora Republike Slovenije po 
hitrem postopku s predlogom, da se uvrsti na prvo izredno 
sejo Državnega zbora Republike Slovenije, vsekakor pa 
v mesecu oktobru 1994. 

Predlog zakona o poštni dejavnosti vsebuje tudi pravne 
podlage za ustanovitev javnega podjetja na področju 
poštne dejavnosti. Navedeni zakonski predlog celovito 
obravnava poštno dejavnost kot gospodarsko javno služo. 
Ocenjujemo, da predloga zakona o poštni dejavnosti ne 
bo mogoče sprejeti v roku, ki ga je predlagatelj predvide- 
val, ko je načrtoval projekt delitve poštne in telekomunika- 
cijske dejavnosti, to je do 31/12-1994. 

S prekoračitvijo navedenega roka delitve poštne in teleko- 
munikacijske dejavnosti bi nastale na tem področju nepo- 
pravljive posledice iz naslednjih razlogov: 

- delitev poštne in telekomunikacijske dejavnosti je nujna 
zaradi zahtev Evropske Unije po privatizaciji in liberaliza- 
ciji poštne in telekomunikacijske dejavnosti, 

- čas prilagoditve zahtevam Evropske Unije je omejen; 
ocenjuje se, da se bosta morali telekomunikacijska in 
poštna dejavnost prilagoditi tržni konkurenci do leta 2000, 
- delitev PTT podjetja Slovenije p.o. je operativno priprav- 
ljena na dan 31/12-1994, 
- zamik datuma delitve dejavnosti bi zahteval prilagajanje 
projekta novemu roku, kar bi povzročilo dodatne stroške 
in odmaknilo datum delitve za šest mesecev ali celo za eno 
leto, 
- vzporedno s projektom delitve dejavnosti, PTT podjetje 
Slovenije, p.o. pripravlja program lastninskega preobliko- 
vanja podjetij, ki že upošteva delitev premoženja. 

Glede na navedeno je nujno, da se poštna in telekomuni- 
kacijska dejavnost ločita v predlaganem roku, zaradi česar 
je potreben predlagani zakon o ustanovitvi Poštne dejav- 
nosti sprejeti po hitrem postopku. 

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 bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovala: 

- Igor UMEK, minister za promet in zveze 
- Stanko PERPAR, državni sekretar v Ministrstvu za pro- 
met in zveze. 

Predlog zakona o pošti Slovenije 

[•OCENA STANJA, RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA IN 

*a poštno dejavnost se uporablja Zakon o poštnih, telegraf- 
skih in telefonskih storitvah (Uradni list SFRJ, št. 2/86 in 26/ 
, ki se do sprejema nove zakonodaje v skladu s 4. členom 
"Stavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine 
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni 
"st RS, št. 1/91) začasno uporablja kot slovenski predpis, 
odjetja, ki so opravljala to dejavnost, so bila organizirana 

»skladu z Zakonom o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 77/88, 40/ 
in 46/90). Vlada Republike Slovenije je z Uredbo o reorga- 

nizaciji podjetij, ki opravljajo dejavnost PTT prometa (Uradni 
"»t RS, št. 38/93), reorganizirala takratna PTT podjetja ter 
olikovala PTT podjetje Slovenije p.o., ki opravlja vse poštne 1,1 telekomunikacijske storitve. 

j-očitev poštne in telekomunikacijske dejavnosti je proces, ki 
Poteka v vsej Evropi. Komisija Evropske skupnosti je v juliju 
p®' leta sprejela tako imenovano »Zeleno knjigo« - Green 
aper of the Common Market for Telecommunication Servi- c»s and Equipment s temeljnim načelom: 

^organizacijski ločitvi poštne in telekomunikacijske dejav- 

" največji možni demonopolizaciji poštnih in telekomunika- 
cijskih storitev. 

V Procesu vključevanja Republike Slovenije v Evropsko Unijo 
, ločitev poštne in telekomunikacijske dejavnosti torej nujna 
n glede na trenutno situacijo izredno aktualna. 

predlagatelj s predlaganim zakonom ne posega v vsebinska 
Prašanja ureditve gospodarskih javnih služb na področju 
stne dejavnosti, ampak z ustanovitvijo podjetja za opravlja- 

p'6 poštne dejavnosti ločuje obe dejavnosti. Oba subjekta, 
ošto Slovenije in PTT podjetje Slovenije p.o., ki bo po usta- 
litvi Pošte Slovenije opravljalo le še telekomunikacijsko 
javnost, usposablja za vključitev v evropske tokove. 

£°šta Slovenije se ustanavlja s sredstvi, ki so po 76. členu 
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/ 

93) z dnem uveljavitve navedenega zakona postala lastnina 
Republike Slovenije. Ta sredstva predstavljajo infrastrukturni 
objekti in druga osnovna sredstva, ki se bodo delila za 
potrebe poštne in telekomunikacijske dejavnosti na podlagi 
zaključnega računa za leta 1994. 

Predlagatelj ocenjuje, da bo z ločitvijo dejavnosti in s financi- 
ranjem Pošte Slovenije iz sredstev PTT podjetja Slovenije, 
p.o. iz naslova dosedanjega skupnega poslovanja telekomu- 
nikacijske in poštne dejavnosti do leta 2000 dosegel, na eni 
strani ekonomsko samostojnost Pošte Slovenije na drugi pa 
omogočil telekomunikacijam potrebno samostojnost in raz- 
voj ter hkrati ustvaril pogoje v katerih bosta lahko obe dejav- 
nosti zadostili zahtevam Evropske Unije po postopni liberali- 
zaciji navedenih storitev. 

II. FINANČNE POSLEDICE 

Sedanje dinančno stanje temelji na prelivanju sredstev med 
telekomunikacijsko in poštno dejavnostjo v PTT podjetju Slo- 
venije, p.o., zato je s tega vidika še možno delovanje poštne 
dejavnosti ob ugotovitvi, da lastna cena storitev močno pre- 
sega prodajno ceno. 

Kot izhaja iz že opisanih značilnosti poštne dejavnosti in 
navedenega, je povsem realno pričakovati, da bi tako kot 
v večini evropskih držav tudi Pošta Slovenije poslovala 
z izgubo, kar bi zahtevalo dodatna finančna sredstva iz prora- 
čuna Republike Slovenije. 

Da bi se izognili proračunskemu financiranju poštne dejavno- 
sti, predlog zakona predvideva za prehodno obdobje petih let 
financiranje poštne dejavnosti s strani telekomunikacijske 
dejavnosti. 

Ocenjujemo, da bi z navedenimi sredstvi in s cenovno politiko 
v tem obdobju lahko zagotovili ekonomske pogoje poslovanja 
pošte kot samostojne dejavnosti. 

poročevalec, it. 40 29 



BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

S tem zakonom se urejajo vprašanja v zvezi z načinom usta- 
novitve, financiranja in delovanja Pošte Slovenije. 

2. člen 

Pošto Slovenije kot družbo z omejeno odgovornostjo usta- 
novi Vlada Republike Slovenije z uredbo, ki jo sprejme v roku 
30 dni po uveljavitvi tega zakona. 

3. člen 

Osnovni kapital Pošte Slovenije znaša 100 MIO SIT v gotovini 
ter stvarni vložek ugotovljen z zaključnim računom za leto 
1994 PTT podjetja Slovenije, p.o. na dan 31. 12. 1994 in ki 
pripada poštni dejavnosti, kar predstavlja otvoritveno bilanco 
stanja Pošte Slovenije na dan ustanovitve. 

100 MIO SIT v gotovini iz prejšnjega odstavka zagotovi PTT 
podjetje Slovenije, p.o. Pošti Slovenije na dan njene ustano- 
vitve. 

4. člen 

Sredstva za financiranje Pošte Slovenije se zagotavljajo: 
- s prihdoki, pridobljenimi z opravljanjem poštnih in drugih 
storitev, 
- s kapitalskimi vlogami domačih in tujih vlagateljev v skladu 
s poslovno politiko Vlade Republike Slovenije, 
- s posojili in izdajo dolžniških vrednostnih papirjev Pošte 
Slovenije, 

- iz prihodkov PTT podjetja Slvoenije p. o. v skaldu z drugim 
in tretjim odstavkom tega člena, 
- iz drugih virov. 

Sredstva iz četrte alinee prejšnjega odstavka, ki jih je PTT 
podjetje Slovenije, p.o. dolžno zagotavljati iz naslova doseda- 
njega skupnega poslovanja telekomunikacijske in poštne 
dejavnosti, se zagotavljajo po posameznih letih v naslednji 
višini: 
1. za leto 1995 4,00 MRD SIT 
2. za leto 1996 3,80 MRD SIT 
3. za leto 1997 3,00 MRD SIT 
4. za leto 1998 2,20 MRD SIT 
5. za leto 1999 1,40 MRD SIT 

Znesek se akontira v dvanajstih z rastjo cen na drobho revalo- 
riziranih, mesečnih obrokih. 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

5. člen 

Pošta Slovenije zagotovi nadaljevanje delovnega razmerja 
vsem delavcem PTT podjetja Slovenije, p.o., ki so na dan 
uveljavitve tega zakona v delovnem razmerju pri PTT podjetju 
Slovenije p.o. in opravljajo dela in naloge v zvezi s poštno 
dejavnostjo. Delavci iz prejšnjega odstavka so prevzeti na 
delo in v delovno razmerje z dnem vpisa Pošte Slovenije 
v sodni register. 

6. člen 

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

S Predlogom zakona o Pošti Slovenije se določijo pravne 
podlage glede osnovnega kapitala, sredstev za financiranje 
Pošte Slovenije in delovno pravnega statusa delavcev, zapo- 
slenih v PTT podjetju Slovenije, p.o., na področju poštne 
dejavnosti. Z upoštevanjem teh pravnih podlag bo Vlada 
Republike Slovenije z uredbo ustanovila Pošto Slovenije kot 
družbo z omejeno odgovornostjo v skladu z določbami 
Zakona o gospodarskih družbah. S Predlogom zakona o Pošti 
Slovenije se torej ne posega v področje Zakona o gospodar- 
skih javnih službah, ker to področje celovito ureja Predlog 
zakona o poštni dejavnosti. 

Osnovni kapital Pošte Slovenije sestoji iz gotovinskega dela 
in stvarnega vložka. V skladu s 410. členom Zakona o gospo- 
darskih družbah je osnovni kapital lahko zagotovljen 
v denarju ali kot stvarni vložek. V tretjem odstavku navede- 
nega člena je nadalje določeno, da mora biti najmanj tretjina 
osnovnega kapitala zagotovljena v denarju. Določba 3. člena 
Predloga zakona o Pošti Slovenije pomeni izjemo glede na 
določbo tretjega odstavka 410. člena Zakona o gospodarskih 
družbah, saj osnovni kapital Pošte Slovenije znaša poleg 
gotovinskega dela še stvarni vložek, ki pa je le vrednostno 
določljiv in bo znan po zaključnem računu PTT podjetja 
Slovenije, p.o. za leto 1994. Predvideva se, da bo znašal 
približno 12% celotnega premoženja PTT podjetja Slovenije, 
p.o. 

Predlog zakona opredeljuje vire financiranja Pošte Slovenije, 
ob čemer je poudarjeno pridobivanje sredstev iz naslova 
lastnega poslovanja. Glede na dosedanjo organizacijo skup- 
nega poslovanja PTT podjetja Slovenije, p.o., v kateri se je 
financiranje zadnja leta zaradi intenzivnejšega razvoja usmer- 
jalo v pretežni meri na področje telekomunikacijske dejavno- 
sti, je bil razvoj poštne infrastrukture delno zapostavljen. V 4. 
členu predloga je situacija dosedanjega prikrajšanja sanirana 
tako, da bo ob razdelitvi telekomunikacijske in poštne dejav- 
nosti podjetje, ki bo opravljalo telekomunikacijsko dejavnost 
v obdobju petih let namenjalo Pošti Slovenije del sredstev. 

Predlagana rešitev je bila strokovno podrobno poučena in 
oblikovana kot edina možnost za omogočitev začetnega 
poslovanja Pošte Slovenije kot podjetja, ki bo opravljalo izra- 
zito neprofitabilno dejavnost, z, iz že omenjenih razlogov, 
iztrošeno oziroma nemodernizirano infrastrukturo. Po ugoto- 
vitvah izdelanega projekta se bo v obravnavanem pet-letnem 
obdobju Pošta Slovenije sposobna popolnoma samostojno 
izpostaviti konkurenci na trgu ter dotlej prilagoditi raven 
delovnih sredstev za vključitev v evropske tokove. Obdobje 
prilagajanja časovno dejansko sovpada s priporočili Evropska 
Unije, ki, kot pogoj vključevanja v članstvo zahteva tudi 
postopno liberalizacijo na področjih obeh dejavnosti, ki jih je 
doslej opravljalo PTT podjetje Slovenije. 

Predlog zakona torej, v skladu s procesi v evropskih državah, 
v celoti upošteva težnjo po takojšnji osamosvojitvi področja 
telekomunikacijske dejavnosti ob hkratni realni posledici 
nujne delne podpore poštne dejavnosti, katere poslovna 
izguba bi v nasprotnem primeru, glede na dejansko stanje, 
v celoti bremenila proračun Republike Slovenije. Rešitev in 
konkretni navedeni letni zneski so proučeni in oblikovani 
v popolnem soglasju v sodelovanju z vodilnimi strokovnjaki 
s PTT področja in bodo za obe ločeni podjetji pomenili 
ustrezno prehodno rešitev, ki bo omogočala redno tekoče 
poslovanje, s kontinuiranim nuđenjem storitev uporabnikom 
dejavnosti z obeh področij. Ob upoštevanju, da bi enkratno 
izplačilo vsakoletnega zneska denarnih sredstev pomenilo za 
PTT podjetje Slovenije, p.o. preveliko obremenitev, predlog 
zakona predvideva možnost tako imenovanega »obročnega«■ 
z rastjo cen na drobno, revaloriziranega mesečnega izplačila■ 

V 5. členu je urejena delovno-pravna problematika prehoda 
skoraj 6.000 delavcev v novo podjetje Pošta Slovenije. Pri tem 
velja načelo, da se zagotovi nadaljevanje delovnega razmerja 
delavcem, ki so na dan uveljavitve tega zakona v delovnem 
razmerju v PTT podjetju Slovenije, p.o. in so opravljali dela na 
področju poštne dejavnosti, tako da ne bo nihče prizadet pn 
svojih pravicah iz dela. 
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

0 USTANOVITVI OBČIN TER DOLOČITVI NJIHOVIH OBMOČIJ 

- EPA 875 - HITRI POSTOPEK 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter 
določitvi njihovih območij  

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 40/93) pošiljam v razpravo in 
sprejem 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O USTANOVITVI OBČIN TER O DOLOČITVI NJIHO- 
VIH OBMOČIJ 

Hitri postopek utemeljujem s kratkimi roki in z ustavno 
obvezo, da je potrebno lokalno samoupravo uresničiti do 
konca leta 1994. 

Glede na nujnost predlagam predsedniku Državnega zbora 
Republike Slovenije, na podlagi 51. člena Poslovnika Držav- 
nega zbora, da obravnavo in sprejem predloga zakona uvrsti 
na dnevni red izredne seje Državnega zbora, ki je predvidena 
za torek, 18. 10. 1994. 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije Vam sporočam, da bom pri delu 
v delovnih telesih in na seji Državnega zbora sodeloval spodaj 
podpisani. 

Predlagatelj: Ivan VERZOLAK, I. r. 

I- OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Državni zbor Republike Slovenije je 3. oktobra 1994 
dokončno sprejel zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi 
njihovih območij (Ur. I. RS, št. 60/94), ki je začel veljati nasled- 
nji dan po objavi. S tem zakonom je območje sedanje občine 
Celje razdeljeno na tri nove občine in sicer na občini Štore in 
Vojnik ter na mestno občino Celje. Občina Štore obsega 
območji krajevnih skupnosti Štore in Svetina* občina Vojnik 
Pa območja krajevnih skupnosti: Dobrna, Nova cerkev, Vojnik 
'n Frankolovo. Območja vseh preostalih krajevnih skupnosti 
so vključena v mestno občino Celje. Kljub pravočasno vlože- 
nim amandmajem k predlogu zakona, ko je bil ta v postopku 
sprejemanja v Državnem zboru, se besedilo zakona, ki zadeva 
novo ustanovljene občine na območju sedanje občine Celje, 
do končnega sprejetja zakona o Državnem zboru ni spreme- 
nilo. Ustanovitev navedenih treh občin na območju sedanje 
občine Celje je namreč povsem nesprejemljiva, saj je 
v nasprotju z voljo prebivalcev na območjih, na katerih so se 
'e občine ustanovile, razen tega pa zakon tudi ni upošteval 
Predlogov stroke za oblikovanje mestne občine Celje. 
popolna odsotnost referendumsko izražene volje ljudi, pa 
'udi številni protesti s strani prizadetih krajevnih skupnosti, 
terjajo takojšnje spremembe zakona o ustanovitvi občine, 
v delu, ki zadeva navedene tri občine. 

K. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

2 ozirom na obstoječe stanje je edina smiselna in dobra 
rešitev ta, da se z zakonom ustanovljeni občini Štore in Vojnik 
ukineta, njuni območji pa se vključita v mestno občino Celje. 
Predlagane spremembe zakona pa je treba sprejeti po hitrem 
Postopku, sicer bo onemogočeno izpeljati prve volitve občin- 
skega sveta in župana v tako oblikovano mestno občino Celje. 

III. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA 

S predlaganimi spremembami zakona ne bi nastale nikakršne 
dodatne obveznosti za državni prorčaun. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V 2. členu Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih 
območij /Ur. I. RS, št. 60/94/ (v nadaljevanju: zakon) se črta 
»117. Štore« in pripadajoča naselja. 

2. člen 

V 2. členu zakona se črta »128. Vojnik« in pripadajoča naselja. 

3. člen 

inniooal\/)na le k ,oCk' "1- Ce|j6" priključita občini 117. Store in 128. Vojnik s pripadajočimi naselji. 

4. člen 

V 3. členu zakona se pod točko »1. Celje« zadnji stavek 
nadomesti z besedilom, ki se glasi' 
»Prvi občinski svet šteje 35 članov.« 

5. člen 

Republike Slover^j^1' naS'ednji ^ P° 0bjaVI V Uradne(? ,istu 
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Z zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih obmo- 
čij so se na območju sedanje občine Celje ustanovile tri nove 
občine in sicer občina Štore, občina Vojnik in mestna občina 
Celje. Ustanovitev teh občin pa je povsem v nasprotju z voljo 
ljudi na območju novo ustanovljenih občin, hkrati pa pomeni 
tudi negacijo stranke pri oblikovanju mestne občine Celje. 

Kaže tudi opozoriti na številne proteste in negodovanja 
s strani prizadetih krajevnih skupnosti, celo do te mere, da 
utegne priti do bojkota volitev. Razdelitev sedanje občine 
Celje na tri občine, kakor to določa zakon o ustanovitvi občin, 
je torej vsiljena in zaradi tega nesprejemljiva, je pa tudi 
v nasprotju z Ustavo RS. 

Nova občina Štore niti približno ne izpolnjuje kriterija iz 13. 
a člena zakona o lokalni samoupravi, po katerem mora imeti 
občina najmanj 5000 prebivalcev. Občina Štore jih namreč 
ima le 4162. Ob tem pa tudi ni nobenih geografskih, obmejnih, 
narodnostnih, zgodovinskih ali gospodarskih razlogov, ki bi 

dovoljevali, da bi ta občina lahko imela tudi manj kot 5000 
prebivalcev. 

Še posebej velja opozoriti na neupoštevanje kriterijev za dolo- 
čitev območja mestne občine Celje. Po predlogu Inštituta za 
geografijo Univerze v Ljubljani, ki ga je posredovala Vladna 
služba za reformo lokalne samouprave, se namreč naselji 
Vojnik in Štore nahajata znotraj ožjega območja mesta Celja. 
Iz karte razdelitve RS na nove občine pa je zelo jasno razvidno 
tudi to, da bo mestna občina Celje po svojem obsegu ena 
na/manjših med mestnimi občinami, kar bo nedvomno zavi- 
ralno vplivalo na njen nadaljnji razvoj. 

Zaradi vsega tega se kot najboljša rešitev ponuja ukinitev 
novoustanovljenihobčin Štore in Vojnik, novoustanovljena 
mestna občina Celje pa se razširi z območji teh dveh občin. 
Drugače povedano, to torej pomeni, da bi nova mestna 
občina Celje v celoti ostala v mejah sedanje občine Celje. V tej 
smeri pa so pripravljene tudi predlagane spremembe zakona 
o ustanovitvi občin. 

BESEDILO DOLOČB ZAKONA, ZA KATERE JE 
PREDLOŽENA SPREMEMBA 

V skladu s tretjim odstavkom 175. člena Poslovnika DZ RS 
prilagam besedilo tistega dela določb zakona, ki jih z vlože- 
nim predlogom zakona spreminjam: 

V 2. členu: 

»117. ŠTORE 

DRAGA 
JAVORNIK 
KANJUCE 
KOMPOLE 
LAŠKA VAS PRI ŠTORAH 
OGOREVC 
PEČOVJE 
PROŽINSKA VAS 
SVETINA 
SVETLI DOL 
ŠENTJANŽ NAD ŠTORAMI 
ŠTORE 
SEDEŽ OBČINE ŠTORE JE V ŠTORAH. 
PRVI OBČINSKI SVET ŠTEJE 14 ČLANOV« 
»128. VOJNIK 
ARCLIN 
BELI POTOK PRI FRANKOLOVEM 
BEZENŠKOVO BUKOVJE 
BREZOVICA 
BOVŠE 
BRDCE NAD DOBRNO 
BRDCE 
ČREŠKOVA 
ČRENJEVEC 
ČREŠNJICE 
DOBRNA 
DOL POD GOJKO 
FRANKOLOVO 
GABROVEC PRI DRAMUAH 
GLOBOČE 
GRADIŠČE PRI VOJNIKU 
HOMEC 
HRASTNIK 
HRENOVA 
ILOVCA 
IVENCA 
JANKOVA 
KLADNART 
KLANC 
KOBLEK 
KONJSKO 

LANDEK 
LEMBERG PRI NOVI CERKVI 
LEŠJE 
LINDEK 
LIPA PRI FRANKOLOVEM 
LOKA PRI DOBRNI 
LOKOVINA 
MALE DOLE 
NOVA CERKEV 
NOVAKE 
PAROŽ 
PODGORJE POD ČERINOM 
POLŽE 
PRISTAVA 
PRISTOVA 
RAKOVA STEZA 
RAZDELJ 
RAZGOR 
RAZGORCE 
ROVE 
SELCE 

STRAŽA PRI DOLU 
STRAŽA PRI NOVI CERKVI 
STRAŽICA 
STRMEC NAD DOBRNO 
TOMAŽ NAD VOJNIKOM 
TRNOVUE PRI SOCKI 
VELIKA RAVEN 
VERPETE 
VINE 
VINSKA GORICA 
VIZORE 
VIŠNJA VAS 
VOJNIK 
VRBA 
ZABUKOVJE 
ZAVRH NAD DOBRNO 
ZLATEČE 
ŽELČE 
SEDEŽ OBČINE VOJNIK JE V VOJNIKU. 
PRVI OBČINSKI SVET ŠTEJE 19 ČLANOV.. 

V 3. členu: 

»1. CELJE 
BREZOVA 
BUKOVŽLAK 
CELJE 
DOBROVA 
GLINSKO 
GORICA PRI ŠMARTNEM 
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JEZERCE pri šmartnem 
košnica PRI CELJU 
lahovna 
leskovec 
LIPOVEC PRI ŠKOFJI VASI 
UUBEĆNA 
LOKROVEC 
lopata 
loče 
toEDLOG 
OSENCA 
OTEMNA 
pEPELNO 
pečovnik 
PREKORJE 
JOŽNI VRH 
1UNTOLE 

RUPE 
SLANCE 
SLATINA V ROŽNI DOLINI . 
ŠENTJUNGERT 
ŠKOFJA VAS 
ŠMARJETA PRI CELJU 
ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI 
ŠMIKLAVŽ PRI ŠKOFJI VASI 
TEHARJE 
TREMERJE 
TRNOVLJE PRI CELJU 
VRHE 
ZADOBROVA 
ZAČRET 
ZVODNO 
ŽEPINA 
SEDEŽ OBČINE JE V CELJU. 
PRVI OBČINSKI SEDEŽ ŠTEJE 33 ČLANOV. 
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Predlog zakona o DRUŽBENEM PRAVOBRANILCU REPUBLIKE 

SLOVENIJE - EPA 877 - HITRI POSTOPEK 

Poslanca 
Izidor Rejc in Ciril Pucko 

Na osnovi 174. in 201. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije pošiljava v obravnavo in sprejem 

PREDLOG ZAKONA O DRUŽBENEM PRAVOBRANILCU 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

po HITREM POSTOPKU. Predlagava, da Državni zbor uvr- 
sti obravnavo tega zakona na sejo Državnega zbora 
v mesecu oktobru 1994. 

Predlog za sprejem predloženega zakona po hitrem 
postopku temelji na dejstvu, da je za izvajanje pristojnosti, 
ki jih nalaga Družbenemu pravobranilcu samoupravljanja 
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij, potrebno 
sprejeti predložen zakon. Poleg navedenega pa je sprejem 
predlaganega zakona po hitrem postopku utemeljen tudi 
s tem, da to narekujejo interesi države, zaradi varovanja 
družbene lastnine in preprečevanja oškodovanja druž- 
bene lastnine. 

Izidor REJC, l.r. 
Ciril PUCKO, l.r. 

Predlog zakona o družbenem pravobranilcu Republike Slovenije 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 
O DRUŽBENEM PRAVOBRANILCU REPUBLIKE SLOVENIJE 

1. Razlogi za sprejem novega zakona 

V 131. členu Ustave SFRJ iz leta 1974 je bila institucija 
družbenega pravobranilca samoupravljanja urejenja kot 
samostojni organ družbene skupnosti z nalogo, da uporablja 
z zakonom določene pravice in dolžnosti za uresničevanje 
posebnega varstva smaoupravnih pravic delovnih ljudi in 
družbene lastnine. Posebno varstvo samoupravnih pravic in 
družbene lastnine pa je določal 129. člen iste ustave. Na tej 
podlagi sta bila sprejeta zvezni in republiški zakon o družbe- 
nem pravobranilcu samoupravljanja v letu 1975. 

Ustava RS iz leta 1991 ne določa več posebnega varstva 
samoupravnih pravic in družbene lastnine oz. teh dveh insti- 
tutov sploh več ne pozna. 

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (nadalje: ZLPP) 
iz leta 1992 določa možne načine in metode ter roke za 
preoblikovanje anonimnega družbenega kapitala v kapital 
z znanim lastnikom. 

V dejanskih razmerjih v družbi družbena lastnina torej še 
obstaja kot prevladujoča. Obstajala bo ne samo do poteka 
splošnega zakonskega roka za preoblikovanje po ZLPP (31. 
12. 1994), temveč upoštevaje tudi zadnji odstavek 20. člena in 
4. odstavek 50. čl. tudi po tem splošnem roku. ZLPP je v 48. 
členu naštel nekatere možne primere oškodovanj družbene 
lastnine in v 50. členu naložil družbenemu pravobranilcu 
samoupravljanja, da v roku 30 dni po prejemu revizijskega 
poročila Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, 
nadziranje in informiranje, če oceni, da je bila družbena 
lastnina oškodovana, prične ustrezen postopek pred pristoj- 
nim sodiščem za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti posa- 
meznih dejanj ali pogodb, sklenjenih v škodo družbenega 
kapitala ali postopek za spremembo pogodbeno dogovorje- 
nih velikosti deležev udeležbe pri upravljanju oz. delitvi 
dobička, če le-ti niso določeni v skladu z velikostjo vloženih 
sredstev. O svoji odločitvi mora družbeni pravobranilec takoj 
pisno obvestiti podjetje, Agencijo in tudi registrsko sodišče, 
če vloži tožbo. 

Upoštevaje navedene določbe ZLPP je za družbeno lastnino 
po tem zakonu še vedno potrebno posebno varstvo, ki ga 
izvajata Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nad- 
ziranje in informiranje in družbeni pravobranilec samouprav- 
ljanja. 
Institucija družbenega pravobranilca samoupravljanja ima po 
ZLPP v zvezi z varstvom družbene lastnine naslednje naloge: 

- analiziranje in proučevanje vseh revizijskih poročil, 

- oblikovanje samostojne ocene glede tega ali je bil druž- 
beni kapital oškodovan, 
- če je bil družbeni kapital oškodovan, mora vložiti ustrezno 
tožbo pred pristojnim sodiščem, 
- na vložitev tožbe oz. na oceno, da družbeni kapital ni bil 
oškodovan, veže zakon določene posledice, zato mora o svo- 
jih odločitvah nemudoma obveščati subjekte, ki jih zakon 
našteva. Slednje je pomembno za dinamiko lastninskega pre- 
oblikovanja podjetij oz. družbene lastnine, saj v primeru, da 
sodni postopek ni končan v roku, preide družbena lastnina 
v last in posest Sklada. 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja pa nima nalog oz. 
pooblastil samo po določbah ZLRP, temveč tudi po drugih 
zakonih. Vendar so naloge, ki jih določa ZLPP za presojo 
o potrebnosti delovanja te institucije najpomembnejše, saj j® 
bil zakon sprejet in je te naloge določil po sprejemu ustave 
RS. 

2. Po letu 1990 zaznamujemo iz leta v leto močnejše upadanje 
števila družbenih pravobranilcev po občinah, vsled nefinanci- 
ranja in vsled neimenovanja novih po preteku 4-letnega man- 
data, ki se lahko ponovi le enkrat. Skupščine občin so p° 
zakonu o družbenem pravobranilcu samoupravljanja poo- 
blaščene za imenovanje občinskih družbenih pravobranilcev 
in seveda tudi za financiranje delovanja te institucije. Med 
drugim je znan primer družbenega pravobranilca samouprav- 
ljanja ljubljanskih občin, ki je dajal del poslovnih prostorov 
v najem, da si je zadnji dve leti mandata financiral delovanje; 
ker ga občine niso v potrebnem obsegu finansirale. Pogosti 
primeri nesklepčnosti sej občinskih skupščin so med drugi"1 

tudi onemogočili imenovanja novih družbenih pravobranil- 
cev. Na dan 1. 7. 1994 so z institucijo družbenega pravobra- 
nilca pokrite le še naslednje občine: Novo mesto, Črnomelj. 
Metlika, Trebnje, Postojna, Cerknica, Ilirska Bistrica, Radov- 
ljica, Jesenice, Ravne na Koroškem, Radlje ob Dravi, Dravo- 
grad, Trbovlje, Hrastnik, Zagorje, Žalec, Celje in Domžale oz. 
skupaj 18 občin. Ponekod so skupni pravobranilci za več 
občin in drugje le za eno. 

Glede na izrecno določbo v 5. členu Uredbe o načinu izvedbe 
postopkov revizije dostavlja revizijski organ revizijska poro; 
čila za podjetja oz. družbe s sedežem v občinah, kjer družbeni 
pravobranilec več ne deluje, na Družbenega pravobranilca 
samoupravljanja RS, torej na državno raven. Skladno s tem 
Družbeni pravobranilec samoupravljanja RS deluje za 
izvedbo teh nalog tudj v občinah. 

3. V teku so priprave za organiziranje in delovanje novih občin 
v Republiki Sloveniji, ki bodo opravljale predvsem naloge 
lokalne samouprave. V tej zvezi je treba ugotoviti, da naloge 
družbenega pravobranicla po ZLPP ni moč uvrstiti med 
naloge lokalne samouprave, temveč med naloge državne 

34 poročevalec, it. 40 



"prave in bi bilo potrebno to dejstvo upoštevati tudi pri 
koncipiranju bodočih nalog državne uprave. 

4. Zakon o družbenem pravobranilcu samoupravljanja ni 
»skladu z ustavo RS, vendar pa je še vedno potreben poseben 
Organ v zvezi z varstvom družbene lastnine, kot to določajo 
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij, Zakon o gospo- 
darskih družbah in Zakon o javnih gospodarskih službah, ki 
to bili sprejeti po sprejemu sedaj veljavne Ustave RS. 

V 6. členu Ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike 
Slovenije je določeno, da družbeni pravobranilci samouprav- 
ljanja nadaljujejo delo po dosedanjih predpisih do sprejema 
novih. Upoštevaje problematiko, ki je opisana v točkah 1 do 
3 bi bilo treba ali spremeniti zakon o družbenem pravobra- 
nilcu samoupravljanja ali pa sprejeti nov zakon, s katerim bi 
drugače uredili oz. vzpostavili pogoje za delovanje državnega 
organa, ki bi v skladu z navedenimi zakoni varoval družbeno 
lastnino, dokler bo le-ta še obstojala. Pri odločitvi za sprejem 
"ovega zakona je pomembna okoliščina, da beseda »samou- 
pravljanja« v imenu institucije ob dejstvu, da že velja in se 
uporablja zakon o soupravljanju (Ur. I. RS, št. 42/93), ne 
Ustreza več. Novi organ naj bi zato deloval pod imenom 
•družbeni pravobranilec«. 

Ker so naloge iz varovanja družbene lastnine dosedaj oprav- 
dali družbeni pravobranilci samoupravljanja občin in Druž- 
beni pravobranilec samoupravljanja Republike Slovenije in 
ker nekaj občinskih družbenih pravobranilcev ter Družbeni 
Pravobranilec samoupravljanja Republike Slovenije še delu- 
jejo, naj bi te naloge opravljali še naprej v skladu z določbami 
lega zakona, ki bo nadomestil zakon o družbenem pravobra- 
nilcu samoupravljanja in veljavnih zakonov, ki določajo pri- 
stojnosti oz. naloge družbenih pravobranilcev samoupravlja- 
nja, kot sta poleg že naštetih zakonov še Zakon o temeljnih 
Pravicah iz delovnega razmerja (Ur. I. SFRJ, št. 60/89 in 42/90) 
'er Zakon o delovnih razmerjih (Ur. I. RS, št. 14/90 in št. 71/93. 
pružbeni pravobranilec je samostojni državni organ, ki ga 
imenuje Državni zbor Republike Slovenije in ki se finansira iz 
republiškega proračuna, organiziran pa je na državni ravni 
* namestniki. 

•I- CILJI ZAKONA O DRUŽBENEM PRAVOBRANILCU 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

S črtanjem besede »samoupravljanja« bi institucijo družbe- 
nega pravobranilca samoupravljanja postavili v današnji čas 
'n prostor. Z drugimi predlaganimi rešitvami bi država 
2 obstoječo ali delno dopolnjeno ekipo delujočih družbenih 
Pravobranilcev samoupravljanja omogočila kontinuirano 
uresničevanje nalog, ki jih v zvezi z odpravljanjem oškodova- 
nja družbene lastnine določa zakon o lastninskem preobliko- 
vanju podjetij. Po sprejetju tega zakona bi v državi obstojal le 
družbeni pravobranilec Republike Slovenije z namestniki, ki 
bi delovali kot izpostave Družbenega pravobranilca Republike 
Slovenije. Za nova imenovanja bi bil pristojen Državni zbor 
Republike Slovenije, sredstva za delo pa bi zagotavljal državni 
Proračun. 

predlog zakona uresničuje Sklep Državnega zbora Republike 
Slovenije, št. 700-08/90-3/5, EPA 251, z dne 17. 7. 1993. Nave- 
deni sklep se glasi: 

"Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
jj'ovenije naj glede na to, da bo v kratkem ukinjena institucija 
'"užbenega pravobranilca samoupravljanja in ob upošteva- 
"iu, da bodo lahko glede na določbe zakona o lastninskem 
Preoblikovanju podjetij, sodni postopki, ki bodo sledili nično- 

dejanj oz. pogodb, po končanem revizijskem postopku 
'raiali dlje od predvidenega roka za uskladitev z ustavo, izobli- 
kuje za to prehodno obdobje ustrezno rešitev ter začasno 
Uredi status ljudi, ki bodo še naprej opravljali delo družbe- 
na pravobranilca samoupravljanja.« 

J'lada Republike Slovenije do sedaj ni realizirala tega sklepa 
°ržavnega zbora Republike Slovenije. 

Tako bi bilo mogoče zagotoviti varstvo družbene lastnine po 
določbah ZLPP neodvisno od volje posameznih občin, da 
zagotavljajo denar oz. neodvisno od nesklepčnosti sej občin- 
skih skupščin ali stanja po uveljavitvi lokalne samouprave. 
Zakon tudi določa področja dela in metode dela organa. 

III. HITRI POSTOPEK ZA SPREJEM ZAKONA 

Novi zakon naj Državni zbor sprejme po hitrem postppku, da 
se omogoči kontinuirano varovanje družbene lastnine po 50. 
čl. ZLPP in s tem preprečijo škodljive posledice, do katerih bi 
prišlo, če družbena lastnina ne bi bila varovana. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Ob času uveljavitve bo zakon zahteval povečanje finančnih 
sredstev iz državnega proračuna na dosedanji postavki Druž- 
benega pravobranilca samoupravljanja Republike Slovenije, 
zaradi prenosa stroškov oz. izdatkov za delovanje organa iz 
ravni občin na državno raven. 

BESEDILO ČLENOV 

1. Temeljne določbe 

1.člen 

Družbeni pravobranilec Republike Slovenije je samostojni 
državni organ, ki prevzama vse naloge in pooblastila, ki jih 
ima do uveljavitve tega zakona družbeni pravobranilec samo- 
upravljanja po veljavnih zakonih in jih opravlja do končanja 
vseh postopkov v zvezi z lastninskim preoblikovanjem po 20. 
in 50. čl. zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij oz. do 
ugotovitve Državnega zbora Republike Slovenije, da je prene- 
hala potreba po obstoju Družbenega pravobranilca Republike 
Slovenije in da se ta državni organ ukine. 

2. člen 

V Republiki Sloveniji deluje Družbeni pravobranilec Repu- 
blike Slovenije s sedežem v Ljubljani, ki opravlja svojo funk* 
cijo na območju vse države in ima najmanj 10 namestnikov, ki 
delujejo na sedežu organa in v občinah. 

Družbeni pravobranilec Republike Slovenije ima okrogel 
pečat, v katerem je grb Republike Slovenije in napis »Repu- 
blika Slovenija, družbeni pravobranilec Republike Slovenije«. 

3. člen 

Družbenega pravobranilca Republike Slovenije in namestnike 
imenuje in razrešuje Državni zbor Republike Slovenije na 
predlog njegove Komisije za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve po opravljenem javnem razpisu za nedoločen 
čas. 

4. člen 

Državni zbor Republike Slovenije razreši Družbenega pravo- 
branilca Republike Slovenije in njegovega namestnika: 

- če sam zahteva razrešitev, 
- če je s pravnomočno sodbo obsojen na kazen zapora 
6 mesecev ali hujšo kazen, oz. na milejšo kazen za kaznivo 
dejanje, zaradi katerega je moralno neprimeren opravljati to 
funkcijo, 
- če s svojim delom in ravnanjem krši ugled funkcije, 
- če trajno izgubi poslovno sposobnost ali zdravstveno mož- 
nost za opravljanje službe. 

5. člen 

Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 
določi Družbeni pravobranilec Republike Slovenije, potem ko 
pridobi soglasje Komisije Državnega zbora Republike Slove- 
nije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 
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6. člen 10. člen 

Sredstva za delo se Družbenemu pravobranilcu Republike 
Slovenije zagotavljajo iz državnega proračuna. 

2. Delovno področje 

7. člen 

Družbeni pravobranilec Republike Slovenije (v nadaljnjem 
tekstu: družbeni pravobranilec) začne postopek za varstvo 
družbene lastnine in pravic delavcev na lastno pobudo ali na 
predlog organov, fizičnih in pravnih oseb, pri čemer s svojimi 
pobudami in mnenji preprečuje kršitev pravic delavcev in 
oškodovanje družbene lastnine, z zahtevami in tožbami pa 
zahteva odpravo kršitev pravic oz. odpravo oškodovanja druž- 
bene lastnine. 

Pri. uresničevanju teh funkcij družbeni pravobranilec lahko 
zahteva, da mu pravne osebe posredujejo splošne akte in 
druge listine. 

8. člen 

Družbeni pravobranilec je dolžan podati ovadbo pristojnemu 
državnemu tožilcu zaradi uvedbe postopka zoper odgovorno 
osebo, če smatra, da je z oškodovanjem družbene lastnine ali 
s kršitvijo pravic delavcev storjeno kaznivo dejanje. 

9. člen 

Če družbeni pravobranilec oceni, da je odločanje organa 
upravljanja družbe oz. druge pravne osebe zaradi odprave 
oškodovanja družbene lastnine potrebno, lahko zahteva, da 
se skliče seja organa upravljanja družbe oz. druge pravne 
osebe. 

Državni organi in sodišča so dolžna dajati družbenemu pravo- 
branilcu ustrezno pravno pomoč in podatke, potrebne za 
izvajanje njegove funkcije. 

11. člen 

Družbeni pravobranilec je dolžan o svojem delu najmanj 
enkrat letno poročati Državnemu zboru Republike Slovenije, 
o posameznih vprašanjih pa kadarkoli, če oceni, da je to 
potrebno ali ko to zahteva Državni zbor Republike Slovenije 
oz. njegovo delovno telo. 

3. Prehodne in končne določbe 

12. člen 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja Republike Slovenije, 
njegova namestnika in občinski družbeni pravobranilci samo- 
upravljanja opravljajo delo naprej kot Družbeni pravobranilec 
Republike Slovenije in njegovi namestniki, skladno z določ- 
bami tega zakona. 

13. člen 

2 dnem, ko prične veljati ta zakon, preneha veljati zakon 
o družbenem pravobranilcu samoupravljanja (Ur. I. SFRJ, št 
36/75, 20/82 in Uradni list SRS, št. 21/75, 31/84 in RS št. 8/90). 

14. člen 

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

s sprejemom novega zakona o Družbenem pravobranilcu 
Republike Slovenije in razveljavitvijo zakona o družbenem 
pravobranilcu samoupravljanja bi tudi ta del zakonodaje 
vskladili z Ustavo Republike Slovenije ter hkrati zagotovili 
izvrševanje pooblastil oz. nalog, ki jih zakoni po sprejemu 
Ustave Republike Slovenije in tudi zakoni, ki so bili uveljav- 
ljeni že prej, pa še vedno veljajo, nalagajo družbenemu pravo- 
branilcu samoupravljanja. Z rešitvami, ki so ponujene v tem 
zakonu se prejšnja institucija prilagaja novim formalnim in 
dejanskim razmeram v družbi za čas, dokler bo še potreben 
njen obstoj v zvezi z varstvom družbene lastnine in pravic 
delavcev iz delovnih razmerij, hkrati pa se na najbolj enosta- 
ven način zagotavlja popolna in nepretrgana kontinuiteta 
dela. In ne nazadnje se s predloženim zakonom realizira sklep 
Državnega zbora Republike Slovenije št. 700-08/90-3/5, EPA 
251 z dne 12. 7. 1993. Da gre za kontinuiteto je razvidno že iz 
imena zakona oz. državnega organa, ki ga zakon ureja, saj je 
iz imena prejšnje institucije črtana le beseda »samoupravlja- 
nja«, ki več ne ustreza. 

Nov samostojni državni organ, podrejen neposredno Držav- 
nemu zboru Republike Slovenije, deluje na državnem nivoju 
pod vodstvom Družbenega pravobranilca Republike Slove- 
nije, ki organ predstavlja, z namestniki, ki delujejo na sedežu 
organa in v dosedanjih občinah. Iz zatečenega stanja izhajajo 
razlogi za obstoj dveh vrst namestnikov, ker bodo sedanji 
občinski družbeni pravobranilci samoupravljanja nadaljevali 
delo kot namestniki Družbenega pravobranilca Republike 
Slovenije zgolj za občine, ki so jih imenovale, dočim deluje 
Družbeni pravobranilec Republike Slovenije in njegovi 
namestniki na sedežu organa za območje vse države. Število 
10 namestnikov predstavlja seštevek dveh dosedanjih 
namestnikov Družbenega pravobranilca samoupravljanja 

Republike Slovenije in osmih še delujočih občinskih družbe- 
nih pravobranilcev samoupravljanja. 

Bistvena novost zakona je prenos imenovanja funkcionarjev 
tega organa in finansiranje delovanja iz občinske na državno 
raven. Mandat trajanja funkcije ni neposredno določen, saj je 
že v 1. členu posredno določen omejen čas za obstoj tega 
organa nasploh. Določeni so tudi razlogi za razrešitev Druž- 
benega pravobranilca Republike Slovenije in namestnika, ki 
so povzeti iz dosedanjega zakona. 

V drugem poglavju tega zakona je na splošno določeno 
delovno področje tega državnega organa, dočim so speci- 
fična pooblastila in naloge določene v zakonih, ki so našteti 
v oceni stanja in razlogih za sprejem tega zakona in se ne 
vnašajo v ta zakon. Opisane so tudi metode dela, ki so ni 
primeren način povzete iz dosedanjega zakona. 

Tretje poglavje ima prehodne določbe, ki zagotavljajo konti- 
nuiteto varstva družbene lastnine ter preoblikovanje institu- 
cije Družbenega pravobranilca samoupravljanja v državni 
organ - Družbeni pravobranilec. 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata valjati tako zakon 
o družbenem pravobranilcu samoupravljanja, ki ga je sprejeta 
Skupščina SFRJ, ko tudi zakon, ki ga je sprejela Skupščina 
SR Slovenije. Zaradi potrebe po čimprejšnji uveljavitvi tega 
zakona se predvideva uveljavitev že naslednji dan po objavi 
z variantnim dodatkom, da bi se določbe o plačah funkcionar- 
jev uporabljale že od 1. 7. 1994, ko se je posebni sistem 
plačevanja sodnikov že pričel uresničevati in je Družbeni 
pravobranilec samoupravljanja Republike Slovenije za njimi 
znatno zaostal glede višine plač s primerljivimi sodniki. 
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Predlog zakona o IZGRADNJI UNIVERZITETNE KNJIŽNICE V LJUBLJANI 

- EPA 874 - TRETJA OBRAVNAVA 

Predlog zakona o izgradnji univerzitetne knjižnice v Ljubljani 

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 11. oktobra 1994 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O IZGRADNJI UNIVERZITETNE 
KNJIŽNICE V LJUBLJANI, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi 
sklepa 23. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 
25/7-1994 in 195. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem amandmaje 

Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o izgradnji 
Univerzitetne knjižnice v Ljubljani. 

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 bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnologijo, 
- Ciril BAŠKOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zna- 
nost in tehnologijo. 

1. člen 

Univerzitetna knjižnica v Ljubljani, z Narodno in univerzitetno 
knjižnico ter Centralno tehniško knjižnico, bo skupaj z dejav- 
nostmi v sedanji Plečnikovi stavbi, s Slovansko knjižnico, 
s knjižnično - informacijskimi programi ljubljanske univerze 
in s spremljajočimi programi OSREDNJA SLOVENSKA ZNAN- 
STVENA KNJIŽNICA, ki bo delovala kot: 

- slovenska nacionalna knjižnica, 
- osrednja univerzitetna knjižnica, 
- državna matična knjižnica, 
- nosilka knjižničnega informacijskega sistema, 
- osrednja knjižnica univerz za področje tehnike. 

Izgradnja Univerzitetne knjižnice v Ljubljani se v javnem inte- 
resu Republike kot projekt nacionalnega pomena financira iz 
sredstev državnega proračuna v obdobju od 1994 do 1998 po 
dinamiki del, kot jo določa ta zakon.( 

2. člen 

Sredstva iz proračuna Republike Slovenije, potrebna za 
izgradnjo Univerzitetne knjižnice v Ljubljani znašajo 
6.931.999.000 tolarjev. 

Ta sredstva se dodajo v proračunu Ministrstvu za znanost in 
tehnologijo. 

Vrednost investicije iz prejšnjega odstavka je ocenjena po 
cenah v aprilu 1994. 

3. člen 

Obseg sredstev za vsako leto posebej se določi v proračunu 
Republike Slovenije, z upoštevanjem dinamike del, določene 
v 4. členu tega zakona. 

4. člen 

Izgradnja Univerzitetne knjižnice v Ljubljani bo potekala po 
naslednji okvirni dinamiki: 

~ v letu 1994 pridobivanje in priprava zemljišč, izdelava 
Potrebne dokumentacije in arheološke raziskave: 

- v letu 1995 izvedbena dokumentacija, zaključek pridobiva- 
nja in priprave zemljišč ter arheoloških raziskav in pričetek 
gradbenih del; 

- v letu 1996 izgradnja objekta, prenova obstoječih stavb, 
podzemnih povezav in prenova stavbe Narodne in univerzi- 
tetne knjižnice; 

- v letu 1997 dokončanje gradbenih in obrtniških del, insta- 
lacij, izvedba komunalnih priključkov in ureditev stavbe 
Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani; 

- v letu 1998 notranja prostorska ureditev in oprema, 
izvedba kolektivne komunalne opreme na nezazidanih zem- 
ljiščih. 

5. člen 

Za operativno tehnično izvedbo investicije ter za vse pravne 
posle v zvezi s tem je pooblaščeno Ministrstvo za znanost in 
tehnologijo. 

6. člen (prej 5.a člen) 

Republika Slovenija in Mesto Ljubljana postaneta solastnika 
Univerzitetne knjižnice v Ljubljani v višini vloženih sredstev. 

Medsebojna razmerja investitorja uredita s pogodbo. 

Višina vloženih sredstev se ugotovi na podlagi dejanskih 
vložkov. 

V primeru spora o vrednosti dejanskih vložkov, njihovo višino 
ocenjuje sodni izvedenec gradbene stroke, katerega eksper- 
tizo v enakem deležu plačata oba investitorja. 

7. člen (prej 6. člen) 

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

Državni zbor Republike Slovenije je na 23. seji zbora, dne 25. 
7. 1994 ob obravnavi predloga zakona o izgradnji Univerzi- 
tetne knjižnice v Ljubljani - druga obravnava sprejel sklep, da 
Vlada Republike Slovenije pripravi predlog zakona o izgradnji 
Univerzitetne knjižnice v Ljubljani za tretjo obravnavo. 

V drugi obravnavi so bili sprejeti amandmaji k 1., 2. in 5. členu. 
Dodan je bil novi 5. a člen. 

Vsi amandmaji so vključeni v besedilo predloga zakonti, ki je 
predložen v tretjo obravnavo. 

Besedilo predloga zakona je spremenjeno oziroma dopol- 
njeno z naslednjim: 

K1. členu: 

V prvem odstavku se za besedami »Plečnikovi stavbi« dodajo 
besede »s Slovansko knjižnico-. 

Slovanska knjižnica programsko sodi v objekt Univerzitetne 
knjižnice v Ljubljani. 

V drugi alinei prvega odstavka 1. člena se črtajo besede: 
•Univerze v Ljubljani«. V peti alinei prvega odstavka 1. člena 
se besedi »ljubljanske univerze- nadomestita z besedo -uni- 
verz-. 

Zasnova UKL je jasna. Morebitne vsebinske spremembe in 
programske dopolnitve, ki pa ne vplivajo na zasnovo objekta 
bomo uzakonili z zakonom o knjižničarstvu ali predpisi 
s področij delovanja univerze. 

Amandmaji Vlade Republike Slovenije 

1. 
K 2. členu 

V prvem odstavku 2. člena se vsota »6.931.999.000 tolarjev« 
spremeni na »6.932.000.000 tolarjev«. 

Obrazložitev: 
Ta vsota predstavlja realna potrebna sredstva za investicijo. 

2. 
K 2. členu 

Besedilo drugega odstavka 2. člena se glasi: »Ta sredstva se 
zagotovijo Ministrstvu za znanost in tehnologijo v proračunu 
Republike Slovenije«. 

V prvem odstavku četrte alinee se izpusti beseda »Slovenije»■ 

V zadnji vrsti drugega odstavka 1. člena se beseda -jih" 
nadomesti z besedo »jo-. 

K 2. členu: 

V besedilu člena smo, glede na amandma, katerega namen je 
bil omogočiti obravnavo tega člena v tretji obravnavi, zmanj- 
šali vsoto iz 6.932.000.000 na 6.931.999.000, torej za 1000 
tolarjev. 

Ocenjene vrednosti investicije brez programskih sprememb 
ni mogoče zmanjševati. Delež mesta Ljubljana predstavljt 
sredstva, potrebna za pridobivanje in pripravo zemljište 
V kolikor se bodo razmerja med Mestom Ljubljana in Repu- 
bliko Slovenijo na podlagi pogodbe uredila drugače (novi 58 
člen) bo sorazmerno zmanjšan tudi delež države pri tej inve- 
sticiji. Enako velja tudi za vse druge, dodatne možne vire, zi 
kar si bomo pri vodenju investicije prizadevali. 

Dodan je bil drugi odstavek, da se ta sredstva dodajo v prora- 
čunu Ministrstvu za znanost in tehnologijo kot izključno 
namenska sredstva za gradnjo objekta. 

K 5. členu: 

Dodan je novi 5.a člen, ki na podlagi dejansko vloženih 
sredstev ureja lasninsko - pravna razmerja med Mestoffl 
Ljubljana in Republiko Slovenijo v izogib morebitnim sporoM- 

Zato dosedanji 6. člen postane 7. člen. 

Obrazložitev: 
Navajamo pravilen naziv ministrstva, spreminjamo besedo 
»dodajo« v »zagotovijo« ter dopolnjujemo besedilo s pravilno 
navedbo proračuna. 

3. 
K 2. členu 

V 3. odstavu 2. člena se beseda »prejšnjega« nadomesti 
z besedo »prvega«, za besedo »odstavka« pa se doda bese* 
dilo »tega člena«. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 

I 
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Predlog zakona o KMETIJSKO GOZDARSKIH ZBORNICAH - EPA 589 

- DRUGA IN TRETJA OBRAVNAVA   

Vlada Republike Slovenije je na 105. seji dne 6. oktobra 
1994 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O KMETIJSKO - GOZDARSKIH 
ZBORNICAH, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi stališč in 
sklepov 22. seje Državnega zbora Republike Slovenije 
z dne 29/6-1994. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da združi obravnavo in sprejemanje 
druge in tretje obravnave tega zakona ter skrajšajo roki za 
obravnavo tako, da se zakon uvrsti na sejo Državnega 
zbora dne 25/10-1994. Tako bo mogoče volitve v organe 
kmetijsko gozdarskih zbornic opraviti skupaj z volitvami 
v organe novih občin, kar bo poenostavilo in pocenilo ta 
postopek, ter hkrati zagotovilo čimprejšnje organiziranje 
kmetijsko gozdarskih zbornic. Kmetijstvo in gozdarstvo 

v sedanjih organizacijskih oblikah, to je v Gospodarski 
zbornici Slovenije in v Zadružni zvezi Slovenije nista 
ustrezno organizirana in zastopana, kar je bilo podrobneje 
pojasnjeno v uvodu k predlogu zakona za prvo obravnavo. 

Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem amandma 
Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o kmetijsko 
- gozdarskih zbornicah. 

Vlade 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 Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo in gozdarstvo, 
- Ivan OBAL, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo 
in gozdarstvo, 
- Martina LIPPAI, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo. 

Predlog zakona o kmetijsko gozdarskih zbornicah 

I POLOŽAJ IN DELOVNO PODROČJE KMETIJSKO GOZ- 
DARSKIH ZBORNIC 

1. člen 
(Ustanovitev) 

V Republiki Sloveniji se ustanovijo Kmetijsko gozdarska zbor- 
nica Slovenije in območne kmetijsko gozdarske zbornice (v 
nadaljnjem besedilu: kmetijsko gozdarske zbornice). 

Cilji, zaradi katerih se ustanovijo in delujejo kmetijsko gozdar- 
ske zbornice, so: 

~ varovanje in zastopanje koristi kmetijstva in gozdarstva, 
~ svetovanje posameznikom in pravnim osebam, ki opravljajo 
kmetijsko in gozdarsko dejavnost, kolikor ni to svetovanje 
zagotovljeno z drugimi predpisi, 
~ pospeševanje gospodarnega in okolju prijaznega kmetova- 
nja ter gozdarstva. 

2. člen 
(Pravni položaj) 

Kmetijsko gozdarske zbornice so osebe javnega prava. 

Kot pravne osebe so kmetijsko gozdarske zbornice lahko 
'astnice premičnih in nepremičnih stvari, lahko pridobivajo 
Pravice in prevzemajo obveznosti ter lahko tožijo in so lahko 
tožene. 

3. člen 
(Pojem kmetijstva in gozdarstva) 

po tem zakonu pojem kmetijstva obsega vsa področja kmetij- 
ske dejavnosti, vključno z morskim in sladkovodnim ribi- 
štvom, pojem gozdarstva pa obsega poleg gozdarskih dejav- 
nosti tudi lovstvo. 

^a kmetijske oziroma gozdarske obrate se po tem zakonu 
štejejo tudi gospodarski obrati, ki predelujejo pretežno lastni 

pridelek oziroma lastne proizvode glavnega kmetijskega ali 
gozdarskega obrata (stranski obrati), in gospodarski obrati, ki 
izdelujejo oziroma vzdržujejo opremo pretežno za potrebe 
glavnega kmetijskega ali gozdarskega obrata (pomožni 
obrati). ' 

Za vrtnarstvo se po tem zakonu ne štejejo urejanje in vzdrže- 
vanje vrtov ter parkov, izdelovanje vencev, šopkov in podob- 
nih izdelkov, trgovanje s temi izdelki oziroma storitvami, 
razen če se te dejavnosti opravljajo v stranskem kmetijskem 
obratu, ki pretežno uporablja lastne pridelke glavnega obrata 
in ima v razmerju do tega obrata tudi manjši obseg poslo- 
vanja. 

4. člen 
(Delovno področje) 

Pri uresničevanju svojega namena kmetijsko gozdarske zbor- 
nice opravljajo zlasti naslednje naloge: 

- obravnavajo problematiko kmetijstva in gozdarstva ter skr- 
bijo za njun skladen razvoj, 
- oblikujejo stališča in predloge kmetijstva in gozdarstva za 
spremembe gospodarskega sistema in ekonomske politike, 
- oblikujejo stališča in predloge ukrepov za izboljšanje delov- 
nih razmer v kmetijstvu in gozdarstvu, za gospodarno in 
okolju prijazno kmetovanje, 
- spremljajo razmere v kmetijstvu in gozdarstvu ter pristoj- 
nim državnim organom, organom lokalnih skupnosti in nosil- 
cem javnih pooblastil dajejo obvestila in predloge na njihovo 
zahtevo ali na svojo pobudo, 
- pripravljajo strokovna mnenja k zakonom in drugim predpi- 
som, ki zadevajo koristi kmetijstva in gozdarstva, 
- zagotavljajo strokovno svetovanje na področju kmetijstva 
in gozdarstva, razen svetovanja, ki ga opravlja javna služba, 
- organizirajo praktično poklicno izobraževanje, izpopolnje- 
vanje in usposabljanje za osebe, ki opravljajo kmetijsko ozi- 
roma gozdarsko dejavnost, in neposredno izvajajo različne 
oblike usposabljanja, ki niso zajete z rednimi programi izobra- 
ževalnih organizacij (predavanja, tečaji in podobno), 
- podpirajo iri pospešujejo sodelovanje kmetijskih in gozdar- 
skih izobraževalnih in raziskovalnih organizacij s kmetijskimi 
in gozdarskimi obrati, 
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- zagotavljajo gospodarsko svetovanje, oziroma posredujejo 
in pospešujejo tovrstno svetovanje, če ga ne izvajajo same, 
- v mejah, ki jih določata zakon in statut, zastopajo člane 
v gospodarskih, tehničnih, pravnih in socialnih vprašanjih, 
zlasti pred državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in 
nosilci javnih pooblastil, 
- izvajajo javna pooblastila v skladu z zakonom, 
- vodijo seznam svojih članov. 

Dejavnost kmetijsko gozdarskih zbornic iz pwega odstavka 
tega člena se nanaša na vsa kmetijska zemljišča in gozdove 
ter na vsa kmetijska gospodarstva, ne glede na obseg, način 
gospodarjenja in lastnino, če z zakonom ni drugače dolo- 
čeno. 

Za vzpostavitev in vodenje seznama članov iz zadnje alinee 
prvega odstavka tega člena imajo kmetijsko gozdarske zbor- 
nice pravico do vpogleda in uporabe podatkov in evidenc: 

- o enotni matični številki občana, imenu in priimku ter 
naslovu fizične osebe iz Centralnega registra prebivalstva in 
podatke o pravni osebi iz Poslovnega registra Slovenije; 
- o lastništvu kmetijskih zemljišč in gozdov (enotna matična 
številka občana, ime, priimek in naslov lastnika ter katastrski 
dohodek zemljišč), ki jih vodijo pristojne geodetske uprave, 
- o pokojninskih in invalidskih zavarovancih ter upokojencih 
na podlagi kmetijske dejavnosti (ime in priimek, naslov in 
enotna matična številka občana), ki jih vodi Zavod za pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 
- o osebah, ki opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejav- 
nost in so zavezane za davek iz dejavnosti ali so se priglasile 
kot podjetniki in jih vodijo pristojni davčni organi, 
- o pravnih osebah, ki so članice kmetijsko gozdarske zbor- 
nice, iz Poslovnega registra Slovenije. 

5. člen 
(Delovno območje) 

Za območje Republike Slovenije se ustariovi Kmetijsko goz- 
darska zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: republiška 
zbornica) s sedežem v Ljubljani. 

Območne kmetijsko gozdarske zbornice (v nadaljnjem bese- 
dilu: območne zbornice) se ustanovijo za območje več občin 
na zaokroženem ozemlju s podobnimi naravnimi razmerami 
za kmetovanje in gozdarstvo ter s podobnimi gospodarskimi 
in kulturnimi značilnostmi. 

Območne zbornice so: 

- Območna kmetijsko gozdarska zbornica Celje s sedežem 
v Celju za območje prejšnjih občin: Dravograd, Celje, Laško, 
Mozirje, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Slovenske 
Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Velenje in Žalec, 

- Območna kmetijsko gozdarska zbornica Kranj s sedežem 
v Kranju za območje prejšnjih občin: Jesenice, Kranj, Radov- 
ljica, Škofja Loka in Tržič, 

- Območna kmetijsko gozdarska zbornica Ljubljana s sede- 
žem v Ljubljani za območje prejšnjih občin: Cerknica, Dom- 
žale, Grosuplje, Hrastnik, Kamnik, Kočevje, Litija, Ljubljana 
Bežigrad, Ljubljana Center, Ljubljana Šiška, Ljubljana 
Vič-Rudnik, Ljubljana Moste Polje, Logatec, Ribnica, Trbov- 
lje, Vrhnika in Zagorje, 

- Območna kmetijsko gozdarska zbornica Maribor s sede- 
žem v Mariboru za območje prejšnjih občin: Maribor, Ormož, 
Pesnica, Ptuj, Radlje, Ruše in Slovenska Bistrica, 

- Območna kmetijsko gozdarska zbornica Murska Sobota 
s sedežem v Murski Soboti za območje prejšnjih občin. Gor- 
nja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota, 

- Območna kmetijsko gozdarska zbornica Nova Gorica 
s sedežem v Novi Gorici za območje prejšnjih občin: Ajdovš- 
čina, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Nova Gorica, Piran, 
Postojna, Sežana in Tolmin, 

- Območna kmetijsko gozdarska zbornica Novo mesto 
s sedežem v Novem mestu za območje prejšnjih občin: Bre- 
žice, Črnomelj, Krško, Metlika, Novo mesto, Sevnica i" 
Trebnje. 

Območje dveh ali več območnih zbornic se lahko spremeni 
po sporazumni odločitvi svetov teh zbornic in predhodnem 
soglasju republiške zbornice. 

Svet območne zbornice lahko po predhodnem soglasju sveta 
republiške zbornice sprejme sklep o spremembi sedeža zbor- 
nice. 

6. člen 
(Razdelitev nalog med kmetijsko gozdarskimi zbornicami) 

Republiška zbornica opravlja naloge s svojega delovnega 
področja na celotnem območju države. 

Območna zbornica opravlja naloge na območju, za katerega 
je ustanovljena. 

Za vsa vprašanja, ki zadevajo koristi kmetijstva na obmoćj" 
dveh ali več območnih zbornic, je pristojna republiška zbor- 
nica. Poleg teh zadev spadajo v delovno področje republiška 
zbornice še: 

- svetovanje območnim zbornicam ter 
— nadzor nad organiziranostjo in poslovanjem območni'' 
zbornic. 

7. člen 
(Nadzor nad kmetijsko gozdarskimi zbornicami) 

Nadzor nad izvajanjem javnih pooblastil, ki jih opravljaj" 
kmetijsko gozdarske zbornice, opravlja ministrstvo pristojno 
za kmetijstvo in gozdarstvo. 

II. ČLANSTVO 

8. člen 
(Fizične in pravne osebe) 

Člani kmetijsko gozdarskih zbornic so fizične in pravfl® 
osebe, določene s tem zakonom, lahko pa so člani kmetijsk" 
gozdarskih zbornic tudi druge pravne in fizične osebe. 

Zaradi sorazmernega zastopstva različnih interesov 0> 

področju kmetijstva in gozdarstva so člani kmetijsko gozda'' 
ske zbornice razvrščeni v dve volilni skupini. 

Kmetijsko gozdarske zbornice se povezujejo v druge obli*8 

zborničnega povezovanja v skladu z zakonom in svojimi aKti 

9. člen 
(Prva volilna skupina) 

Prvo volilno skupino sestavljajo fizične osebe, ki izpolnjuj®)0 

enega od naslednjih pogojev: 

- če kot lastniki, uživalci, imetniki pravice uporabe ali uPv 

rabniki kmetijskih zemljišč in gozdov na območju Republi^ 
Slovenije za svoj račun opravljajo kmetijsko oziroma gozd®' 
sko dejavnost in katastrski dohodek teh kmetijskih in gozdnin 

zemljišč dosega predpisano višino, 

- če kot lastniki ali uporabniki kmetijskega ali gozdarski® 
obrata za svoj račun opravljajo kmetijsko ali gozdarsko deja*' 
nost kot svoj edini ali glavni poklic, nimajo katastrska?' 
dohodka iz dejavnosti in niso zajeti z določbo iz prejš"1 

alinee, 

- osebe, ki opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejav' 
nost in so se na svojo zahtevo priglasile kot podjetniki, 
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- osebe, ki jim delo na kmetiji pomeni edini ali glavni poklic, 

- osebe, ki jim je delo na kmetiji pomenilo edini ali glavni 
poklic in živijo na kmetiji ter ne opravljajo drugega poklica. 

Šteje se, da delo na kmetiji pomeni oziroma je pomenilo edini 
ali glavni poklic osebi, ki je zavarovana po predpisih o pokoj- 
ninskem in invalidskem zavarovanju kot kmet oziroma je 
uveljavila pravico do pokojnine kot zavarovanec - kmet. 

Osebe iz prejšnjega odstavka so člani območne zbornice, na 
katere območju imajo svoje stalno prebivališče. 

Osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka tega člena in 
v Sloveniji nimajo stalnega prebivališča, so člani območne 
zbornice, na katere območju imajo pretežen del katastrskega 
dohodka oziroma pretežen del dohodka s kmetijsko ali goz- 
darsko dejavnostjo. 

10. člen 
(Druga volilna skupina) 

Drugo volilno skupino sestavljajo pravne osebe, ki imajo 
sedež v Republiki Sloveniji in se ukvarjajo s kmetijsko ali 
gozdarsko dejavnostjo, ne glede na pravno obliko, razen 
javnih zavodov. S temi pravnimi osebami so izenačene tudi 
zadruge, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, če so njihovi 
člani pretežno pripadniki prve volilne skupine in je poslovni 
predmet zadruge povezan s kmetijstvom in gozdarstvom tako, 
da zajema najmanj eno od naslednjih dejavnosti: 
- skupna uporaba kmetijskih objektov, strojev in naprav, 
- predelava kmetijskih in gozdnih proizvodov iz dejavnosti, ki 
so povezane s kmetijstvom, 
- skladiščenje in prodaja kmetijskih in gozdnih proizvodov 
ter proizvodov iz stranskih dejavnosti, ne glede na stopnjo 
obdelave ali predelave, 
- prodaja blaga za potrebe kmetijstva, vključno za stanovanj- 
ska in gospodarska poslopja ter za stranske dejavnosti. 

Pravne osebe so članice območne zbornice glede na svoj 
sedež. 

Pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo v kmetijsko 
gozdarski zbornici in nimajo sedeža v Sloveniji, so članice 
tiste območne zbornice, na katere območju pretežno oprav- 
ljajo kmetijsko ali gozdarsko dejavnost. 

III. ORGANIZIRANOST KMETIJSKO GOZDARSKIH 
ZBORNIC 

11. člen 
(Organi) 

Organi območne zbornice so: 

a) svet, 
b) upravni odbor, 
c) predsednik in dva podpredsednika. 

Republiška zbornica ima poleg organov iz prejšnjega 
odstavka še nadzorni odbor. 

število članov organov, sestava, naloge in pooblastila se 
določijo s statutom zbornice, kolikor ni s tem zakonom dolo- 
čeno drugače. Mandat članov organov, predsednika in pod- 
predsednikov zbornic je štiri leta. 

12. člen 
(Delovno področje sveta) 

Svet zbornice razpravlja in odloča o vseh zadevah, ki po tem 
zakonu oziroma statutu zbornice niso v pristojnosti uprav- 
nega odbora. Za proučitev določenih zadev lahko svet ime- 
nuje tudi odbore in druga delovna telesa. 

Svet zbornice opravlja zlasti naslednje naloge: 

1) voli predsednika, prvega in drugega podpredsednika, člane 
upravnega odbora, člane drugih odborov, svet republiške 
zbornice pa tudi člane nadzornega odbora, 
2) na predlog upravnega odbora imenuje v republiški zbornici 
direktorja ter njegovega namestnika, v območni zbornici pa 
tajnika, 
3) sprejema letni program dela in proračun, 
4) obravnava in sklepa o letnem poročilu o delu in o poročilu 
o finančnih sredstvih, 
5) sklepa o kritju stroškov, ki niso zajeti v sprejetem prora- 
čunu, 
6) sprejema statut in druge akte zbornice ter poslovnik o svo- 
jem delu, 
7) opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom. 

Poleg nalog iz prejšnjega odstavka ima svet republiške zbor- 
nice še naslednje naloge: 

1) določa stopnjo zborničnega prispevka, 
2) usmerja delo območnih zbornic in odloča o razpustitvi 
svetov območnih zbornic, 

J3) daje soglasje k statutu območne zbornice. 

13. člen 
(Sklepčnost in večina) 

Če s tem zakonom ni drugače določeno, svet zbornice lahko 
sklepa, če je na seji navzočih več kot polovica članov, sklep 
pa je sprejet, če je za njegov predlog glasovala večina navzo- 
čih članov. 

Pri enaki razdelitvi glasov se šteje, da je predlog zavrnjen. Če 
glasovi ostanejo enako razdeljeni pri volitvah, odloča žreb. 

Kadar svet zbornice odloča o sprejemanju splošnih aktov, 
višini zborničnega prispevka in o drugih pomembnih vpraša- 
njih, določenih v statutu, ki se tičejo sprememb gospodar- 
skega sistema ali ekonomske politike na področju kmetijstva 
ali gozdarstva, kjer bi bili interesi fizičnih in pravnih oseb 
lahko nasprotujoči, lahko svet zbornice veljavno sklepa, če je 
na seji navzoča več kot polovica članov, ki so bili izvoljeni 
v vsaki volilni skupini, in je za predlog glasovalo več kot 
polovica navzočih članov iz vsake volilne skupine. 

14. člen 
(Razpust sveta) 

Svet lahko odloči o svoji predčasni razpustitvi in o razpisu 
novih volitev. Takšen sklep lahko sprejme le, če je na seji 
navzočih več kot polovica članov, ki so bili izvoljeni v vsaki 
volilni skupini, in je za predlog glasovala več kot polovica 
navzočih članov iz vsake volilne skupine. 

Sočasno s sklepom o razpustitvi lahko svet republiške zbor- 
nice razpusti tudi svete območnih zbornic: 

a) če območna zbornica ne izpolnjuje z zakonom določenih 
nalog, 
b) če območna zbornica večkrat prekorači svoje delovno 
področje, 
c) če je najmanj polovici od celotnega števila članov sveta 
območne zbornice, ki so bili izvoljeni v posamezni volilni 
skupini, prenehal mandat in ni namestnikov, ki bi stopili na 
izpraznjena mesta. 

Članom sveta območne zbornice, ki so bili vanjo izvoljeni po 
predčasni razpustitvi, traja mandat do izteka tekoče splošna 
štiriletne mandatne dobe, kot velja za druge kmetijsko goz- 
darske zbornice. 

15. člen 
(Upravni odbor - delovno področje) 

Upravni odbor vodi in organizira delo zbornice in opravlja 
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personalne in finančne zadeve, kolikor te zadeve niso pridr- 
žane svetu in predsedniku. Upravni odbor pripravlja dnevni 
red za seje sveta in razpisuje volitve v kmetijske gozdarske 
zbornice. 

Upravni odbor odloča tudi o članstvu oziroma prenehanju 
članstva fizičnih in pravnih oseb v kmetijsko gozdarskih zbor- 
nicah, če se o tem pojavi dvom ali spor. Akt, s katerim upravni 
odbor odloči o članstvu oziroma prenehanju članstva, je akt 
v upravnem postopku. 
Če je svet zbornice razpuščen, upravni odbor opravlja svoje 
funkcije do izvolitve novega upravnega odbora. 

V času od razpustitve sveta do prve seje novoizvoljenega 
sveta sme upravni odbor opravljati samo zadeve, ki spadajo 
v redno poslovanje. 

16. člen 
(Predsednik in podpredsednika) 

Sklepe in druge listine, ki imajo za zbornico pravno zavezujoč 
značaj, podpisuje predsednik skupaj z direktorjem republiške 
zbornice oziroma tajnikom območne zbornice. 

Če je predsednik zadržan, ga nadomešča eden izmed pod- 
predsednikov, ki ga določi predsednik. 

Če predsedniku ali podpredsedniku predčasno preneha funk- 
cija, se brez odlašanja opravijo ponovne volitve. 

17. člen 
(Nadzorni odbor republiške zbornice) 

Nadzorni odbor nadzoruje celotno poslovanje kmetijsko goz- 
darskih zbornic in o svojem delu poroča svetu zbornice. 

Nadzorni odbor sestavljajo predsednik, en podpredsednik in 
trije člani. 

Nadzorni odbor mora kot kolegijski organ nadzorovati zlasti 
zakonitost, gospodarnost, smotrnost, varčnost in pravilnost 
poslovanja. Nadzorni odbor lahko zahteva vse podatke in 
obvestila, ki- so potrebna za vestno opravljanje njegovih 
nalog. Zaradi strokovne pomoči lahko nadzorni odbor k svo- 
jemu delu povabi tudi izvedence. 

Vsaka volilna skupina je v nadzornem odboru enakopravna. 

V nadzorni odbor ne sme biti izvoljen član drugega organa 
zbornice in tudi ne direktor republiške zbornice oziroma 
tajnik občinske zbornice ter njegov namestnik. 

Če članu nadzornega odbora funkcija preneha predčasno, 
mora svet republiške zbornice na naslednji seji izvoliti novega 
člana nadzornega odbora za čas do izteka mandatne dobe. 
Če se svet republiške zbornice predčasno razpusti, nadzorni 
odbor opravlja svoje naloge do izvolitve novega nadzornega 
odbora. 

18. člen 
(Nezdružljivost funkcij) 

če je član sveta območne kmetijsko gozdarske zbornice izvo- 
ljen za predsednika ali podpredsednika republiške zbornice, 
mu preneha članstvo v svetu območne zbornice. 

19. člen 
(Strokovne in druge službe) 

Za poslovanje službe republiške zbornice skrbi zbornični 
urad, ki ga pod nadzorom predsednika republiške zbornice 
vodi direktor. 

Za poslovanje območne zbornice skrbi tajništvo, ki ga pod 
nadzorom predsednika območne zbornice vodi tajnik 
območne zbornice. 

Za izvedbo posameznih nalog lahko območna zbornica 
s soglasjem republiške zbornice organizira določene stro- 
kovne in druge službe kot organizacijske enote zunaj sedeža 
(izpostave). 

Direktorja republiške zbornice in njegovega namestnika ime- 
nuje svet republiške zbornice, tajnika območne zbornice ime- 
nuje svet območne zbornice na predlog upravnega odbora 
območne zbornice. 

Po preteku štiriletne mandatne dobe je ista oseba lahko 
ponovno imenovana za direktorja republiške zbornice, za 
njegovega namestnika oziroma za tajnika območne zbornice. 

IV. FINANCIRANJE KMETIJSKO GOZDARSKIH ZBORNIC 

20. člen 
(Prihodki) 

Sredstva, potrebna za opravljanje njihovih nalog, kmetijsko 
gozdarske zbornice pridobivajo: 

1) z zborničnimi prispevki, 
2) s prihodki iz lastne dejavnosti, 
3) s sredstvi, ki jih kmetijsko gozdarskim zbornicam na pod- 
lagi programov pospeševanja kmetijstva v skladu z zakonom 
dodelijo država, občine in druge lokalne skupnosti, 
4) s krediti, 
5) z izrednimi prihodki (darila, volila in podobno). 

S sredstvi, zbranimi na podlagi 1. točke iz prejšnjega 
odstavka, razpolaga republiška zbornica in pri tem zagotavlja 
tudi gmotne pogoje za delo območnim zbornicam. S sredstvi, 
ki jih pridobijo iz lastne dejavnosti, območne zbornice razpo- 
lagajo v skladu s svojimi akti pod nadzorom republiške zbor- 
nice. 

Stopnjo zborničnih prispevkov določi svet republiške zbor- 
nice najpozneje do 31.12. tekočega leta za prihodnje leto- 
Zbornični prispevki se plačujejo na način in v roku, ki ga 
določi svet republiške zbornice s splošnim aktom. 

Zaradi uresničitve določenih nalog območne zbornice lahko 
na njen predlog svet republiške zbornice določi dodatni pri- 
spevek, ki velja samo za člane območne zbornice. Stopnja 
dodatnega prispevka ne sme biti višja od stopnje prispevka z« 
republiško zbornico. 

21včlen 
(Zbornični prispevek A) 

Zavezanci za plačilo zborničnega prispevka A so osebe iz t 
alinee prvega odstavka 9. člena, tega zakona, ki so hkrati tudi 
zavezanci davka od dohodka iz kmetijstva. 

Če več Zavezancev za zbornični prispevek A sestavlja samo 
eno gospodinjstvo, je zavezanec eden izmed polnoletnih čla- 
nov kot predstavnik gospodinjstva. 

Osnova za zbornični prispevek A je predpisana višina katastr- 
skega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč, ugotovljen pO 
predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka, ki se zmanjša 
za katastrski dohodek, od katerega se davek iz kmetijstva n« 
plačuje, in za olajšave v primeru naravnih nesreč. 

Zbornični prispevek A se odmeri po stopnji, ki mora biti enaka 
za vse zavezance na območju Slovenije. Če je za člana 
območne zbornice uveden dodatni prispevek, mora biti tudi 
stopnja tega prispevka enaka za vse člane območne zbornice^ 

22. člen 
(Zbornični prispevek B) 

Zbornični prispevek B in morebitne dodatne prispevke plaču- 
jejo osebe iz 2. alinee prvega odstavka 9. člena tega zakona, Ki 
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dosegajo dohodke s kmetijsko proizvodnjo, določeno v pred- 
pisih o dohodnini, ali so se na svojo zahtevo priglasile kot 
podjetniki in so za te dohodke zavezanci za davek iz dejavno- 
sti. Osnova za zbornični prispevek B in morebitne dodatne 
prispevke je dobiček iz dohodkov dejavnosti, ki se ne zmanjša 
za oprostitve, znižanja in olajšave, ki jih določajo predpisi 
o dohodnini. 

23. člen 
(Zbornični prispevek C) 

Zbornični prispevek C plačujejo pravne osebe, ki so članice 
kmetijsko gozdarskih zbornic. 

Osnova za zbornični prispevek C je znesek obračunane amor- 
tizacije in vkalkuliranih plač v preteklem letu. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

I. Prve volitve v svete območnih zbornic 

24. člen 
(število članov in način volitev v svete območnih zbornic) 

Prvi svet območne zbornice 11 članov, ki jih izvolijo člani 
zbornice v posamezni volilni skupini, in sicer: 

- prva volilna skupina 7 članov; 
- druga volilna skupina 4 člane. 

Člani prve volilne skupine volijo z neposrednim glasovanjem 
na podlagi splošne in enake volilne pravice. 

člani druge volilne skupine volijo svoje predstavnike v prvi 
svet območne zbornice tako, da dva člana voli Skupščina 
Sekcije za agroživilstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije 
izmed članov, ki imajo sedež ali opravljajo kmetijske oziroma 
gozdarsko dejavnost na območju območne zbornice, 2 člana 
pa občni zbor Zadružne zveze Slovenije izmed svojih članic, 
ki imajo sedež ali opravljajo dejavnost na območju območne 
zbornice. 

25. člen 
(Razpis volitev) 

Prve volitve razpiše minister, pristojen za kmetijstvo in goz- 
darstvo, še v letu 1994, najpozneje 30 dni pred glasovanjem. 
V aktu o razpisu volitev se določijo dan razpisa volitev in za 
volitve prve volilne skupine tudi dan glasovanja ter vse druge 
pravice, obveznosti in postopki za uspešno izvedbo volitev, če 
niso urejeni s tem zakonom. 

Z dnem, ki je določen kot dan razpisa volitev, začnejo teči roki 
za volilna opravila. 

26. člen 
(Volilne komisije in volilni odbori) 

Volitve vodijo in izvajajo volilne komisije in volilni odbori, 

član volilnega organa ne more hkrati kandidirati na volitvah. 

Nihče ne sme biti član več kot enega volilnega organa. 

27. člen 
(Volilne komisije) 

Molilne komisije so: 
1) republiška volilna komisija za volitve v kmetijsko gozdarske 
zbornice (v nadaljnjem besedilu: republiška volilna komisija), 
2) volilna komisija območne zbornice, 
3) krajevna volilna komisija. 

Volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi 
namestniki. 

Republiško volilno komisijo in volilno komisijo območne 
zbornice imenuje minister, pristojen za kmetijstvo in gozdar- 
stvo. 

Krajevne volilne komisije imenuje volilna komisija območne 
zbornice. 

Naloge krajevne volilne komisije lahko izvajajo občinske 
volilne komisije, imenovane po zakonu o lokalnih volitvah. 

28. člen 
(Naloge republiške volilne komisije) 

Republiška volilna komisija: 
1) skrbi za zakonitost volitev in enotno uporabo določb tega 
zakona, ki se nanašajo na volilne postopke za volitve v prvi 
volilni skupini, 
2) usklajuje delo volilnih komisij območnih zbornic in daje 
strokovna navodila v zvezi z izvajanjem tega zakona ter nad- 
zoruje njihovo delo, 
3) predpiše obrazce za izvrševanje volitev v prvi volilni skupini 
po tem zakonu, 
4) določa enotne standarde za volilni material in določa druge 
materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil za volitve v prvi 
volilni skupini, 
5) objavlja izid volitev iz prve volilne skupine v svet kmetijsko 
gozdarske zbornice, 
6) opravlja druge naloge, ki jih določa zakon. 

29. člen 
(Naloge volilne komisije območne zbornice) 

Volilna komisija območne zbornice: 

1) skrbi za zakonitost volitev članov sveta, ki se volijo 
v območno zbornico, 
2) ugotavlja ali so posamične kandidature v skladu z za- 
konom, 
3) ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri kandidati 
so izvoljeni v svet območne zbornice ter daje poročila o izidu, 
4) vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami, 
5) imenuje krajevne volilne komisije, 
6) opravlja druge naloge, ki jih določa zakon. 

30. člen 
(Naloge krajevne volilne komisije) 

Krajevna volilna komisija: 

1) določa volišča in območja volišč, 
2) imenuje volilne odbore, 
3) ugotavlja izid glasovanja na območju občine, 
4) vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami, 
5) imenuje komisijo za pripravo volilnega imenika, 
6) opravlja druge naloge, ki jih določa zakon. 

31. člen 
(Volilni odbor) 

Glasovanje na volišču vodi volilni odbor. 

Volilni odbor sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi 
namestniki. 

32. člen 
(smiselna uporaba predpisov o volitvah v državni zbor) 

Glede vprašanj v zvezi z delom volilnih organov in potrjevanja 
kandidatur, ki s tem zakonom niso posebej urejena, se smi- 
selno uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor. 
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33. člen 
(Volilna pravica v prvi volilni skupini) 

V prvi volilni skupini ima pravico voliti in biti izvoljen za člana 
skupščine območne zbornice državljan Republike Slovenije, 
ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let starosti ter je član 
zbornice. 

34. člen 
(Volilni imenik) 

Volilna pravica za volitve članov skupščine območne zbor- 
nice, ki jih volijo člani prve volilne skupine, se evidentira 
z volilnim imenikom. 

Volilni imenik sestavi komisija, ki jo imenuje krajevna volilna 
komisija na podlagi podatkov upravnega organa, pristojnega 
za odmero davkov od dohodka iz kmetijske oziroma iz dohod- 
kov iz dejavnosti drugih podatkov iz evidenc iz zadnjega 
odstavka 4. člena tega zakona, ki jih morajo pristojni organi 
dati komisiji za sestavo volilnega imenika. 

Če ima član zbornice stalno prebivališče na območju občine, 
se vpiše v volilni imenik za območje volišča, na katerem ima 
stalno prebivališče. 

Vsak volivec je lahko vpisan na območju občine samo v en 
volilni imenik. 

Če član zbornice nima stalnega prebivališča na območju 
občine, se vpiše v volilni imenik za volišče, ki ga določi 
komisija za sestavo imenika. 

Člani zbornice iz drugega odstavka 9. člena tega zakona se 
vpišejo v volilni imenik na podlagi zahtevka, ki mu priložijo 
ustrezno potrdilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vanje Slovenije ali drugo ustrezno potrdilo (odrezek od pokoj- 
nine, delovna knjižica ipd.). 

Za vsako volišče se sestavi poseben volilni imenik. 

35. člen 
(Komisija za sestavo volilnega imenika) 

Komisija za sestavo volilnega imenika ima predsednika in dva 
člana. 

Komisija mora biti imenovana najpozneje deset dni po razpisu 
volitev. 

36. člen 
(Smiselna uporaba predpisov o evidenci volilne pravice) 

Glede sestavljanja volilnih imenikov in drugih vprašanj v zvezi 
z evidenco volilne pravice, ki s tem zakonom niso posebej 
urejena, se smiselno uporabljajo določbe zakona o evidenci 
volilne pravice. 

37. člen 
(Določanje kandidatov) 

Kandidate za člane skupščine določajo člani zbornice. 

Kandidate določajo volivci s podpisi. 

Skupina 20 volivcev lahko s podpisi določi največ toliko 
kandidatov, kot se voli članov skupščine območne zbornice iz 
te volilne skupine. 

Republiška volilna komisija predpiše obrazec za dajanje pod- 
pore kandidatom in izda podrobnejše navodilo za izvedbo 
kandidiranja s podpisom. 

38. člen 
(Rok za vložitev predloga kandidature) 

Predlog kandidature se vloži pisno pri volilni komisiji 
območne zbornice najpozneje v 15 dneh pred dnevom glaso- 
vanja. 

39. člen 
(Predlog kandidature) 

Predlog kandidature mora vsebovati osebne podatke kandi* 
datov (ime in priimek, datum rojstva, poklic in delo, ki ga 
opravlja, ter naslov stalnega prebivališča, ime in priimek ter 
naslov predstavnika predlagateljev). 

Predlogu mora biti priloženo pisno soglasje kandidata. 

Predlog mora biti podprt s podpisi predlagateljev. 

40. člen 
(Prepoved kandidiranja v dveh območnih zbornicah) 

Vsakdo lahko kandidira samo v eni območni zbornici. 

41. člen 
(Smiselna uporaba predpisov o volitvah v državni zbor) 

Glede postopka potrjevanja kandidatur in določanja seznama 
potrjenih kandidatur se smiselno uporabljajo določbe zakona 
o volitvah v državni zbor. Če je posamezni kandidat predlaga" 
s strani dveh ali več skupin volivcev, se potrjeni predlog 
upošteva kot enoten predlog več skupin volivcev. 

42. člen 
(Smiselna uporaba predpisov o lokalnih volitvah) 

Glede organizacije in dela na voliščih ter glasovanja se smi- 
selno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah, kolikor 
ni s tem zakonom drugače določeno. 

Volišča določi krajevna volilna komisija. 

43. člen 
(Odprtost volišča) 

Volišče mora biti odprto nepretrgoma najmanj 5 ur v času od 
7. do 19. ure. 

44. člen 
(Obvestilo volllcem) 

Krajevna volilna komisija obvesti volilce o dnevu glasovanja i11 

o volišču, kjer so vpisani v volilni imenik ter o času glasovanja 
na volišču. 

45. člen 
(Glasovnica) 

Glasovanje je tajno. 

Glasuje se z glasovnico. 

Glasovnica vsebuje: 

- oznako območne zbornice, 
- zaporedne številke, priimke in imena ter naslov stalnega 
prebivališča kandidatov po seznamu, 
- navodilo o načinu glasovanja. 

Volivec glasuje tako, da na glasovnici obkroži zaporedno 
številko pred imeni kandidatov, za katere glasuje. 

Volivec lahko glasuje za največ toliko kandidatov, koliko' 
članov se voli v svet območne zbornice. 

46. člen 
(Potrdilo o volilni pravici) 

Če kdo pomotoma ni vpisan v volilni imenik in ima potrd|l° 
komisije za sestavo volilnega imenika oziroma ima potrdijo 
pristojnega organa, da ima volilno pravico na območji 
volišča, mu volilni odbor ne sme odreči glasovanja. 
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47. člen 
(Smiselna uporaba predpisov o volitvah v državni zbor) 

Glede ugotavljanja izida glasovanja na volišču in glede ugo- 
tavljanja volilnih izidov na območju občine in območne zbor- 
nice se smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah 
v državni zbor, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

48. člen 
(Ugotavljanje Izidov glasovanja) 

Pri ugotavljanju volilnega izida volilna komisija območne 
zbornice ugotovi, koliko glasov so dobili posamezni kandi- 
dati. 

Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največ glasov. 

49. člen 
(Potrdilo o izvolitvi) 

Izvoljenim kandidatom izda volilna komisija območne zbor- 
nice potrdilo o izvolitvi. 

a. Volitve v prvi volilni skupini 

50. člen 
(Naknadne volitve) 

Naknadne volitve se opravijo, če na posameznem volišču ni 
bilo izvedeno glasovanje na dan, ki je določen za glasovanje. 
Naknadne volitve razpiše območna volilna komisija. 
Naknadne volitve se morajo opraviti najpozneje v 15 dneh od 
dneva, ki je bil določen za glasovanje na splošnih volitvah. 

51. člen 
(Ponovne volitve) 

Ponovne volitve se opravijo, če krajevna volilna komisija 
zaradi nepravilnosti, ki so ali bi lahko bistveno vplivale na izid 
volitev, razveljavi glasovanje na volišču in odredi ponovne 
volitve. 

Ponovne volitve se opravijo tudi v primeru, ko svet kmetijsko 
gozdarske zbornice ne potrdi mandata člana sveta kmetijsko 
gozdarske zbornice, in republiška volilna komisija ugotovi, da 
je zaradi tega potrebno opraviti ponovne volitve. 

Ponovne volitve razpiše volilna komisija, ki je ugotovila izid 
9lasovanja. 

b. Volitve članov sveta območne zbornice iz druge volilne 
skupine 

52. člen 
(volitve v drugi volilni skupini) 

V drugi volilni skupini se opravijo volitve v skladu s tem 
zakonom in akti Sekcije za agroživilstvo pri Gospodarski 
zbornici Slovenije oziroma Zadružne zveze Slovenije. 

Pristojni organ organizacije iz prvega odstavka tega člena 
•zda izvoljenim članom sveta potrdilo o izvolitvi in o izvoljenih 
Članih sveta območne zbornice obvesti ministrstvo, pristojno 
za kmetijstvo in gozdarstvo. 

2- Konstituiranje sveta območne zbornice 

53. člen 
(sklic) 

Prvo sejo sveta območne zbornice skliče minister, pristojen 
za kmetijstvo in gozdarstvo, najpozneje 5 dni po tem, ko dobi 
Potrdila o izvolitvi članov sveta območne zbornice. 

Na prvi seji izvolijo člani sveta izmed sebe predsednika in 
Podpredsednika sveta, imenujejo kandidacijsko telo, določijo 

postopek za imenovanje predstavnikov v svet republiške zbor- 
nice ter izdelajo program konstituiranja zbornice. Na drugi 
seji imenujejo iz vsake območne zbornice na predlog kandi- 
dacijskega telesa po dva predstavnika v svet republiške zbor- 
nice. 

3. Volitve v svet republiške zbornice 

54. člen 
(imenovanje) 

Svet območne zbornice imenuje po dva predstavnika v svet 
republiške zbornice v 30 dneh od prve seje, ter o tem obvesti 
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo. 

Prvo sejo sveta republiške zbornice skliče minister, pristojen 
za kmetijstvo in gozdarstvo, najpozneje v 5 dneh po prejemu 
obvestila območnih zbornic o izbranih predstavnikih. 

4. Stroški prvih volitev in začetka dela zbornic 

55. člen 
(Stroški za izvedbo prvih volitev in začetek dela zbornic) 

Stroški za izvedbo prvih volitev v svet območne zbornic iz 
prve volilne skupine, stroški konstituiranja svetov kmetijsko 
gozdarskih zbornic in stroški za' začetek dela zbornic se 
krijejo iz sredstev proračuna Republike Slovenije. 

5. Druge prehodne določbe 

56. člen 
(višina katastrskega dohodka kot kriterij za obvezno 
članstvo fizičnih oseb iz 1. alinee prvega odstavka 9. člena) 

Predpisana višina katastrskega dohodka iz 1. alinee prvega 
odstavka 9. člena tega zakona znaša v letu 1994 najmanj 
16.800 tolarjev. Ta znesek se valorizira v skladu s splošnimi 
predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka. 

57. člen 
(Smiselna uporaba predpisov o dohodnini) 

Do uveljavitve novih predpisov o davčni službi zbornična 
prispevka A in B skupaj z morebitnimi dodatnimi prispevki na 
podlagi pogodbe med republiško zbornico odmerja, pobira in 
prisilno izterjuje izpostava davčnega organa, ki je pristojen za 
odmero in pobiranje davka od dohodkov iz kmetijstva ozi- 
roma iz dejavnosti. 

Če s tem zakončm ni drugače določeno, se v obdobju iz 
prvega odstavka tega člena glede obračunavanja zbornič- 
nega prispevka A in B, rokov za plačilo, izterjave, vračila 
preveč plačanih prispevkov, zamudnih obresti, odpisa zaradi 
neizterljivosti, poroštva in zastaranja smiselno uporabljajo 
določbe posebnega zakona, ki ureja plačevanje davka od 
dohodkov iz kmetijstva oziroma davka od dohodkov iz dejav- 
nosti. 

Če davčni organi iz prvega odstavka tega člena po uveljavitvi 
novih predpisov o davčni službi ne bodo več opravljali nalog 
za republiško zbornico, ji predajo celotno urejeno dokumen- 
tacijo o obračunavanju, plačevanju in prisilni izterjavi član- 
skih prispevkov po tem zakonu. 

Stopnjo zborničnih prispevkov po tem zakonu za leto 1995 
določi svet republiške zbornice do 15. marca 1995. 

6. Končna določba \ 
58. člen 

(Začetek veljavnosti zakona) 

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

Državni zbor Republike Slovenije je na 22. seji 29. 6. 1994 
sprejel Stališča in sklepe, s katerimi je v prvem branju sprejel 
predlog zakona o kmetijsko gozdarskih zbornicah in naložil 
Vladi Republike Slovenije, da pripravi predlog zakona za 
naslednje branje, upoštevaje ta stališča in sklepe. 

Predlagatelj je sledil stališčem in sklepom Državnega zbora 
RS in Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega 
zbora in je: 

- ostal pri obveznem članstvu za določene fizične in pravne 
osebe, za druge pa je dana možnost včlanitve. Povsem enaka 
ureditev članstva kot je v sprejetem obrtnem zakonu pa ni 
mogoča, saj temelji koncept članstva pri obrtni zbornici na 
statusni obliki organiziranja, medtem ko pri kmetijsko gozdar- 
ski zbornici temelji na panožnem organiziranju; 

- poenotil je organiziranost in črtal številne določbe o orga- 
nih, njihovem številu, nalogah, sklicevanju sej itd., kar spada 
v statut oziroma v poslovnik o delu. Med prehodnimi določ- 
bami je zadržal le število, sestavo in način volitev skupščine 
kmetijsko gozdarskih zbornic za prve volitve, da se bodo 
zbornice sploh lahko organizirale in konstituirale; 

- nadzor državnih organov nad delom zbornic je omejil le na 
nadzor nad izvajanjem javnih pooblastil in s tem v celoti 
upošteval načelo samostojnosti teh zbornic; 

- podrobneje so razmejene naloge območnih in republiške 
zbornice, s tem, da je območna zbornica pristojna za vsa 
vprašanja, ki se tičejo kmetijstva in gozdarstva na njenem 
območju, republiška zbornica pa za vprašanja, ki se tičejo 
dveh ali več oziroma vseh območnih zbornic in določanja 
višine prispevka članov; 

- iz članstva so črtani delojemalci; 

problema dvojnega članstva ni, saj so lastniki zemljišč, obra- 
tov itd. člani kot fizične osebe, njihova organizacija, to je 
zadruga, pa je članica s svojo dejavnostjo, ki ni enaka dejav- 
nosti njenih članov. Pri tem želi predlagatelj posebej pouda- 
riti, da je dodal inštruktažno določbo, po kateri se kmetijsko 
gozdarske zbornice združujejo v zbornična združenja 
v skladu z zakonom. Določba o tem, da so lahko obvezni člani 
kmetijsko gozdarskih zbornic hkrati tudi člani drugih zbornic, 
ker izvajajo tudi druge dejavnosti, pa po mnenju predlagatelja 
sploh ni treba dajati v ta zakon. Njihova svoboda združevanja 
v druge oblike ni omejevana, morebitno obvezno članstvo 
v druge zbornice pa naj jim predpiše drug zakon; 

- sestava sveta območne zbornice je ponovno preučena, 
vendar v številčnem razmerju ni spremenjena. Nova pa je 
določba, ki onemogoča preglasovanje ene volilne skupine 
nad drugo v vseh ključnih vprašanjih, kjer so interesi fizičnih 
in pravnih oseb z isto dejavnostjo lahko različni; 

- bistveno so spremenjene določbe o razmerjih med kmetij- 
sko gozdarskimi zbornicami in državnimi organi, ki omogo- 
čajo samostojnost zbornic in hkrati opravljanje funkcij 
državne uprave; 

predlagano je da v skupščino republiške zbornice imenujejo 
po 2 predstavnika skupščine območnih zbornic; 

- sedež republiške zbornice je predviden v Ljubljani; 

- v zvezi z odločanjem o članstvu oziroma prenehanju član- 
stva v zbornici je bilo preučeno, ali je takšen akt lahko akt 
v upravnem postopku. Ker je zbornica oseba javnega prava, ki 
odloča o pravicah posameznika in za te zadeve ni predviden 
drugačen postopek, je povsem v skladu s 1. členom zakona 
o splošnem upravnem postopku, da gre v tem primeru za 
pravno stvar, o kateri se odloča v upravnem postopku, sodno 
varstvo pa je zagotovljeno v upravnem sporu, 

- glede na to, da gre pri plačilu članarine za zbornico za 
veliko število zavezancev in da imajo evidence o tem davčni 
organi, je za prehodno obdobje še naprej predvideno, da bi 
članarino pobirali davčni organi, vendar ne po zakonu 
samem, temveč na podlagi pogodbe z republiško zbornico; 

- ker gre za obvezno ustanovitev, organiziranje in začetek 
dela zbornic na tem področju, kjer jih sedaj ni, menimo, da 
ustrezno, da država zagotovi pogoje za začetek njihovega 
dela, nato pa bodo zaživele samostojno; 

- s pojmom kmetijstva in gozdarstva so po tem zakonu 
mišljene vse dejavnosti, ki po standardni klasifikaciji dejavno- 
sti spadajo v kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Vsi, *' 
opravljajo te dejavnosti, naj bi bili člani kmetijsko gozdarskin 
zbornic, v katerih bi usklajevali svoje interese ter zahteve do 
države, hkrati pa skrbeli za pospeševanje teh panog; 

- javna pooblastila kmetijsko gozdarskih zbornic ne morejo 
biti določena v tem zakonu, ker ta zakon ne ureja posamezni 
panog, temveč je le organizacijski zakon za zbornice. Javna 
pooblastila bodo natančno določena v področnih zakonin 
(živinoreja, semenarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, registri 
kmetij), po tem zakonu pa naj bi zbornice kot javno poobla" 
stilo vodile seznam svojih članov. Prenos javnih pooblastil oo 
daljši proces, saj gre za funkcije, ki jih imajo sedaj državn 
organi in jih bo država postopno s področnimi zakoni prena- 
šala na kmetijsko gozdarske zbornice; 

- vključena je tudi določba, da upravni odbor republike 
zbornice preverja kriterije za člane in odloči tudi o prenehanj 
članstva, če kriteriji niso več izpolnjeni. To velja tudi za višino 
vsakoletnega katastrskega dohodka kot enega od kriterijev z* 
obvezno članstvo. Višina katastrskega dohodka, ki pomen* 
obvezno članstvo, je za leto 1994 določena na 16.800 tolarjaM 
ta višina pa se letno valorizira v skladu s predpisi o katastf 
skem dohodku; 

- ustrezno so dopolnjene tudi naloge svetov zbornic, ki P* 
so naštete le primeroma, podrobneje pa bodo določene s s,a" 
tutom zbornic; 

- območja občin, za katere se organizirajo območne zbo'' 
niče, še niso usklajena z novimi občinami, kar bo storjeno 
z amandmajem Vlade RS. 

Amandmaji Vlade Republike Slovenije 

AMANDMA K 5. ČLENU 

V tretjem odstavku se v četrti alinei črtata besedi »Ormož, 
Ptuj« in doda nova peta alinea, ki se glasi: 

»Območna kmetijsko gozdarska zbornica Ptuj s sedežem na 
Ptuju za območje prejšnjih občin: Ormož in Ptuj«. 

Obrazložitev: Predlagatelj meni, da bi bilo primerno, da se Z« 
območje občin Ormož in Ptuj kot dveh izrazito kmetijsK' 
občin, kjer prevladujeta poljedelstvo in živinoreja, obliki 
posebna območna zbornica in zato predlaga, da se ti o» 
občini izključita iz območja območne zbornice MaribO'- 
v kateri prevladujeta sadjarstvo in vinogradništvo. 
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Predlog zakona o ZEMLJIŠKI KNJIGI - EPA 333 - DRUGA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 107. seji dne 13. oktobra 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ZEMLJIŠKI KNJIGI, 

ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi stališč 
in sklepov 22. seje Državnega zbora Republike Slovenije 
z dne 22/6-1994 in 107. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem amandmaje 

Vlade Hepublike Slovenije k predlogu zakona o zemljiški 
knjigi. 

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 Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 
- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje, 
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravo- 
sodje, 
- Darja TRĆEK-JANEŽ, podsekretarka v Ministrstvu za 
pravosodje. 

Predlog zakona o zemljiški knjigi 

Prvi del 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Zemljiška knjiga je javna knjiga, ki vsebuje podatke o stvarnih 
pravicah na nepremičninah. 

Zemljiško knjigo sestavljata glavna knjiga in zbirka listin. 

V glavno knjigo se vpisujejo nepremičnine, pravice glede 
nepremičnin z imetniki teh pravic in pravna dejstva. 

Zbirko listin tvorijo listine, ki so podlaga za vpis v glavno 
knjigo. 

Pod pogoji, določenimi v tem zakonu, se glavna knjiga vodi 
kot računalniška baza podatkov. 

2. člen 

Nepremičnine v smislu tega zakona so: 

- zemljišča; 
- stavbe in posamezni deli stavb; 
- drugi objekti, če tako določa zakon. 

3. člen 

Pravice in pravna dejstva, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo, 
določa zakon. 

4. člen 

Zemljiško knjigo vodi sodišče po postopku in na način, pred- 
pisan s tem zakonom. 

5. člen 

Stvarne pravice, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo, se prido- 
bijo, omejijo in prenehajo z vpisom, razen če zakon določa 
drugače. 

Sodišče, ki vodi zemljiško knjigo, opravi vpis, če so izpolnjeni 
z zakonom predpisani pogoji. 

Vpis v zemljiško knjigo ima pravni učinek nasproti drugim od 

trenutka vložitve predloga za vpis, v primeru, ko sodišče 
opravi vpis po uradni dožnosti pa od trenutka, ko prejme 
listino, ki je podlaga za vpis. 

Kdor v pravnem prometu pošteno ravna in se zanese na 
podatke o pravicah, ki so vpisani v zemljiški knjigi, zaradi tega 
ne sme trpeti škodljivih posledic. 

6. člen 

Vpis stvarnih pravic in pravnih dejstev ter vpis sprememb, ki 
se nanašajo na podatke, vpisane v zemljiški knjigi, je obvezen. 

7. člen 

V glavni knjigi vpisani podatki so javni in jih sme, pod nadzo- 
rom pooblaščenega delavca, vsakdo brezplačno pregledo- 
vati. 

Vsakdo sme zahtevati, da se izda overjen izpisek iz glavne 
knjige. 

Listine iz zbirke listin sme pregledovati ali zahtevati, da se 
izda prepis listine samo oseba ali organ, ki ima za to opravi- 
čen interes. 

8. člen 

Vse pravne in fizične osebe so v razmerjih, ki se nanašajo na 
nepremičnine, dolžne uporabljati podatke o nepremičninah, 
kot so vpisani v zemljiški knjigi. 

Drugi del 

VPISI 

I. razdelek 

Predmet vpisa 

I. Nepremičnine 

9. člen 

Nepremičnine se v zemljiško knjigo vpisujejo s parcelno šte- 
vilko ali drugim identifikacijskim znakom, površino in splošno 
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vrsto rabe kot so evidentirane v katastru, za katerega to 
določa zakon. 

II. Pravice 

10. člen 

V zemljiško knjigo se vpisujejo: 

1. lastninska pravica, 
2. zastavna pravica, 
3. služnostna pravica, 
4. pravica stvarnega bremena, 
5. zakupna pravica, če doba zakupa ni krajša od enega leta, 
6. predkupna in odkupna pravica, 
7. prepoved odsvojitve in obremenitve, 
8. druge pravice, za katere to določa zakon. 

11. člen 

Pravica se vpiše tako, kot je določena v listini, ki je podlaga za 
vpis. Če je opis vsebine pravice preobsežen, se pri vpisu 
navede mesto v listini, kjer je ta vsebina podrobneje opisana. 

Pravice se vpisujejo na način, določen z zakonom in podza- 
konskim predpisom. 

12. člen 

Solastninška pravica na nepremičninah, vpisanih v enem 
zemljiškoknjižnem vložku, se vpiše po delih, določenih 
v sorazmerju s celoto (idealni deli). 

13. člen 

Če je lastninska pravica vpisana na več oseb, se lahko hipo- 
teka vpiše tudi samo na idealni del, na katerega je vpisana 
lastninska pravica posamezne osebe. 

Skupna hipoteka se vpiše na nepremičnine, ki so vpisane 
v več zemljiškoknjižnih vložkih s tem, da se določi glavni 
vložek. Pri glavnem zemljiškoknjižnem vložku se zaznamujejo 
ostali zemljiškoknjižni vložki, v katerih je vpisana skupna 
hipoteka. 

Terjatev, ki je zavarovana s hipoteko, se označi s številom 
denarnih enot, na katere se glasi v skladu z veljavnimi pred- 
pisi. Če je terjatev vezana na spremenljivo vrednost, se to 
posebej označi. 

Če sta pogodbeni stranki dogovorili ob terjatvi obresti, se 
vpiše tudi višina obrestne mere. 

14. člen 

Pravice iz 2. do 8. točke 10. člena tega zakona se lahko 
vpisujejo tudi na posameznih nepremičninah, vpisanih 
v enem zemljiškoknjižnem vložku. 

Če je pravica iz prejšnjega odstavka tega člena časovno 
omejena, se vpiše čas trajanja te pravice. 

III. Imetnik pravice 

15. člen 

Ob pravici, ki se vpiše, se označi tudi imetnik te pravice. 

Fizična oseba, ki je imetnik pravice, se označi z osebnim 
imenom, rojstnim datumom in prebivališčem. 

Pravne osebe, ki so imetniki vpisanih pravic, se označijo 
z imenom in sedežem. 

Če je imetnik vpisane pravice pravna oseba, ki se vpisuje 
v sodni register, se označi s firmo in sedežem, kot sta vpisana 
v sodnem registru, ter z matično številko; če se ne vpisuje 
v sodni register pa s podatki iz drugega javnega registra, ki ga 
določa zakon. 

Solastninska pravica na skupnih prostorih, delih, objektih in 
napravah v večstanovanjskih hišah in na funkcionalnem zem- 
ljišču se vpiše v korist vsakokratnih etažnih lastnikov. 

16. člen 

Nepremičnine v splošni rabi se vpišejo kot javno dobro. 

17. člen 

Vpisi so dovoljeni zoper osebo, na katero je ob času vložitve 
predloga ali uvedbe postopka po uradni dolžnosti že vpisana, 
ali pa se istočasno vknjiži ali predznamuje pravica, glede 
katere se bo izvršil nov vpis. 

Pri večkratnih zaporednih prenosih, ki niso vpisani v zemlji- 
ško knjigo, lahko zadnji pridobitelj predlaga vpis pravice 
neposredno nase, če predloži za vsak prenos listino, ki bi bila 
lahko podlaga za zemljiškoknjižni vpis. I 
Če je bila plačana hipotekarno zavarovana terjatev, ki je bila 
izvenknjižno prenesena na tretjo osebo, lahko zahteva izbris 
dolžnik, ne da bi se v zemljiški knjigi izvršil izvenknjižni 
prenos. 

IV. Pravna dejstva 

18. člen 

V zemljiško knjigo se vpisujejo podatki o pravnih dejstvih: 

- ki vplivajo na pravni promet z nepremičninami, vpisanimi 
v zemljiški knjigi, če tako določa zakon; 
- ki se nanašajo na osebna stanja imetnika vpisane pravice, 
katera so pomembna za razpolaganje z nepremičninami; 
- omejitve glede razpolaganja z nepremičninami, za katere je 
tako določeno z zakonom. 

II. razdelek 

Vrsta vpisa 

19. člen 

Vpisi v zemljiški knjigi so: vknjižba, predznamba in zaznamba- 

I. Vknjižba 

20. člen 

Vknjižba je vpis, s katerim se doseže ali izkaže pridobitev, 
prenehanje ali omejitev pravice. 

21. člen 

Vknjižba se dovoli na podlagi javne ali zasebne listine, ki mora 
vsebovati veljaven pravni temelj. Nepremičnina mora bitj 
v listini označena s podatki, s katerimi je vpisana v zemljiški 
knjigi. 

22. člen 

Na zasebni listini, na podlagi katere se dovoli vknjižba, mora 
biti podpis osebe, katere pravica se omejuje, obremenjuje ali 
preneha, overjen. 
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23. člen 

Če se na podlagi zasebne listine dovoli vpis obligacijske 
pravice, mora listina vsebovati tudi izrecno izjavo tistega, 
katerega pravica se prenaša, preneha ali omejuje, da dovo- 
ljuje vknjižbo. 

24.člen 

Sodišča, državni organi in drugi organi so dolžni odločbe, 
s katerimi odločijo o pridobitvi, spremembi ali prenehanju 
stvarnih pravic na nepremičninah, oziroma s katerimi ugotav- 
ljajo dejstva, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo, poslati zemlji- 
škoknjižnemu sodišču v 30 dneh po pravnomočnosti. 

Odločbo iz prejšnjega odstavka mora poslati zemljiškoknjiž- 
nemu sodišču organ, ki je odločal na prvi stopnji. 

II. Predznamba 

25. člen 

Predznamba je vpis, s katerim se doseže ali izkaže pridobitev, 
Prenehanje ali omejitev pravice, ki učinkuje pod pogojem, da 
se predznamba opraviči. 

Pravice, glede katerih je bil dovoljen vpis predznambe, se 
Pridobijo, prenehajo ali omejijo v obsegu, v katerem je pred- 
znamba opravičena. 

26. člen 

predznamba hipoteke se dovoli, če je izkazan obstoj terjatve 
'n pravni naslov za pridobitev hipoteke. 

27. člen 

Predznamba obligacijske pravice se dovoli, če je izkazan 
obstoj pravice in dovoljenje za vpis. 

28. člen 

Predznamba se dovoli na podlagi naslednjih listin: 

1 nepravnomočnih sodnih in upravnih odločb, s katerimi se 
odloča o pridobitvi, prenosu ali prenehanju pravice; 
«• sodnih odločb, s katerimi se predznamba dovoljuje kot 
zavarovanje po določbah zakona o izvršilnem postopku; 
3. sodne odločbe o položitvi dolgovanega zneska, če je pri 
sodišču položen dolg, zavarovan s pogodbeno zastavno pra- vico, ki ga po določbah obligacijskega prava ni mogoče 
Plačati upniku; 
4- zasebne listine, na kateri ni overjen podpis osebe, ki mora 
biti po tem zakonu overjen; 
5- v drugih primerih, določenih z zakonom. 

29. člen 

Predznamba se opraviči: 

~ v primeru iz 1.točke prejšnjega člena na podlagi potrdila 
o Pravnomočnosti odločbe, na podlagi katere je bila pravica 
Predznamovana, 

na podlagi pravnomočne odločbe, izdane zoper tistega, 
*°per katerega je bila predznamba dovoljena, 

na podlagi zasebne listine, ki ustreza pogojem za vknjižbo. 

30. člen 

je potrebno opravičbo predznamovane pravice izposlovati 
v sodnem ali upravnem postopku, določi sodišče s sklepom 
0 dovolitvi predznambe rok, v katerem mora predlagatelj 
Dredznambe sprožiti ustrezen postopek. 

Če je bila predznamba dovoljena na podlagi zasebne listine, 
na kateri podpis osebe ni bil overjen, sodišče v sklepu o dovo- 
litvi predznambe določi rok, v katerem mora predlagatelj 
predznambe predložiti listino, ki ustreza pogojem za vknjižbo. 

31. člen 

Če je predznamba opravičena, se na predlog upravičenca 
zaznamuje opravičba predznambe. 
Če predznamba ni opravičena, se na predlog osebe, zoper 
katero je bila predznamba dovoljena, pravica, ki je bila predz- 
namovana, izbriše. 

Če upravičenec ni predložil dokaza, da je pravočasno sprožil 
postopek, oziroma ni predložil listine, ki ustreza pogojem za 
vknjižbo, se lahko predznamba izbriše tudi po uradni dolž- 
npsti. 

32. člen 

Če je pravica predznamovana, se lahko nadaljnji vpisi dovolijo 
glede vknjižene in glede predznamovane pravice. 

Če se predznamba lastninske pravice opraviči, se po uradni 
dolžnosti izbrišejo tisti vpisi, ki so bili izposlovani zoper vknji- 
ženega lastnika po trenutku, ko je bil vložen predlog za 
predznambo. 

Če se predznamba lastninske pravice izbriše, se po uradni 
dolžnosti izbrišejo vsi vpisi, ki so bili opravljeni glede na to 
predznambo. 

33. člen 

Predznamba pravice ni dovoljena, če se predlaga na podlagi 
iste listine, na podlagi katere je že bila vpisana, pa ni bila 
opravičena. 

III. Zaznamba 

34. člen 

Zaznamba je vpis ali izbris pravnih dejstev, za katere zakon 
določa, da se vpisujejo v zemljiško knjigo. 

Zaznamba se opravi na podlagi listin ali pod pogoji, ki jih 
določa zakon. 

35. člen 

Zaznamba pravnih dejstev, ki se nanašajo na osebna stanja 
imetnika vpisane pravice, učinkuje tako, da se tisti, ki izpo- 
sluje vpis v vložku, v katerem je vpisan ta imetnik, ne more 
sklicevati na nepoznavanje tega stanja. 

36. člen 

Zaznamba vrstnega reda za prenos lastninske pravice in-zaz- 
namba vrstnega reda za vpis, prenos ali izbris hipoteke varuje 
vrstni red teh pravic, katerih vpis oziroma izbris bo predlagan 
pozneje, s trenutkom, ko je vložen predlog za vpis zaznambe. 

Zaznamba po prvem odstavku tega člena se dovoli, če bi bila 
po stanju vpisov v zemljiški knjigi dovoljena vknjižba vpisa 
pravice oziroma izbrisa vpisane pravice, katere vrstni red se 
z zaznambo varuje. 

37. člen 

Zaznamba vrstnega reda po prejšnjem členu se dovoli na 
podlagi predloga, na katerem mora biti podpis predlagatelja 
overjen. 
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V predlogu za zaznambo vrstnega reda vpisa hipoteke mora 
biti naveden vsaj najvišji znesek terjatve, v zavarovanje katere 
se bo hipoteka vpisala. 

38. člen 

Sklep o dovolitvi zaznambe vrstnega reda po 36. členu tega 
zakona se vroči samo predlagatelju zaznambe. 

39. člen 

Zaznambe po 36. členu tega zakona prenehajo veljati po 
preteku enega leta od izdaje sklepa, s katerim so bile dovo- 
ljene. V izreku sklepa se navede, kdaj se rok veljavnosti 
zaznambe izteče. 

40. člen 

Pred potekom roka, določenega v prejšnjem členu, se dovoli 
izbris zaznambe po 36. členu tega zakona samo, če je predlo- 
žen sklep, s katerim je bila zaznamba dovoljena. 

41. člen 

Če se predlog za vknjižbo pravice v zaznamovanem vrstnem 
redu ne vloži v roku iz 39. člena tega zakona, sodišče po 
uradni dolžnosti zaznambo izbriše. 

42. člen 

Zaznamba odpovedi terjatvi, ki je zavarovana s hipoteko, in 
zaznamba tožbe, s katero hipotekami upnik zahteva, da se 
njegova terjatev poravna iz vrednosti zastavljene nepremič- 
nine (hipotekama tožba) imata za posledico, da odpoved 
terjatvi ali hipotekama tožba učinkujeta zoper vsakokratnega 
vknjiženega lastnika zastavljene nepremičnine. 

43. člen 

Zaznamba odpovedi terjatvi, zavarovani s hipoteko, se dovoli 
na podlagi listine o odpovedi, na kateri je podpis upnika 
overjen. 

Zaznamba hipotekarne tožbe se dovoli na podlagi dokaza 
o vložitvi tožbe. 

44. člen 

Zaznamba spora se dovoli, če teče sodni postopek o pridobi- 
tvi, spremembi ali prenehanju stvarne pravice na nepremič- 
nini. 

Zaznamba iz prejšnjega odstavka tega člena se dovoli tudi, če 
teče sodni postopek za ugotovitev neveljavnosti vknjižbe in 
vzpostavitev prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja. 

45. člen 

Zaznamba iz 44. člena tega zakona ima za posledico, da 
sodna odločba, izdana v postopkih, navedenih v [Jrejšnjem 
členu tega zakona, učinkuje tudi zoper osebe, ki so pridobile 
knjižne pravice po trenutku, ko je bil predlog za zaznambo 
vložen. 

III. razdelek 

Vrstni red vpisa 

46. člen 

Vrstni red vpisa se določi po trenutku, ko je predlog za vpis 
vložen pri zemljiškoknjižnem sodišču oziroma ko to sodiš« 
prejme listino, ki je podlaga za vpis po uradni dolžnosti. 

Če je več predlogov vloženih istočasno ali če se več postop- 
kov po uradni dolžnosti začne istočasno ali če se istočasno, 
ko je vložen predlog, začne tudi postopek po uradni dolžno- 
sti, imajo ti vpisi isti vrstni red, razen če zakon določa dru- 
gače. 

47. člen 

Vrstni red vknjiženih hipotek se lahko spremeni z vknjižbo«1' 
predznambo odstopa vrstnega reda. 

Za spremembo vrstnega reda hipotek je poleg soglasja imet- 
nikov teh pravic potrebna privolitev imetnika lastninske p^' 
vice, na čigar nepremičnini sta vknjiženi hipoteki, ki menjat* 
vrstni red. 

Če je na hipoteki, ki spreminja vrstni red, ustanovljena nadhi- 
poteka, je potrebna tudi privolitev tistega, v čigar dobro 
nadhipoteka ustanovljena. 

48. člen 

Hipoteka, ki se v vrstnem redu uvršča naprej, pridobi vrstni 
red hipoteke,ki se uvršča nazaj, če je ta pravica vpisan" 
neposredno za njo ali če privolijo v spremembo vrstnega red" 
tudi vsi imetniki istovrstnih pravic, vpisanih med njima. 

Če se spreminja vrstni red hipotek, ki niso vpisane druga z* 
drugo, brez privolitve imetnikov pravic, ki so vpisane m«1' 
njima, pridobi hipoteka, ki se uvršča naprej, vrstni red hip0* 
teke, ki se uvršča nazaj, le v njenem obsegu in kakovosti. 

Če se hipoteka ne uvršča naprej v celotnem obsegu, ima tud' 
na prvotnem mestu prednost pred hipoteko, ki se uvršča 
njeno mesto, razen če se imetnika hipotek dogovorita dru- 
gače. 

Tretji del 

NOTRANJA UREDITEV ZEMLJIŠKE KNJIGE 

49. člen 

Vpisi v glavni knjigi se opravljajo v zemljiškoknjižne vložk«' 

Glavno knjigo sestavljajo zemljiškoknjiži vložki ene katastrsk* 
občine. 

Sestavni del zemljiške knjige je zbirka listin, ki vsebuje listin0, 

na podlagi katerih se opravijo vpisi v zemljiški knjigi. 

Za vsako glavno knjigo se vodijo pomožne evidence, ki i'" 
določajo podzakonski predpisi. 

50. člen 

Zemljiškoknjižni vložek sestavljajo evidenčni listi A, B, C. 

V evidenčne liste A, B, C se vpisujejo pravice in dejstva kot 
določa ta zakon in na podlagi tega zakona izdan predpis. 

50 poročevalec, št. 40 



51. člen Četrti del 

V evidenčni list A se vpisujejo nepremičnine, spremembe 
podatkov o nepremičninah iz 9. člena tega zakona ter odpisi 
in pripisi nepremičnin. 

V evidenčnem listu A se vpišejo tudi dejstva in poočitijo 
pravice, ki se nanašajo na nepremičnine, vpisane v teh listih, 
ki vplivajo na pravni promet s temi nepremičninami. 

52. člen 

V evidenčnem listu B se vpiše lastninska pravica na nepremič- 
ninah, vpisanih v evidenčnem listu A. 

V evidenčnem listu B se zaznamujejo tudi dejstva, ki se 
nanašajo na določenega imetnika v tem listu vpisane pravice 
in vplivajo na njegovo razpolaganje z nepremičninami, ter 
poočitijo dejstva, ki se nanašajo na vsakokratnega imetnika 
v tem listu vpisane pravice in vplivajo na razpolaganje z ne- 
premičninami. 

53. člen 

V evidenčnem listu C se vpišejo pravice, določene v 2. do 
8.točki 10. člena, ki se nanašajo na nepremičnino, vpisano 
v evidenčnem listu A. 

V evidenčnem listu C se zaznamujejo tudi dejstva, ki vplivajo 
na pravni promet nepremičnin, in se nanašajo na vsakokratne 
imetnike pravic vpisanih v listu B. 

54. člen 

Zemljiškoknjižni vložek združuje samo nepremičnine, ležeče 
v isti katastrski občini, na katerih je lastninskopravno stanje 
enako. 

Praviloma se nepremičnine iz prejšnjega odstavka vpišejo 
v isti vložek. 

Za zemljišče in stavbo v etažni lastnini se oblikuje poseben 
vložek. 

55. člen 

Zemljiškoknjižni vložek se lahko spremeni samo z odpisom ali 
pripisom nepremičnin. 

56. člen 

Obliko in način vpisovanja v evidenčne liste ter način vodenja 
pomožnih evidenc predpiše minister, pristojen za pravosodje. 

57. člen 

Zemljiška knjiga se lahko vodi z uporabo računalniške tehno- 
logije. 

58. člen 

Javnost računalniško vodene glavne knjige se zagotavlja 
* vpogledom stanja na ekranu in izdajanjem overjenih raču- 
nalniških zemljiškoknjižnih izpiskov. 

• 59. člen 

Podrobnejše predpise o naložitvi in vodenju zemljiške knjige 
z uporabo računalniške tehnologije sprejme Vlada Republike 
Slovenije. 

POSTOPEK ZA VPIS V ZEMLJIŠKO KNJIGO 

I. razdelek 

Splošne določbe 

60. člen 

V postopku za vpis v zemljiško knjigo se uporabljajo pravila 
zakona o nepravdnem postopku, kolikor ta zakon ne določa 
drugače. 

61. člen 

V postopku za vpis mora sodišče postopati hitro. 

62. člen 

Udeleženec v postopku za vpis je predlagatelj postopka ozi- 
roma organ, na čigar zahtevo je sodišče uvedlo postopek po 
uradni dolžnosti, imetnik pravice, zoper katerega se predlaga 
vpis oziroma vodi postopek za vpis po uradni dolžnosti 
(nasprotni udeleženec), ter osebe, katerih pravni interes 
utegne biti zaradi vpisa prizadet. 

63. člen 

Vpisi se predlagajo pri sodišču, ki vodi zemljiško knjigo za 
območje, na katerem je nepremičnina, na katero se vpis 
nanaša (zemljiškoknjižno sodišče), razen če zakon določa 
drugače. 

Če se z enim predlogom predlagajo vpisi glede nepremičnin 
z območja različnih zemljiškoknjižnih sodišč, odstopi 
sodišče, ki je prejelo predlog, po izvršitvi vpisa pravice 
v vložku, ki ga vodi, predlog s predloženimi listinami v nadalj- 
nje ravnanje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču. Za 
zbirko listin zadrži overjen prepis ali overjeno fotokopijo 
listin, ki so bile podlaga za vpis. 

64. člen 

Če se predlaga vpis skupne hipoteke na nepremičninah, vpi- 
sanih v vložkih več sodišč ali če se predlagajo spremembe že 
vpisane skupne hipoteke, odloči o vpisu hipoteke na posa- 
mezni nepremičnini tisto sodišče, kjer je posamezna nepre- 
mičnina vpisana. Sklep o vpisu pošlje tudi sodišču, kjer je 
glavni vložek. 

Pritožba zoper sklep se vloži pri tistem sodišču, ki je sklep 
izdalo. 

Če se na podlagi pritožbe pri posameznem sodišču izbriše 
hipoteka, obvesti to sodišče o izbrisu tudi sodišče, kjer je 
glavni vložek. 

65. člen 

Postopek za vpis se začne na predlog ali po uradni dolžnosti. 

Po uradni dolžnosti začne sodišče postopek: 

1. na podlagi pravnomočne odločbe, s katero sodišče,državni 
ali drug organ odloča o pravicah na nepremičninah oziroma 
ugotavlja dejstva, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo, 
2. za vpis geodetskih in drugih podatkov glede nepremičnin, 
prevzetih iz drugih evidenc; 
3. drugih primerih, določenih z zakonom. 

V primerih iz prejšjnega odstavka tega člena se lahko posto- 
pek začne tudi na predlog. 
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66. člen 

Če vpis po prejšnjem členu tega zakona glede na zemljiškok- 
njižno stanje ni možen, naloži sodišče predlagatelju ali 
tistemu, za katerega naj bi se pravica vpisala, da v določenem 
roku predloži listine, na podlagi katerih bo vpis možen. 

Če oseba z iz prejšnjega odstavka tega člena v določenem 
roku listin ne predloži ali če tudi na podlagi predloženih listin 
vpis ni možen, sodišče izda sklep, da se predlog zavrne 
oziroma v primeru iz drugega odstavka prejšnjega člena tega 
zakona da se vpis ne opravi. 

II.razdelek 

Predlagatelj 

67. člen 

Predlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki ima pravni interes, 
da se opravi vpis v zemljiško knjigo. 

68. člen 

Predlagatelj za vpis skupnih pravic, ki se ne dajo razdeliti 
v razmerju do celote, je vsak imetnik skupne pravice za vpis 
pravice zase in za vpis pravice za druge imetnike iste pravice. 

Predlagatelj za vpis medsebojnih pravic je vsak od imetnikov 
teh pravic zase in za ostale imetnike. 

69. člen 

Če hipotekami upnik ne predlaga vpisa hipoteke, lahko tak 
vpis v korist upnika predlaga tudi porok. 

70. člen 

Predlagatelj za vpis zaznambe vrstnega reda za prenos last- 
ninske pravice in predlagatelj za vpis zaznambe vrstnega reda 
za pridobitev hipoteke je samo lastnik. 

Predlagatelj za vpis zaznambe vrstnega reda za prenos ali 
izbris hipoteke je samo hipotekami upnik. 

71. člen 

Oseba, ki je na podlagi pravnega posla upravičena do pridobi- 
tve stvarne pravice na nepremičnini, mora vložiti zemljiškok- 
njižni predlog v šestih mesecih od sklenitve tega posla. 

Investitor gradnje stavbe, katere posamezni deli so namenjeni 
za prodajo, mora v 60 dneh od izdaje dokončnega uporab- 
nega dovoljenja vložiti zemljiškoknjižni predlog za vpis etažne 
lastnine. 

Če oseba iz prejšnjega odstavka tega člena ne vloži predloga 
za vpis etažne lastnine, lahko tak predlog vloži kupec posa- 
meznega dela. Stroške tega vpisa nosi investitor gradnje 
stavbe. 

III. razdelek 

Predlog 

72. člen 

Kreaiog za vpis se vloži na obrazcu, ki ga predpiše minister, 
pristojen za pravosodje. 

Če obrazec iz prvega odstavka tega člena ni predpisan, se 
vpis predlaga s pismeno vlogo. Vloga mora biti izrecno ozna- 
čena kot zemljiškoknjižna vloga, sicer nima zagotovljenega 
vrstnega reda v smislu 46. člena tega zakona. 

73. člen 

Predlog za vpis vsebuje zahtevek za določen vpis ter druge 
podatke, ki jih mora imeti predlog za uvedbo nepravdnega 
postopka. 

Predlog za vknjižbo obsega tudi predlog za predznambo, 
razen če predlagatelj predznambo izrecno izključi. 

Nepremičnina, na katero se vpis nanaša, mora biti v predlogu 
označena s podatki iz zemljiške knjige. 

74. člen 

V predlogu za vpis skupne hipoteke, ki bo vpisana na nepre- 
mičninah več zemljiškoknjižnih sodišč, je treba označiti tudi 
vrstni red, po katerem je treba predlog poslati drugim zemlji- 
škoknjižnim sodiščem, kjer se bodo vodili sovložki. 

75. člen 

V enem predlogu se lahko zahteva več vpisov, če ti vpisi 
temeljijo na isti listini. 

S takim predlogom se lahko zahteva vpis iste pravice v vefi. 
vložkih in vpis več pravic v istem vložku. 

76. člen 

Predlog za vpis lastninske pravice in predlog za vpis hipoteke, 
za katero je bil zaznamovan vrstni red, se mora vložiti v roku 
enega leta od izdaje sklepa, s katerim je bila zaznamba dovo- 
ljena. 

Predlogu iz prvega odstavka tega člena je potrebno priložiti 
sklep, s katerim je bila zaznamba vrstnega reda dovoljena. 

77. člen 

Predlog za opravičbo predznambe se mora vložiti v 30 dneh: 

1. v primerih iz 1. točke 28. člena od dne, ko je postala sodna 
ali upravna odločba pravnomočna, 
2. če se opravičba predznambe zahteva s tožbo od dne, ko j® 
sodba, izdana v postopku po tej tožbi postala pravnomočna. 
3. v drugih primerih od dneva vročitve sklepa, s katerim je bil« 
dovoljena predznamba. 

78. člen 

Predlog za vpis zaznambe spora se mora vložiti v roku za 
pritožbo zoper sklep o vpisu, če je bil predlagatelj o spori1 

vknjižbi obveščen, sicer pa v roku, ko mora tisti, ki vknjižbo 
izpodbija, vložiti tožbo za izpodbijanje vknjižene pravice. 

79. člen 

Predlagatelj mora predlogu priložiti predpisane listine. 

Listine se priložijo v izvirniku ali overjenem prepisu. 

Zasebne listine se priložijo v izvirniku. Predlagatelj lahKO 
zahteva, da se mu po izdaji sklepa listina vrne, vendar mora 
v takem primeru priložiti prepis izvirnika, ki ga sodišče oven 
in vzame v zbirko listin. 
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80. člen 86. člen 

Sodišče je dolžno pri odločanju o predlogu po uradni dolžno- 
sti paziti na ničnost pravnega posla. 

IV. r a z d e I e k 

Odločba 

81. člen 

0 vpisu v zemljiško knjigo odloča zemljiškoknjižni referent 
s sklepom. 

Zoper odločitev iz prvega odstavka je dopusten ugovor 
v osmih dneh od vročitve sklepa. 

O ugovoru odloča sodnik posameznik sodišča prve stopnje. 
V odločbi o ugovoru odloči, ali ostane sklep, ki ga je izdal 
zemljiškoknjižni refent v veljavi ali pa se razveljavi. 

82. člei. 

Sodišče odloči o predlogu za vpis ne glede na to, ali je vložen 
v rokih iz 71. člena tega zakona. 

Sodišče odloči praviloma brez naroka. Narok opravi le, če 
oceni, da je to za odločitev potrebno. 

Sodišče odloča o vpisu po stanju v trenutku vložitve predloga 
za vpis oziroma prejema listine, na podlagi katere začne 
postopek za vpis po uradni dolžnosti. 

83. člen 

Sodišče dovoli vpis: 

1. če je predlog vložila upravičena oseba, 
2. če je predlog vložen v skladu z 72. členom tega zakona, 
3. če so predložene listine, ki so predpisane za vpis, in če so 
priloženi dokazi o izpolnitvi obveznosti po posebnih pred- 
pisih, 
4. če izhaja utemeljenost zahtevka za vpis iz vsebine listine, 
5. če iz vpisov v zemljiški knjigi ne izhaja ovifa za vpis. 

Če o vpisu odloča drugo, ne pa Zemljiškoknjižno sodišče, 
odloča zemljiškoknjižno sodišče o izvršitvi vpisa glede na 
stanje zemljiške knjige, o ostalih pogojih pa odloča drugo 
sodišče. 

84. člen 

če sodišče predlog za vknjižbo, za predznambo ali za zaz- 
nambo vrstnega reda zavrne ali zavrže, ali če izda sklep, da se 
vpis ne opravi, to po uradni dolžnosti zaznamuje. 

Zaznambe iz prvega odstavka tega člena sodišče ne opravi, če 
je izdalo sklep zato, ker je bil predlog nerazumljiv, ali zaradi 
tega, ker nepremičnina ali pravica, na katero se predlaga vpis, 
ni vpisana ali ni vpisana na osebo, za katero naj se vpis izvrši. 

85. člen 

Sklep o vpisu ima uvod, izrek, pouk o pritožbi in po potrebi 
Obrazložitev. 

Izrek sklepa mora vsebovati označbo nepremičnine po tem 
Zakonu, na katero se vpis nanaša, označbo listine, na podlagi 
katere se dovoli vpis, vrsto vpisa, pravico, ki se vpisuje, in 
njenega imetnika oziroma dejstvo, ki se vpisuje. 

Sklep, s katerim se predlog zavrne ali zavrže, mora biti obra- 
zložen. 

Sklep se vroči potem, ko je vpis opravljen. 

Sklep o vpisu se vroči: 
1. predlagatelju; 
2. drugim osebam, na katere se vpis nanaša: 
3. če se dovoli popolen ali delni izbris pravice tudi tistim, ki so 
na tej pravici izposlovali nadaljnje vknjižbe ali predznambe; 
4. če se odloča o odstopu ali zastavitvi že vpisanih pravic 
tretjim osebam, tudi imetniku lastninske pravice: 
5. če se nanaša na podatke iz 9. člena tega zakona, na odpise 
in pripise in na pridobitev ali prenehanje lastninske pravice 
tudi geodetski upravi; 
6. če se nanaša na pridobitev ali prenehanje lastninske pra- 
vice tudi upravi za javne prihodke. 

V. razdelek 

Pravna sredstva 

87. člen 

Zoper sklep sodnika sodišča prve stopnje ima udeleženec 
pravico do pritožbe. 

Pritožbo je treba vložiti v petnajstih dneh od vročitve prepisa 
sklepa. 

88. člen 

Pritožba zoper sklep, s katerim se dovoli vknjižba ali predz- 
namba, se po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi. 

89. člen 

V pritožbi pritožnik ne sme navajati novih dejstev in predlagati m 
novih dokazov. 

90. člen 

V pritožbi ni dovoljeno izpodbijati podatkov o nepremičninah, 
ki jih je pravnomočno ugotovil ali določil organ, pristojen za 
vodenje katastra. 

91. člen 

O pritožbi odloča sodišče druge stopnje. 

Sodišče druge stopnje upošteva samo pravočasne pritožbe. 

92. člen 

Pri odločanju o pritožbi sodišče: 

1. zavrže pritožbo kot prepozno ali nedovoljeno, če tega ni 
storilo sodišče prve stopnje, in hkrati odloči o izbrisu zaz- 
nambe vložene pritožbe oziroma o izbrisu zaznambe zavrni- 
tev predloga, če je bila zavrnitev predloga zaznamovana, 
2. zavrne pritožbo kot neutemeljeno in potrdi sklep sodišča 
prve stopnje ter hkrati odloči o izbrisu zaznambe vložene 
pritožbe oziroma o izbrisu zaznambe zavrnitve predloga, če je 
bila zavrnitev predloga zaznamovana, 
3. ugodi pritožbi in spremeni sklep sodišča prve stopnje ter 
hkrati odloči o izbrisu zaznambe zavrnitve predloga oziroma 
o izbrisu zaznambe vložene pritožbe in o izbrisu vpisa, na 
katerega se je pritožba nanašala. 

' 93. člen 

Zoper pravnomočen sklep ni dovoljena obnova postopka. 
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94. člen 

V zemljiškoknjižnem postopku ni revizije. 

95. člen 

V postopku za vpis ni dovoljena vrnitev v prejšnje stanje. 

VI. razdelek 

Pomotni vpisi 

96. člen 

Če je pri izvršitvi vpisa nastala pomota tako, da se izvršeni 
vpis ne sklada z dovoljenim vpisom, napravi sodišče o pomoti 
zaznamek. 

Z zaznamkom o pomotnem vpisu posluje sodišče po pravilih, 
ki veljajo za postopek z zemljiškoknjižnim predlogom. 

97. člen 

Če bi pomota v vpisu lahko imela pravne posledice za dolo- 
čene osebe, razpiše sodišče narok, na katerem te osebe 
zasliši. 

Postopek popravljanja pomotnega vpisa se zaznamuje po 
uradni dolžnosti. 

VII. razdelek 

• Izbrisna tožba 

98. člen 

Tisti, ki misli, da je vknjižba določene pravice iz materialno- 
pravnega razloga neveljavna in je zaradi tega oškodovan 
v svoji pravici, ki se vpisuje v zemljiško knjigo, lahko s tožbo 
zahteva, da sodišče ugotovi neveljavnost vknjižbe in da se 
vzpostavi prejšnje zemljiškoknjižno stanje (izbrisna tožba). 

Pravico tožbe iz prejšnjega odstavka ima tudi tisti, ki izpodbija 
vknjižbo, katera je postala neveljavna šele po izvršenem 
vpisu. 

99. člen 

Tožba iz prejšjnega člena tega zakona se vloži zoper tistega, 
ki je z izpodbijano vknjižbo pridobil knjižno pravico ali bil 
prost bremena. 

Če se tožba vloži zoper tistega, ki je pridobil pravico oziroma 
bil prost bremena neposredno z izpodbijano vknjižbo ali če 
tožba izhaja iz razmerja med tožnikom in tožencem, se mora 
vložiti v roku treh let od vložitve predloga za vpis izpodbijane 
vknjižbe. 

Če se tožba vloži zoper tretje osebe, ki so na podlagi izpodbi- 
jane vknjižbe pridobile knjižne pravice ali bile proste bremen 
v dobri veri, tožniku pa je bil sklep o vknjižbi, za katero meni, 
da je neveljavna, vročen, mora v roku za pritožbo zoper 
zemljiškoknjižni sklep predlagati zaznambo, da je vknjižba 
sporna, v roku 60 dni po izteku roka za pritožbo pa vložiti 
tožbo. 

Če tožniku sklep o vknjižbi, za katero meni, da je neveljavna, 
ni bil vročen, mora tožbo zoper tretje osebe, ki so na podlagi 
izpodbijane vknjižbe pridobile pravice ali bile proste bremen 
v dobri veri, vložiti v roku 3 let od vložitve predloga za vpis 
izpodbijane vknjižbe. 

Če se tožba vloži zoper tretje osebe, ki so pred zaznambo 
spora pridobile na podlagi izpodbijane vkjižbe pravice, pa 
niso bile v dobri veri, roki iz tretjega in četrtega odstavka 
prejšnjega člena ne veljajo. 

100. člen 

Če se s tožbo izpodbija vknjižba iz drugega odstavka 98. člena 
tega zakona, sodna odločba, izdana v postopku po tožbi, ne 
more učinkovati zoper tretje osebe, ki so pred zaznambo 
spora pridobile pravice v dobri veri. 

101. člen 

Če tožnik umakne tožbo, če je tožbeni zahtevek pravnomočno 
zavrnjen ali tožba pravnomočno zavržena, se na predlog 
zaznamba spora izbriše. 

« 
Če je vložen predlog za izbris zaznambe spora, ker tožba ni 
bila vložena v predpisanem roku, razpiše sodišče narok, da se 
ugotovi pravočasnost vložitve tožbe. 

Če je tožbenemu zahtevku pravnomočno ugodeno, se na 
predlog, v skladu s sodno odločbo, dovoli izbris izpodbijane 
vknjižbe ter se po uradni dolžnosti odredi izbris zaznambe 
spora in vseh vknjižb ter predznamb, ki so bile predlagane p° 
vložitvi predloga za zaznambo spora. 

VIII. razdelek 

Izbris starih hipotek 

102. člen 

Hipotekami dolžnik lahko zahteva izbris v zemljiški knjifl' 
vpisane hipoteke, če so izpoljneni vsi naslednji pogoji: 

1. da je preteklo 20 let od vknjižbe hipoteke, če je bila na 
hipoteki vknjižena nadhipoteka, pa od vknjižbe le-te; 
2. da je hipotekami upnik neznan ali nedosegljiv sodišču; 
3. da se v tem času ni uveljavljala terjatev, v zavarovanj« 
katere je bila vknjižena hipoteka. 

103. člen 

Izbris hipoteke iz prejšnjega člena se zahteva z obrazloženi!" 
predlogom. 

Če sodišče ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za izbris, določen' 
v prejšnjem členu tega zakona, z oglasom povabi vse osebe, 
ki imajo zahtevke glede hipotekarne terjatve, da lahko ugova' 
jajo izbrisu hipoteke v treh mesecih po objavi oglasa. 

Oglas se objavi na oglasni deski sodišča. 

104. člen 

Če so v roku iz prejšnjega člena tega zakona vloženi ugovoj 
zoper izbris hipoteke, sodišče o tem obvesti hipotekarne!) 
dolžnika in ustavi postopek. 

V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena lahko upravit0, 

nec svoj zahtevek uveljavlja v pravdi. 

105. člen 

Če v roku iz drugega odstavka 103. člena tega zakona J1' 
vložen ugovor zoper izbris, sodišče dovoli izbris hipoteke 
izbris vpisov, ki se nanašajo na izbrisano hipoteko. 
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Peti del 

nastavitev in obnova zemljiške knjige 

(■razdelek 

Nastavitev zemljiške knjige 

106. člen 

če na določenem območju zemljiške knjige ni ali je neupo- 
rabna, se izvede postopek nastavitve zemljiške knjige. 

Postopek nastavitve zemljiške knjige obsega: 

1. ugotavljanje podatkov glede pravic na nepremičninah in 
javna razgrnitev ugotovljenih podatkov, 
2. izdelavo glavne knjige. 

107. člen 

Postopek nastavitve zemljiške knjige vodi komisija, sestav- 
ljena iz treh članov. Predsednik komisije je sodnik. 

Komisijo iz prvega odstavka tega člena imenuje predsednik 
sodišča. 

108. člen 

Postopek nastavitve zemljiške knjige se začne z oklicem 
o uvedbi postopka za nastavitev zemljiške knjige. Oklic izda 
predsednik sodišča. 

Oklic iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati: 

1. katastrsko občino, za območje katere se nastavlja zemljiška 
knjiga, 
2. dan, s katerim se začnejo opravljati poizvedbe glede pravic 
na nepremičninah, ki se nahajajo v tej katastrski občini, 
3. poziv imetnikom pravic na nepremičninah, da se udeležijo 
Poizvedb in prijavijo pravice, ki naj se vpišejo v zemljiško 
knjigo, ter način in rok prijave pravic. 

Oklic iz prvega odstavka tega člena se objavi na oglasni deski 
sodišča, v uradnem glasilu, v katerem se objavljajo občinski 
Predpisi, in v Uradnem listu Republike Slovenije. 

109. člen 

2nane imetnike pravic na nepremičninah sodišče vabi, na 
način določen za osebno vročitev, da se udeležijo poizvedb« 

Ce imetnik pravice ni poslovno sposoben, pa sodišču ni znan 
Piegov zakoniti zastopnik niti skrbnik, ali če prebivališče 
'letnika ni znano, sodišče zahteva, da pristojni skrbstveni 
°rgan taki osebi postavi skrbnika. 

110. člen 
^ Postopku sodišče: 
1- zbere podatke o nepremičninah, zlasti s pomočjo katastr- 
skih podatkov, 
'■ zbere podatke o osebah, za katere se po znanih podatkih 
Predpostavlja, da so nosilci pravic na nepremičninah, in 
Podatke o njihovih pravicah ter omejitvah, ki se nanašajo na 
'e Pravice, 
3- zbere podatke o bremenih in omejitvah na nepremičninah, 

združuje nepremičnine v vložke. 

^a ugotovitev podatkov iz 2.in 3. točke tega člena uporabi 
sodišče zlasti podatke iz stare zemljiške knjige, odločbe 
sodišč in upravnih organov, ki niso bile izvedene v stari 
*6mijiSki knjigi, zasebne listine o pravnih poslih, ki niso bile 
jedene v stari zemljiški knjigi, in druge dokaze, s katerimi se 
dokazujejo pravice, ki se bodo vpisale v zemljiško knjigo. 

111. člen 

V postopku ugotavljanja podatkov se piše zapisnik, ki mora 
obsegati bistvene podatke o poteku postopka, zlasti bistvene 
izjave udeležencev postopka in dokaze, ki so jih ti ponudili za 
ugotavljanje svojih pravic. 

Zapisnik podpišejo člani komisije, ki vodi postopek in udele- 
ženci, ki so sodelovali v postopku. 

112. člen 

Na podlagi podatkov, ugotovljenih v postopku, sestavi 
sodišče popisne liste. 

Popisni listi se sestavijo v obliki, kot se vodijo vložki. 

Popisni listi in zapisniki o ugotovitvah morajo biti javno razgr- 
njeni. 

Skupaj z listinami iz tretjega odstavka tega člena se razgrnejo 
tudi kopije katastrskih načrtov. 

113. člen 

Javna razgrnitev mora trajati najmanj trideset dni. V tem času 
mora predsednik komisije določiti vsaj en dan, ko je na 
razpolago za pojasnevanje in dodatno ugotavljanje podatkov. 

Kraj in čas javne razgrnitve ter dan iz prejšnjega odstavka 
razglasi sodišče na oglasnih deskah sodišča in v uradnem 
glasilu, v katerem se objavljajo občinski predpisi. 

114. člen 

Zoper razgrnjene podatke lahko udeleženci postopka vložijo 
ugovor. 

O ugovoru odloča komisija, ki vodi postopek nastavitve zem- 
ljiške knjige. 

Zoper odločbo o ugovoru ni posebne pritožbe. 

Če je ugovoru iz prvega odstavka tega člena ugodeno, se 
ustrezno spremenijo in dopolnijo podatki v popisnih listih. 

115. člen 

če se ugotovi, da je med udeleženci postopka razgrnitve 
sporen obstoj pravice, ki naj se vpiše v zemljiško knjigo, 
napoti komisija tistega, katerega pravica je manj verjetna, da 
v roku 30 dni vloži tožbo za ugotovitev obstoja ali neobstoja te 
pravice ter v nadaljnjem roku 8 dni predloži dokaz o vložitvi 
tožbe. 
V popisni list se vpiše pravica v korist osebe, katere pravica je 
verjetnejša. 

Če oseba iz prvega odstavka tega člena, ki je bila napotena na 
pravdo, v roku iz prvega odstavka tega člena predloži dokaz, 
da je vložila tožbo, se to zaznamuje v popisnem listu. 

116. člen 

Pravice, ki se vpišejo v zemljiški knjigi se ugotavljajo: 

1. na podlagi vpisa v zemljiški knjigi, če se ugotovi, da ta vpis 
odgovarja dejanskemu stanju, 
2. javnih ali zasebnih listin, na podlagi katerih se lahko opravi 
vpis v zemljiško knjigo, 
3. drugih dokazov (zaslišanje udeležencev, zadnje posestno 
stanje in drugo), če med udeleženci postopka ni spora o pra- 
vici. 

117. člen 

Komisija, ki vodi postopek nastavitve zemljiške knjige, odloči 
o vptsu s sklepom. 
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Popisni list, dopolnjen in spremenjen na podlagi podatkov, 
ugotovljenih v postopku javne razgrnitve, je sestavni del 
sklepa iz prvega odstavka tega člena. 

118. člen 

Zoper sklep iz 117. člena tega zakona je dovoljena pritožba 
v roku 30 dni po vročitvi sklepa. O pritožbi odloča sodišče 
druge stopnje. 

Komisija lahko na podlagi pritožbe sama spremeni sklep 
o vpisu, če se s tem strinja oseba, ki predlaga spremembo 
vpisa, in oseba, v korist katere je bil vpis dovoljen. 

119. člen 

Ko so podatki o nepremičninah, pravicah in imetnikih pravic 
vnešeni iz popisnih v evidenčne liste, predsednik sodišča 
z odločbo ugotovi, da je zemljiška knjiga nastavljena, in 
določi dan, s katerim se začne uporabljati. 

Odločba iz prvega odstavka tega člena se objavi na oglasni 
deski sodišča, v uradnem glasilu, katerem se objavijo občin- 
ski predpisi, in v Uradnem listu Republike Slovenije. 

120. člen 

Tretje osebe, ki menijo, da so z dovoljenim vpisom kršene 
njihove pravice na nepremičninah, lahko v roku treh let od 
dneva začetka uporabe nastavljene zemljiške knjige izpodbi- 
jajo vpis s tožbo. 

II. r a z d e I e k 

Obnova zemljiške knjige 

121. člen 

Zemljiška knjiga se obnovi, če obstoji večje neskladje med 
podatki, vpisanimi v zemljiški knjigi in dejanskim stanjem, ki 
ga ni mogoče odpraviti z rednim postopkom za vpis v zemlji- 
ško knjigo. 

Postopek obnove zemljiške knjige lahko zajame celotno 
glavno knjigo ali pa njen del. 

Za obnovo zemljiške knjige se smiselno uporabljajo določbe 
o nastavitvi zemljiške knjige. 

II. razdelek 

Odpisi In pripisi nepremičnin 

123. člen 

Če se nepremičnina odpiše od zemljiškoknjižnega vložka in 
vpiše v drug vložek, se v ta vložek prenesejo vpisi iz prvotnega 
vložka, ki se nanašajo na odpisano nepremičnino. 

, 124. člen 

Vpisi iz prejšnjega člena se ne prenesejo v drug vložek, 
v katerega se vpiše nepremičnina, če se s takim odpisof 
strinjajo osebe, v korist katerih so vpisi opravljeni. 

Izjava osebe iz prejšnjega odstavka, da soglaša z odpisoijj 
brez prenosa vpisov mora biti podana v obliki javne listine a" 
zasebne listine, na kateri mora biti njegov podpis overjen. 

125. člen 

Za postopek o odpisih in pripisih nepremičnin veljajo določb* 
tega zakona o postopku za vpis. 

Upravičenec za predlaganje odpisa je vsaka oseba, ki I* 
upravičena predlagati vpis, zaradi katerega je potreben odp|S 

nepremičnin. 

V primerih, ko sodišče opravi vpis po uradni dožnosti, odiof 
po uradni dolžnosti tudi o odpisu nepremičnin. 

Sodišče lahko odloči o odpisu nepremičnin brez prenos« 
obremenilnih pravic, če je priložena izjava iz drugefl® 
odstavka prejšnjega člena tega zakona, razen če iz odločb*' 
ki je podlaga za vpis, izhaja, da taka izjava ni potrebna. 

126. člen 

Odpis parcelo ali dela parcele, ki je bila uporabljena za g'^' 
njo ali rekonstrukcijo ceste ali za regulacijo vodnega toka t® 
njen vpis v vložek, v katerem je vpisan ta objekt, se opravi t>re| 
predložitve listin, predpisanih s tem zakonom, če vredno* 
vseh zemljišč, ki se odpisujejo od posameznega vložka <[ 
presega zneska, ki ga določi minister, pristojen za pravos"" 
dje. 

127. člen 

Odpis iz prejšnjega člena tega zakona se opravi na podlag 
listin, določenih v zakonu, ki ureja kataster, iz katerih izhar 
da so zemljišča uporabljena za ceste ali za regulacijo vod"1 

tokov. 

Šesti del 

DELITVE IN ZDRUŽITVE, ODPISI IN PRIPISI 
NEPREMIČNIN 

I. razdelek 

Delitve in združitve nepremičnin 

122. člen 

Delitve in združitve nepremičnin se evidentirajo v zemljiški 
knjigi na podlagi listin, določenih v zakonu, ki ureja kataster. 

128. člen 

Odpis zemljišč po določbah 126. in 127. člena tega zakona11' 
ovira za uveljavljanje odškodnine. 

Sedmi del 

KAZENSKI DOLOČBI 

129. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 100 000 SIT se kaznuje za prekr^J 
pravna oseba, ki je na podlagi pravnega posla upravičena ° 
pridobitve stvarne pravice, pa ne vloži zemljiškoknjižne!! 
predloga v treh mesecih od sklenitve posla (prvi odstavek 7 
člena) oziroma v petih letih po uveljavitvi tega zakona C3 

člen). 

56 poročevalec, št. 40 



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

Z denarno kaznijo najmanj 10.000.SIT se kaznuje posameznik, 
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

130. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 200 000 SIT se kaznuje za prekšek 
pravna oseba -investitor gradnje stavbe, katere posamezni 
deli so namenjeni za prodajo, če ne vloži zemljiškoknjižnega 
predloga v 60 dneh od izdaje dokončnega uporabnega dovo- 
ljenja (drugi odstavek 71. člena) oziroma v petih letih po 
uveljavitvi tega zakona (132. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 20 000 SIT se kaznuje odgovorna 
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega 
člena. 

Osmi del 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

131. člen 

Lastniki nepremičnin, ki niso vpisani v zemljiško knjigo, so 
dolžni v petih letih po uveljavitvi tega zakona predlagati vpis 
lastninske pravice. 

132. člen 

Investitorji gradnje stavbe oziroma njegovi pravni nasledniki, 
katere posamezni deli so bili namenjeni za prodajo, stavba in 
njeni posamezni deli pa še niso vpisani v zemljiški knjigi, so 
dolžni predlog za vpis etažne lastnine vložiti v petih letih po 
uveljavitvi tega zakona. 

133. člen 

Sedanji imetnik pravice, ki ne more izkazati svoje pravice 
z listinami, ki jih ta zakon predpisuje za vknjižbo zaradi 
neskladnosti s podatki, vpisanimi v zemljiški knjigi, lahko 
predlaga, da se za vpis njegove pravice smiselno uporabijo 
določbe od 106. do 120. člena tega zakona. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena sodišče dovoli vpis 
pravice, ki jo je sedanji imetnik pravice pridobil s pravnim 
poslom od knjižnega predhodnika in je edina ovira za njen 
vpis dejstvo, da na pogodbi niso overjeni podpisi po določbi 
22. člena tega zakona, če ugotovi, da overitev ni možna, da ni 
razloga za dvom o pristnosti podpisov, ter da je predložen 
dokaz, da je bila pogodba predložena davčnemu organu. 

Predlog za vpis iz prvega in drugega odstavka tega člena je 
mogoče vložiti le v roku iz 131. člen tega zakona. 

134. člen 

Odpis zemljišč, ki so bila do uveljavitve tega zakona že upo- 
rabljena za gradnjo ali rekonstrukcijo cest ali regulacijo vod- 
nih tokov, se dovoli ne glede na vrednost zemljišča (126. člen 
in 127. člen). 

135. člen 

Ne glede na določbe 102. do 105. člena tega zakona se po 
uradni dolžnosti vknjiži izbris hipotek starejših od 25 let. 

136. člen 

Sklep o izbrisu hipoteke po prejšnjem členu tega zakona se 
razglasi na oglasni deski sodišča. Rok za pritožbo zoper sklep 
iz prvega odstavka tega člena teče od dneva razglasitve na 
oglasni deski. 

137. člen 

Izbris hipoteke ne vpliva na obstoj terjatve. 

138. člen 

Nepremičnine, ki so vpisane v seznamih kot javno dobro, se 
po uradni dolžnosti prenesejo v vložke glavne knjige in vknji- 
žijo kot javno dobro. 

139. člen 

Zemljiškoknjižne parcele, ki so vpisane kot prekomejne par- 
cele, se po uradni dolžnosti prenesejo z vsemi obstoječimi 
vpisi v vložek tiste katastrske občine, v kateri ležijo. 

140. člen 

Nepremičnine, vpisane kot solastnina po idealnih delih 
v različnih vložkih, se po uradni dolžnosti prenesejo v nove 
vložke, s prenosom obstoječih vpisov, ki se na te nepremič- 
nine nanašajo. 

141. člen 

Minister, pristojen za pravosodje izda natančnejša navodila za 
izvajanje 138., 139. in 140. člena tega zakona. 

142. člen 

Knjige »E« ki bodo vzpostavljene do dneva uveljavitve tega 
zakona, ostanejo v veljavi do prenosa podatkov glavne knjige 
v računalniško bazo podatkov. 

143.člen 

Ne glede na 9. člen tega zakona se do vzpostavitve katastra 
stavb glede pridobivanja tehničnih podatkov o stavbah 
v etažni lastnini uporabljajo podatki, predpisani v predpisu iz 
56. člena tega zakona. 

144. člen 

Minister, pristojen za pravosodje izda predpise, za katere je 
pooblaščen s tem zakonom v treh mesecih po njegovi uvelja- 
vitvi. 

145. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe od 
26. člena do 37. člena zakona o pravicah na delih stavb 
(Uradni list SRS, štev. 19/76) in Navodilo o vknjižbi pravic na 
delih stavb in o vodstvu zemljiške knjige »E« (Uradni list SRS, 
štev. 22/77), razen 26. člena, ki se smiselno uporablja do 
uveljavitve predpisa iz 56. člena tega zakona. 

146. člen 

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

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o zemljiški knjigi, ki ga je Vlada Republike Slovenije 
dne 1. 4. 1994 predložila za drugo obravnavo, sklenil, da se 
predlog zakona vrne v prvo obravnavo zakonodajnega 
postopka. Po opravljeni ponovni razpravi je sklenil, da je 
predlog zakona primerna podlaga za pripravo gradiva za 
drugo obravnavo ter naložil predlagatelju, da z zakonskimi 
določbami jasneje opredeli pojem zemljiške knjige; da upo- 
števajoč načelo javnosti opredeli dolžnosti ali oprostitve 
glede plačila stroškov za posamezne kategorije koristnikov 
podatkov; ter prouči pripombe Sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve. 

Besedilo predloga zakona, ki ga je predlagatelj pripravil za 
drugo obravnavo glede na stališča in sklepe Državnega zbora, 
se razlikujejo od prvotno predloženega predloga za drugo 
obravnavo v naslednjem: 

V prvem odstavku 1. člena predloga zakona je podana 
splošna definicija zemljiške knjige v smislu njene klasične 
funkcije, tj. javne evidence stvarnih pravic na nepremičninah. 
Glede na možnost uporabe novih tehničnih medijev za njeno 
vodenje, kar pa bo po oceni predlagatelja uresničljivo šele 
v daljšem časovnem obdobju, pa se v petem odstavku dodaja, 
da se bo, ob za to izpolnjenih pogojih glavna knjiga vodila kot 
računalniška baza podatkov. 

V prvem odstavku 7. člena je dorečeno načelo javnosti zemlji- 
ške knjige. Ker je to načelo najširše zastavljeno - vpogled 
v zemljiško knjigo ima vsakdo, ne da bi dokazoval pravni 
interes za to - se poudarja, da je vpogledovanje podatkov 
glavne knjige brezplačno. Predmet urejanja tega člena pa je le 
opredeljevanje načela javnosti, ne pa tudi plačila stroškov 
sodnega poslovanja, kar je namen predpisovanja sodnih taks. 

V 9. členu se jasneje opredeljuje identifikacijski znak nepre- 
mičnine. To je označba, s katero je nepremičnina določena 
v katastru, ki je tehnična podlaga za vodenje podatkov zemlji- 
ške knjige; tako je oznaka zemljišča parcelna številka, kakšna 
bo oznaka stavbe oziroma dela stavbe pa bo šele določil 
predpis, ki bo urejal kataster zgradb. To oznako sedaj zakon 
o zemljiški knjigi pojmuje pod identifikacijskim znakom. 

V 24. členu je črtan tretji odstavek, s katerim se je predpiso- 
valo, da se postopek za vpis po tem členu opravi po uradni 
dolžnosti. Glede na to, da je razmerje med predlagalnim in 
uradnim postopkom postavljeno v 65. členu, je bila ta določba 
odvečna. 

72. člen je dopolnjen tako, da se ministru, pristojnemu za 
pravosodje daje pooblastilo za predpisovanje obrazcev, na 
katerih bodo stranke vlagale zemljiškoknjižne predloge. 

V 126., 127. in 134. členu se pojem komunikacija precizira kot 
cesta. Navedene določbe se nanašajo na sumarni zemljiško- 
knjižni postopek za odpisovanje parcel ali delov parcel, ki so 
že bile uporabljena za ceste ali za regulacijo vodnih tokov. 
Predlagatelj ocenjuje, da širjenje tovrstnega postopka za 
druge komunalne objekte v tem zakonu ni smotrno, eventu- 
alno bi ga lahko predvidel tudi zakon, ki bo kot materialen 
predpis urejal take objekte. 

V 144. členu je določen rok, v katerem mora minister, pristo- 
jen za pravosodje izdati predpise, za katerega pooblašča 
zakon. To pa so predpisi o obliki in načinu vpisovanja, 
o pomožnih evidencah (56. člen) ter navodila za izvajanje 
138., 139. in 140. člena. V tem predlogu zakona pa je črtana 
določba, ki je ministra, pristojnega za prostor pooblaščala za 
izdajo predpisa o tipologiji splošne vrste rabe nepremičnin, 
ker je bilo ocenjeno, da je to predmet predpisov o zemljiškem 
katastru, in specifično urejanje na podlagi tega zakona ni 
možno. 

V predlog zakona so vnešene še posamezni redakcijski po- 
pravki. 

Predlagatelj pa pri pripravi predloga zakona ni upošteval 
naslednjih pripomb Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve: 

k 12. členu, da se doda besedilo »če je del vsakega solastnika 
določen v sorazmerju s celoto (idealni del)«, ker meni, da je to 
definicija solastnine in zato uvršča v zakon, kateri ureja last- 
ninsko pravico, medtem ko ta zakon predpisuje način vpiso- 
vanja te pravice; 

k 15. členu, da se njegova vsebina predpiše kot drugi odsta- 
vek 12. člena, ker se s 15. členom določa imetnik pravice, ki se 

vpisuje (to pa naj bi bili pri solastnini na skupnih prostorih, 
delih, objektih in napravah v večstanovanjskih hišah vsako- 
kratni lastniki, ki se ne bi imensko izpisovali), medtem, ko se 
v 12. členu ureja način vpisovanja solastninske pravice; 

k 38. členu, da se sklep o dovolitvi zaznambe vroči tudi 
imetniku vpisane pravice, glede na to, da lastnik oz. hipote- 
kami upnik ne predlagata zaznambe v korist določene osebe 
in se zato ta ne vpiše. Vpis zaznambe vrstnega reda je po svoji 
vsebini zaznamba določenega dejstva, ne pa vpis pravice z6 

določeno osebo. 

Spremembe oziroma dopolnitve posameznih členov, ki prese- 
gajo stališča in sklepe Državnega zbora predlagatelj predlags 

v amandmajski obliki. 

Amandmaji Vlade Republike Slovenije 

AMANDMA I 

58. člen se nadomesti z naslednjimi členi, ki se glasijo: 

»58. člen 

O vodenju zemljiške knjige z uporabo računalniške, tehnolo- 
gije odloča glede na zagotovljene tehnične in kadrovske 
pogoje minister, pristojen za pravosodje. 

58. a člen 

Zemljiška knjiga, vodena na način iz 57. člena, se vodi kot 
centralna informatizirana baza tako, da se vpisujejo in vzdržu- 
jejo podatki, ki se vpisujejo v glavno knjigo pri vsakem zemlji- 

škoknjižnem sodišču, v centralni informatizirani bazi zemlji' 
ške knjige Republike Slovenije. 

Vpisi v glavni knjigi se povezujejo z računalniško vodeni"1' 
podatki katastra. 

Glede na tehnične in druge možnosti se v centralni informa'': 
zirani bazi zemljiške knjige Republike Slovenije shranijo tu^1 

podatki iz zbirke listin. 

58. b člen 

Javnost računalniško vodene zemljiške knjige se zagotavli* 
z vpogledom stanja na ekranu in izdajanjem overjenih raW 
nalniških zemljiškoknjižnih izpiskov. 

Izpisek iz prejšnjega odstavka je dolžno izdati vsako zemli'' 
škoknjižno sodišče, ne glede nato, katero je opravilo vpis. 
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58. t člen 

Notar, ki ima zagotovljene tehnične in druge potrebne pogoje, 
ima pravico do dostopa podatkov, vpisanih v zemljiški knjigi, 
neposredno preko računalniške povezave. 

Minister, pristojen za pravosodje dovoli odvetniku, ki ima 
Zagotovljene tehnične in druge potrebne pogoje, na njegovo 
prošnjo, dostop do podatkov, vpisanih v zemljiški knjigi, 
neposredno preko računalniške povezave. 

Tretjim osebam dovoli minister, pristojen za pravosodje 
dostop do podatkov pod pogoji in na način iz prejšnjega 
odstavka, če ni mogoče zagotoviti vpogleda v zemljiško 
knjigo z obstoječimi možnostmi vpogleda. 

Za primere iz prejšnjih odstavkov predpiše minister, pristojen 
za pravosodje, način dostopa ter tehnične in druge pogoje 
priključitve ter predpiše tarifo za nadomestila za takšno upo- 
rabo centralne informatizirane baze zemljiške knjige. 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem se urejajo tista vprašanja glede 
uvedbe računalniške tehnologije v poslovanje zemljiške 
knjige, ki po svoji naravi spadajo v zakonsko urejanje; to pa je 
formiranje banke podatkov in izvedba načela javnosti raču- 
nalniško vodene evidence. Ocenjuje se, da bo cilj vzpostaviti 
tehnično sodobno evidenco uresničljiv z oblikovanjem cen- 
tralne banke podatkov za območje Republike Slovenije. Način 
vpogledovanja v računalniško vodeno zemljiško knjigo, ki ga 
določa že predlog zakona, pa se s tem amandmajem dopol- 
njuje z možnostjo zunanjega vpogledovanja, kar bo pomenilo 
tudi razbremenitev sodišč. Takšno možnost naj bi imeli 
notarji, minister za pravosodje pa bi ob izpolnjenih pogojih 
dovoljeval neposreden dostop do podatkov odvetnikom in 
tudi drugim osebam. 

AMANDMA II 

V drugem odstavku 107. člena se pred besedo »sodišča« 
doda beseda »okrožnega«. 

Obrazložitev: 

Amandma se predlaga zaradi uskladitve z zakonom o sodiščih 
(Ur. I. RS. št. 19/94), ki določa, da ima okrajno sodišče pred- 
stojnika, okrožno sodišče pa predsednika. Ker spada posto- 

pek nastavitve zemljiške knjige tudi med zadeve sodne 
uprave, se predlaga pristojnost predsednika okrožnega so- 
dišča. 

AMANDMA III 

V prvem odstavku 108. člena se pred besedo »sodišča« doda 
beseda »okrožnega«. V tretjem odstavku se besede »v urad- 
nem glasilu, v katerem se objavljajo občinski predpisi« nado- 
mestijo z besedami »na drug krajevno običajen način«. 

Obrazložitev: 

Amandma se predlaga deloma iz istega razloga kot prejšnji 
amandma, deloma pa se navezuje na novo organizacijo 
lokalne samouprave, ko bodoče občine več ne bodo spreje- 
male predpisov v sedanji obliki. 

AMANDMA IV 

v drugem odstavku 113. člena se besede »v uradnem glasilu, 
v katerem se objavljajo občinski predpisi« nadomestijo 
z besedami »na drug krajevno običajen način«. 

Obrazložitev: 

Amandma se predlaga iz istega razloga kot amandma VI. 

AMANDMAV 

V prvem odstavku 119. člena se pred besedo »sodišča« doda 
beseda »okrožnega«, v drugem odstavku pa se besede »v 
uradnem glasilu, v katerem se objavljajo občinski predpisi« 
nadomestijo z besedami »na drug krajevno običajen način«. 

Obrazložitev: 

Amandma se predlaga iz istega razloga kot amandma VI. 

AMANDMA VI 

V prvem odstavku 129. člena se beseda »treh« nadomesti 
z besedo »šestih«. 

Obrazložitev: 

Amandma je potreben zaradi uskladitve z 71. členom, v kate- 
rem se podaljšuje rok za vpis v zemljiško knjigo na podlagi 
pravnega posla. 
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Predlog zakona o JAVNIH NAROČILIH — EPA 551 

- DRUGA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 7. oktobra 1994 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O JAVNIH NAROČILIH, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi 
stališč in sklepov 20. seje Državnega zbora Republike 
Slovenije z dne 31/6-1994 in 187. člena poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije. 

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 Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Martin JAKŠE, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za finance, 
- Peter ČERNIGOJ, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za finance. 

Predlog zakona o javnih naročilih 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

Področje uporabe 
1.člen 

Ta zakon določa obvezna ravnanja naročnikov pri oddaji 
javnih naročil. 

Razlage pojmov 

2. člen 

Po tem zakonu posamezni pojmi pomenijo: 

- »naročnik« so vs' organi državne uprave, organi lokalnih 
skupnosti, gospodarske javne službe, skladi, zavodi in vsi 
ostali subjekti, ki z javnimi financami zagotavljajo javne do- 
brine. 

- »javno naročilo« so v proračunih in finančnih načrtih 
naročnikov opredeljene potrebe naročnika po: 

- nakupu osnovnih sredstev, inventarja in potrošnega materi- 
ala in vseh drugih javnih dobrin, najemu osnovnih sredstev in 
inventarja, 

izvedbi storitev materialnega in nematerialnega značaja, 

prodaji osnovnih sredstev, inventarja in potrošnega materiala 
in drugih javnih dobrin ali pri oddaji le-teh v najem, 

financiranju razvojnih programov; 

- »ponudnik« je vsaka pravna ali fizična oseba, ki sodeluje 
v postopku oddaje javnega naročila tako, da zahteva razpisno 
dokumentacijo oziroma predloži svojo ponudbo, 

- »veljavna ponudba« je ponudba, ki jo ponudnik v skladu 
z navodili naročnika pravilno opremljeno in pravočasno pred- 
loži naročniku, 

- »popolna ponudba« je ponudba, ki vsebuje vso ponudbeno 
dokumentacijo, ki jo naročnik zahteva v javnem razpisu, v raz- 
pisni dokumentaciji in v navodilih ponudniku, 

- »prevzemnik« je pooblaščena oseba naročnika, ki od 
ponudnika v roku za oddajo ponudb prevzame ponudbo in 
mu o tem izda ustrezno potrdilo, 

- »dokumentacija o javnih naročilih« obsega dokumenta- 
cijo, ki dokumentirano prikazuje vse poslovne dogodke 
v zvezi z javnim razpisom od sprejema ideje o izvedbi javnega 

naročila in razpisa do realizacije javnega naročila in predaj® , 
pridobljene dobrine v uporabo, s 

3 
- »oddaja javnega naročila« so vsi postopki, po katerih mors ^ 
ravnati naročnik pri realizaciji javnega naročila kot jih predp1' p 
suje ta zakon: informativni razpis, javni razpis, zbiranj s 
ponudb, ocenjevanje ponudb in izbira najugodnejše!)® c 
ponudnika, sklenitev pogodbe, vključno z nadzorovanje"1 -j 
njene izpolnitve. 

- »izvajalec« je najugodnejši ponudnik, s katerim naroči"' c 
sklene pogodbo po opravljenem javnem razpisu ali nepc 
sredno. 

Obveznost javnega razpisovanja in oddajanja javnih naroi" 
s pogodbo 

3. člen 
i 

1) Naročnik sme oddati javno naročilo 
- z javnim razpisom za izbiro ponudnika brez omejitev, i 

- z javnim razpisom za izbiro ponudnika s predhodnim ug0" i 
tavljanjem sposobnosti 

- z javnim razpisom za prodajo ali oddajo v najem, za fina"1^ i 
ranje razvojnih programov ali za zbiranje predlogov P,<r 

jektov, 

- s sklenitvijo neposredne pogodbe v primerih, ki jih dolo& 
ta zakon. 

2) Z izbranim ponudnikom mora skleniti pisno pogodbo. 

Oddaja javnih naročil s pogodbo brez javnega razpisa 

idfl" 

4. člen 

Naročnik sme oddati javno naročilo izvajalcu z neposrei 
pogodbo brez javnega razpisa le v naslednjih primerih: 

1. če pogodbena vrednost ne presega zneska, ki je določen * 
posamezno proračunsko obdobje z zakonom o proračun^ 

2. če je predmet javnega naročila nakup oborožitve, voja^ 
opreme in specialne 2. operativne tehnike, ki jo kot taK 

opredeli vlada s posebnim predpisom, 

3. če je za izvedbo javnega naročila usposobljen samo " 
ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo, 
nimi strokovnimi kadri, s patentnimi pravicami, s pravicam10 

zaščitnih znamk, zaščitnih vzorcev ali avtorskimi pravičan11' 
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če naročila ni mogoče deliti v manjše zaključene enote, ki 
bi jih bilo mogoče oddajati ločeno ali če je na trgu samo en 
dobavitelj, ki ponuja blago, ki je predmet javnega naročila, 

5. če je predmet javnega naročila dodatno preverjanje pro- 
jektnih rešitev za že sklenjene pogodbe ali odločanje na 
Pristojnih organih in bi bila zaradi trajanja postopka javnega 
razpisa povzročena večja škoda, 

6. če je predmet javnega naročila izvedba intervencijskih del 
in odprava škodljivih posledic ob naravnih nesrečah ali v dru- 
gih primerih višje sile, 

1- če je ogrožena varnost ljudi in objektov in bi opustitev 
nujnih del v času trajanja postopka javnega razpisa povzročila 
večjo škodo, 

če se javna naročila oddajo državnim organom, organom 
•okalnih skupnosti ali drugim pravnim osebam, ki opravljajo 
dejavnosti na podlagi posebnega zakona ali drugega pred- 
pisa. 

5. člen 

') Naročnik mora v postopku oddaje javnega naročila z nepo- 
sredno pogodbo brez javnega razpisa v primerih pod točko 1 
?• in 4. 4. člena tega zakona ceno in kakovost predmeta 
iavnega naročila posebej skrbno preveriti: z zbiranjem več 
Ponudb, ali opraviti informativni javni razpis, ali z analizo 
5,roškov ali s primerjanjem kakovosti in podobno. Naročnik 
Opravi preverjanje glede na vrsto in predmet javnega naročila, 
'o preverjanje mora naročnik izkazati v svoji dokumentaciji. 

3) V primerih iz 3. točke 4. člena mora naročnik hraniti vso 
dokumentacijo o opravljenem preverjanju. 

Informativni razpis 

6. člen 

i1) Naročnik lahko objavi informativni razpis, s katerim pridobi 
ln'ormacije o ponudbi in ponudnikih na trgu. 

če naročnik objavi javni razpis, ne da bi bili izpolnjeni 
P°9oji iz 7. člena tega zakona, se tak razpis šteje kot zbiranje 
"formacij o ponudbi in ponudnikih. 

Informativni razpis ni podlaga za sklenitev pogodbe, na kar 
'"ora naročnik v javnem razpisu izrecno opozoriti. 

Pogoji za začetek javnega razpisa 

7. člen 
1' Naročnik lahko prične s postopkom javnega razpisa: 

če so izpolnjeni pogoji, ki jih določa državni proračun 
°*irorna finančni načrt, 

te je za javno naročilo investicijskega značaja izdelan 
lr?yesticijski program po enotni metodologiji za izdelavo inve- 
^'ciiskih programov in je investicijo na osnovi investicijskega 
^°9rama potrdil pristojni minister, pristojni organ lokalne 
^Pnosti ali pristojni organ upravljanja s pisnim sklepom, 

j? te je pridobljeno soglasje Republiške direkcije za blagovne 
ezerve, ko je predmet javnega naročila blago, ki je na razpo- 
ko pri blagovnih rezervah. Vrsto blaga objavi Republiška 
Injekcija za blagovne rezerve vsako leto za obdobje enega 

jj) Naročnik mora navedene pogoje izpolnjevati posamično ali 
Kuniulativno, glede na vrsto javnega naročila. 

3) Enotno metodologijo za izdelavo investicijskih programov 
iz 3. točke tega člena predpiše vlada v roku 6 mesecev od 
uveljavitve tega zakona. 

Enakopravnost nastopanja in omejitve 

8. člen 

1) Naročnik določi razpisne pogoje za oddajo javnega naro- 
čila, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki. 

2) Razpisni pogoji so javni in so sestavni del razpisne doku- 
mentacije. 

3) Vsi ponudniki, ki predložijo svojo ponudbo naročniku in 
izpolnjujejo razpisne pogoje, so enakopravni. 

4) Naročnik v javnem razpisu ne sme krajevno omejevati 
ponudnikov. 

5) Naročnik mora predmet javnega naročila oblikovati v smi- 
selno zaključene celote tako, da jih je mogoče oddajati 
ločeno. 

6) Naročnik razpisnih pogojev in tehničnih specifikacij ne sme 
prilagoditi konkretnemu ponudniku. 

7) Ponudnik ne more hkrati nastopati tudi kot podizvajalec 
v ponudbi drugega ponudnika. 

9. člen 

Izdelovalec razpisne dokumentacije ali njenih delov ne sme 
nastopati kot ponudnik na javnem razpisu ali kot podizvajalec 
in ne sme sodelovati s ponudnikom pri pripravi ponudbe, 
razen kadar je predmet javnega naročila investicijsko vzdrže- 
vanje. 

10. člen 

1) Zaradi razvojnega vpliva javnih naročil na domače gospo- 
darstvo, so ponudbene cene ponudnikov, ki ponujajo domače 
proizvode ter storitve in delo domačih podjetij, ob enakem 
izpolnjevanju drugih pogojev, lahko višje do 15% vrednosti 
v odnosu na tuje ponudbe. 

V tem primeru mora naročnik pozvati najugodnejšega doma- 
čega ponudnika, da v roku 8 (osem) dni po prejemu poziva, 
pristane na enako ponudbeno ceno kot jo je ponudil najugod- 
nejši tuji ponudnik. 

Če najugodnejši domači ponudnik na znižanje ponudbene 
cene v roku ne pristane, pridobi pravico do. izvedbe javnega 
naročila najugodnejši tuji ponudnik. 

2) Da bi proizvod štel za domačega je odločilno vrednostno 
ustvarjanje predmeta javnega naročila, pri čemer mora zna- 
šati domači del vrednostnega ustvarjanja več kot 50%, kar 
naročnik oceni v postopku ocenjevanja ponudb na osnovi 
predložene strukture del v ponudbi. 

3) Določila predhodnih odstavkov tega člena ne veljajo za 
oddajo javnih naročil ponudnikom iz držav, s katerimi ima 
Republika Slovenija sklenjene meddržavne trgovinske spora- 
zume, ki ne predvidevajo možnosti pogajanj domačega 
ponudnika kot jih določa prvi odstavek tega člena. 

4) V skladu s predhodnimi odstavki tega člena, se določijo 
pogoji za izbor tujega ponudnika, ob pogoju vzajemnosti za 
oddajo javnih naročil v državi pripadnosti tujega ponudnika 
za enaka ali podobna javna naročila. 

poročevalec, št. 40 61 



Uporaba jezika, valut in normativi 

11. člen 

1) Razpisna dokumentacija in pogodbeni dokumenti morajo 
biti napisani v slovenskem jeziku, vrednosti pa izražene v slo- 
venski valuti. Naročnik lahko poleg razpisne dokumentacije 
v slovenskem jeziku, v primeru, da predmet javnega naročila 
sofinancira nedomicilni pravni subjekt, določi tudi uporabo 
tujih jezikov. 

2) V razpisnih pogojih, ponudbeni in pogodbeni dokumenta- 
ciji morajo biti navedeni tehnični predpisi, standardi in nor- 
mativi, veljavni v Republiki Sloveniji oziroma predpisi medna- 
rodnih organizacij, ki jih Republika Slovenija priznava. 

12. člen 

Naročnik mora zahtevati od ponudnikov ustrezno dokazilo 
o atestih za ponujeno blago in zagotovilo o servisiranju. 

Vodenje evidenc o javnih naročilih 

13. člen 

1) Postopek oddaje javnega naročila mora biti v celoti doku- 
mentiran. 

2) Naročnik mora ponudniku vso dokumentacijo v postopkih 
oddaje javnega naročila, pošiljati s priporočeno pošto ali na 
drug ustrezen način, tako, da lahko izkaže vročitev. 

14. člen 

1) Naročnik mora voditi ažurno evidenco in dokumentacijo 
o oddaji javnega naročila: o javnih razpisih, o pogodbah in 
njihovi realizaciji, o odgovornih osebah naročnika ter 
o obveznostih izvajalcev do poteka garancijskega roka. 

2) Evidenca in dokumentacija o oddanih javnih naročilih je 
javna, razen dokumentov označenih z oznakami »državna 
skrivnost«, »vojaška skrivnost«, »strogo zaupno« ali 
»poslovna skrivnost«. 

2. JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA BREZ OMEJITEV 

Strokovna komisija 

15. člen 

1) Postopek oddaje javnega naročila vodi strokovna komisija 
(v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje predstojnik naročnika 
s pisno odločbo. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj 
dva člana. V postopku oddaje javnih naročil, katerih vrednost 
presega 50.000.000 SIT komisijo poleg predsednika sestav- 
ljajo še štirje člani. 

2) Predsednik in člani komisije morajo imeti ustrezno stro- 
kovno izobrazbo in izkušnje v stroki, katere predmet je javno 
naročilo, eden od članov mora biti diplomirani pravnik. 

16. člen 

1) Predsednik in člani komisije morajo v postopkih oddaje 
javnega naročila ravnati v skladu s pravili stroke in določili 
tega zakona ter ne smejo biti s ponudniki v sorodstvenem 
razmerju v ravni vrsti j}li v stranski vrsti do vštetega četrtega 
kolena, v zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega 
kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala ali v poslovnem 
razmerju. 

2) Predstojnik naročnika mora na predlog predsednika ali 
člana komisije, na zahtevo ponudnikov ali na lastno pobudo 
imenovati s sklepom novega predsednika ali člana komisije 
takoj, ko je podan izločitveni razlog. 

17. člen 

1) Če naročnik za izvedbo postopka oddaje javnega naročila 
nima usposobljenih delavcev, mora izvedbo postopka in nad- 
zor nad izpolnitvijo javnega naročila oddati drugim službam 
v okviru državne uprave, ko so naročniki organi državne 
uprave ali svetovalnim podjetjem, za katere je predhodno 
ugotovljena sposobnost in nepovezanost s ponudniki in po 
postopku kot ga določa ta zakon. 

2) Če naročnik odda izvedbo postopka zunanjemu izvajalcu, 
imenuje izvajalec predsednika in člane komisije v soglasju 
z naročnikom. 

Javna objava 

18. člen 

1) Javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (v nadaljnjem 
besedilu: javni razpis) mora biti objavljen v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

2) Javni razpis za javna naročila v vrednosti do 1 mio SIT lahko 
naročnik objavi na oglasni deski na vidnem in dostopnem 
mestu na sedežu naročnika. 

Vsebina javnega razpisa 

19. člen 

1) Javni razpis mora vsebovati zlasti: 

1. Naziv in sedež naročnika, 

2. Predmet javnega naročila iz 2. člena tega zakona z navedbo 
vsebine, (ime, vrsto in količino blaga, vrsto in obseg storitve, 
naziv objekta ali storitve), 

3. Orientacijsko vrednost naročila, 

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in dokončanja del, 

5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika, 

6. Rok, v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe in 
način predložitve ponudbe (datum, čas, naslov, oznaka), 

7. Naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja ponudb, 

8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega 
razpisa, 

9. Kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki 
dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informa- 
cije. 

2) Naročnik lahko v javnem razpisu poleg zgoraj navedenih, 
objavi glede na vrsto javnega naročila tudi druge podatke. 

Rok za predložitev ponudb 

20. člen 

1) Rok za predložitev ponudb ne sme biti krajši od 20 dni. 

2) Ko je predmet javnega naročila končni proizvod ali borzno 
blago ali če vrednost javnega naročila ne presega 10 mio SlT. 
rok za predložitev ponudb ne sme biti krajši od 10 dni. 
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3) Za javna naročila investicijskega značaja v vrednosti inve- 
sticije nad 51 mio SIT, rok za predložitev ponudb ne sme biti 
krajši od 30 dni. 

4) Rok prične teči naslednji dan po objavi javnega razpisa 
v Uradnem listu ali na oglasni deski. 

Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika 

21. člen 

1) Naročnik mora v objavi javnega razpisa glede na vrsto 
javnega naročila opredeliti merila za izbiro najugodnejšega 
Ponudnika. 

2) Naročnik opredeli merila na podlagi objektivnih pravil in jih 
v javnem razpisu navede v zaporedju, ki ustreza pomenu 
posameznega merila. 

3) Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so zlasti: 

~ ponudbena cena 
~ kvaliteta blaga ali storitve, 
~ rok izpolnitve javnega naročila, 
~ reference ponudnika 

Razpisna dokumentacija 

22. člen 
1) Naročnik mora z dnem objave javnega razpisa omogočiti 
Ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo. 

2) Razpisna dokumentacija mora glede na vrsto javnega naro- 
Čila smiselno obsegati: 
1- tehnične in ekonomske podatke o predmetu javnega naro- 
čila, 

2. projektno nalogo, izdelano v takem obsegu, da je na njeni 
Podlagi možno izdelati ponudbo, 

3, podatke o lokaciji, zemljišču, o pogojih gradbišča, promet- 
nih, tehnoloških in ekoloških pogojih, 

enotni popis s tehničnimi pogoji in količinami (projektant- 
skimi predizmerami) oziroma tehničnimi pogoji in standardi 
oziroma tehničnimi specifikacijami za blago, 

Pogoje kakovosti in način dokazovanja kakovosti blaga, 
uPorabljenih materialov ali opravljenih storitev, 

®- informativno oceno vrednosti javnega naročila, 

roke dobav oziroma dinamiko izpolnitve javnega naročila, 

®- zahtevo po vrsti ponudbe (po enoti mere, skupna vrednost, K|iuč v roke itd.) 
9- način obračunavanja (po dobavi, po izmerah, v tranšah itd.) 
1°- zahtevane garancijske roke ter pogoje garancij, 

\1"'- načine zavarovanj in vrste finančnih zavarovanj tveganj, ki 
l'n zahteva naročnik za izpolnitev obveznosti (garancija za 
resnost ponudbe, garancija za izpolnitev pogodbe, garancijo 
a izpolnitev obveznosti v garancijskem roku itd ), 

12- način in zagotovitev plačil, 
13- zahtevo glede časovne veljavnosti ponudbe, 

merila za izbiro najugodnejšega ponudnika, navedena v zaporedju, ki ustreza pomenu posameznega merila, 

15. druge podatke o javnem naročilu, potrebne za izdelavo 
ponudbe, 

16. zahtevo glede oblike ponudbe, 

17. vzorec pogodbe, 

18. navedbo potrebnih dokazil, podatkov in informacij zaradi 
ugotovitve sposobnosti ponudnika za izpolnitev javnega na- 
ročila: 

- veljavno registracijo ponudnika za dejavnost, ki je predmet 
javnega naročila, 

- podatke o zasedenosti kapacitet in o razpoložljivih kadrih 
ter o njihovi strokovni usposobljenosti, 

- dokazilo o pridobljenem certifikatu kakovosti, 

- dokazila o finančnem stanju ponudnika, 

- reference ponudnika, 

- podatke o podizvajalcih in o obsegu javnega naročila, ki bi 
ga izpolnili podizvajalci, 
- podatke o odgovornem vodji del, 

19. rok, v katerem bodo ponudniki prejeli sklep o izbiri naju- 
godnejšega ponudnika oziroma sklep o ponovnem javnem 
razpisu. 

20. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe glede oblike, 
vsebine in predložitve ponudbe, ponudbene dokumentacije 
ter zahtevanih dokazil. 

3) Naročnik mora izdelati razpisno dokumentacijo v svoji 
standardizirani obliki in obrazcih. 

23. člen 

Naročnik mora ponudniku na njegovo zahtevo predati raz- 
pisno dokumentacijo. Naročnik lahko pri tem zaračuna mate- 
rialne stroške priprave razpisne dokumentacije in stroške 
pošiljanja. 

24. člen 

Naročnik mora seznam ponudnikov, katerim je posredoval 
razpisno dokumentacijo, čuvati kot poslovno skrivnost. 

25. člen 

1) Če naročnik po predaji razpisne dokumentacije ugotovi, da 
je razpisna dokumentacija nepopolna, mora vsem ponudni- 
kom nemudoma posredovati dodatno dokumentacijo in navo- 
dila, vendar ne pozneje kot 5 dni pred rokom, ki je določen za 
prevzem ponudb. 

2) Z dodatno razpisno dokumentacijo naročnik ne sme spre- 
minjati predmeta in količine javnega naročila. 

26. člen 

1) Rok, v katerem morajo ponudniki prejeti sklep o izbiri 
najugodnejšega ponudnika oziroma sklep o ponovnem jav- 
nem razpisu, ne sme biti daljši od 45 dni za javna naročila, 
katerih vrednost presega 50 mio SIT in za javna naročila 
investicijskega značaja in ne daljši od 15 dni za vsa druga 
javna naročila. 

2) Ta rok prične teči naslednji dan po javnem odpiranju 
ponudb. 
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Ponudbena dokumentacija 

27. člen 

1) Ponudbena dokumentacija, ki jo ponudnik predloži naroč- 
niku, mora glede na predmet javnega naročila, vsebino jav- 
nega razpisa in razpisne dokumentacije vsebovati: 

1. Ime in sedež ponudnika ter matično številko iz registra 
organizacij in obrti Zavoda Republike Slovenije za statistiko 
(ROS ali ERO) in dokazilo o izpolnjevanju obveznosti do 
države. Domači ponudnik, ki se ne more izkazati z matično 
številko in z dokazilom o izpolnjenih obveznosti do države, ne 
more sodelovati na javnem razpisu. 

2. Dokazilo o registraciji za dejavnost, ki je predmet javnega 
naročila; 

3. Zahtevane reference, dokazila o finančnem stanju ponud- 
nika; 

4. Izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe; 

Ponudbeni predračun s prilogami: 
- predračun del (po količini in vrsti del, po postavkah, po 
enoti, na ključ, celotno vrednost itd.), 

- strukturo cene po elementih strukture cene postavk po 
zahtevah v razpisni dokumentaciji. Struktura cene mora biti 
določena za celotno vrednost ali za skupine postavk v predra- 
čunu ali za vsako postavko posebej, 

-izhodiščne cenike elementov strukture cene, veljavne do 
dne sklenitve pogodbe, 

-podatke, na katerih temelji predračun ter druge podatke 
glede določljivosti cene in obračuna, 

- udeležbo podizvajalcev in njihov delež, 

- način določanja in obračunavanja razlik v ceni, 

5. Rok za izpolnitev javnega naročila oziroma dinamiko izpol- 
nitve javnega naročila po postavkah ali po grupah postavk, 

6. Način obračunavanja in dinamiko plačil glede na dinamiko 
izpolnitve javnega naročila, 

7. Garancijske roke in načine zavarovanja izpolnitve obvezno- 
sti oziroma jamstva 

8. Način zagotavljanja in dokazovanja kakovosti, 

9. Ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku, 

10. Datum, do katerega velja ponudba, 

11. Projekte, grafične, slikovne in tekstualne predloge in 
razlage, prospekte, utemeljitve, variantne predloge in rešitve, 
vzorce in druge dokumente, po lastni presoji ponudnika, 

12. Navedbo pooblaščene osebe ponudnika, ki daje tolmače- 
nja v zvezi s ponudbo, 

13. Drugo dokumentacijo in dokazila, ki jih naročnik objavi 
v javnem razpisu, razpisni dokumentaciji in v navodilih za 
izdelavo ponudbe. 

2) Tuji ponudnik predloži kot dokazilo o registraciji in 
o 'inančnem stanju dokumente, ki ustrezajo predpisom nje- 
gove države. 

Predložitev ponudbe naročniku 

28. člen 

1) Ponudnik na podlagi javnega razpisa predloži ponudbo 

z vso ponudbeno dokumentacijo naročniku v skladu z razpis- 
nimi pogoji in navodili za izdelavo in predložitev ponudbe. 

2) O predložitvi in o času predložitve ponudbe mora naročnik 
izdati ponudniku ustrezno potrdilo. 

3) Ponudnik sme na javni razpis predložiti samo eno po- 
nudbo. 

Če je realizacija javnega naročila možna v več variantah, sme 
predložiti poleg ponudbe, ki je skladna z razpisno dokumen- 
tacijo tudi variantne ponudbe. 

4) Če predloži ponudnik ponudbeno dokumentacijo v več 
ovitkih, morajo biti ovitki označeni po zaporedju in njihovo 
število navedeno v spremnem dopisu. Na vsakem ovitku 
s ponudbeno dokumentacijo mora biti naslov naročnika 
z vidno oznako »ne odpiraj, ponudba« in navedba predmeta 
javnega razpisa, na katerega je ponudba predložena. Ovitki 
morajo biti ustrezno zalepljeni, na hrbtni strani pa mora biti 
označen naziv in sedež ponudnika. 

5) Ob prevzemu pooblaščena oseba naročnika ugotovi, ali so 
ovitki pravilno označeni in ugotovitev vpiše v potrdilo o pred- 
ložitvi ponudbe. 

6) Na vsakem predloženem ovitku mora pooblaščena oseba 
naročnika označiti datum in točen čas prevzema ter označiti 
vrstni red prevzema ponudb ter prevzem potrditi s pečatom in 
podpisom. 

29. člen 

1) Za pravočasno predloženo se šteje ponudba, ki je naroč- 
niku predložena v roku, določenem v javnem razpisu. 

2) Če ponudnik pošlje ponudbo po pošti, se šteje za pravo- 
časno predloženo ponudba, ki je naročniku predložena 
\i roku, ki je določen v javnem razpisu. 

30. člen 

1) Po končanem roku za predložitev ponudb kot je naveden 
v javnem razpisu, ponudniki ne morejo spremeniti oddanih 
ponudb, jih dopolniti ali nadomestiti z novimi, naročnik pa jih 
ne sme prevzeti. 

2) Za spremembo, dopolnitev ali nadomestitev ponudbe se ne 
šteje pojasnjevanje ponudbe ali odprava računskih napak. 

31. člen 

Pooblaščena oseba naročnika mora predložene ponudbe 
čuvati kot poslovno skrivnost in jih izročiti komisiji do roka, ki 
je v javnem razpisu določen za javno odpiranje ponudb. 

Javno odpiranje ponudb 

32. člen 

1) Odpiranje ponudb je javno. 

2) Odpiranje ponudb opravi komisija na naslovu in v prostorih 
ter na dan in ob uri, kot je to določeno v javnem razpisu in 
razpisni dokumentaciji, ne glede na to, ali so pooblaščeni 
predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. 

3) Predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja 
izročijo komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na javnem 
razpisu. 

33. člen 

1) Javni razpis uspe, če naročnik prevzame vsaj 3 veljavne 
ponudbe, če javni razpis ne uspe zaradi premajhnega števila 
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veljavnih ponudb, komisija ponudb ne odpira in jih neodprte 
"me ponudnikom. 

i) Če prvi javni razpis ni uspel zaradi premajhnega števila 
veljavnih ponudb, naročnik sprejme sklep o ponovnem jav- 
"em razpisu in ga pošlje vsem ponudnikom. 

3) Javni razpis lahko ponovi pod enakimi ali drugačnimi 
Pogoji. 

♦) če tudi ponovljeni javni razpis ni uspel zaradi premajhnega 
Števila veljavnih ponudb, komisija opravi javno odpiranje. 
Naročnik v tem primeru lahko odda javno naročilo z nepo- 
sredno pogodbo najugodnejšemu ponudniku. Pri izbiri naju- 
godnejšega ponudnika ni vezan le na ponudbe, prispele na 
drugi javni razpis in lahko pridobi tudi ponudbe drugih izva- 
jalcev. 

Za izbiro najugodnejšega ponudnika uporabi merila, nave- 
dena v ponovljenem javnem razpisu. 

34. člen 

') Pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisija ugo- 
tovi: 

1- sestavo in sklepčnost komisije, 

? vse veljavne (pravočasno predložene in pravilno označene) 
Ponudbe z imeni ponudnikov, 

vse neveljavne (nepravočasno predložene in nepravilno 
°*načene) ponudbe, 
4 imena navzočih predstavnikov ponudnikov in drugih pri- 
stnih. 

Vse neveljavne ponudbe komisija izloči iz nadaljnjega 
Postopka in jih neodprte vrne ponudnikom. 

35. člen 
Ko komisija ugotovi, da je javni razpis uspel, odpira ponudbe 
Po zaporedju kot so bile prevzete ter z njihovo vsebino sez- 
oni navzoče. 

36. člen 
1I 0 odpiranju ponudb komisija sproti sestavlja zapisnik, ki 
^°ra vsebovati: 

Naslov, prostor, datum in čas, ko je komisija pričela z jav- 
odpiranjem ponudb, 

Predmet javnega naročila, 

?:.l,T»ena in strokovno izobrazbo predsednika in članov komi- ke, 

'"lena navzočih predstavnikov ponudnikov, 

'fiena drugih navzočih, 

PoJ||jena ponudnikov, ki niso navzoči pri javnem odpiranju 

p0^rstni red odpiranja ponudb ter glavne podatke iz vsake 
niJdbe (cene, roki, reference, posebne ugodnosti), 

Jjj'J9otovitve o popolnosti ponudb z navedbo ponudnikov, ki 
s° Predložili popolne ponudbe z navedbo pomanjkljivosti. 

d!L^e )e ponudnik predložil na javni razpis več kot eno 
Cji^

Uc,b° ali če je predložil le ponudbo za variantno realiza- 
i^Javnega naročila, komisija vse ponudbe tega ponudnika 

°C| iz nadaljnjega postopka. 

3) Če pooblaščeni predstavniki ponudnikov to zahtevajo, se 
vpišejo v zapisnik tudi njihove pripombe na delo komisije, na 
dotedanji postopek oddaje javnega naročila ali na vsebino 
zapisnika. 

4) Predstavniki ponudnikov, ki komisiji niso predložili poobla- 
stila za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb ne morejo 
posredovati pripomb. 

37. člen 

1) Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije ter pred- 
stavniki ponudnikov, ki so predložili pooblastila za sodelova- 
nje na javnem odpiranju ponudb. 

2) Če kdo izmed navedenih v prvem odstavku noče podpisati 
zapisnika, mora komisija to ugotoviti v zapisniku in navesti 
razloge za odklonitev podpisa. 

38. člen 

Kopijo zapisnika o javnem odpiranju ponudb mora naročnik 
izročiti pooblaščenim predstavnikom ponudnikov, na zahtevo 
pa tudi ostalim prisotnim na javnem odpiranju takoj po konča- 
nem javnem odpiranju ponudb oziroma ga poslati vsem 
ponudnikom v roku osem (8) dni od dneva javnega odpiranja 
ponudb. 

Pregled in ocenjevanje ponudb 

39. člen 

1) Po končanem javnem odpiranju ponudb komisija oceni 
prispele ponudbe in ugotovi ali ponudbe izpolnjujejo razpisne 
pogoje. 

2) Komisija v postopku ocenjevanja ponudb obravnava more- 
bitne pripombe ponudnikov, vpisane v zapisniku o javnem 
odpiranju ponudb, preveri pravilnost podatkov v ponudbah, 
izvrši računsko kontrolo podatkov v ponudbi glede količine in 
cene in popravi morebitne računske napake, primerja posa- 
mezne podatke v ponudbah z razpisnimi pogoji in ugotovi 
odstopanja. 

3) Komisija mora pred oblikovanjem predloga sklepa o oddaji 
javnega naročila ugotoviti, ali je najugodnejši ponudnik spo- 
soben izpolniti javno naročilo v skladu z razpisnimi pogoji. 

4) Komisija mora pri pregledu in ocenjevanju ponudb upošte- 
vati merila za izbiro najugodnejšega ponudnika kot so bila 
objavljena v javnem razpisu in v razpisni dokumentaciji. 

5) O pregledu in oceni prispelih ponudb sestavi komisija 
poročilo z ugotovitvami in oblikuje predlog sklepa o oddaji 
javnega naročila in ju posreduje naročniku v skladu z odločbo 
o imenovanju strokovne komisije. 

40. člen 

1) Če komisiji naročnika po pregledu in ocenjevanju ponudb 
ne ostanejo vsaj tri popolne ponudbe, ne predlaga sklepa 
o izbiri najugodnejšega ponudnika. 

2) Naročnik sprejme sklep o ponovnem javnem razpisu 
z obrazložitvijo in ga pošlje vsem ponudnikom. 

Naročnik lahko ponovljeni javni razpis objavi pod enakimi ali 
drugačnimi pogoji 

Izbira najugodnejšega ponudnika 

41. člen 

1) Naročnik na podlagi poročila in predloga komisije iz 39. 
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člena sprejme sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika. 
V obrazložitvi sklepa mora navesti ugotovitve in razloge za 
svojo odločitev. 

2) Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika mora naročnik 
postati vsem ponudnikom in nadzornemu organu v roku, 
določenem v 26. členu. 

3. JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO PONUDNIKA 
S PREDHODNIM UGOTAVLJANJEM SPOSOBNOSTI 

42. člen 

1) Javni razpis za izbiro ponudnika s predhodnim ugotavlja- 
njem sposobnosti (v nadaljevanju: javni razpis za predhodno 
ugotavljanje sposobnosti) izvede naročnik v primerih, ko so 
predmet javnega naročila posebno zahtevna in obsežna dela 
in je za njihovo realizacijo potrebna izredna kvaliteta oziroma 
usposobljenost izvajalcev in opreme. 

2) Kadar so predmet javnega naročila stalni nakupi blaga in 
izvedba storitev, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne 
more vnaprej definirati, opravi naročnik javni razpis za pred- 
hodno ugotavljanje sposobnosti in prizna usposobljenost 
izvajalcem največ za obdobje veljavnosti proračunov in 
finančnih načrtov oziroma največ za 12 mesecev. 

3) Določbe tega zakona o postopku javnega razpisa za izbiro 
ponudnika brez omejitev se smiselno uporabljajo tudi 
v postopku za oddajo javnega naročila z javnim razpisom 
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, v kolikor s tem 
zakonom ni urejeno drugače. 

43. člen 

Za predhodno ugotavljanje sposobnosti veljajo roki iz 20.' 
člena tega zakona. 

44. člen 

Javni razpis za predhodno ugotavljanje sposobnosti mora 
poleg elementov, navedenih v 19. členu tega zakona, vsebo- 
vati: 

- merila za ugotavljanje in priznanje sposobnosti in navedbo 
dokazil, ki jih mora predložiti ponudnik glede izpolnjevanja 
pogojev, 

- naslov in rok, v katerem morajo biti predložene prijave, 

- rok, v katerem bodo prijavljeni ponudniki s pisnim sklepom 
obveščeni o priznanju sposobnosti. 

45. člen 

Ponudniki predložijo naročniku pisne prijave na način in 
v roku kot je določeno v javnem razpisu za predhodno ugotav- 
ljanje sposobnosti. 

46. člen 

Rok, v katerem mora naročnik s pisnim sklepom obvestiti 
prijavljene ponudnike o priznanju sposobnosti ne sme biti 
daljši od 45 dni po izteku roka za prijavo na javni razpis za 
predhodno ugotavljanje sposobnosti. 

47. člen 

Pisni sklep o priznanju sposobnosti oziroma sklep o zavrnitvi 
priznanja sposobnosti z obrazložitvijo, mora naročnik poslati 
vsakemu prijavljenemu ponudniku, vse ponudnike pa obve- 
stiti, katerim prijavljenim ponudnikom je sposobnost priznal. 

48. člen 

1) Naročnik v postopku oddaje javnega naročila s pisnim 
vabilom povabi vse ponudnike s priznano sposobnostjo, da 
v roku, določenem v vabilu, v skladu z 20. členom tega 
zakona, predložijo ponudbo. 

2) Naročnik lahko poleg ponudnikov s priznano sposob- 
nostjo, po lastni presoji povabi k predložitvi ponudbe tudi 
izvajalce, za katere meni, da so sposobni izpolniti javno naro- 
čilo. 

Za te izvajalce mora v postopku oddaje javnega naročila 
preveriti sposobnost v enakem obsegu in po enakih merilih 
kot jo je ugotavljal za prijavljene ponudnike v postopku pred- 
hodnega ugotavljanja sposobnosti. 

• 
4. JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO ALI ODDAJO V NAJEM, 
FINANCIRANJE RAZVOJNIH PROGRAMOV, 
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV PROJEKTOV 

49. člen 

1) Določbe tega zakona o postopku javnega razpisa za izbiro 
ponudnika brez omejitev se uporabljajo v postopku javnega 
razpisa za prodajo ali oddajo v najem, financiranje razvojnih 
programov ali za zbiranje predlogov projektov, v kolikor jih je 
mogoče smiselno uporabiti. 

2) Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka, mora naročnik 
pri javnih naročilih iz prvega odstavka tega člena spoštovati 
določbe tega zakona, ki zagotavljajo javnost razpisa in enako- 
pravno nastopanje ponudnikov. 

3) Naročik v javnem razpisu določi razpisne pogoje, roke in 
objavi druge podatke, potrebne za izdelavo in predložitev 
ponudbe v skladu z določilom iz prejšnega odstavka tega 
člena in glede na vrsto javnega naročila. 

4) Naročnik lahko odda javno naročilo neglede na število 
predloženih ponudb, če vsaj en ponudnik izpolnjuje razpisna 
pogoje v celoti. 

5. SKLENITEV POGODBE 

50. člen 

1) Naročnik mora hkrati s poslanim sklepom o izbiri najugod- 
nejšega ponudnika, pozvati izbranega najugodnejšega 
ponudnika k podpisu pogodbe. 

2) Pogodba mora glede na vrsto pravnega posla vsebovati vse 
bistvene sestavine, ki jih predpisuje Zakon o obligacijskih 
razmerjih. 

3) Pogodba mora biti sklenjena najpozneje v 30 dneh od 
vročitve sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika, v kolikor 
sklenitev pogodbe ni odložena zaradi vložene pritožbe. 

4) Če se ponudnik v roku 8 dni ne odzove na poziv, se šteje, da 
je odstopil od ponudbe. Naročnik mora v tem primeru vnovči" 
dokument za finančno zavarovanje resnosti ponudbe ne 
glede na razloge za odstop od ponudbe. 

51. člen 

Za javno naročilo, ki je bilo oddano s pogodbo pod druga^' 
nimi pogoji kot so predvideni v javnem razpisu oziroma v raZ' 
pisni dokumentaciji, se šteje, da ni bilo oddano na javne*11 

razpisu po tem zakonu. 

52. člen 

Javno naročilo, ki ga financira več tinancerjev, mora bi" 
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oddano z eno pogodbo med financerji in izvajalcem, v kateri 
vsi financerji nastopajo v vlogi naročnika. Pogodba mora 
določiti deleže in dinamiko financiranja vsakega financerja. 

53. člen 

V primerih, ko v skladu z določili tega zakona, naročnik odda 
javno naročilo z neposredno pogodbo, mora pogodba vsebo- 
vati enake elemente kot so s tem zakonom predvideni za 
Pogodbo o oddaji javnega naročila z javnim razpisom. 

54. člen 

Ponudniki, ki so kandidirali na javnem razpisu, pa niso bili 
izbrani, ne smejo pozneje sodelovati pri realizaciji del kot 
Podizvajalci z izbranim ponudnikom. 

®- PRITOŽBA ZOPER SKLEP 

55. člen 
1) Ponudnik, ki meni, da so bile v postopku oddaje javnega 
naročila kršene določbe tega zakona, lahko vloži pritožbo 
*°per sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika. 

Obrazloženo pritožbo mora ponudnik vložiti osebno ali s pri- 
poročeno pošto naročniku, ki je sklep izdal, najpozneje 
v osmih (8) dneh od vročitve sklepa. 

2) En izvod pritožbe mora ponudnik v enakem roku poslati ,lJdi nadzornemu organu. 

56. člen 

Naročnik mora o pravočasni pritožbi odločiti najkasneje v 15 
dneh od dneva vložitve pritožbe. 

Naročnik lahko sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika 
Potrdi ali spremeni, lahko pa postopek oddaje javnega naro- 
Čila v celoti razveljavi. 

57. člen 
1) te naročnik potrdi sklep o izbiri najugodnejšega ponud- 
ba, izroči pritožbo v reševanje organu druge stopnje. Poleg 
Phtožbe mu izroči kopijo dokumentacije o javnem razpisu, 
8 svojim mnenjem in ugotovitvami v zvezi s pritožbo, najpoz- 
J®je v 3 dneh od dne, ko je potrdil sklep o izbiri najugodnej- 
ša ponudnika. 

jj! En izvod dokumentacije o javnem naročilu s svojim mne- 
"lern in ugotovitvami v zvezi s pritožbo v enakem roku vroči 
udi nadzornemu organu. 

58. člen 
0 Pritožbi na drugi stopnji odloča: 

Prau'Slo'na v'ac'na komisija, ko so naročniki državni organi in vne osebe, katerih ustanovitelj je država, 

lo^istojna komisjja lokalne skupnosti, ko so naročniki 
loks>ine skupnosti in pravne osebe, katerih ustanovitelj je aina skupnost. 

59. člen 

vte- na drugi stopnji mora odločiti o pritožbi najpozneje dneh od vložitve pritožbe. 

2) Če v komisiji, pristojni za odločanje o pritožbi na drugi 
stopnji, ni strokovnjakov, ki bi lahko odločali o vsebinskih 
vprašanjih pritožbe, lahko po lastni oceni povabi k delu komi- 
sije zunanje strokovnjake, ki ne smejo biti v sorodstvenem ali 
poslovnem odnosu s ponudnikom ali naročnikom. 

3) Organ na drugi stopnji lahko pred odločitvijo o pritožbi 
pridobi dodatna pojasnila ponudnika, naročnika ali nadzor- 
nega organa. 

4) O vloženi pritožbi odloči organ druge stopnje z obrazlože- 
nim sklepom. 

5) Sklep vroči ponudniku, naročniku in nadzornemu organu. 

6) Zoper sklep organa druge stopnje ni dovoljena pritožba. 

60. člen 

1) Pritožba zadrži izvršitev sklepa o izbiri najugodnejšega 
ponudnika. V primerih, ko bi zadržanje izvršitve sklepa pov- 
zrpčilo večjo škodo, lahko organ druge stopnje na utemeljen 
predlog pristojnega ministrstva ali nadzornega organa odloči 
drugače. 

2) Organ druge stopnje mora odločitev, da pritožba ne zadrži 
izvršitve sklepa, takoj poslati naročniku, ponudniku in nad- 
zornemu organu. 

61. člen 

Ponudnik, ki se ne strinja s sklepom organa druge stopnje, 
lahko svoje pravice uveljavlja s tožbo pri sodišču s splošno 
pristojnostjo. 

7. STROŠKI POSTOPKA 

62. člen 

1) Vsi udeleženci v postopku morajo skrbeti, da s svojim 
ravnanjem ne povzročajo nepotrebnih stroškov drugim udele- 
žencem. 

2) Vsak udeleženec trpi svoje stroške, razen če ta zakon ne 
določa drugače. 

63. člen 

1) Naročnik mofa ponudniku na njegovo zahtevo povrniti 
stroške priprave ponudbe, če ni oddal javnega naročila 
v izvedbo, čeprav je sprejel sklep o izbiri najugodnejšega 
ponudnika oziroma bi ga v skladu z določili tega zakona lahko 
sprejel. 

2) Naročnik mora ponudniku na hjegovo zahtevo povrniti tudi 
stroške v zvezi s pritožbo, ki jih je povzročil po svoji krivdi. 

8. NADZOR 

64. člen 

Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja: 

- pri organih državne uprave Ministrstvo za finance, 

- pri naročnikih na ravni lokalne skupnosti nadzorni organ 
lokalne skupnosti, pristojen za finance, 

- pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavodu 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in ostalih 
uporabnikih javnih financ njihov nadzorni odbor ali njemu po 
funkciji identičen organ. 
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65. člen 

1) Če nadzorni organ pri opravljanju nadzora ugotovi, da so 
bile kršene določbe tega zakona, lahko postopek oddaje 
javnega naročila v celoti ali delno razveljavi. 

2) O opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka Ministrstvo za 
finance obvešča vlado, pristojni nadzorni organ lokalne skup- 
nosti svet lokalne skupnosti, nadzorni odbor pa ali njemu po 
funkciji identični organ pa organ, ki je določen v ustanovitve- 
nih aktih. 

Nadzorni organ mora o opravljanju nadzora poročati na zah- 
tevo vlade, sveta lokalne skupnosti in nadzornih odborov ali 
njim po funkciji identičnih organov, najmanj pa enkrat letno 
ob sprejemanju zaključnih računov. 

9. KAZENSKE DOLOČBE 

66. člen 

1) Z denarno kaznijo najmanj 1 mio SIT se kaznuje za prekršek 
odgovorna oseba naročnika, če odda javno naročilo brez 
javnega razpisa, (razen za javna naročila iz 4. člena tega 
zakona) ali brez sklenjene pogodbe (3. člen). 

2) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba naročnika: 

- če niso izpolnjeni pogoji za začetek postopka javnega 
razpisa (7. člen), 

- če predmet javnega naročila, razpisne pogoje ali tehnične 
specifikacije prilagodi konkretnemu ponudniku (8. člen), 

- če odda javno naročilo ponudniku, ki je sodeloval pri 
izdelavi razpisne dokumentacije (9. členj, 

- če naročnik ne vodi evidence in ne hrani dokumentacije 
o javnih naročilih (13. in 14. člen), 

- če komisija za oddajo javnega naročila ni pravilno sestav- 
ljena ali imenovana (15. in 16. člen), 

- če naročnik ne spoštuje najkrajšega roka za predložitev 
ponudb (20. člen), 

- če naročnik neustrezno uporabi merila za izbor najugod- 
nejšega ponudnika (21. in 41. člen), 

- če naročnik ne spoštuje tajnosti informacij o ponudnikih 
(24. in 31. člen), 

- če naročnik po roku za predložitev ponudb omogoči 
ponudniku dopolnitev, spremembo ali nadomestitev predlo- 
žene ponudbe (30. člen), 

- če naročnik pred javnim odpiranjem ne izloči vseh neveljav- 
nih ponudb (33. člen) 

10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

67. člen 

1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Odredba 
o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih 
naročil (Ur.l. RS št. 28/93 in 19/94). 

2) Za oddajo javnih naročil, za katere so bili javni razpisi 
objavljeni pred uveljavitvijo tega zakona, se uporabljajo 
določbe Odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za 
oddajo javnih naročil (Ur.l. RS št. 28/93 in 19/94). 

3) Naročniki morajo enotno metodologijo za izdelavo investi- 
cijskih programov iz 7. člena tega zakona uporabljati najpoz- 
neje v 6 mesecih po sprejetju enotne metodologije. 

68. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je ob prvi obravnavi pred- 
loga zakona o javnih naročilih na 20. seji seji dne 31.5.1994, 
predlog zakona sprejel, hkrati pa tudi stališča in sklepe, ki naj 
jih predlagatelj upošteva pri pripravi zakonskega predloga za 
drugo obravnavo. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona za drugo obrav- 
navo upošteval razpravo ter sprejeta stališča in sklepe držav- 
nega zbora, vključno z mnenjem Sekretariata za zakonodajo 
in pravne zadeve državnega zbora in Odbora za notranjo 
politiko in pravosodje državnega zbora. 

Zaradi upoštevanja navedenega, je besedilo predloga zakona 
za drugo obravnavo spremenjeno oziroma dopolnjeno v na- 
slednjem: 

I. V skladu s stališči In sklepi državnega zbora ter z razpravo 
na seji državnega zbora je 

1. 1. člen preoblikovan v tem smislu, da je dan poudarek na 
obveznih ravnanjih naročnikov v postopkih oddaje javnih 
naročil; 

2. v 2. členu, 2. alinea je dodana določba, da morajo subjekti 
ravnati v skladu s tem zakonom tudi pri prodaji nepremičnin 
ter drugih dobrin oziroma pri oddaji v najem; 

Zaradi navedenega je dodano novo 4. poglavje: Javni razpis 
za prodajo ali oddajo v najem, financiranje razvojnih progra- 

mov, za zbiranje predlogov projektov. Za to vrsto javnih naro- 
čil ni mogoče uporabiti enakih določb kot za oddajo javnega 
naročila brez omejitev, zato je postopek oddaje javnega naro- 
čila urejen posebej. (49. člen). 

3. 3. člen je preoblikovan tako, da iz njega nedvoumno izhaja, 
da sme naročnik oddati javno naročilo z javnim razpisom in 
z najugodnejšim ponudnikom skleniti pisno pogodbo: 

4. v novem 4. členu je izločena določba, ki je predvidevala 
možnost nakupa stanovanj, stanovanjskih in drugih objektov 
brez javnega razpisa; tretja točka novega 4. člena ni izločena, 
zato pa je v novem 5. členu podrobneje razdelana. 

5. 6. točka stališč zahteva proučitev možnosti uskladitvi 
pogojev za neposredno oddajo javnega naročila. V novem 5- 
členu so zato opredeljeni pogoji, ki jih mora naročnik izpolnili 
za oddajo javnega naročila z neposredno pogodbo. Način 
preverjanja cene in kvalitete določi naročnik glede na pred- 
met javnega naročila.lzpoinjevanje pogojev in preverjanja 
mora naročnik izkazati v dokumentaciji. 

6. 7. točka stališč in sklepov ni vključena v predlog zakona za 
drugo branje, saj oddajanje koncesij v celoti ureja Zakon 
o gospodarskih javnih službah in bi po našem mnenju pose- 
gali v področje, ki ga že ureja drug zakon; 

7. Novi 21. člen opredeljuje merila za izbiro najugodnejšega 
ponudnika, med merila pa je v skladu s stališči in sklep' 
vključen tudi certifikat kakovosti; 
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Pri pripravi predloga zakona so bile upoštevane 
konkretne pripombe In opozorila Sekretariata za 
zakonodajo In pravne zadeve In sicer: 

1. Upoštevano je mnenje in opravljena redakcijska izboljšava 
celotnega zakonskega besedila in enotno uporabljena termi- 
nologija za: »Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika«, 
•Predložitev ponudbe«, -Naslov in prostor javnega odpiranja 
Ponudb". 

2- Pojem »javnega naročila« je v 2. členu oblikovan glede na 
predmet naročila kot tudi na vrsto pravnega posla. Oprede- 
ljeni so tudi pojmi »veljavna ponudba«, »popolna ponudba«, 
*prevzemnik«, »ponudnik«in so v celotnem zakonskem bese- 
dilu enotno uporabljeni. 

3. Celotno besedilo 3. člena je redakcijsko izboljšano. Izpuš- 
čena je določba o smiselni uporabi določb zakona o sploš- 
nem upravnem postopku, ker zakonsko besedilo za drugo 
branje postopek oddaje javnega naročila ureja v celoti; 

< V 2. točki 4. člena predloga zakona je besedilo spreme- 
njeno tako, da je dovoljeno oddati javno naročilo s pogodbo 
brez javnega razpisa, če je predmet javnega naročila nakup 
oborožitve, vojaške opreme in specialne operativne tehnike, 
H jo kot tako s posebnim predpisom opredeli vlada. 
5 Mnenje, da je potrebno izpeljati konkretne rešitve glede 
Pogajanj, ko gre za oddajo javnega naročila brez javnega 
razpisa je v 5. členu delno upoštevano. Glede na to, da so 
razlogi za oddajo javnega naročila brez javnega razpisa zelo 
različni, je naročniku glede na vrsto javnega naročila in razlog 
C Posameznem primeru naloženo, da opravi potrebna prever- 
janja na trgu glede cene in kvalitete. 

Glede na interventnost posebnih postopkov preverjanj ta 
*akon ne predvideva. Izpuščena je določba, da se postopek za 
oddajo javnega naročila smiselno uporablja tudi za oddajo 
lavnih naročil podizvajalcem in ustrezno korigirani tudi drugi 
tleni. 

® V novem 15. členu je predvidena sestava strokovne komi- 
sije in tako izključena možnost združitve funkcije člana komi- 
ke in predstavnika kontrolnega organa. Prav tako predlog 
*akona ne predvideva več kontrolnega organa. 

Predlog zakona v novem 25. členu predvideva možnost, da 
naročnik dopolni razpisno dokumentacijo, s katero pa se ne Srne spremeniti predmet in obseg javnega naročila, vendar 
'nora o tem vsaj 5 dni pred iztekom roka za prevzem ponudb 
Posredovati dodatno dokumentacijo in navodilo vsem ponud- n'kom, ki so prejeli razpisno dokumentacijo. 

® V novem 27. členu je nedvoumno določeno, da je sestavni 
el ponudbene dokumentacije veljavna registracija ponud- n'ka za dejavnost, ki je predmet javnega naročila. 

®- Predvidena rešitev, da se za javno naročilo, ki je bilo 
oddano s pogodbo pod drugačnimi pogoji kot so bili objav- 
ili v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji dela, ne šteje, 

je bilo oddano na javnem razpisu po tem zakonu, je 
°dana 5. poglavju zakona - Sklenitev pogodbe. 

V novem 40. in 41. členu je upoštevano mnenje tako, da 
shdl°9 zakona določa, v katerih primerih naročnik sprejema klop o jZbiri najugodnejšega ponudnika oziroma v katerih 
pr,rnerih sklep o ponovnem javnem razpisu. 

'^ Poglavju 3. Javni razpis za izbiro ponudnika s predhod- 
w ugotavljanjem sposobnosti je enotno uporabljen izraz 

Prijava«. 

12. V novem poglavju 5. Sklenitev pogodbe je v celoti urejen 
postopek sklepanja pogodbe in pri sestavinah pogodbe dan 
poudarek tudi na vrsti pravnega posla {50. člen, 2. odstavek). 

13. Na novo je urejeno poglavje 6. Pritožba zoper sklep, ki 
nedvoumno določa pristojnost naročnika, da lahko spremeni 

sklep o izbiri onudnika ali pa razveljavi postopek javnega 
razpisa. V predlogu je glede na mnenje na novo urejen posto- 
epk pritožbe na drugi stopnji v členih od 56. do 60. 

14. Na novo je glede na priporočila urejeno tudi poglavje 8. 
Nadzor v členih 64 in 65, ki določa organe nadzora in njegove 
pristojnosti. 

III. Poleg že navedenih upoitevanlh predlogov, je predlog 
zakona za drugo branje glede na vsebino razprave na seji 
državnega zbora, ki opozarja na pomembnost tega zakona 
pri preprečevanju nepravilne uporabe javnih sredstev, je 
predlagatelj zakonsko besedilo za drugo branje po 
uskladitvah na Vladi Republike Slovenije, dopolnil oziroma 
spremenil v naslednjem: 

1. Opravljena je redakcijska izboljšava celotnega zakonskega 
besedila tako, da so posamezna vprašanja v največji možni 
meri vsebinsko zaokrožena v posameznih poglavjih in od- 
delkih. 

2. V 7. členu, ki določa pogoje za pričetek javnega razpisa je 
predlagana rešitev, po kateri bo vsakoletni državni proračun 
oziroma finančni načrt določil pogoje za pričetek javnega < 
razpisa (1. točka 1. odstavka). Na novo je dodan pogoj, da 
mora biti za blago, ki je na zalogi pri blagovnih rezervah, 
pridobljeno soglasje Republiške direkcije za blagovne rezerve 
(3. točka 1. odstavka). 

3. Dodana je določba v 14. členu, da je evidenca in dokumen- 
tacija o oddanih javnih naročilih javna, z navedenimi izjem- 
nimi primeri. Poleg tega sta dodani določbi 24. in 31. člena, ki 
določata, da mora naročnik kot poslovno skrivnost čuvati 
seznam ponudnikov, katerim je predal razpisno dokumenta- 
cijo oziroma seznam ponudnikov, ki so predložili ponudbe. 

4. V 3. odstavku, 20. člena, je spremenjen znesek vrednosti 
investicije iz 30 mio SIT na 51 mio SIT, ki se nanaša na rok za 
predložitev ponudb. Znesek je spremenjen zaradi zahteve 
Ministrstva za promet in zveze. 

5. Dodana je določba v 21. členu, da morajo biti merila za 
izbiro najugodnejšega ponudnika v javnem razpisu navedena 
v zaporedju, ki ustreza pomenu posameznega merila. 

6. V prehodnih in končnih določbah je v novem 65. členu 
urejen postopek za tista javna naročila, za katere je bil javni 
razpis objavljen pred uveljavitvijo tega zakona. Ti postopki 
tečejo in se zaključijo po veljavni odredbi. 

7. Usklajena je določba 66. člena - Kazenske določbe, ki 
predvideva kaznovanje odgovorne osebe naročnika v višini 
1 mio SIT, v kolikor odda javno naročilo brez javnega razpisa 
ali brez sklenjene pogodbe. 

8. V prehodnih in končnih določbah je na zahteva Ministrstva 
za promet in zveze dodan 3. odstavek 67. člena, ki določa, da 
so naročniki dolžni enotno metodologijo za izdelavo investi- 
cijskih programov iz 7. člena tega zakona uporabljati najpoz- 
neje v 6 mesecih po sprejetju enotne metodologije. 
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

O POGOJIH, POD KATERIMI SE KMETOM ZMANJŠANI IN ODPISANI 
PRISPEVKI ŠTEJEJO ZA PLAČANE - EPA 523 - DRUGA OBRAVNAVA 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih, pod katerimi se 
kmetom zmanjšani in odpisani prispevki štejejo za plačane - EPA - DRUGA 
OBRAVNAVA     

Poslanca 
Tone Peršak in Danica Simšič 
Poslanska skupina 
DS Slovenije 

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, 
št. 18/92) ter prvega odstavka 174. in 188. člena poslovnika 
Državnega zbora RS (Uradni list RS, št. 40/93) poslanca 
poslanske skupine DS Slovenije vlagava za drugo obrav- 
navo 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O POGOJIH, POD KATERIMI SE KMETOM 
ZMANJŠANI ALI ODPISANI PRISPEVKI ŠTEJEJO ZA PLA- 
ČANE, 

ki ga pošiljava na podlagi tretjega odstavka 174. člena 
poslovnika. 

Zaradi računalniško-manipulativne napake umikamo 
prejšnji predlog in dostavljamo novega. 

Hkrati Vam v skladu s 176. členom poslovnika sporočava, 
da bova pri delu delovnih teles in državnega zbora Repu- 
blike Slovenije v imenu poslanske skupine sodelovala: 

Tone PERŠAK, l.r. 
Danica SIMŠIČ, l.r. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1.člen 

V zakonu o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali 
odpisani prispevki štejejo za plačane (Uradni list RS, št. 48/ 
92), se v 1. členu doda nov tretji odstavek, tako da se besedilo 
1. člena glasi: 

»Ta zakon določa merila in pogoje, pod katerimi se kmetom in 
članom njihovih gospodarstev, ki so zavarovani na podlagi 
predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v 
nadaljnjem besedilu: zavarovanci), lahko zmanjšajo ali odpi- 
šejo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zmanj- 
šani ali odpisani po tem zakonu, se štejejo za plačane. 

Zmanjšane ali odpisane prispevke Zavodu za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje nadomesti Republika Slovenija iz 
državnega proračuna.« 

2. člen 

Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se črta besedilo: 
»v mesecu, v katerem je prišlo do elementarne nesreče.« 

3. člen 

V prvem odstavku 7. člena se besedilo »ki ga Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadalnjem besedilu: 

Zavod) določi«, nadomesti z besedami »ki velja pri pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju.« 

4. člen 

V prvem odstavku 9. člena se besedilo spremeni tako, da se 
glasi: »V primeru elementarnih nesreč zavarovanec vloži zah- 
tevo za odpis ali zmanjšanje prispevkov po tem zakonu pri 
pristojni izpostavi Republiške uprave za javne prihodke.« 

Besedilo drugega odstavka 9. člena se črta. 

5. člen 
« 

10. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»O zmanjšanju oziroma odpisu prispevkov po tem zakonu 
odloča izpostava Republiške uprave za javne prihodke na 
podlagi podatkov o ocenjeni škodi.« 

11. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

6. člen 

Po uveljavitvi in izvedbi določb tega zakona in po zaključnem 
računu mora Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
proučiti možnosti in po potrebi sprožiti postopek za znižanje 
prispevne stopnje za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

7. člen 

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

Državni zbor Republike Slovenije je na 20. seji zbora, dne 31. 
5 1994 v prvi obravnavi obravnaval predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o pogojih, pod katerimi se 
kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane in 
sprejel predlog zakona kot ustrezen, hkrati pa je sprejel 
sklepe in stališča, ki naj se upoštevajo pri pripravi besedila 
Predloga za drugo obravnavo. 

V skladu z navedenim je besedilo predlaganega zakona za 
drugo obravnavo spremenjeno oziroma dopolnjeno tudi 
1 mnenjem Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve in 
"skladu s tem tudi s predlogi Vlade RS (Ministrstva za finance 
ir> s stališči Odbora za finance in kreditno monetarno poli- 
tiko). 

V skladu s povedanim so bili upoštevani naslednji sklepi in 
Volišča: 

" '• člen: Upoštevajoč mnenje Sekretariata za zakonodajo in 
Pravne zadeve se drugi odstavek 1. člena ne črta, doda pa se 
"oic odstavek (tretji), po katerem zmanjšane ali odpisane 
Prispevke poravna Zavodu za pokojninsko in invalidsko zava- 
janje Republika Slovenija iz proračuna. 

- 2. člen: v spremembi je upoštevano mnenje Vlade RS in 
'< skladu s tem tudi Ministrstva za finance. Ker je opredelitev 
Ostanka naravne nesreče v določeniprimerih otežkočena, s® navedeno besedilo 5. člena črta. 

" 3. člen: (člen je preštevilčen, prej 2. člen) 

- 4. člen: (člen je preštevilčen, prej 3. člen) 
V spremembi je upoštevano mnenje Sekretariata za zakono- 
dajo in pravne zadeve ter mnenje Ministrstva za finance. 
Zaradi prejšnje neusklajenosti besedila prvega in drugega 
odstavka 9. člena je v prvem odstavku določeno, da se zah- 
tevki za odpis ali zmanjšanje v vsakem primeru vlagajo pri 
pristojni izpostavi Republiške uprave za javne prihodke, ne 
glede na to, ali gre za prizadetost ožjega območja ali za 
območje več občin. Drugi odstavek 9. člena postane tako 
nepotreben in se črta. 

- 5. člen: (člen je preštevilčen, prej 4. člen) 
V spremembi je upoštevano mnenje Sekretariata za zakono- 
dajo in pravne zadeve ter mnenje Vlade RS in v skladu s tem 
tudi Ministrstva za finance, po katerem se 10. člen ne črta, 
temveč se spremeni tako, da na novo določi pristojnost za 
odpis oziroma zmanjšanje prispevkov, saj je po navedenem 
mnenju racionalnejše, da o tem davčni organ odloča na 
podlagi podatkov, ki jih ugotovi cenilna komisija. 

- 6. člen: Upoštevana je tretja točka Stališč in sklepov DZ (z 
dne 31. 5. 1994). Zaradi deleža sredstev, za katerega bo 
pokojninski sklad razbremenjen na podlagi določb tega 
zakona, je predvidena obveznost Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, da po uveljavitvi in izvedbi določb 
tega zakona predlaga znižanje prispevne stopnje za pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje. 

- 7. člen: (člen je preštevilčen, prej 5. člen) 
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Predlog zakona o POPRAVI KRIVIC - EPA 532 - DRUGA OBRAVNAVA 

DR. FRANC ZAGOZEN 
JANEZ PODOBNIK 
ALOJZ METELKO 
Poslanska skupina 
Slovenske ljudske stranke 

Na podlagi 174. člena Poslovnika Državnega zbora RS 
(Uradni list RS, št. 40/93) vlagamo 

PREDLOG ZAKONA O POPRAVI KRIVIC 

ki smo ga v skladu s 187. členom Poslovnika Državnega 

zbora RS pripravili na podlagi stališč in sklepov Državnega 
zbora Republike Slovenije in Odbora Državnega zbora RS 
za notranjo politiko in pravosodje in vam ga ponovno 
pošiljamo v drugo obravnavo. 

V skladu s 176. členom Poslovnika Državnega zbora RS 
bodo pri delu v delovnih telesih in v Državnem zboru 
sodelovali predlagatelji: 

Dr. Franc Zagožen, l.r. 
Janez Podobnik, l.r. 

Alojz Metelko, l.r. 

Predlog 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 na- 
zorov. Sprejem zakona o popravi krivic je nujna 
posledica te spremembe. Obenem je to tudi ena 
od oblik dejanske narodne sprave. 

1. člen 

Ta zakon določa popravo krivic bivšim političnim zaporni- 
kom, bivšim političnim preganjancem in pomorjenim žrtvam 
vojne ter ureja pravice: 

- bivših političnih zapornikov do povrnitve materialne in 
nematerialne škode, do dodatnega vštevanja časa pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, do brezplačnega zdrav- 
stvenega zavarovanja in do moralne in pravne rehabilitacije: 
- bivših političnih preganjancev do povrnitve materialne in 
nematerialne škodo, do dodatnega vštevanja časa pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja in do brezplačnega zdrav- 
stvenega 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 teh 
pravic in se določajo organi, ki odločajo o teh pravicah. 

Poleg tega se s tem zakonom glede bivših političnih zaporni- 
kov ugotovi, da so moralno in pravno rehabilitirani. 

2. člen 

Upravičenci po tem zakonu so osebe, ki so imele v obdobju 
od 9/5-1945 do 8/4-1990 v času postopkov zoper njih, stalno 
prebivališče na ozemlju sedanje Republike Slovenije, ali so 
bile v tem obdobju državljani Republike Slovenije, ali so sicer 
slovenske narodnosti. 

Za pomorjene žrtve vojne velja čas, naveden v 10. členu tega 
zakona. 

3. člen 

Bivši politični zaporniki po tem zakonu so vse osebe, ki so bile 
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 odv- 
zema prostosti ali jim je bila prostost odvzeta v teku teh 
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 poslana 
na opravljanje družbeno koristnega dela zaradi prevzgajanja 
in tudi oseba, zoper katero so bili uporabljeni ukrepi iz prejš- 
njega in tega odstavka »brez upravno kazenske odločbe, na 
podlagi odločitve upravnega organa. 

4. člen 

Če so podani pogoji iz prvega odstavka prejšnjega člena, se 
šteje, da gre za bivšega političnega zapornika, če je odvzem 
prostosti temeljil na uporabi določb takrat veljane kazenske 
zakonodaje, iz katerih je iz besedila razvidno, da gre za 
politična kazniva dejanja, ali če je bil kazenski materialni 
zakon iz razlogov iz prvega odstavka prejšnjega člena v njiho- 
vem primeru zlorabljen. 

5. člen 

Oseba, ki se ji na podlagi tega zakona prizna status bivšega 
političnega zapornika, ima pravico do odškodnine za čas 
dejanskega odvzema prostosti. Odškodnina se ji prizna v pav- 
šalnem znesku po 1000 DEM v tolarski protivrednosti p° 
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila za vsak 
mesec odvzema prostosti. 

Če je bila oseba kaznovana z odvzemom prostosti, se ji od 
gornje vrednosti izplača 500 DEM v tolarski protivrednosti 
v gotovini, če pa je prestajala kazen odvzema prostosti s pri- 
silnim delom ali je bila obsojena na strogi zapor, je ta zneseK 
600 DEM gotovine v tolarski protivrednosti. 

Preostali znesek odškodnine do 1000 DEM se bivšemu politič- 
nemu zaporniku izplača iz drugih sredstev in sicer v obliki: 
- obveznic Republike Slovenije 10% 
- delnic državnega sklada po zakonu o lastninjenju 40°/° 
- državnega stanovanjskega sklada 40% 
- drugih možnih oblik državnega premoženja 10% 

Če se odškodnina prizna osebi iz četrtega odstavka 14. člen« 
tega zakona, znaša 200 DEM v tolarski protivrednosti za vsak 
mesec odvzema prostosti. 

6. člen 

Osebi, ki se ji na podlagi tega zakona prizna status bivšeg3 

političnega zapornika, se v pokojninsko dobo šteje čas deja"' 
skega odvzema prostosti, kot tudi čas, v katerem ji je bila iz 

teh razlogov, po prenehanju odvzema prostosti, onemogO' 
čena zposlitev oziroma opravljanje samostojne dejavnosti. 

Čas dejanskega odvzema prostosti se osebi iz prejšnjeg3 

odstavka v pokojninsko dobo šteje dvojno. 

72 poročevalec, št. 40 



Pri ponovni odmeri pokojnine je treba izhajati iz delovnega 
statusa, ki ga je imel bivši politični zapornik pred izrakom 
kazni oz. odvzemom prostosti, če je to zanj ugodnejše, ne pa 
iz osebnega dohodka, ki ga je prejemal na delovnem mestu 
po izpustitvi na prostost. 
Znesek na novo odmerjene pokojnine se bivšemu političnemu 
zaporniku izplačuje od dneva upokojitve. 

7. člen 

Status političnega preganjanca po tem zakonu imajo osebe, 
ki so utrpele materialno ali nematerialno škodo zaradi politič- 
nih, ideoloških ali razrednih razlogov na druge načine, npr. 
Povzročena invalidnost, onemogočanje poklica ali zaposlitve, 
izguba ali onemogočanje študija, odstranitev z delovnega 
mesta, druge izrečene sodne kazni, izgon iz stanovanja ali 
Posestva ipd. ne da bi jim bila pri tem odvzeta prostost. Pri tej 
kategoriji žrtev gre za upravičence, glede katerih je bila 
v pomembni meri prizadeta njihova eksistenca. 

Status političnega preganjanca po tem zakonu imajo tudi 
otroci, ki so bili iz razlogov, navedenih v prvem odstavku tega 
Člena, odvzeti staršem na podlagi 4. točke 1. člena Zakona 
o vrstah kazni in tudi tiste osebe, ki so bile kaznovane s kaz- 
nijo izgube pravice do socialnega zavarovanja iz istega 
Zakona (Ur. I. DFJ št. 48/45). 

Takšen status se lahko prizna tudi družinskim članom bivšega 
političnega zapornika zaradi materialne ali nematerialne 
Škode, ki so jo utrpeli kot posledico njegove obsodbe ali 
odvzete mu prostosti. 

Višino odškodnine bivšemu političnemu preganjancu za pov- 
zročeno škodo oceni in ovrednoti posebna komisija iz 13. 
'lena tega zakona, upoštevajoč pri tem okoliščine posamez- 
nega primera. Določena odškodnina mora biti tudi v primer- 
nem sorazmerju z odškodnino iz 5. člena tega zakona. 
Tudi bivšemu političnemu preganjancu se v izkazanih prime- 
rih izgube delovne dobe všteje ta čas v pokojninsko dobo. 

Tudi bivšemu političnemu zaporniku se v izkazanih primerih 
Prizna dodatna odškodnina za škodo iz prvega odstavka tega 
Člena. 

'zplačila odškodnin kategoriji žrtev, ki bodo dobile status 
Političnega preganjanca, se izvršijo v vsakem naslednje let- 
nem državnem proračunu, potem, ko bodo te pravnomočne 
°dločbe izdane. 

8. člen 

pavijanom, ki so bili z disciplinskim postopkom oziroma 
brez njega iz političnih, ideoloških ali razrednih razlogov 
0()stranjeni z delovnega mesta, se prizna status političnega 
pfeganjanca in pravica do odškodnine, ter do let za pokoj- 
no, za tisti čas, ko so bili brez zaposlitve. 

9. člen 

bivšemu političnemu zaporniku se zagotavljata zdravstveno 
^arstvo in pravica do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja v obsegu, predpisanem za vojne invalide. 

^'Všemu političnemu zaporniku in bivšemu političnemu pre- 
•^njancu se v izkazanih primerih prizna brezplačno zdrav- 
®'veno zavarovanje, če se ugotovi, da je njegova zdravstvena 
^'zadetost škodna posledica prestanega odvzema prostosti 
S'1 Političnega preganjanja. 
^redstva teh povečanih obveznosti iz zdravstvenega zavaro- anja se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije. 

10. člen 

£°morjene žrtve vojne so tiste osebe, ki so bile v razdobju od 
gj 4 1941 do 9. 5. 1945 na Slovenskem kot civilne žrtve vojne 
l'' druge žrtve, ki niso padle v boju, usmrčene iz političnih, 
deoloških ali razrednih razlogov. Med pomorjene žrtve vojne 

štejejo tudi tiste osebe, ki so bile usmrčene v prvem povojnem 
obdobju po 9. 5. 1945. 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 izvrši Ministrstvo za 
notranje zadeve RS. Ministrstvu za notranje zadeve so za 
izvršitev te naloge na razpolago vsi arhivi. 

Republika Slovenija je dolžna pomorjenim žrtvam vojne 
postaviti na območju Roga v roku enega leta primeren spo- 
menik s primernim napisom. 

11. člen 

Osebe, ki so po tem zakonu pridobile status bivšega politič- 
nega zapornika so s tem tudi moralno rehabilitirane. 

Njihova pravna rehabilitacija t. j., da se jim svojčas izrečene 
pravnomočne sodbe izrečejo za nične in neobstoječe, se 

• ugotovi na osnovi določil 28. in 29. člena tega zakona. 

Osebe, ki so pridobile status političnega zapornika v smislu 
določil drugega odstavka 3. člena tega zakona, so pravno 
rehabilitirane že s samo pridobitvijo statusa spričo tega, ker 
so bile izrečene jim odločbe v upravno kazenskem postopku, 
oziroma so bili proti njim uporabljeni ukrepi brez odločbe, 
v nasprotju z načeli in pravili pravne države. 

12. 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 vojne, če je bilo tej zahtevi v celoti ali vsaj deloma 
ugodeno. 

13. 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 odv- 
zema prostosti in drugega časa po 6. členu tega zakona 
v pokojninsko dobo, odloča posebna komisija, ki jo imenuje 
Državni zbor Republike Slvoenije. 

Komisija ima predsednika, namestnika predsednika in naj- 
manj sedem članov. 

14. člen 

Komisija odloča na podlagi pisne zahteve upravičene osebe. 

Zahteva se lahko vloži v roku dveh let po uveljavitvi tega 
zakona. i 

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. 

15. 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 
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prekrška, ki je podlaga za priznanje statusa bivšega politič- 
nega 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 
- navedbo okoliščin, ki utemeljujejo status bivšega politič- 
nega 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 dokumentacijo, 
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 nepravd- 
nem postopku, pri čemer sodišče obravnava ustrezni predlog 
prednostno. 

Zahteva mora vbsebovati tudi izjavo o tem, ali in za kateri čas 
upravičena oseba uveljavlja pravico do odškodnine in vštetje 
tega časa v pokojninsko dobo. 

16. člen 

Državni organi ter ustanove z javnimi pooblastili so dolžni na 
zahtevo upravičene osebe v roku 60 dni od prejema zahteve 
poslati prepise odločb in drugih dokazil, potrebnih za uveljav- 
ljanje statusa ter pravic bivšega političnega zapornika, biv- 
šega političnega preganjanca ali pomorjene žrtve vojne. 

17. člen 

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. 

18. člen 

O zahtevi odioča komisija na seji. 

Komisija veljavno določa, če so na seji navzoči predsednik oz. 
namestnik predsednika ter najmanj štirje člani komisije. 
Komisija odloča z večino glasov navzočih. 

Komisija sprejme določitve v obliki sklepa. 

Komisija posluje po določbah Zakona o splošno upravnem 
postopku v vseh vprašanjih, ki niso drugače urejena v tem 
zakonu. 

19. 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 14. 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. 

20. člen 

Komisija ugodi zahtevi in prizna upravičeni osebi status biv- 
šega političnega zapornika, bivšega političnega preganjanca 
ali pomorjene žrtve vojne, če ugotovi, da so podani pogoji iz 
tega zakona. 

V primeru, da se odvzem prostosti nanaša tudi na drug- 
dejanja, ki niso navedena v 3. in 4. členu tega zakona (stel 
kaznivih dejanj oz. prekrškov), odloči komisija glede na kon 
kretne okoliščine primera, za kateri čas se upravičeni oseb 
prizna status bivšega političnega zapornika. 

21. člen 

Sklep iz prejšnjega člena mora vsebovati: 
- osebne podatke osebe, ki se ji priznava status bivšoflj 
političnega zapornika, bivšega političnega preganjanca w 
pomorjene žrtve vojne 
- zakonsko podlago za priznavanje tega statusa 
- čas odvzema prostosti 
- določitev višine odškodnine 
- čas, ki se po tem zakonu šteje v pokojninsko dobo I' 
vrednotenje tega časa 
- izrek o rehabilitaciji bivšega političnega zapornika, b" 
šega političnega preganjanca ali pomorjene žrtve vojne 
- izrek o odpravi stranskih kazni. 

Tudi če je bilo zahtevi upravičene osebe v celoti ugoden' 
mora imeti sklep obrazložitev. 

22. člen 

Upravičenec, katerega zahteva je bila s sklepom komisij' 
zavržena ali deloma ali v celoti zavrnjena, lahko v petnajst 
dneh pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije spr°; 

upravni spor. 

Upravni spor lahko sproži tudi republiški javni pravobranil# 

Upravni spor se rešuje prednostno. 

23. člen 

Po pravnomočnem sklepu iz 21. člena tega zakona se upra^j 
čencu izvrši izplačilo odškodnine in se mu odmeri dodal" 
pokojnina. 

V ta namen se ta sklep pošlje po uradni dolžnosti MinistrsfJ 
za finance RS in pristojnemu zavodu za pokojninsko in lnvr 

lidsko zavarovanje. 

24. člen 

Pristojni zavod za pokojninsko In Invalidsko zavarovanje upj 
števa pri odmeri pokojnine v skladu s predpisi o pokoj'1' 
skem in invalidskem zavarovanju pokojninsko dobo, prizna1* 
na podlagi tega zakona. 

Poškodba, ki jo je bivši politični zapornik pretrpel v 
odvzema prostosti, se šteje kot poškodba pri delu. 

25. člen 

Od odškodnin, ki jih upravičenci prejmejo na podlagi trf 
zakona, se ne plačajo davki od dohodka. 

26. člen 

Osebe, ki so bile do uveljavitve tega zakona že sodno reha»jj 
tirane in jim je bila priznana pravica do povrnitve škod«j 
podlagi sodne odločbe ali odločbe drugega državf]*? 
organa, lahko uveljavljajo priznavanje statusa bivšega po" j 
nega zapornika samo, če jim je to potrebno za priznanj 
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ali PrS: 
do brezplačnega zdravstvenega zavarovanja po dolofi"1 

člena tega zakona. 

Osebe iz prejšnjega odstavka nimajo pravice uveljav,'( 
odškodnine oz. razlike odškodnine po določbah tega za«0 

27. člen 

S priznavanjem statusa bivšega političnega zapornika 
prizadete pravice drugih, ki se opirajo na kazensko obso" 
ali upravno kazensko odločbo. 
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, 28. člen 

Za ugotovitev pravne rehabilitacije oseb, ki pridobijo status 
političnega zapornika, se poleg dosedanjih izrednih pravnih 
sredstev v zakonu o kazenskem postopku, obnove postopka 
in zahteve za varstvo zakonitosti, ustanovi še izredno pravno 
sredstvo revizije. 

Za odločanje v reviziji je pristojno Višje sodišče v Ljubljani 
v senatu treh sodnikov. 

Postopek v zvezi z zahtevo za revizijo je hiter. 

29. člen 

Zahtevo za revizijo poda posebna komisija iz 13. člena tega 
zakona s sprotnim dostavljanjem svojih pravnomočnih skle- 
pov o ugotovitvi statusa posameznih bivših političnih zaporni- 
kov v dveh izvodih. 

Revizijsko sodišče pošlje en izvod tega sklepa Višjemu držav- 
nemu tožilcu v Ljubljani zaradi oddaje mnenja v 15. jdneh, 
nakar izda ustrezno odločbo, s katero ugotovi, da je svoje- 
časna, upravičencu izrečena kazenska sodba nična in neob- 
stoječa. 

Proti tej odločbi je dopustna pritožba upravičenca in držav- 
nega tožilca v 15. dneh na Vrhovno sodišče RS, ki o njej 
odloča v senatu treh sodnikov. 

Z dokončno proglasitvijo teh sodb za nične in neobstoječe, so 
odpravljene tudi izrečene stranske kazni. 

Izbris sodbe iz kazenskega registra izvrši Ministrstvo za notra- 
nje zadeve. 

30. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Predlog Zakona o popravi krivic - EPA 532 - druga obrav- 
nava je bil vložen 8/9-1994 in objavljen 14. septembra 1994 
v Poročevalcu št. 33. Na ta predlog je bila dana vrsta amand- 
majev, ki bi bistveno spremenili koncept zakona. Odbor 
Državnega zbora RS za notranjo politiko in pravosodje je 
predlagateljem zakona predlagal, da v sodelovanju z vlado 
pripravi nov integralni tekst zakona, v katerega naj vključi 
tiste spremembe, ki bi omogočile zadostno soglasje za spre- 
jem zakona. 

Bistvena razlika v konceptu predlagateljev in vladnem kon- 
ceptu zakona je bila v naslednjem: 

Predlagatelji so vztrajali na tem, da je država s svojimi institu- 
cijami dolžna poskrbeti za moralno in pravno rehabilitacijo 
žrtev političnega nasilja in jim zagotoviti ustrezno materialno 
odškodnino (1., 5. in 7. člen). 

Vlada je vztrajala na tem, da pravna rehabilitacija in izrek 
krivičnih političnih obsodb za nične in neobstoječe ni 
mogoče brez revizije na sodišču, ker je izrekanje sodnih 
odločb za nične in neobstoječe s strani posebne komisije 
pravno nedopustno in bi pomenilo poseganje v sodno vejo 
oblasti. 

Predlagana rešitev (11., 28. in 29. člen) v zadovoljivi meri 
rešuje obe zahtevi. Predlog za revizijo na Višjem sodišču 
v L/ubijani, ki naj bi bilo po tem zakonu določeno kot pri- 
stojno, bo vložila državna komisija, za vse upravičence, ki so 
bili obsojeni v sodnem postopku, takoj ko bo njena odločba 
o moralni in materialni rehabilitaciji in priznanju statusa poli- 
tičnega zaporpika, postala pravnomočna. Sodne odločbe bo 
torej delno ali v celoti razveljavljalo sodišče na podlagi izred- 
nega pravnega sredstva, revizije, ob minimalnem angažiranju 
upravičencev, ki bodo zahteve vložili pri državni komisiji (14. 
Men predloga zakona). 

Predlagatelji so v največji možni meri upoštevali odločitve in 
sklepe Državnega zbora ob prvi obravnavi. Glede na predlog 
v prvi obravnavi so spremenjeni 1., 2., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 
'S., 21., 22., 23., 26., 28. in 29. člen in dodan nov 8. člen. 

V 1. členu se sprememba ugotavlja, da gre tudi za moralno in 
le pravno rehabilitacijo bivših političnih zapornikov. 

V 2. členu je v skladu s skleom Državnega zbora spremenjen 
datum. 

Spremembe v 7. členu dajejo določnejša napotila državni 
komisiji za obravnavo primera političnih preganjancev in 
rešujejo problem izplačila odškodnin iz proračuna, s tem, da 
se izplačila prenašajo v naslednje proračunsko leto, tako da je 
Mogoče zagotoviti kritje. 

Kot napotilo komisiji pri obravnavi zahtev bivših političnih 
zapornikov na podlagi tega zakona se šteje, če odvzem pro- 
stosti bivših političnih zapornikov temelji na uporabi nasled- 
njih določb takrat veljavne kazenske zakonodaje: 

1. Zakon o kaznivih dejanjih zoper narod in državo (Uradni list 
DFJ, št. 66/45) 
- 8. člen (opustitev ovadbe, da se pripravlja ali da je bil 
izvršen zločin), če mu je bil storilec zakonec, krvni sorodnik 
v ravni črti, brat ali sestra, posvojitelj ali posvojenec: 
- 2. odstavek 14. člena (posebno važni primeri), če je na prvi 
in zadnji stopnji sodil poseben senat republiškega ali zvez- 
nega vrhovnega sodišča; 

2. Zakon o pobijanju nedovoljene špekulacije in gospodarske 
sabotaže (Uradni list DFJ, št. 26/45, 32/45 in 53/45) 
- 13. točka 1. člena (analogija); 
- 17. točka 2. člena (analogija); 

3. Zakon o zatiranju nedovoljene trgovine, nedovoljene špe- 
kulacije in gospodarske sabotaže (Uradni list FLRJ, št. 56/46, 
66/46, 74/46, 105/46, 44/47 in 104/47). 

■t 7. in 10. točka 2. odstavka 1. člena (obvezna oddaja in 
analogija); 
- 5. točka 3. člena (analogija); 
- 15. točka 5. člena (analogija); 
4. Zakon o kaznivih dejanjih zoper splošno ljudsko premože- 
nje ter premoženje zadružnih in drugih družbenih organizacij 
(Uradni list FLRJ, št. 87/48). 
- 1. in 2. odstavek 11. člena (opustitev ovadbe pripravljal- 
nega dejanja ali storilca), če mu je bil storilec zakonec, krvni 
sorodnik v ravni črti, brat ali sestra, posvojitelj ali posvojenec; 

5. Zakon o vojaških kaznivih dejanjih (Uradni list FLRJ, št. 107/ 
48). 
- 16. člpn (sovražno govorjenje o vojski); 
- 34. člen (izmikanje vojaški službi zaradi verskega ali dru- 
gega osebnega prepričanja); 

6. Temeljni zakon o kmetijskih zadrugah (Ur. list FLRJ, št. 49/ 
49). 
- 112. člen (oviranje dela zadruge); 
- 113. člen (oviranje pristopa k zadrugi s propagando in 
prenašanjem izmišljenih novic); 

7. Kazenski zakonik (Ur. list FLRJ, št. 13/51, 30/59. ..)■ 
- 109. člen (sodelovanje pri sovražnem delovanju proti FLRJ 
- Iex non certa in pripravljalno dejanje); 
- 118. člen (sovražna propaganda); . 
- 236. člen (neizpolnitev obvezne oddaje kmetijskih pri- 
delkov); . . 
- 237. člen (dajanje krivih podatkov, ki so v zvezi z oddajo in 
umetno povečanje teže oddanih pridelkov) • 
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- 238. člen (zanemarjanje obdelave zemlje in vzrejo živine); 
-i 239. člen (škodljivstvo v kmetijstvu); 
- 240 člen (izpodkopavanje zadruge); 
- 240. člen (izpodkopavanje zadruge); 
- 241. člen (kršitev prostovoljnosti članstva v zadrugah); . 
- 292. len (širjenje lažnih vesti); 
- 311. člen (zloraba vere in cerkve v politične namene); 

8. Kazenski zakon SFRJ (Ur. list SFRJ, št. 44/76, 34/84, 74/87, 
54/89, 3/90 in 38/90). 
- 131. člen (sodelovanje pri sovražni dejavnosti - lex non 
certa in pripravljalno dejanje); 
- 133. člen (sovražna propaganda); 

9. Kazenski zakon SR Slovenije (Ur. list SRS, št. 12/77, 3/78, 
19/84, 33/89 in 5/90). 
- 228. člen (širjenje lažnih vesti); 

- 236. člen (zloraba vere in cerkve); 

Komisija lahko pred začetkom dela ta seznam dopolni na 
podlagi temeljitega pregleda medvojne in povojne zakono- 
daje. 

Nov 8. člen je uveden v skladu s sklepom Državnega zbora ob 
prvi obravnavi. 

Besedilo 22. člena omogoča upravni spor zaradi odločbe, ti 
jo izda komisija pri Vrhovnem sodišču RS, ki ga lahko sproži 
upravičenec ali republiški javni pravobranilec kot varuh mate- 
rialne koristi države. 

Dodatna obrazložitev glede finančnih posledic zakona 
potrebna, saj dodatne spremembe nimajo novih posledic inje 
veljavna obrazložitev, objavljena v Poročevalcu št. 33/94. 
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Predlog SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA DRŽAVNEGA 

ZBORA - EPA 528 - DRUGA OBRAVNAVA 

Komisija za poslovnik 

Na podlagi tretje alinee 134. člena poslovnika državnega 
zbora (Uradni list RS, it. 40/93) v skladu s 187. členom 
poslovnika državnega zbora pošiljamo 

- PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA 
DRŽAVNEGA ZBORA - druga obravnava. 

Komisija za poslovnik kot predlagatelj določa na podlagi 
176. člena poslovnika kot svoje predstavnike člane komi- 
sije in sicer: 

- Mirana Potrča, Miroslava Mozetiča, Toneta Anderliča, 
Petra Petroviča, Jadranko šturm-Kocjan, Ignaca Polaj- 
narja, dr. Cirila Ribičiča, Franca Lipoglavška, Zmaga Jelin- 
čiča, Antona Peršaka, Žarka Pregelja, dr. Franca Zagožna, 
dr. Vladimirja Toplerja in Roberta Battellia. 

Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika državnega zbora 

1. člen 

V poslovniku državnega zbora (Uradni list RS, it. 40/93) se na 
koncu drugega odstavka 6. člena doda naslednje besedilo 
»ali če tako določa zakon ali drug predpis na podlagi za- 
kona«. 

2. člen 

V 16., 23., 44., 48., 58., 87., 84., 91., 97., 98. in 99. členu se 
besede »sekretar državnega zbora« v ustreznem sklonu nado- 
mestijo z besedami »generalni sekretar državnega zbora« 
v ustreznem sklonu. 

3. člen 

Drugi stavek prvega odstavka 29. člena se nadomesti 
z naslednjimi tremi stavki: 

"O tem, ali In kdaj se opravi razprava, odloči državni zbor brez 
razprave in brez obrazložitve glasu. Predlog, kdaj naj se 
opravi razprava, lahko da vsak poslanec. Razprava se lahko 
opravi najprej po preteku 48 ur od sprejema sklepa.« 

Zadnji stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

"Razprava predstavnika predlagatelja In predstavnika vlade 
lahko traja največ 15 minut, razprava predstavnikov poslan- 
ikih skupin pa največ 5 minut.« 

4. člen 

V 31. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

"če poslanec, ki je dal pobudo, z odgovorom nI zadovoljen, 
'■hko zahteva, naj predsednik državnega zbora dodeli 
Pobudo in odgovor nanjo v obravnavo pristojnemu delov- 
nemu telesu.« 

5. člen 

^ prvem odstavku 35. člena, v prvem odstavku 36. člena, 
* Prvem odstavku 37. člena In v prvem odstavku 38. člena se 
'*raz »zahteva za odvzem Imunitete« v različnih sklonih nado- 
mesti z izrazom »zahteva za dovolitev pripora oziroma 
*ačetka kazenskega postopka« v ustreznih sklonih. 

6. člen 

DrugI stavek drugega odstavka 36. člena se spremeni tako, da 
«« glasi: 

"Mandatno-lmunltetna komisija predlaga državnemu zboru, 
"8 poslancu prizna ali ne prizna imuniteto«. 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»Mandatno-imunitetna komisija lahko z večino glasov nav- 
zočih članov sklene,; da bo Obravnavala zahtevo oziroma 
obvestilo na seji zaprti za javnost.«. 

7. člen 

V drugem odstavku 37. člena se beseda »vzpostaviti« nado- 
mesti z besedo »priznati«. 

S. člen 

Drugi odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Državni zbor brez razprave in brez obrazložitve poslanskih 
glasov odloča o tem, ali poslancu prizna ali ne prizna imuni- 
teto.« 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»Državni zbor lahko na predlog Mandatno-imunitetne komi- 
sije ali poslanske skupine sklene, da se odločanje opravi na 
zaprti seji. Na tej seji je možna razprava in obrazložitev 
poslanskih glasov. Odločitev državnega zbora, ali je poslancu 
priznal, ali ni priznal imunitete, se sporoči javnosti.«. 

9. člen 

Prvi odstavek 39. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Kadar je treba o imuniteti odločati med dvema sejama držav- 
nega zbora, in glede na okoliščine primera ni mogoče poča- 
kati do prve prihodnje seje, odloči o tem ali se poslancu 
prizna ali ne prizna imuniteta, mandatno imunitetno komi- 
sija.« 

V drugem odstavku 39. člena se beseda »vzpostavitvi« nado- 
mesti z besedo »priznanju«. 

10. člen 

Prvi odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Svojo odločitev o tem, ali poslancu prizna ali ne prizna 
imuniteto, državni zbor ali v primerih iz prejšnjega člena 
mandatno imunitetna komisija nemudoma pošlje pristojnemu 
državnemu organu.« 

V drugem odstavku 40. člena se beseda »vzpostavil« nadome- 
sti z besedo »priznal«. 
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11. člen 16. člen 
Prvi in drugi odstavek 52. člena se nadomestita s tremi 
odstavki, ki se glasijo: 

»Predhodni sklic seje državnega zbora se pošlje poslancem 
najkasneje 30 dni pred dnem, določenim za sejo. Predhodni 
sklic vsebuje predvideni dnevni red seje in predvidene 
datume sej delovnih teles. 

Končni sklic seje s predlogom dnevnega reda se pošlje 
poslancem najkasneje 7 dni pred dnem, določenim za sejo. 

Gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadev na dnevi red seje, je 
praviloma lahko le gradivo, ki je bilo predloženo državnemu 
zboru najkasneje 45 dni pred dnem, določenim za sejo, in so 
ga poslanci prejeli najkasneje do predhodnega sklica seje. 
Ostalo gradivo (poročila delovnih teles, amandmaji in drugo) 
se pošlje poslancem najkasneje z končnim sklicem seje.« 

Tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, 
da se glasi: 

»Če predlog akta ni vložen v skladu s tem poslovnikom, 
predsednik državnega zbora o tem obvesti predlagatelja. 
S tem se šteje, da predlog akta ni bil vlo'žen.« 

Četrti in peti odstavek postanejo peti in šesti odstavek. 

12. člen 

V prvem odstavku 53. člena se besede »Predlog dnevnega 
reda« nadomestijo z besedami »Predhodni in končni sklic 
s predlogom dnevnega reda«. 

13. člen 

V drugem stavku 60. člena se beseda »predpisi« nadomesti 
z besedo »pravili«. 

14. člen 

Drugi odstavek 64. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Pri določanju dnevnega reda državni zbor najprej odloča 
o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo iz dnevnega 
reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi in v zvezi 
s predlagano razširitvijo po potrebi skrajšajo roki iz 52. člena 
tega poslovnika, ter nato o predlogih za hitri postopek in za 
skrajšani postopek.« 

Četrti odstavek se črta. 

Prvi stavek petega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

»Državni zbor lahko odloča o razširitvi dnevnega reda le, če 
so razlogi zanjo nastali po sklicu seje in če je bilo poslancem 
poslano ali izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve 
na dnevni red.« 

Šesti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da 
se glasi: 

»O predlogih v zvezi z dnevnim redom ni mogoča razprava 
poslancev in obrazložitev glasu. O njih lahko sporoče držav- 
nemu zboru stališča predstavniki poslanskih skupin. Ustna 
predstavitev takšnega sporočila ne sme trajati več ko 5 minut. 
Predlagatelj spremembe dnevnega reda lahko v največ 
5 minutah dodatno pojasni razloge za svoj predlog « 

Sedmi odstavek postane šesti odstavek. 

15. člen 

Na koncu zadnjega stavka prvega odstavka 70. člena se 
dodajo besede »in brez obrazložitve glasu«. 

Prvi odstavek 73. člena se nadomesti z dvema odstavkoma, ki 
se glasita: 

»Če državni zbor v zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal 
razprave ali če ni pogojev za odločanje, se razprava oziroma 
odločanje o zadevi preloži na eno naslednjih sej. 

Predsedujoči, najmanj deset poslancev, poslanska skupina, 
predlagatelj ali vlada, kadar ni sama predlagateljica, lahko 
predlaga, da se razprava ali odločanje o obravnavani zadevi 
preloži na eno naslednjih sej. O takem predlogu odloči 
državni zbor po postopku, določenem v petem odstavku 64. 
člena tega poslovnika.« 

17. člen 

V četrtem odstavku 87. člena se beseda »predloži« nadomesti 
z besedo »predlaga«. 

18. člen 

Tretji odstavek 88. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»O postopkovnih vprašanjih odloča državni zbor takoj brez 
razprave in brez obrazložitve glasu. Dokler ni odločeno 
o postavljenem postopkovnem vprašanju, ni mogoče dajati 
novih predlogov za odločitev o postopkovnih vprašanjih.«. 

19. člen 

Za prvim stavkom 93. člena se doda nov drugi stavek, ki se 
glasi: 

»Ugovor se lahko poda le neposredno po objavi izida glaso- 
vanja.« 

• 
V drugem stavku, ki postane tretji stavek, se za besedama; 
»brez razprave« dodajo besede »in brez obrazložitve glasu«. 

20. člen 

Drugi odstavek 107. člena se črta. i ^ 

21. člen S 

Naslov oddelka nad 114. členom in 114. člen se spremenil8 

tako, da se glasita: 

»3. Generalni sekretar državnega zbora 

Generalni sekretar državnega zbora vodi službe državne*)' 
zbora, pomaga predsedniku državnega zbora pri pripravi f 
vodenju sej, skrbi za objavljanje zakonov in drugih akto" 
državnega zbora in opravlja druge zadeve, določene s pred' 
pisi in s tem poslovnikom. »Č 

Ho 
Generalnega sekretarja imenuje državni zbor. Njegova funk' o v 
cija preneha s konstituiranjem novega državnega zbora, mo'1 Ha 
pa opravljati svoje naloge do imenovanja novega generalne# $kl 
sekretarja. tia 

dei 
Za svoje delo je generalni sekretar odgovoren državne!"" 
zboru.« 

22. člen 
* 1 

V drugem stavku drugega odstavka 115. člena se besed' 
»sekretarja državnega zbora« nadomestijo z besedami »gen* 
ralnega sekretarja državnega zbora«, besede »generalne!)' * 
sekretarja služb državnega zbora« pa se črtajo. ^ 

23. člen 

V 117. členu se besedilo četrte alinee nadomesti z naslednji' 
besedilom: 

»- predlogi za skrajšani postopek za sprejem zakona,«. 

jiif 

°2ir 
"rže 

78 poročevalec, št. 40 



24. člen 33. člen 

Prvi odstavek 119. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Poslanci, ki so bili izvoljeni z istoimenskih list, in poslanci, ki 
so člani iste parlamentarne stranke, imajo pravico ustanoviti 
le eno poslansko skupino. Poslanec je lahko le član poslan- 
ske skupine istoimenske liste, na kateri je bil izvoljen, oziroma 
poslanske skupine parlamentarne stranke, katere član je.<«. 

25. člen 

V drugem odstavku 122. člena se za prvim stavkom doda nov 
drugi stavek, ki se glasi: 

"Nova poslanska skupina se lahko ustanovi, če šteje najmanj 
tri člane.«. 
Sedanji drugi stavek postane tretji stavek. 

Prvi stavek tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

»Poslanci, ki jim je prenehalo članstvo v politični stranki, ki 
sama ali skupaj z drugimi političnimi strankami oblikuje 
Poslansko skupino po prvem odstavku 119. člena ali po prejš- 
njem odstavku, imajo pravico, pod pogoji iz 120. člena, usta- 
noviti skupino samostojnih poslancev, ali pristopiti k taki 
skupini, če je že ustanovljena.« 

26. člen 

V 126. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"Državni zbor lahko sklene, da mora sestava posameznih 
delovnih teles odražati razmerje med poslanci vladajoče 
koalicije in poslanci opozicije.«. 

27. člen 

V 129. členu se nadomestijo besede »samostojne poslanske 
skupine« z besedami »skupine samostojnih poslancev«. 

28. člen 

V prvem odstavku 132. člena se doda nova prva alinea, ki se 
Slasi: 

obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki urejajo 
Položaj in pravice poslancev in funkcionarjev v službah držav- 
n6ga zbora,«. 

29. člen 

' ^ 159. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Če je na nesklepčni seji prisotnih najmanj ena tretjina čla- 
fiov, lahko soglasno sklenejo, da se opravi obravnava tudi 

;j 0 vprašanjih o katerih se odloča, in da se odločitve sprejmejo 
^a korespondenčni seji. Predsednik delovnega telesa mora 
^klicati redno sejo, če do konca korespondenčne seje naj- 
manj ena tretjina članov delovnega telesa ugovarja korespon- 

u ^nčni seji in zahteva sklic redne seje.« 

30. člen 

^ 166. členu se črtajo besede »proračunski memorandum«. 

? 31. člen 

se 167. člen. 

32. člen 

koncu drugega odstavka 178. člena se doda naslednji s,avek: »Poročilo v zvezi s finančnimi posledicami zakona 
®*iroma amandmaja lahko to delovno telo poda neposredno 
davnemu zboru.« 

V 179. členu se črtata drugi in tretji odstavek. 

34. člen 

Prvi stavek prvega odstavka 180. člena se spremeni tako, da 
se glasi: 

»Predlagatelj predloga zakona lahko predlaga umik zakona 
do konca druge obravnave.«. 

V drugem odstavku se doda nov stavek, ki se glasi: 

»V tem primeru državni zbor lahko sklene, da za nadaljnjo 
obravnavo pripravi predlog zakona matično delovno telo ali 
da se zakonodajni postopek ustavi.«. 

35. člen 

V 181. členu se dodajo novi drugi in tretji odstavek, ki se 
glasita: 

»Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve določi ob pred- 
ložitvi predloga akta, ki ga bo državni zbor obravnaval, kratico 
akta, v skladu s posebnim predpisom, ki določa način raču- 
nalniškega označevanja predpisa. Kratica akta se lahko 
v postopku sprejemanja akta spremeni le, če se spremeni 
naslov predloga akta ali pa to zahtevajo pravila določanja 
kratice. 

Kratica akta se objavi skupaj s sprejetim aktom v Uradnem 
listu Republike Slovenije.« 

36. člen 

V drugem stavku petega odstavka 182. člena se besedi »mora 
upoštevati« nadomestita z besedo »upošteva«. 

»V drugem stavku tretjega odstavka se beseda »poprejšnja« 
nadomesti z besedo »predhodna«. 

37. člen 

Določba 184. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Matično delovno telo oblikuje predlog odločitve, ki naj jo 
sprejme državni zbor po končani prvi obravnavi predloga 
zakona. 

Matično delovno telo lahko oblikuje predlog stališč, ki naj jih 
predlagatelj upošteva pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo. 

K predlogu odločitve in stališč lahko vlagajo poslanci, predla- 
gatelj predloga zakona in vlada, kadar le ta ni predlagateljica 
zakona, dopolnjevalne in spreminjevalne predloge do konca 
splošne razprave. Glede glasovanja o dopolnjevalnih in spre- 
mljevalnih predlogih veljajo smiselno pravila tega poslov- 
nika za glasovanje o amandmajih k predlogu zakona.« 

38. člen 

Besedilo prvega odstavka 185. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

»Državni zbor po končani prvi obravnavi predloga zakona 
odloči: - da se na isti ali na naslednji seji opravi druga 
obravnava predloga zakona v besedilu, ki je bilo predloženo 
za prvo obravnavo;' 
- da predlagatelj zakona ali sekretariat za zakonodajo in 
pravne zadeve v določenem roku pripravi besedilo predloga 
zakona za drugo obravnavo v skladu s stališči državnega 
zbora, sprejetimi po končani prvi obravnavi; 
- da se zakon ne sprejme.«. 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»Če državni zbor po končani prvi obravnavi odloči, da se 
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druga obravnava predloga zakona v besedilu, predloženem za 
prvo obravnavo, opravi na isti seji, določi tudi rok za vlaganje 
amandmajev, ki ne sme biti krajši od 48 ur. Državni zbor ne 
more odločiti, da se druga obravnava opravi na isti seji, če 
temu nasprotuje najmanj tretjina navzočih poslancev.«. 

39. člen 

Prvi odstavek 186. člena se črta. 

40. člen 

Besedilo 187. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Besedilu predloga zakona, pripravljenemu za drugo obrav- 
navo, mora biti priložena obrazložitev, iz katere je razvidno, 
pri katerih členih in kako so bila upoštevana stališča držav- 
nega zbora.«. 

41. člen- 

V 188. členu se besedilo drugega odstavka spremeni tako, da 
se glasi: 

»Na predlog matičnega delovnega telesa, poslanske skupine 
ali najmanj desetih poslancev lahko državni zbor sklene, da se 
v drugi obravnavi opravi splošna razprava o predlogu zakona 
ali da se o predlogu zakona ponovno opravi prva obravnava.«. 

42. člen 

Besedilo pete alinee prvega odstavka 189. člena se spremeni 
tako, da se glasi: 

»- da se razpravlja in glasuje skupaj o več poglavjih zakon- 
skega predloga ali o zakonskem predlogu v celoti«. 

Doda se nov tretji dostavek, ki se glasi: 

»Sklep, da se razpravlja in glasuje o zakonskem predlogu 
v celoti, ne more biti sprejet, če so bili v roku iz 190. člena 
predloženi amandmaji k zakonskemu predlogu.«. 

43. člen 

V prvem odstavku 190. člena se za besedami »matično 
delovno telo« doda vejica in besede »zainteresirano, delovno 
telo«. 

Doda se nov četrti odstavek 190. člena, ki se glasi: 

»Matično delovno telo lahko predlaga amandmaje tudi 
v poročilu iz 138. člena poslovnika.« 

44. člen 

Prvi stavek 191. člena se dopolni tako, da se za besedami 
»Najmanj deset poslancev« dodajo besede »poslanska sku- 
pina ali matično delovno telo«. 

45. člen 

V 193. členu se za besedo »ujmakne« doda besedilo »ali 
spremeni«. 

46. člen 

Prvi odstavek 194. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Če v drugi obravnavi ni bil sprejet noben amandma k bese- 
dilu zakonskega predloga ali so bili sprejeti le amandmaji, ki 
so po mnenju sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve 
redakcijske narave, lahko državni zbor že na isti seji preide na 
tretjo obravnavo predloga zakona. V tem primeru se amand- 
maji lahko vlagajo do konca obravnave člena, ki se v skladu 
s prvim odstavkom 196. člena poslovnika lahko spreminja.« 

47. člen 

V prvem odstavku 203. člena se besedi »hkrati opravi« nado- 
mestita z besedami »po vrsti opravijo«. 

48. člen 

Drugi odstavek 204. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Na seji lahko amandma predloži posamezen poslanec, 
matično delovno telo, predlagatelj zakona ali vlada, kadar ni 
sama predlagateljica zakona. Državni zbor lahko zahteva, d> 
se o predloženem amandmaju takoj izreče matično delovno 
telo, sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve, predlagate!) 
in vlada.«. 

49. člen 

Za 204. členom se doda nov podnaslov pododdelka in no' 
člen, ki se glasita: 

»ee) Skrajšani postopek za sprejem zakona 

204. a člen 

Državni zbor lahko na obrazložen predlog predlagatelj* 
s katerim soglaša matično delovno telo po poprejšnjem mn®" 
nju sekretarita za zakonodajo in pravne zadeve, odloči, da V 
na isti seji opravil vse tri obravnave predloga zakona P 
določbah tega poslovnika o hitrem postopku, kadar gre za: 

- manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakonov; 
- prenehanje veljavnosti posameznih zakonov ali njihovi 
posameznih določb; 
- manj zahtevne uskladitve z drugimi zakoni; , 
- spremembe in dopolnitve zakonov v zvezi z odločba" 
ustavnega sodišča. 

Odločitev državnega zbora iz prejšnjega odstavka ne moj 
biti sprejeta, če ji nasprotuje najmanj ena tretjina navzod 
poslancev. 

Po končani prvi obravnavi lahko vsak poslanec predlaga, <jj 
državni zbor spremeni odločitev iz prvega odstavka te9 
člena in da se druga in tretja obravnava predloga zakon 

opravita po rednem postopku.« 

50. člen 

Besedilo 210. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Matično delovno telo razpravlja o mnenju sekretariata'j 
zakonodajo in pravne zadeve in o mnenju vlade ter predi« 
državnemu zboru ali naj predlog za obvezno razlago zako 
sprejme ali da ga zavrne. Matično delovno telo lahko 
k besedilu obvezne razlage spreminjevalne in dopolnjeval 
predloge. 

Na seji državnega zbora lahko pove mnenje o predlog11!, 
obvezno razlago zakona tudi predlagatelj zakona na kater" 
se nanaša predlog. 

O predlogu za obvezno razlago zakona državni zbor razpr® 
Ija in sprejme ali zavrne predloge matičnega delovnega 
lesa«. 

51. člen 

Besedilo drugega odstavka 212. člena se spremeni tako, d**1 

glasi: 

»Poslanci ne morejo vlagati amandmajev h končnemu b®5* 
dilu obvezne razlage zakona.«. 

52. člen 

V 213. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Če do začetka obravnave niso predloženi pisni amand"1 
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k predlogu zakona, državni zbor lahko sklene, da bo glasoval 
le o zakonskem predlogu v celoti. Taka odločitev ne more biti 
sprejeta, če ji nasprotuje najmanj tretjina navzočih po- 
slancev.« 

53. člen 

Črta se 214. člen. 

54. člen 

V 215. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Vlada predloži skupaj s predlogom državnega proračuna 
tudi proračunski memorandum. Proračunski memorandum je 
akt vlade, s katerim vlada predstavi državnemu zboru 
temeljne cilje in naloge ekonomske, socialne in proračunske 
politike vlade ter globalne okvire celotnih javnih financ za 
naslednje leto. Proračunski memorandum vsebuje tudi glo- 
balne cilje politike javnih financ za naslednja leta, kot izho- 
dišče za sestavo predloga državnega proračuna «. 

Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spre- 
meni tako, da se glasi: 

»Predsednik državnega zbora pošlje predsednikom vseh 
delovnih teles in vsem poslancem predlog državnega prora- 
čuna in proračunski memorandum ter sklic seje, na kateri bo 
državni zbor opravil splošno razpravo o predlogu državnega 
proračuna.« 

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»Ob predložitvi predloga državnega proračuna predsednik 
vlade in minister za finance na seji državnega zbora predsta- 
vita proračunski memorandum in predlog državnega prora- 
čuna. O tej predstavitvi ni razprave.«. 

55. člen 

Doda se nov 216. a člen, ki se glasi: 

»216. a člen 

Državni zbor opravi splošno razpravo o predlogu državnega 
proračuna najkasneje v sedmih dneh po preteku roka iz 216. 
Člena. 

Državni zbor po končani splošni razpravi sklene, da nadaljuje 
postopek sprejemanja predloga državnega proračuna 
v skladu s tem poslovnikom, ali da predlog državnega prora- 
čuna ne sprejme in hkrati določi rok, v katerem mora vlada 
pripraviti nov predlog državnega proračuna.«. 

56. člen 

Besedilo 217. člena se spremeni, tako, da se glasi: 

»Amandmaji k predlogu državnega proračuna se lahko vla- 
gajo v roku 15 dni po opravljeni splošni razpravi. Amandma 
mora biti vložen na način in pod pogoji iz 190. člena poslov- 
nika. 

Vsak predlagatelj amandmaja mora upoštevati pravilo o rav- 
novesju med proračunskimi prejemki in izdatki.«. 

57. člen 

V prvem odstavku 219. člena se za besedo »opredelitve« doda 
besedilo »ter zadnjih analiz gospodarskih gibanj in realizacije 
državnega proračuna za tekoče leto«. 

58. člen 

Besedilo 220. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Pred pričetkom razprave, v kateri državni zbor razpravlja 
0 posameznih delih predloga državnega proračuna, lahko 

najprej predstavnik vlade dodatno obrazloži predlog držav- 
nega proračuna. Za njim poda poročilo poročevalec matič- 
nega delovnega telesa.«. 

59. člen 

V prvem odstavku 229. člena se besedi »opravi hkrati« nado- 
mestita z besedami »po vrsti opravijo«. 

60. člen 

Besedilo 230. do 238. člena se nadomesti z naslednjim bese- 
dilom: 

»230. člen 

Predlog, naj državni zbor na svojo pobudo razpiše zakono- 
dajni referendum ali posvetovalni referendum, lahko da vsak 
poslanec. Pisni predlog, ki mora biti obrazložen, pošlje pred- 
sedniku državnega zbora. 

O predlogu da mnenje matično delovno telo in sekretariat za 
zakonodajo in pravne zadeve. 

231. člen 

Zahteva za razpis zakonodajnega referenduma in zahteva za 
razpis referenduma o spremembi ustave se vloži pisno in 
mora biti obrazložena. Zahteva se pošlje predsedniku držav- 
nega zbora. 

Pred razpisom referenduma poda sekretariat za zakonodajo 
in pravne zadeve mnenje o tem, -ali zahteva za razpis referen- 
duma izpolnjuje vse z zakonom predpisane pogoje. 

232. člen 

Predsednik državnega zbora uvrsti predlog iz 230. člena in 
zahtevo iz prejšnjega člena na dnevni red prve naslednje seje 
državnega zbora.«. 

61. člen 

Besedilo 250. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Državni zbor odloča o tem ali dovoli, da se sodnik, ki je 
osumljen kaznivega dejanja pri opravljanju sodniške funkcije 
pripre ali da se zoper njega začne kazenski postopek na 
zahtevo pristojnega organa. O dovoljenju, da se sodnik pri- 
pre, odloči državni zbor po pridobitvi mnenja sodnega 
sveta.«. 

62. člen 

V 275. členu se v oklepaju številka »261.« nadomesti s številko 
»260.«. 

63. člen 

280. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Če je bila vladi izglasovana nezaupnica, lahko predsednik 
republike, poslanske skupine ali najmanj deset poslancev 
najkasneje v 7 dneh predložijo kandidature za novega pred- 
sednika vlade. Glede postopka pri izvolitvi novega predsed- 
nika vlade veljajo določbe 258. do 261. člena tega poslovnika, 
s tem da je v primeru, če kandidat ni izvoljen pri prvem 
glasovanju (259. člen) treba predložiti nove kandidature naj- 
kasneje v treh dneh po dnevu seje, na kateri je bilo opravljeno 
prvo glasovanje.«. 

64. člen 

Prvi stavek 289. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Po končani razpravi o interpelaciji o delu ministra lahko 
najmanj deset poslancev zahteva, da se glasuje o nezaupnici 
ministra, zoper katerega je bila vložena interpelacija.«. 
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65. člen 

Prvi odstavek 317. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Osebe, ki niso vabljene na sejo, so lahko navzoče na seji 
v skladu s pravili o notranjem redu, ki jih določi generalni 
sekretar v soglasju s kolegijem predsednika državnega 
zbora.«. 

V drugem odstavku se doda nov stavek, ki se glasi: 

»Sklep o tem sprejme državni zbor na zaprti seji.« 

66. člen 

Drugi odstavek 318. člena se črta. 

67. člen 

V prvem odstavku 320. člena se besedilo »Služba državnega 
zbora za informacije« nadomesti z besedilom »Služba držav- 
nega zbora za informiranje«, 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Pogoji za delo predstavnikov javnih občil v državnem zboru 
se določijo s pravili, ki jih sprejme generalni sekretar 
v soglasju s kolegijem predsednika državnega zbora.« 

68. člen 

Besedilo 333. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Za opravl|anje strokovnih, administrativnih in drugih opravil 
ter tehničnih nalog, s katerimi se zagotavljajo pogoji za delo 
državnega zbora, ima državni zbor službe, ki jo vodi generalni 
sekretar državnega zbora. 

Za pravno obdelavo predlogov zakonov in drugih predpisov 
ter za dajanje mnen; o njihovi skladnosti z ustavo in s pravnim 
sistemom ima državni zbor sekretariat za zakonodajo in 
pravne zadeve, ki ga vodi sekretar. 

Sekretarja sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve ime- 
nuje državni zbor. Njegova funkcija preneha z konstituiranjem 
novega državnega zbora, mora pa opravljati svoje naloge do 
imenovanja novega sekretarja. 

Organizacijo in delo služb državnega zbora ureja odlok držav- 
nega zbora.«. 

69. člen 

V drugem odstavku 334. člena se doda nov stavek, ki se glasi: 

»Komisija sprejme razlago z dvotretjinsko večino navzoči'' 
članov.« 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Vsak poslanec lahko predlaga, da državni zbor sprejme 

obvezno razlago poslovnika po postopku, ki je s tem poslovni' 
kom določen za obvezno razlago zakona.« 

70. člen 

V 335. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Šteje se, da je ustavljen postopek o aktih iz prejšnjega 
odstavka, glede katerih državni zbor do uveljavitve spremenil' 
poslovnika ni odločil, da ostanejo v postopku.«. 

71. člen 

(Prehodna in končna določba) 

Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajs'' 
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Določbe 114. in 333. člena začnejo veljati z dnem uveljaviti 
ustreznih sprememb in dopolnitev odloka o organizaciji služf 
državnega zbora, ki se opravijo najkasneje do konca mandata 
tega državnega zbora. 

Spremembe 119. in 122. člena poslovnika začnejo velja'' 
z iztekom mandatne dobe sedanjega državnega zbora. 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor je na nadaljevanju 23. seje, dne 27. 9 1994 
obravnaval predlog sprememb in dopolnitev poslovnika 
državnega zbora - prva obravnava, ga sprejel in naložil pred- 
lagatelju - komisiji za poslovnik, da pri pripravi besedila za 
drugo obravnavo preuči naslednja sprejeta stališča: 

"1. Za drugo obravnavo predloga sprememb in dopolnitev 
poslovnika državnega zbora naj predlagatelji v sodelovanju 
s sekretariatom za zakonodajo in pravne zadeve proučijo 
možnost označevanja vlog, ki prihajajo s sodišč oziroma 
tožilstev in se nanašajo na imuniteto poslancev, kot zaupnih 
oziroma predvidijo postopek, ki bo omogočal obravnavanje 
posameznih primerov na zaprtih sejah, ter možnost dovolitve 
razprave in obrazložitve glasu pred glasovanjem o predlogu 
mandatno-imunitetne komisije na taki seji. 

2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga sprememb in dopolni- 
tev poslovnika državnega zbora za drugo obravnavo preuči 
primernost 38. člena predloga sprememb in dopolnitev 
poslovnika z vidika, da mora predlagatelj predloga zakona pri 
pripravi predloga za drugo obravnavo v celoti upoštevati 
stališča državnega zbora, sprejeta v prvi obravnavi. 

3. Predlagatelj naj pri pripravi predloga sprememb in dopolni- 
tev poslovnika državnega zbora za drugo obravnavo preuči in 
ustrezno upošteva, da naj pri nalogah sekretariata za zakono- 
dajo in pravne zadeve (181. člen poslovnika) v novem 
odstavku določi, da sekretariat ob predložitvi predloga akta, 
ki ga bo obravnaval državni zbor, določi aktu njegovo kratico 
na podlagi postopka, določenega v posebnem aktu. Kratica, 

ki se objavi hkrati s predlogom akta v Uradnem listu RepV 
bilke Slovenije, se lahko v trajanju zakonodajnega postopa 
spremeni le, če se spremeni naslov predloga akta ali to terjal0 

pravila določanja kratice. 

4. Državni zbor ugotavlja, da poslovniške rešitve gl^e 

postopka sprejemanja proračunskega memoranduma 
predloga državnega proračuna zahtevajo ponovno preučit0" 

Državni zbor nalaga vladi, da v 30 dneh predloži državneC" 
zboru primerjalni pregled načina sprejemanja državnega p'0' ' 
računa v primerljivih parlamentarnih sistemih zahodu0' 

, evropskih držav in svoj pogled na bodočo ureditev tega Vp'* ( 
šanja v poslovniku državnega zbora. Na tej podlagi naj predi* ( 
gatelj predloga sprememb in dopolnitev poslovnika držB* , 
nega zbora za drugo obravnavo pripravi potrebne sprememb , 
in dopolnitve poslovnika. , 

5. Predlagatelj naj pri pripravi sprememb in dopolni 
poslovnika za drugo obravnavo zaradi terminološke usklao'' 
tve predvidi redakcijski popravek določbe 217. člena, v ka& 
rem je besedo »prihodki« potrebno nadomestiti z besed" 
-prejemki-. 

6. Predlagatelj naj pri pripravi predloga sprememb in dopolni, 
tev poslovnika državnega zbora za drugo obravnavo preuči i" 
ustrezno upošteva: 

- spremembe 119 in 122. člena poslovnika začnejo 
z iztekom mandatne dobe sedanjega in konstituiranji 
novega državnega zbora.« 

poročevalec, št. 40 



* * * 

Komisija za poslovnik je preučila sprejeta stališča in vključila 
v besedilo predloga sprememb in dopolnitev poslovnika 
državnega zbora - druga obravnava (v nadaljevanju: predlog 
spremembe poslovnika) vsa stalliča. 

Stališče pod točko 1 je realizirano v členu 71, kjer je dodan 
nov tretji odstavek, ki določa, da spremembe 119. in 122. 
člena poslovnika začnejo veljati z iztekom mandatne dobe 
sedanjega državnega zbora. Čeprav je stališče tudi predla- 
galo, da se k temu časovnemu določilu doda še »in konstitu- 
iranjem novega državnega zbora«, pa je predlagatelj menil, da 
le to ni potrebno dopisati. Ob tem je potrebno omeniti, da se 
predlagatelj ne strln/a s sprejetim stališčem, vendar pa ga je, 
glede na določbo 185. in 187. člena poslovnika ter razlago 
komisije za poslovnik, vključil v besedilo predloga za drugo 
obravnavo. Zato je predlagatelj hkrati s predložitvijo predloga 
za drugo obravnavo vložil amandma, ki črta tretji odstavek 71. 
člena, tako, da bodo spremembe 119. in 122. član začele 
veljati z dnem uveljavitve sprememb in dopolnitev poslovnika 
državnega zbora. 

Stališče pod točko 2 je realizirano v jasnejši dikciji 40. člena 
predloga sprememb poslovnika, tako, da določa le priloge 
k besedilu predloga zakona za drugo obravnavo in njihovo 
vsebino. S tem odpravlja dvom o tem, da mora predlagatelj za 
drugo obravnavo upoštevati stališča, sprejeta na državnem 
Zboru ob prvi obravnavi. 

Glede na stališče pod točko 3 je predlagatelj sklenil, da 
v poslovniku državnega zbora črta kot samostjen akt držav- 
nega zbora proračunski memorandum (30., 31. In 53 člen 
predloga sprememb poslovnika) in ga določi kot dokument 
vlade (54. člen predloga sprememb poslovnika). Vlada ga 
predloži skupaj s predlogom državnega proračuna, in v njem 
predstavi državnemu zboru temeljne cilje in naloge ekonom- 
ske, socialne in proračunske politike vlade ter globalne okvire 
celotnih javnih financ za naslednje leto. Proračunski memo- 
randum vsebuje tudi globalne cilje politike javnih financ za 
naslednja leta, kot izhodišče za sestavo predloga državnega 
proračuna (prvi odstavek 54. člena predloga sprememb 
poslovnika). 

Predlagatelj je nadalje na novo določil, da se hkrati s predlo- 
gom državnega proračuna In proračunskim memorandumom, 
pošlje vsem predsednikom delovnih teles in vsem poslancem 
tudi sklic seje, na kateri bo državni zbor opravil splošno 
razpravo o predlogu državnega proračuna (drugI odstavek 
54. člena predloga sprememb poslovnika). Na tej posebni 
seji, ki bo sklicana najkasneje v sedmih dneh po preteku 25 
dnevnega roka iz 216. člena poslovnika, bo lahko državni zbor 
po končani splošni razpravi sklenil, da nadaljuje postopek 
sprejemanja predloga državnega proračuna v skladu s tem 
poslovnikom, ali da predlog državnega proračuna ne sprejme 
in hkrati določi rok, v katerem mora vlada pripraviti nov 
predlog državnega proračuna (55. člen predloga sprememb 
poslovnika). 

Predlagatelj je ob tem uvedel še novost, to je predstavitev 
proračunskega memoranduma in predloga državnega prora- 
čuna na seji, ki bo sklicana takoj po predložitvi obeh doku- 
mentov. Predsednik vlade in minister za finance na seji držav- 
nega zbora predstavita proračunski memorandum in predlog 
državnega proračuna, vendar pa poslanci o tej predstavitvi ne 
morejo razpravljati (tretji odstavek 54. člena predloga spre- 

memb poslovnika). S to novostjo je pravica premiera, da 
predstavi proračunski akt, prenesena iz seje, na kateri se je po 
dosedanji ureditvi poslovnika sprejemal državni proračun po 
delih in v celoti (220. člen poslovnika), na začetek postopka 
sprejemanja državnega proračuna. Takšna rešitev je prav 
gotovo primernejša od sedanje, po kateri je predsednik vlade 
poslancem predstavil predlog državnega proračuna šele 
potem, ko je bil že celoten postopek obravnav v delovnih 
telesih zaključen, poslanci pa so imeli le možnost glasovati 
o vloženih amamndmajih. 

Sprememba 217. člena (56. člen predloga sprememb poslov- 
nika) je le redakcijske narave in pomeni uskladitev rokov, 
katerih določitev se je spremenila zaradi seje, sklicane na 
podlagi novega 216.a člena, v vmesnem štiridesetdnevnem 
roku - roku za vlaganje amandmajev. 

Sprememba 219. člena poslovnika je redakcijske narave in 
pomeni omogočiti vladi, da v dopolnjenem predlogu držav- 
nega proračuna upošteva tudi zadnje analize gospodarskih 
gibanj in realizacijo državnega proračuna za tekoče leto (57. 
člen predloga sprememb poslovnika). 

S spremembo 220. člena poslovnika (58. člen predloga spre- 
memb poslovnika) je predlagatelj določil, da se lahko na seji, 
na kateri se sprejema državni proračun, opravi razprava le 
o njegovih delih, medtem, ko je bila splošna razprava že 
opravljena na seji, sklicani na podlagi novega 216.a člena. 

Vse opisane spremembe v postopku sprejemanja državnega 
proračuna, kot tudi določitve proračunskega memoranduma 
kot dokumenta vlade, pomenijo po zagotovilih strokovnjakov 
vlade uskladitev s primerljivimi zahodnoevropskimi demokra- 
cijami. 

Glede stališča pod točko 4 je predlagatelj po preučitvi sklenil, 
da upošteva v stališču, ponujenem v razmislek, naslednje 
predloge: 
- da lahko mandatno-imunitetna komisija z navadno večino 
sklene, da bo obravnavala zahtevo oziroma obvestilo na zaprti 
seji, kar pomeni odstop od splošnega pravila, ki v 162. členu 
poslovnika zahteva za sprejem takšne odločitve dvotretjinsko 
večino navzočih članov delovnega telesa. Predlagatelj je 
menil, da je takšna možnost potrebna in glede na specifiko 
obravnavanj mandatno-imunitetne komisije upravičena 
(tretji odstavek 6. člena predloga sprememb poslovnika); 

- da lahko državni zbor na predlog Mandatno-imunitetne 
komisije ali poslanske skupine sklene, da se odločanje opravi 
na zaprti seji. Na tej seji je možna razprava in obrazložitev 
poslanskih glasov. Odločitev državnega zbora, ali je poslancu 
priznal, ali ni priznal imunitete, se sporoči javnosti (drugI 
odstavek 8. člena predloga sprememb poslovnika). 

Predlagatelj pa ni podprl predlaganega sistema označevanja 
vlog, ki prihajajo s sodišč oziroma tožilstev in se nanašajo na 
imuniteto poslancev. Menil je, da se s takšnim pristopom le 
v državnem zboru, ob možnosti, da bi bila lahko javnost pri 
drugih državnih organih obveščena o imenih predmetnih 
poslancev, ne bi preprečili seznanjanja javnosti z imeni 
poslancev, o katerih se bo odločalo o imuniteti. 

Stališče pod točko 5 je predlagatelj vnesel v 35. členu pred- 
loga sprememb poslovnika. 
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Amandmaji komisije za poslovnik — PSDPDZ 

Predlagatelj predloga sprememb in dopolnitev poslovnika 
državnega zbora - druga obravnava (PSDPDZ) vlaga na pod- 
lagi 190. člena poslovnika državnega zbora naslednje amand- 
maje: 

1. K 49. členu: 

V 204. a členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»V skrajšanem postopku za sprejem zakona se amandmaji 
lahko vlagajo samo k členom sprememb in dopolnitev pred- 
loga zakona.« 

2 K 58. a členu: 

Doda se nov 58. a člen, ki se glasi: 

»58. a člen 

V 225. členu se v drugem odstavku doda nov stavek, ki se 
glasi: 

»Predlagatelj amandmaja k rebalansu državnega proračuna, 
ki mora biti predložen v pisni obliki in mora biti obrazložen, 
mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi pri- 
hodki in izdatki.« 

V tretjem odstavku se beseda »Rebalans« nadomesti z bese- 
dama »Predlog rebalansa«. 

3. K 64. a členu: 

Doda se nov 64. a člen, ki se glasi: 

»64. a člen 

Tretji odstavek 308. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Če je predložen PREDLOG obtožbe zoper predsednika 
vlade, mora na zahtevo državnega zbora izreči svoje mnenje 
o predlogu obtožbe tudi predsednik republike, o PREDLOGU 
obtožbe zoper ministra pa predsednik vlade.« 

4. K 64. b člen: 

Doda se nov 64. b člen, ki se glasi: 

»64. b člen 

V drugem odstavku 309. člena poslovnika se beseda 
»obtožbo« nadomesti z besedama »predlog obtožbe«.«. 

5. K 71. členu: 

Tretji odstavek se črta. 

Obrazložitev 

Amandma k 49. členu predloga sprememb in dopolnitev 
poslovnika, ki določa skrajšani postopek sprejemanja zakona, 
ima za cilj omejitev možnosti vlaganja amandmajev le na 
člene spreminjajočega se zakona, kar je v skladu z namenor" 
in pogoji skrajšanega postopka za sprejem zakona. Amandma 
povzema rešitev nesprejetega stališča komisije za poslovni* 
v prvi obravnavi. 

Amandma, ki uvaja nov 58. a člen, določa, da mora predlaga' 
telj pri vlaganju amandmaja zadostiti poleg splošnim zahte 
vam o obličnosti, tudi pravilu o ravnavesju med proračun- 
skimi izdatki in prejemki. Spoštovanje tega pravila je namrei 1 

pogoj pri vlaganju amandmajev k predlogu državnega prora' , 
čuna. Ker pa pomeni rebalans državnega proračuna ponovnu , 
vzpostavljanje proračunskega ravnotežja, je tudi pri amand' i 
majih k rebalansu nujno potrebno v poslovniku določiti z* ; 
predlagatelje amandmajev tako obveznost. Popravek obstoje | 
čega tretjega odstavka 225. člena poslovnika pa pomeni I® ; 
redakcijski popravek. I 

Amandmaja, ki uvajata nova 64. a in b člena, so redakcijs*' : 
narave, saj je potrebno v tretjem odstavku 308, drugem " | 
tretjem odstavku 309. in 310. členu poslovnika državne!)' . 
zbora določiti, da državni zbor odloča le o predlogu obtožb* , 
o obtožbi predsednika republike oziroma predsednika vlad' 
ali ministra-ov pa odloča ustavno sodišče. i 

Amandma k 71. členu pomeni, da spremembe 119. in , 
člena poslovnika začnejo veljati takoj, ko začne veljati p 
log sprememb in dopolnitev poslovnika državnega zbo<1 \ 
Namen takšne ureditve je uveljaviti takojšnji red pri ustano^ , 
tvah in statusnih spremembah že ustanovljenih poslanski" ( 
skupin. « 

' I 
i 
i 

i 

i 

I 

( 

I 
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Predlog zakona o PRIZNANJU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST 

»FRANCE MLAKAR« - EPA 874 - PRVA OBRAVNAVA 

Predlog zakona o priznanju Republike Slovenije za kakovost »France Mlakar« 

Vlada Republike Slovenije je na 103. seji dne 29. septem- 
bra 1994 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O PRIZNANJU REPUBLIKE SLO- 
VENIJE ZA KAKOVOST »FRANCE MLAKAR«, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 174. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
s predlogom, da se uvrsti na sejo zbora v oktobru 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 Držav- 
nega zbora in njegovih teles sodelovali: 

- prof. dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnolo- 
gijo, 
- Peter PALMA, direktor Urada Republike Slovenije za 
standardizacijo in meroslovje, 
- dr. Franc HUDEJ, generalni sekretar v Ministrstvu za 
znanost in tehnologijo, 
- dr. Bogdan TOPIC, namestnik direktorja Urada Repu- 
blike Slovenije za standardizacijo in meroslovje. 

'• OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Vlada Republike Slovenije je na svoji seji dne 15. oktobra 1993 
obravnavala Nacionalni program kakovosti Republike Slove- 
nje (v nadaljevanju: NPKRS) ter zadolžila Ministrstvo za zna- 
nost in tehnologijo, da oblikuje medresorsko koordinacijo 
* nalogo povezovanja, vsklajevanja in spremljanja aktivnosti 
Pfi izvajanju NPRKRS. Vlada je tudi zadolžila Ministrstvo za 
znanost in tehnologijo, da pripravi predlog zakona o izvajanju 
NPKRS. 

Medresorska koordinacijska komisija, ki jo je imenoval mini- 
! s(er za znanost in tehnologijo, je na podlagi mnenja Službe za 
i zakonodajo predlagala, da se ne pripravi predloga zakona, ki 
i bi obsegal vsa področja, ki jih obravnava NPKRS, temveč da 

se zakonsko uredijo le tista vprašanja, ki jih na drug način ni 
i "ložno uspešno urediti. 

Racionalni program kakovosti Republike Slovenije predvi- 
. deva uvedbo priznanja za največje dosežke na področju kako- 
. "osti. 

^a podlagi navedenega in skladno z NPKRS predlagamo, da 
®e v Republiki Sloveniji uvede najvišje državno priznanje za 
dosežke na področju kakovosti z nazivom: Priznanje za kako- v°st Republike Slovenije »France Mlakar«. Priznanje je 
Potrebno urediti z zakonom, podobno kot je to urejeno za 
Hfešernovo nagrado. 

predlagamo, da priznanje nosi ime Franceta Mlakarja, ki je 
»Sloveniji brez dvoma pionirsko utiral pot kakovosti, ne le na 
Področju uvajanja kontrole kakovosti izdelkov, temveč tudi 
azumevanja celovitega obvladovanja kakovosti (prilagamo n)egovo biografijo in bibliografijo). 

jjakon ureja le osnove za uvedbo Priznanja Republike Slove- 
le za kakovost »France Mlakar«, ostala vprašanja v zvezi 

Ovajanjem zakona pa ureja Vlada Republike Slovenije in m'nister za znanost in tehnologijo. 

" CILJI ZAKONA IN PRIKAZ POGLAVITNIH REŠITEV 

zakona je uvesti Priznanje Republike Slovenije za kako- 
stv "France Mlakar«, ki bi vzpodbudilo slovensko gospodar- no k trajnemu izboljševanju informacijskih, organizacijskih 
Sj Proizvodnih procesov, ki vodijo k boljšim izdelkom in 
joritvam. Kajti le odlični se lahko kakovostno vključijo na 

J'lhe trge ter si pridobijo - ohranijo delež na njih. Tako 
osežena celovita kakovost naj postane sestavine celostne 

Podobe Republike Slovenije. 

Jahanje Republike Slovenije za kakovost »France Mlakar« ai bi postalo trajno in s strani države vodeno gibanje za 

izboljšanje kakovosti proizvodov, storitev in procesov ter 
kakovosti bivanja in varovanja okolja. 

Uvedba priznanja Republike Slovenije na področju kakovosti 
lahko pomembno spodbudi podjetja, zavode in druge pravne 
osebe k uvajanju učinkovitejšega obvladovanja kakovosti kot 
rezultata razvoja znanja pri izvajanju procesov in nuđenju 
izdelkov in storitev. Celovito obvladovanje kakovosti je eden 
od temeljnih pogojev za približevanje Slovenije Evropski 
Uniji. 

III. PRIMERJALNO PRAVNI PREGLED 

' Pri pripravi predloga zakona smo upoštevali zakonske rešitve 
v Združenih državah Amerike, Japonski, Avstraliji, na ravni 
Evropske Unije in tudi v posameznih državah znotraj Unije. 

Neposredni zgled pri pripravi predloga so bile rešitve v ZDA, 
ki jih ureja tako imenovani »Malcolm-Baldrigeov zakon 
o izboljšanju nacionalne kakovosti iz leta 1987« (»Malcolm 
Baldrige Quality Improvement Act of 1987«), ki dopolnjuje 
Stevenson-Wydlerjev zakon o tehnoloških inovacijah iz leta 
1980. (priloga: prevod). 

IV. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 

Izvajanje zakona bi imelo naslednje posledice za proračun 
Republike Slovenije: 

leto obveznosti iz proračuna (v cenah 1994) 
1995 13.000.000,00 SIT 
1996in naprej 8 000.000,00 

V prvem letu uvajanja priznanja so stroški večji zaradi izgrad- 
nje sistema in šolanja ocenjevalcev. 

Stroški priznanja Republike Slovenije za kakovost »France 
Mlakar« se evidentirajo v proračunski postavki Urada za stan- 
darizacijo in meroslovje z nazivom Izvajanje nacionalnega 
programa kakovosti. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Priznanje Republike Slovenije za kakovost »France Mlakar« (v 
nadaljevnaju: priznanje) je najvišje priznanje Republike Slo- 
venije za dosežke na področju kakovosti kot rezultat razvoja 
znanja. Podeljuje ga Vlada Republike Slovenije gospodarskim 
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družbam, zavodom, javnim službam in drugim pravnim ose- 
bam na predlog ministra za znanost in tehnologijo (v nadalje- 
vanju. minister) in po predhodnem mnenju Znanstvenega 
sveta Slovenske znanstvene fundacije. 

2. član 

Namen priznanja je spodbujanje slovenskih gospodarskih 
družb, zavodov, javnih služb in drugih pravnih oseb k uvaja- 
nju učinkovitega obvladovanja kakovosti kot rezultata znanja 
pri načrtovanju in izvajanju procesov ter nuđenju blaga in 
storitev. 

3. člen 

Priznanje se izkazuje s skulpturo, na kateri je napisano: 

Priznanje Republike Slovenije za kakovost »France Mlakar«. 

Obliko, material in druge znake na skulpturi določi minister. 

4. član 

Priznanje se podeljuje gospodarskim družbam, zavodom, jav- 
nim službam in drugim pravnim osebam. Število priznanj za 
posamezna področja dejavnosti določi Vlada RS na predlog 
ministra. 

5. člen 

Priznanje se ne more podeliti gospodarski družbi, zavodu, 
javni službi ali drugi pravni osebi, ki je v času podeljevanja 
priznanja iz kateregakoli razloga prenehala z obstojem ali je 
v postopku prenehanja. 

6. člen 

Strokovna in administrativna dela za pripravo in izvedbo 
postopka podeljevanja priznanja opravlja Urad za standardi- 

zacijo in meroslovje v sestavi Ministrstva za znanost in tehno- 
logijo. 

Podrobnejše naloge in pristojnosti Urada za standardizacijo 
in meroslovje določi Vlada RS na predlog ministra. 

7. člen 

Vsestransko presojo predlogov za podelitev priznanja opravi 
Znanstveni svet Slovenske znanstvene fundacije, ki svoj« 
mnenje posreduje ministru na podlagi kriterijev, ki jih določi 
Vlada RS na predlog ministra. 

S. člen 

Postopke za zbiranje predlogov, obliko javnega razpisa, 
postopke ocenjevanja, končne izbire In način podelitve priz- 
nanja določi minister s posebnim aktom. 

9. člen 

Priznanje se podeli v okviru tedna Slovenske znanosti In 
tehnologije. 

10. člen 

Sredstva za izvajanje tega zakona se zagotovijo v proračunu 
Republike Slovenije. 

11. člen 

Priznanje Republike Slovenije za kakovost »France Mlakar« 
bo prvič podeljeno v letu 1996. 

12. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Predlog zakona v 1. členu predvideva uvedbo novega prizna- 
nja RS na področju kakovosti. Določa, kdo ga podeljuje in pri 
tem predvideva sodelovanje Znanstvenega sveta Slovenske 
znanstvene fondacije v postopku izbire kandidatov. 

V 3. členu določa, da se priznanje izkazuje s skulpturo, katere 
obliko, material in druge znake bo s podzakonskim aktom 
določil minister za znanost in tehnologijo. 

Prejemnike priznanja določa 4. člen, število priznanj na posa- 
meznih področjih pa bo določila Vlada RS. Prepoved v 5. 

členu se zgleduje po podobni rešitvi v zakonu o Prešernovi 
nagradi. 

V 6. členu so določene osnovne pristojnosti Urada za štanda?' 
dizacijo in meroslovje kot strokovnega organa. 

8. člen daje podlago za sprejem podzakonskih aktov v zvezi 
s postopkom izbire in načinom podelitve priznanja. 

11. člen določa, kdaj bo priznanje prvič podeljeno. Čas od 
sprejema zakona do prve podelitve priznanj je predviden zt' 
Izgradnjo celotnega sistema ocenjevanja In podeljevanja priz- 
nanj. 
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Dopolnitev obrazložitve predloga zaključnega računa o izvršitvi 

proračuna Republike Slovenije za leto 1991 in dopolnitev obrazložitve 

predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 

1992 

Vlada Republike Slovenije je na 96. seji dne 28. julija 1994 
sprejela: 

- dopolnitev obrazložitve predloga zaključnega računa 
o izvršitvi proračuna Republike Slovenije za leto 1991 in 

- dopolnitev obrazložiitve predloga zaključnega računa 
proračuna Republike Slovenije za leto 1992, 

ki vam ju pošiljamo v obravnavo. 

dopolnitev obrazložitve predloga zaključnega 
Računa o izvršitvi proračuna republike 
SLOVENIJE ZA LETO 1991 

Obrazložitev predloga zaključnega računa o izvršitvi prora- 
čuna Republike Slovenije za leto 1991 se dopolni z naslednjo 
Ugotovitvijo: 

V zaključnem računu za leto 1991 izkazuje Ministrstvo za 
Promet in zveze, Republiška uprava za ceste nekrite odhodke 
v višini 467.842.547,20 SIT, ki predstavljajo dejansko terjatev 

proračuna. Pokriti so bili s prilivi iz proračuna v letu 1992 
v okviru odhodkov obravnavanega proračunskega uporab- 
nika. 

Ostale ugotovitve v predlogu zaključnega računa o izvršitvi 
proračuna za leto 1991 ostanejo nespremenjene. 

DOPOLNITEV OBRAZLOŽITVE PREDLOGA ZAKLJUČNEGA 
RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 
1992 

Obrazložitev predloga zaključnega računa proračuna Repu- 
blike Slovenije za leto 1992, ki je bila objavljena v Poročevalcu 
št. 25, z dne 28. junija 1994, se dopolni tako, da se na strani 
6 besedilo četrte alinee petega odstavka nadomesti z nasled- 
njim besedilom: 

V zaključnem računu za leto 1992 izkazuje Ministrstvo za 
promet in zveze presežek prihodkov nad odhodki v znesku 
488.842.234,80 SIT, ki so posledica ugotovljenega presežka 
prihodkov nad odhodki Ministrstva za promet in zveze, Repu- 
bliške uprave za ceste. Ugotovljen presežek prihodkov nad 
odhodki Ministrstva za promet in zveze, Republiške uprave za 
ceste je bil porabljen za pokritje nekritih odhodkov v višini 
467.842.547,20 SIT ugotovljenih po zaključnem računu za leto 
1991 pri istem proračunskem uporabniku. Posledično se pri 
Ministrstvu za promet in zveze v istem znesku izkaže poraba 
presežka prihodkov nad odhodki v letu 1992 za pokritje nekri- 
tih odhodkov ugotovljenih po zaključnem računu za leto 
1991. 

Ostale ugotovitve v obrazložitvi predloga zaključnega računa 
proračuna za leto 1992 ostanejo nespremenjene. 

OBRAZLOŽITEV 

Ob obravnavi predloga zaključnega računa o izvršitvi prora- 
čuna Republike Slovenije za leto 1991 je na 8. seji odbora 
Državnega zbora za nadzor proračuna in drugih javnih financ, 
dne 16. 6. 1994, predstavnik Službe družbenega knjigovod- 
stva Republike Slovenije obvestil člane odbora, da obstoja še 
ena sodba Vrhovnega sodišča, ki se nanaša na proračunsko 
Porabo v letu 1991. Gre za sodbo Vrhovnega sodišča Repu- 

I blike Slovenije št. Ur. 10/93-6 z dne 21. 5. 1993 in na njeni 
' Podlagi izdano, odločbo Službe družbenega knjigovodstva 

^publike Slovenije št. 710-Up/ll-103/92-lll/1-RM, z dne 10. 5. 
'994, s katero je bilo Ministrstvu za promet in zveze, Republi- 
ki upravi za cestne naloženo, da opravi nekatere popravke v svojem knjigovodstvu oziroma letnem obračunu za leto 
'99?. 

£f' pripravi predloga zaključnega računa o izvršitvi proračuna 
^Publike Slovenije za leto 1991 Ministrstvo za finance 
1 navedeno sodbo ni bilo seznanjeno. Zato so člani odbora 
plenili, da Vlada Republike Slovenije pojasni vpliv odločbe 
yužbe družbenega knjigovodstva Republike Slovenije z dne 

5. 1994, ki je bila izdana na podlagi sodbe Vrhovnega 
s°dišča Republike Slovenije opr. št. Ur 17/93 dne 25. 3. 1994 
?a Predlog zaključnega računa o izvršitvi proračuna Repu- bl'ka Slovenije za leto 1991. 

,6r se morajo vknjižbe iz citirane odločbe upoštevati pri 
ćelavi zaključnega računa za leto 1991, je Proračunska 

Pekcija skupaj s Finančno računovodsko službo pri Mini- 
s,rstvu za finance po opravljeni kontroli dne 21., 22., in 27. 6. 

®94 pripravila informacijo o ugotovitvah vpliva odločbe na 
iaključni račun Ministrstva za promet in zveze, Republiške 
^Prave za ceste za leto 1991 

Iz informacije Proračunske inšpekcije in Finančno računo- 
vodske službe pri Ministrstvu za finance je razvidno, da se pri 
obravnavanem proračunskem uporabniku povečajo stroški za 
leto 1991 v skupni višini 813.531.030.40 SIT. 'Povečani stroški 
vplivajo na znižanje poslovnega rezultata za leto 1991. Name- 
sto izkazanega presežka prihodkov v višini 345.688.483,20 SIT 
se izkažejo nekriti odhodki v višini 467.842.547,20 SIT. Nave- 
deni popravki se opravijo tudi v zaključnem računu Ministr- 
stva za promet in zveze za leto 1991. 

Ugotovljeni nekriti odhodki v višini 467.842 547,20 SIT, ki jih 
izkazuje Ministrstvo za promet in zveze. Republiška uprava za 
ceste v svojem zaključnem računu za leto 1991 so bili pokriti 
s prilivi iz proračuna v letu 1992 v okviru odhodkov obravna- 
vanega proračunskega uporabnika. Navedena ugotovitev je 
razvidna iz omenjene informacije Proračunske inšpekcije in 
Finančno računovodske službe pri Ministrstvu za finance. 

Prav tako je bilo ugotovljeno, da je z odločbo Službe družbe- 
nega knjigovodstva citirane vknjižbe za leto 1991 proračunski 
uporabnik Ministrstvo za promet in zveze, Republiška uprava 
za ceste deloma že upošteval v svojem zaključnem računu za 
leto 1992. Ker je s sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slove- 
nije odločeno, da morajo biti popravki upoštevani v zaključ- 
nem računu Ministrstva za promet in zveze, Republiški upravi 
za ceste za leto 1991, je potrebno že opravljene vknjižbe 
v zaključnem računu proračunskega uporabnika za leto 1992 
stornirati. 

Po opravljenih popravkih za leto 1992, je ugotovljeno, da 
Ministrstvo za promet in zveze. Republiška uprava za ceste 
izkazuje v svojem zaključnem računu za leto 1992 

poročevalec, š{. 40 87 



488.842.234,80 SIT presežka prihodkov nad odhodki, ki je bil 
porabljen za pokritje nekritih odhodkov ugotovljenih po zak- 
ljučnem računu za leto 1991. Popravki se smiselno opravijo 
tudi v zaključnem računu za leto 1992 pri Ministrstvu za 
promet in zveze. Z navedenimi ugotovitvami se dopolni obra- 
zložitev predloga zaključnega računa proračuna Republike 
Slovenije za leto 1992. 

V predlogu zaključnega računa proračuna Republike Slove- 
nije za leto 1992 je Vlada Republike Slovenije predlagala 
Državnemu zboru, da se nekriti odhodki posameznih prora- 
čunskih uporabnikov prenesejo v proračun naslednjega leta 
in se pokrijejo v breme finančnega načrta posameznega pro- 
računskega uporabnika. 

Ministrstrvo za promet in zveze, Republiška uprava za ceste je 
sredstva za pokritje nekritih odhodkov iz leta 1991 zagotovilo 

v okviru razpoložljivega obsega proračunskih odhodkov Mini• q, 
strstva za promet in zveze, Republiške uprave za ceste 
v naslednjem letu. 2 

Zato Vlada Republike Slovenije Državnemu zboru ne predlaga F 
popravka zaključnega računa proračuna Republike Slovenije L, 
za leto 1991. Predlaga pa, da se dopolni obrazložitev z nave- 
deno ugotovitvijo. 

3tl 
Prav tako Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu isl 
zboru, da se obrazložitev predloga zaključnega računa prora- »te 
čuna za leto 1992 dopolni skladno z ugotovitvami, ki izhajajo lai 
iz sodbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in odločbe 5lc 
Službe družbenega knjigovodstva Republike Slovenije in ki se tej 
nanašajo na pregled poslovanja Ministrstva za promet in __ 
zveze, Republiške uprave za ceste, medtem ko se zaključni 
račun proračuna Republike Slovenije za leto 1992 ne spre- 
minja. S 
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poročilo o izdvajanju sredstev in namenski porabi sredstev po zakonu 

zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja 

Republiki Sloveniji 
ie *— 
e- 

podlagi 5. člena zakona o zagotovitvi namenskih sred- 
itev za gradnjo AC omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni 

>° 'St Rs, 46/93) vam pošiljamo Poročilo o izdvajanju sred- 
a' itev in namenski porabi sredstev po zakonu o zagotovitvi 
/ojamenskih sredstev za gradnjo AC omrežja v Republiki 

Sloveniji, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 
>e I® j i dne 8. septembra 1994. 
"J      m 
9- 

SISTEM ZAGOT AVLJ AN J A IN KORIŠČENJA NAMENSKIH 
REDSTEV 

zakonom o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avto- 
»Stnega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/ 
" je določen način zagotavljanja in uporabe sredstev za 
Gradnjo avtocestnih odsekov v Republiki Sloveniji in to 
r®dvsem na smeri vzhod - zahod. Na podlagi zakona se 
proračunu Republike Slovenije od 1. 1.1994 do 31.12. 1999 
imensko zagotovijo sredstva v znesku, ki je enak 16% drob- 
3Prodajne cene na liter prodanih količin motornih bencinov 
aiesel goriv. Sredstva se zagotovijo iz davka od prometa 

otornih bencinov in dieselskih goriv na podlagi posebneaa 
!|epa vlade. 

a podlagi pogodbe med Republiko Slovenijo in DARS d.d. se 
plna teh sredstev ugotovi vsakega 25. v mesecu v višini 16% 
aioprodajne cene na liter prodanih količin motornih benci- 

in diesel goriv prodanih v Republiki Sloveniji v preteklem 
'esecu. Ministrstvo za finance nakaže ta sredstva 25. 
.mesecu na posebno podpartijo žiro računa proračuna 
BPublike Slovenije. Prvo nakazilo je bilo izvršeno 25.1.1994. 

anienska sredstva vodi Ministrstvo za finance na posebni 
apartiji žiro računa proračuna Republike Slovenije in jih 
Kazuje DARS-u le na podlagi pisnega zahtevka, ki mora biti 
Kladu z letnim planom razvoja družbe in mesečno napove- 

' 'nvesticijske porabe. S prostimi denarnimi sredstvi 
ebne podpartije žiro računa proračuna Republike Slove- 

nj.iJPfavlja Zakladnica Ministrstva za finance in to na enak 
Bnli

n z likvidnostnimi presežki proračuna Republike Slo- 
I .J®' Plasmaji teh sredstev se obrestujejo po obrestni meri, 

s Posebnim sklepom določi minister za finance. Prihodki 
jJJprayljanja s prostimi denarnimi sredstvi se plačujejo na 
)oPaKt''° proraćuna Republike Slovenije in jih DARS lahko 
im 'a 'e za namene določene v zakonu o zagotovitvi menskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Repu- P'KI Sloveniji. 

Kako je v pianu razvoja in finančnem načrtu DARS d.d. za 
L, ki ga je Vlada Republike Slovenije potrdila na 71. 
'sic fe^ruaria 1994, določeno, da se od pobrane cestnine uPni višini 3.700.000.000 SIT nameni za financiranje grad- 

avtocest 1.342.930.000 SIT, za vzdrževanje in upravljanje 
2.357.070.000 SIT. 

r "vioc 
^ocest: 

»Lt9VAJANJE ,N NAMENSKA PORABA SREDSTEV LETU1993 
y i 
ta!!U 'e '3"° iz Prora^una Republike Slovenije izplačano 
vy®?njo avtocest 3,7 mlrd SIT in za investicijsko vzdrževa- 

0,2 mlrd SIT, torej skupno 3,9 mlrd SIT. 
ta.0'1 0 zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocest- 
Jai ® 0fnrežja v Republiki Sloveniji je v svojem 3. členu dolo- 
Jror ? ie potrebno v obdobju od 15. 8. 1993 do 31. 12. 1993 iz 
Nh Republike Slovenije zagotoviti 1,2 mlrd SIT namen- 
n p, Sredstev za pospešitev gradnje na odsekih Hrušica-Vrba 
^drto-Čebulovica ter za dokončanje avtocestnih odse- 
llo^^adnji. V istem obdobju so bila iz proračuna Republike 
•8Si e® za ,e namene izplačana sredstva v skupni višini ' 612.360 SIT in sicer iz naslednjih oostavk: 

1012 Malence-Šmarje 20.327.484 SIT 
1013 Hrušica-Vrba 1.326.646.244 SIT 
1014 Razdrto-Čebulovica 1.075.266.798 SIT 
1016 Južna obvoznica v Ljubljani 165.881.127 SIT 
1018 Razcep Razdrto 96.413 SIT 
1019 Šentilj-Pesnica 72.810.489 SIT 
1605 Dokončanje avtocestnih odsekov v gradnji 7.213.406 SIT 
1172 Obnova avtocest 180.370.400 SIT 
1155 Varovalne ograje na avtocestah 7.213.406 SIT 

Poleg navedenega je bilo za dela, ki so bila opravljena v letu 
1993, obračunana pa kasneje, v letu 1994 izplačanih še 
56.413.800,00 SIT. Po predlogu vlade naj bi se z zaključnim 
računom proračuna za leto 1993 tudi ta sredstva knjižila med 
odhodke proračuna za leto 1993. Navedena sredstva so bila 
izplačana za dela, opravljena v okviru postavk: 

1172 Obnova avtocest 
1013 Hrušica-Vrba 
1019 Šentilj-Pesnica 

52.413.800 SIT 
2.862.720 SIT 
1.360.116 SIT 

III. IZDVAJANJE NAMENSKIH SREDSTEV OD 1.1.1994 DO 
30.6.1994 ? 

Na podlagi prilivov in davka od prometa motornih bencinov in 
dieselskih goriv v proračun Republike Slovenije je bila za to 
obdobje zagotovljena in nakazana na posebno podpartijo 
proračuna Republike Slovenije naslednja višina sredstev: 

PRILIV BENCINSKI TOLAR 
januar 
februar 
marec 
april 
maj 
junij 

1.105.164.000 SIT 
972.202.000 SIT 

1.391.926.000 SIT 
1.006.342.000 SIT 
1.174.690.000 SIT 
1.283.087.000 SIT 

SKUPAJ 1-6 
Plan 1994 
% realizacije 

6.933.411.000 SIT 
14.521.700.00 SIT 

48 
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Priliv - Bencinski tolar 
Od 1 1. do 30.6. 1994 
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V prvem polletju leta 1994 je bilo na posebni podpartiji prora- 
čuna Republike Slovenije zbranih 6.933.411.000 SIT namen- 
skih sredstev, kar predstavlja 48% zneska, ki je v letu 1994 
predviden v proračunu Republike Slovenije. 

IV. NAMENSKA PORABA SREDSTEV OD 1.1.1994 DO 30. 6. 
1994 

V skladu s pogodbo in glede na dejanske potrebe je Ministr- 
stvo za finance na podlagi posebnih pisnih zahtevkov DARS-a 
iz naslova investicij v ceste, ter za plačilo projektov in odškod- 
nin za zemljišča nakazalo do konca junija DARS-u 
1.181.592.507 SIT sredstev in sicer: 
PRILIVI V LETU 1994 PRILIV BENCINSKI TOLAR 

1. februar 
11. februar 
24. februar 

4. marec 
11. marec 
15. marec 
17. marec 
18. april 
22. april 
19. maj 
30. junij 
19. junija 

18.000 
14.644 
52.366 

399.145 
18.034 
38.854 
32.068 

184.424 
161.741. 
109.512 
92.311 
60.489 

.000 SIT 

.038 SIT 
472 SIT 
005 SIT 
446 SIT 
244 SIT 
852 SIT 
728 SIT 
014 SIT 
694 SIT 
126 SIT 
886 SIT 

SKUPAJ NAKAZILA 1.181.592.507 

Razliko med zagotovljenimi namenskimi sredstvi in izplač- 
nimi zahtevki DARS-a v višini 5.751.818.492 SIT, Zakladnica 
Ministrstva za finance usmerja na enak način kot likvidnostne 
presežke proračuna Republike Slovenije. 

Po podatkih, ki nam jih je posredovala DARS so bila sredstva 
v tem obdobju porabljena za plačilo obveznosti za investicije 
v naslednjih projektih: 

PREDVIDENO REALIZIRANO 
1.1.94-30.6.94.1.94-30.6.94 

RAZLIK P 
d 

PROJEKT 1 
Šentilj-Pesnica 
Hoče-Arja vas 
PROJEKT 2 
Arja vas-Vransko 
Vransko-Blagovica 

PROJEKT 3 
Malence-Šentjakob 
Zadobrova - Tomaćevo 
PROJEKT 4 
Razdrto-Čebulovica 
Čebulovica-Divača 
Divača-Dane 
Dane-Fernetiči 
Selo-Šempeter 
CESTNI 
INŽENIRING 
PRIPRAVA PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE 
PO LETU 1994 
DOKONČANJE DEL 
NA AC 

651.000.000 488.807.000 162.193.0$ 3 
225.500.000 430.934.000(205.434.000 v 
425.500.000 57.873.000 367.627.0$ c 
867.900.000 53.161.000 814.739.0$ 
867.900.000 40.090.000 827.810.0$ 

0 13.071.000 (13.071.OOO) 

1.587.000.000 
1.271.000.000 

316.000.000 
707.966.000 
219.240.000 
113.590.000 
216.420.000 
42.220.000 

116.496.000 

41.980.000 
41.075.000 

905.000 
357.846.000 
66.571.000 
64.220.000 

131.144.000 
555.000 

95.356.000 

1.545.O2O.00J1 

1.229.925.0$ 
315.095.OOJ 
350.120.OjJ 
152.669.OOJl 
49.370.0j 
85.276.00j 
41.665.00J 
21.140.OC 

258.000.000 90.658.000 167.342.0$ 

265.000.000 231.157.000 33.843.00° 

911.200.000 100.885.000 810.315.0$ 
SKUPAJ 
% realizacije 

5.248.066.000 
100 

1.364.494.000 
26 

3.883.572.0 

Mar Apr Ma" 
Mš Predvideno CZI Realizirano 

5000 

Skupa " 

7000 
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Investicijo v projektih 
Od 1.1. do 30.6. 1994 

pfo'tkt 1 pro'ćkl 2 pro'ćkl 3 pro'ikt 4 
Predvideno 

cest. inz. proMdoku dokon, del 
I I Realizirano 

slupa" 

Dr ,"an^nem načrtu DARS-a, d.d. je v prvem polletju leta 1994 
doi V'dena man^a P°ral:)a od razpoložljivih virov, saj so se eia na večini gradbišč pričela šele v drugi polovici leta 1994. 
3ft5|?S'<a poraba sredstev je tako zaostala za planom za 
v «3 572.000 SIT. Razloge za odstopanja od plana je iskati 
cestni ^r' Pr'dobivanju zemljišč na nekaterih odsekih avto- 
mese h P8 P° Predv'clevan''h nadoknađeno v naslednjih 

V. PRIHODKI OD CESTNIN OD 1.1.1994 DO 30. 6.1994 

V planu razvoja in finančnem načrtu DARS, d.d. za leto 1994 je 
predvideno, da bo v tem letu pobranih za 3.700.000.000 SIT 
cestnin, od tega je predvideno za financiranje gradenj avto- 
cest 1.342.930.000 SIT, za vzdrževanje in upravljanje avtocest 
2.357.070.000 SIT. V tem obdobju je bilo na račun DARS 
plačano: 

v SIT 
ZA VZDR. IN 

SKUPAJ ZA GRADNJO UPRAVLJANJE 
januar 1994 
februar 1994 
marec 1994 
april 1994 
maj 1944 
junij 1994 
SKUPAJ 
Plan 1994 
% realizacije 

214.833.000 
256.295.000 
309.478.000 
312.881.000 
378.872.000 
370.479.000 

139.850.000 
182.950.000 
167.080.000 
177.950.000 
90.000.000 
86.100.000 

74.983.000 
73.309.000 

142.398.000 
134.931.000 
288.872.000 
284.379.000 

1.842.802.000 
3.700.000.000 

49,8 

843.930.000 
1.342.930.000 

62,8 

998.872.000 
2.357.070.000 

42,4 
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Prihodki od cestnin 
Ođ. 1 1 dO 30.6. 1994 

Skupa" 
Predvideno O Realizirano 

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v prvih Šestih mesecih 
leta 1994 realizirano 49,8% planiranih prilivov iz cestnin. Od 
tega je bilo namenjeno za gradnjo avtocest 843.930.00 SIT, za 
vzdrževanje in upravljanje 998.872.000 SIT. Iz zbranih sred- 
stev cestnin namenjenih za gradnjo avtocest je bilo v prvem 
polletju leta 1994 porabljeno za gradnjo avtocest 182.902.000 
SIT. Začasno neporabljena sredstva in dele cestnin name- 
njene za gradnjo avtocest so oročena v bankah in sicer 
z rokom vračila 90 dni z namenom, da banke odobrijo Izvajal- 
cem gradbenih del na avtocestah kredite in garancije po 
najugodnejših pogojih. Iz naslova obresti iz oročenih sredstev 
so se sredstva cestnin namenjenih za gradnjo avtocest pove- 
čala v prvem polletju leta 1994 za 38.379.000 SIT. 

VI. UPRAVLJANJE S PRESEŽKI NA PODPARTIJI 
PRORAČUNA - SREDSTVA ZA IZGRADNJO AVTOCEST 
V RS V DRUGEM TRIMESEČJU 1994 

Stanje danih depozitov iz presežkov sredstev na podpartljl 
proračuna DARS se je v drugem trimesečju letošnjega leta, 
glede na zelo upočasnjeno porabo namenskih sredstev ob 
istočasnem mesečnem prilivu sredstev Iz proračuna Repu- 
blike Slovenije, mesečno povečevalo ter tako v primerjavi 
z zadnjim dnem prvega trimesečja, ko je bilo pri bankah 
vezanih 2,9 milijarde tolarjev poraslo za 3 milijarde tolarjev in 
doseglo raven 5,9 milijarde tolarjev. 

UPRAVLJANJE S SREDSTVI NA PODPARTIJI DARS 
mio SlT 

OPIS STANJE 
31.3.94 30.6.94 

RAZLIK* 

Priliv iz proračuna 
Prejete obresti za depozite 
Poraba za namene DARS 
Depoziti pri bankah 

Vrsta depozitov 

3.470 
27 

573 
2.893 

6.933 
163 

1.182 
5.913 

Povprečncstanje 

3.403 

60« 
3.020 

Razlik' 

- na odpoklic 
- vezani depoziti 
- nadomeščanje dražjih LK 
SKUPAJ 

marec94 
792 
834 
256 

1.891 

junlj94 
413 

4.458 
163 

5.034 

—37® 

fS 
3.143 

V povprečju je bilo v vseh treh mesecih pri desetih bankaji 
plasirano 3,9 milijarde tolarjev, od tega 2,8 milijarde tolarji* 
ali 71,2% vezanih depozitov, 0,9 milijarde tolarjev ali 22,4% ni 
odpoklic In 0,2 milijarde tolarjev oziroma 6,5% za nadomešči* 
nje dražjih likvidnostnih kreditov na medbančnem trgu. Dele* 
depozitov na odpoklic se je v tem obdobju mesečno zniževal' 
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in sicer s 40% deleža v aprilu, na 8% povprečnega mesečnega 
stanja vseh depozitov v mesecu juniju. Povečanje deleža 
vezanih depozitov na račun zniževanja deleža depozitov na 
odpoklic, ki je bilo doseženo predvsem v mesecu juniju, je 
bilo rezultat tekočega, medmesečnega vsklajevanja napove- 
danih in dejanskih potreb po namenskih sredstvih, med 
Zakladnico Republike Slovenije in DARS. 

V tem obdobju je deponiranje presežkov na podpartiji DARS 
j potekalo po sprejetih kriterijih za plasiranje proračunskih 
I Pr®sežkov iz decembra lanskega leta, s katerimi je želela 
• Zakladnica doseči splošno znižanje obrestnih mer bank. 
j V skladu s tem so bila sredstva usmerjena predvsem v banke, 

ki bi s svojim povpraševanjem po likvidnih sredstvih pri ban- 
kah povzročile stalen pritisk na zvišanje obrestnih mer za 
medbančne kredite ter pri bankah, ki so odobravale kredite 
komitentom s področja gospodarstva po nižjih obrestnih 
merah. Tako je bilo v banke v sanaciji in banke neto dolžnice 
na medbančnem trgu usmerjeno povprečno 90% vseh pre- 
sežkov. 

■i sr , » 
Depoziti iz presežkov sredstev proračuna Republike Slovenije 
so se v drugem trimesečju obrestovali po enakih obrestnih 

. merah kot v začetku leta. Depoziti na odpoklic, ki imajo značaj 
; vpoglednih sredstev so bili obrestovani po 50% mesečne 
| revalorizacijske stopnje, za vezane depozite z dogovorjenim 
[ roKom vračila je bila obrestna mera določena v višini revalori- 
! zac'iske stopnje, za depozite za nadomeščanje dražjih likvid- 

nostnih kreditov pa je Zakladnica zaračunavala bankam za tri 

odstotne točke nižjo realno obrestno mero kot je znašala 
dnevna povprečna ponderirana obrestna mera za medbančne 
kredite, ki jo objavlja Banka Slovenije, znižana za stroške 
obvezne rezerve bank. 

Za plasmaje iz sredstev na proračunski podpartiji DARS so se 
le-ta sredstva od aprila do junija povečala za 135,6 milijonov 
SIT plačanih obresti bank, v prvem polletju leta 1994 so se ta 
sredstva povečala za 163 mio SIT. 

Vlada Republike Slovenije je dne 30. 6. 1994 sprejela Sklep 
o ukrepih za znižanje pasivnih obrestnih mer v bančnem 
sistemu, na podlagi katerega lahko Ministrstvo za finance 
likvidnostne presežke proračuna Republike Slovenije, s kate- 
rimi upravlja, praviloma deponira le pri bankah, ki niso neto 
upnice na medbančnem trgu in katerih efektivna pasivna 
obrestna mera ne presega efektivne pasivne obrestne mere, ki 
jo objavlja Banka Slovenije. V skladu s sklepom bo Zakladnica 
Republike Slovenije pri deponiranju likvidnostnih presežkov 
proračuna Republike Slovenije upoštevala povprečno efek- 
tivno pasivno obrestno mero, ki jo objavlja Banka Slovenije in 
limitiranje obrestnih mer, ki velja za državne sklade. Glede na 
to je začel s 1. 8. 1994 veljati nov Sklep o obrestovanju 
plasiranih presežkov proračuna Republike Slovenije po kate- 
rem se vezani depoziti obrestujejo po realnih obrestnih merah 
od 1% do 4%, depoziti na odpoklic pa po 11,5% letni obrestni 
meri, brez klavzule o revalorizaciji. Omenjene spremembe 
bodo učinkovale na prerazporeditev depozitov in prihodke 
tretjega trimesečja tega leta. 

Povprečno stanje depozitov iz sredstev 
proračuna za DARS v H trimesečju 94 
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IZ RAZPRAV V DELOVNIH TELESIH DRŽAVNEGA ZBORA 

RAZLAGA 
Komisije za poslovnik 23. in 26. člena poslovnika državnega zbora 

»Državni zbor je na nadaljevanju 23. seje, dne 27. 9. 1994, ob 
obravnavi točke »Zahteva za razlago 23. in 26. člena poslov- 
nika državnega zbora- na podlagi tretjega odstavka 334. 
člena poslovnika državnega zbora obravnaval razlago komi- 
sije za poslovnik k 23. in 26. členu poslovnika in jo sprejel 
v naslednjem besedilu: 

' »1. Prijava poslanskega vprašanja v smislu 4. odstavka 23. 
člena poslovnika je obvestilo sekretarju državnega zbora, da 
bo poslanec ustno postavil poslansko vprašanje (ali pobudo) 
na seji državnega zbora. Smisel vnaprejšnjega obvestila ni 
v najavi vsebine vprašanja vladi ali ministrom, temveč v mož- 
nosti upoštevanja vrstnega reda poslancev v skladu s 5. 
odstavkom tega člena. 

2. Poslansko vprašanje je lahko le pisno ali ustno. Pisno 
postavljeno poslansko vprašanje ni mogoče ustno predstav- 

ljati na seji. Poslanec se mora odločiti, ali postavlja ustno 
vprašanje zato, da bi še na isti seji dobil odgovor vlade ali 
ministra. Na pisno vprašanje je namreč vlada dolžna odgovo- 
riti najkasneje tri dni pred naslednjo sejo, da ima dovolj časa 
za pisni odgovor in da lahko poslanec postavi dopolnilno 
vprašanje. 

3. Poslanec lahko ustno vprašanje najavi tudi tako, da svoje 
vnaprej pripravljeno ustno vprašanje v pisni obliki predloži 
sekretarju državnega zbora. V tem primeru mora navesti, da 
gre za ustno vprašanje, ki ga bo postavil na seji državnega 
zbora, ali da gre za pisno vprašanje. V primeru dvoma zahteva 
sekretar državnega zbora izjasnitev poslanca, kar ugotovi 
z uradnim zaznamkom na vprašanju. Sekretar državnega 
zbora ravna v skladu z opredelitvijo poslanca. Prijave ustnih 
poslanskih vprašanj sporoči predsedujočemu državnega 
zbora, pisna vprašanja pa predsednik državnega zbora takoj 
pošlje vladi ali ministru.«.« 

i 

r 
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