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SKLEP 28. IZREDNE SEJE DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklep državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o prevzemu državnih funkcij,
ki so jih do 31. decembra 1994 opravljali organi občin

SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je na 28. izredni seji dne 15.
5. 1995 ob obravnavi predloga zakona o prevzemu državnih
funkcij, ki so jih do 31. decembra 1994 opravljali organi
občin — hitri postopek, na podlagi 173. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije sprejel naslednji

Vlada Republike Slovenije naj najkasneje do 1. avgusta 1996
opravi uskladitev predpisov, zajetih v zakonu o prevzemu
državnih funkcij, ki so jih do 31. decembra 1994 opravljali
organi občin. Ti predpisi morajo jasno razmejiti upravne
naloge med občinskimi in upravnimi organi.

SKLEPI, STALIŠČA IN UGOTOVITVENI SKLEPI 30. SEJE DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o ukrepih za sanacijo
gospodarskega položaja TAM Maribor d. d. in njegovih odvisnih družb ter
Avtomontaže AM BUS d.o.o. Ljubljana
_____
2. Državni zbor nalaga Vladi, da preveri posojila, ki jih je TAM
Maribor d.d. najemal na »sivem trgu« pri zasebnem podjetju
ITERKONTRAKT d.o.o. Maribor in o tem poroča Državnemu
zboru.

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM
Maribor d. d. in njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže AM
BUS d.o.o. Ljubljana - hitri postopek, na 30. seji, dne 29. 3.
1995, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije sprejel naslednje

3. Državni zbor nalaga Vladi, da preveri politiko odprodaje
deviznih terjatev TAM-a družbi INTERKONTRAKT d.o.o. Maribor in družbi DENORA iz Dublina (Irska).

SKLEPE

4. Državni zbor nalaga Vladi Republike Slovenije, da poda
natančno specifikacijo »neizplačanih administrativnih prepovedi« v znesku 158.000.000 SIT, ki jih je vključila v okviru
obveznosti, izhajajočih iz ukrepov za sanacijo sistema TAM.

I.
1. Državni zbor nalaga Vladi Republike Slovenije, da pri izvajanju zakona o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja
TAM Maribor d.d. in njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže
AM BUS d.o.o., Ljubljana zagotovi novo kadrovsko zasedbo in
organizacijo podjetij TAM Maribor d.d. in Avtomontaže AM
BUS d.o.o., Ljubljana, ki bo omogočila učinkovito sanacijo in
gospodarno porabo sredstev po tem zakonu.

II.
1. Državni zbor zadolžuje Vlado Republike Slovenije, da
v roku treh mesecev pripravi in posreduje informacijo o problematiki izvajanja zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
3
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likvidaciji. Po potrebi naj Vlada Republike Slovenije predloži
tudi spremembe in dopolnitve zakonodaje, ki ureja to

področje, s katerimi bi zagotovila hitrejše in učinkovitejše
izvajanje stečajnih postopkov.

Sklepa in stališča državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o popravi krivic
Državni zbor je ob obravnavi predloga zakona o popravi
krivic - prva obravnava na 30. seji, dne 31. 3. 1995, na
podlagi 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

nine, katere višina se bo določila v posebnem zakonu. Ta
zakon naj se sprejme istočasno z zakonom o popravi krivic.

SKLEPA

2. Kot upravičenci do odškodnine naj se vključijo tudi svojci
po vojni pobitih oseb.

1. Predlog zakona o popravi krivic - prva obravnava je primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo.

3. Predlagatelj naj pravico do odškodnine po tem zakonu
v predlogu zakona za drugo obravnavo uredi tako, da bo
imela naravo poravnave med upravičencem in državo.

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije in pri tem upošteva naslednja:

4. Odškodnina na) se določa v nacionalni valuti (SIT). Zagotavljanje realne vrednosti nasproti trdnim valutam naj se
določi z dodatno klavzulo.

Skupni obseg sredstev mora biti bistveno višji, kot ga predvideva predlog zakona.

5. Določba 6. člena predloga zakona naj se dopolni tako, da
se bo pri ponovni odmeri pokojnine izhajalo iz delovnega
statusa, ki ga je imel bivši politični zapornik pred izrekom
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.

STALIŠČA
I.
1. Političnim zapornikom naj se zagotovi pravica do odškod-

Sklepa in stališča državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o omejevanju
uporabe tobačnih izdelkov
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov - prva
obravnava na 30. seji, dne 11. 4. 1995 na podlagi 185. člena
Poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

- dopolni četrti odstavek 6. člena z naslednjim besedilom:
»Minister za zdravstvo podrobneje določi pogoje, ki jih
morajo glede zdravstvene ustreznosti izpolnjevati tobačni izdelki.«;

SKLEPA

- nadomesti 10. člen z naslednjim besedilom, ki se glasi:

1. Predlog zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov
je primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo.

»Prepovedano je neposredno in posredno reklamiranje
tobaka in tobačnih izdelkov. Za posredno reklamiranje tobaka
in tobačnih izdelkov se šteje prikazovanje logotipov in drugih
tipov za označevanje tobaka in tobačnih izdelkov na predmetih, ki po tem zakonu niso tobačni izdelki.

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi predlagatelj
in pri tem upošteva naslednja
STALIŠČA

- 11. člen se spremeni tako, da se glasi:

1. Prouči naj se možnost popolne prepovedi reklamiranja
tobaka, zlasti prodaje netobačnih izdelkov, ki uporabljajo
tobačno znamko.

»Ne glede na določbe prejšnjega člena je reklamiranje tobaka
in tobačnih izdelkov dovoljeno v obliki in podobi logotipa ali
znaka na priboru za kajenje,

2. V zakon naj se vnesejo določila o ustanovitvi odbora za
preprečevanje kajenja pri Vladi Republike Slovenije in predvidijo sredstva, ki jih mora dobiti odbor za svoje delovanje iz
proračuna oziroma iz davkov, ki jih plačujejo kadilci v proračun.
3. V zakon naj se vnesejo določila o ustanovitvi sklada za
sponzoriranje športnih društev v naslednjih petih letih, da se
premosti izguba sredstev, ki jih športna društva dobijo za
reklamiranje tobačnih izdelkov od tobačne industrije.

- nadomesti besedilo 12. člena z novim besedilom, ki se
glasi:
»Ne glede na določbe 10. člena tega zakona lahko proizvajalci
in trgovci na debelo s tobačnimi izdelki z enkratnimi akcijami
v javnih občilih obveščajo potrošnike o novih tobačnih izdelkih.

4. Pripravi naj primerjalni pregled reklamiranja tobaka in
tobačnih izdelkov v državah Evropske skupnosti (Nemčija,
Francija, Švica in države Beneluxa).

Za nove tobačne izdelke po prejšnjem odstavku se štejejo:
* izdelki, ki v Republiki Sloveniji še niso bili na trgu;
* izdelki, ki so že bili na trgu v Republiki Sloveniji, pa
z manjšo vsebnostjo katrana ali drugih sestavin dokazujejo
manjšo škodljivost za zdravje«;

5. Predlagatelj naj prouči predlagane spremembe in dopolnitve posameznih členov ter pripravi za njih ustrezne rešitve:

- 13. člen predloga zakona se spremeni tako, da se prvi
odstavek glasi:

poročevalec, št. 24
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»Prepovedana je prodaja tobačnih izdelkov osebam, mlajšim
od 18 let.«

»Prostor za nekadilce ne more biti manjši od prostora za
kadilce.«

- Na koncu prvega odstavka 15. člena se doda nov stavek, ki
se glasi:

6. Predlagatelj naj upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.

Sklep državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o nalezljivih boleznih
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o nalezljivih boleznih — druga obravnava, na 30. seji,
dne 11.4. 1995, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o nalezljivih boleznih za tretjo obravnavo
pripravi Vlada Republike Slovenije.

Sklep državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o matični evidenci
zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja - druga
obravnava, na 30. seji, dne 11.4. 1995, na podlagi 173. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja za tretjo
obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.

Sklep državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o dopolnitvi zakona
o volitvah v Državni zbor
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o dopolnitvi zakona o volitvah v Državni zbor - prva
obravnava, na 30. seji, dne 11.4.1995, na podlagi 173. in 185.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o volitvah v Državni zbor
- prva obravnava se ne sprejme.

Sklep državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o uresničevanju pravic žrtev
II. svetovne vojne, padlih, ubitih ali umrlih zaradi posledic mučenja ali preganjanja
na območju Republike Slovenije
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o uresničevanju pravic žrtev II. svetovne vojne,
padlih, ubitih ali umrlih zaradi posledic mučenja ali preganjanja na območju Republike Slovenije - prva obravnava,
na 30. seji, dne 11.4. 1995, na podlagi 173. in 185. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o uresničevanju pravic žrtev II. svetovne
vojne, padlih, ubitih ali umrlih zaradi posledic mučenja ali
preganjanja na območju Republike Slovenije - prva obravnava se ne sprejme.

Sklep državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o pomilostitvi
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o pomilostitvi - druga obravnava, na 30. seji, dne 11.
4. 1995, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o pomilostitvi za tretjo obravnavo pripravi
Vlada Republike Slovenije.

Sklep državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o žrtvah vojnega nasilja
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o žrtvah vojnega nasilja - druga obravnava, na 30.
seji, dne 11.4. 1995, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o žrtvah vojnega nasilja za tretjo obravnavo
pripravi Vlada Republike Slovenije.
5
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Sklep državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o ustanovah
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o ustanovah - druga obravnava, na 30. seji, dne 11.
4. 1995, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o ustanovah za tretjo obravnavo pripravi
Vlada Republike Slovenije.

Sklep državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o vojnih veteranih
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o vojnih veteranih — druga obravnava, na 30. seji,
dne 11.4. 1995, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o vojnih veteranih za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.

Sklepi državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o blagovnih rezervah
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o blagovnih rezervah - druga obravnava na svoji 30.
seji, dne 12. 4. 1995, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

II.
1. Vlada Republike Slovenije naj do tretje obravnave predloga
zakona o blagovnih rezervah Državnemu zboru Republike
Slovenije predloži pregled skladiščnih objektov in pripadajočih zemljišč, ki pripadajo blagovnim rezervam z opredelitvijo
njihovega lastninskega statusa.

SKLEPE

2. Državni zbor nalaga Vladi Republike Slovenije, da ob sprejemu zakona opravi revizijo vseh tistih pogodb, na osnovi
katerih so občine odprodajale blago, ki bi moralo biti v rezervah, prav tako pa tudi pregled pogodb, s katerimi so prodale
skladiščne objekte, financirane v preteklosti iz prispevkov za
blagovne rezerve.

I.
Predlog zakona o blagovnih rezervah za tretjo obravnavo
pripravi Vlada Republike Slovenije.

Sklepa, stališča in dodatna sklepa državnega zbora ob obravnavi predloga zakona
o začasnem zatočišču
Državni zbor je ob obravnavi predloga zakona o začasnem
zatočišču - prva obravnava, na 30. seji dne 12. 4. 1995, na
podlagi 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

3. Prouči naj se, kako dolgo lahko traja začasnost statusa, in
preveri, ali ni po določenem času trajanja začasnosti primerno odpreti možnost ureditve statusa po zakonu o tujcih.

SKLEPA

4 Prouči in upošteva naj se pooblastila, ki bi iz zakona sledila
ministrstvu ali ministrstvom ter le-ta uskladi z veljavno zakonodajo.

1. Predlog zakona o začasnem zatočišču - prva obravnava je
primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo.

5. Prouči in restriktivnejše naj se uredi zbiranje in shranjevanje osebnih podatkov.

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije in pri tem upošteva naslednja

6. Predlagatelj naj ponovno prouči določbi 16. in 17. člena, ki
Uradu za priseljevanje in begunce Vlade Republike Slovenije
omogoča pridobivanje in uporabo podatkov iz evidenc organov za notranje zadeve, šolstva, zdravstva ter drugih pristojnih organov, z vidika varstva osebnih podatkov.

STALIŠČA

7. Določi naj se rok, v katerem bo minister za zdravstvo
sprejel podzakonski predpis o obsegu, oblikah in načinu
zdravstvenega varstva.

1. Prouči in upošteva, naj se določbe mednarodnih pogodb
in konvencij, še posebej glede instituta vračanja beguncev,
združevanja družin in zaposlovanja oziroma dela, pri tem pa
naj se upošteva zmogljivosti in specifiko slovenskih razmer.

8. V celoti naj se upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.
II.

Predlagatelj naj v skladu z mednarodnimi akti pri odločanju
o dodelitvi statusa osebi, ki je zaprosila za začasno zatočišče,
zagotovi v zakonu: pravičen postopek, odločitev v razumnem
roku, pravno pomoč iskalcem zatočišča in razlago v jasnem in
iskalcem razumljivem jeziku.

DODATNA SKLEPA
1. Državni zbor poziva Vlado Republike Slovenije, da ob
pripravi predloga zakona za drugo obravnavo predloži Državnemu zboru poročilo o finančnem poslovanju Urada za priseljevanje in begunce.

2. Uredi naj se status otrok brez spremstva v skladu z mednarodno konvencijo o pravicah otrok.
poročevalec, št. 24
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2. Državni zbor nalaga Vladi Republike Slovenije, da poda
poročilo glede delovanja Urada za priseljevanje in begunce,
s katerim bo pojasnila odgovornosti vodilnih uslužbencev

v Uradu glede zamujenih možnosti za investiranje sredstev, ki
bi jih Urad lahko dobil od Visokega komisariata Združenih
narodov.

Sklepi državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o vojnih invalidih
Državni zbor je ob obravnavi predloga zakona o vojnih invalidih - druga obravnava, na 30. seji dne 13. 4. 1995, na podlagi
173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednje

zdravstvo, delo, družino in socialno politiko kot matično
delovno telo seznani tudi s predlogi podzakonskih aktov, ki
jih je Vlada Republike Slovenije dolžna pripraviti na podlagi
zakona o vojnih invalidih.

SKLEPE

3. Državni zbor Republike Slovenije nagala Vladi Republike
Slovenije, da v čim krajšem času pripravi in predloži Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejem
predlog zakona, ki bo uredil pravne temelje za uveljavljanje
statusa invalidne osebe ne glede na vzrok nastanka invalidnosti.

Predlog zakona o vojnih invalidih za tretjo obravnavo pripravi
Vlada Republike Slovenije v skladu s programom dela Državnega zbora.

4. Vlada Republike Slovenije naj do tretje obravnave predloga zakona o vojnih invalidih Državnemu zboru predloži za
drugo obravnavo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
v katerem bo višina dodatka za pomoč in postrežbo izenačena
z višino dodatka za pomoč in postrežbo, sprejetim v drugi
obravnavi predloga zakona o vojnih invalidih.

II.
1. Vlada Republike Slovenije naj čim prej začne in doseže
meddržavni sporazum med Zvezno Republiko Nemčijo in
Republiko Slovenijo glede vprašanja mobilizirancev - vojaških invalidov - v nemško vojsko 1944-1945 v času druge
svetovne vojne.

5. Vlada Republike Slovenije naj čimprej začne in doseže
meddržavni sporazum med Republiko Madžarsko in Republiko Slovenijo glede vprašanja mobilizirancev - vojaških
invalidov - v madžarsko vojsko v času druge svetovne vojne.

Ob tretji obravnavi predloga zakona o vojnih invalidih naj
Vlada predloži poročilo, kako je to vprašanje rešeno.
2. Predlagatelj naj ob vložitvi predloga zakona za tretjo
obravnavo Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za

O rešitvah naj poroča Državnemu zboru.

Sklepa in stališča državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o vojaški
dolžnosti - prva obravnava na 30. seji dne 21. 4. 1995 na
podlagi 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja
SKLEPA

3. Prouči naj se možnost, da se mladim obveznikom predpiše
daljši rok kot 15 dni od prejema poziva za vložitev prošnje za
civilno služenje vojaškega roka.
4. Prouči naj se možnost, da v primeru, ko uveljavlja ugovor
vesti vojak, ki služi vojaški rok, naj bo rok za odgovor komisije
znatno krajši, največ dva meseca.

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o vojaški dolžnosti je primerna podlaga za pripravo predloga
za drugo obravnavo.

5. Prouči naj se možnost, da pri odrejanju načina opravljanja
in institucije v kateri bo obveznik opravljal civilno služenje,
pristojni organi upoštevajo željo kandidata - nabornika oziroma obveznika.

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi predlagatelj in
naj pri tem upošteva naslednja

6. Omogoči naj se civilno služenje vojaškega roka tudi v organizacijah, ki izvajajo humanitarne in kulturne dejavnosti.

STALIŠČA

7. Prouči naj se, ali sodi dolžnost 30 - dnevnega usposabljanja za opravljanje nalog zaščite in reševanja v predloženi
zakon, kajti le-to je že urejeno v sistemskem zakonu o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami.

1. Proučijo naj se in smiselno upoštevajo pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.
2. Določi naj se, da mora biti vojaškemu obvezniku med
služenjem, tako v miru Rot v vojnem času, omogočena verska
oziroma duhovna oskrba, kjer pa to ni mogoče, da se lahko
udeležuje verskih obredov izven vojaških objektov.

8. Proučijo naj se pristojnosti komisije, ki odloča o pravici
ugovora vesti in omeji le-te zgolj na pomoč in usmerjanje
posameznikov v različne oblike civilnega služenja.

Ugotovitve, stališča in sklepi državnega zbora ob obravnavi poročila o jedrski
varnosti pri obratovanju jedrskih objektov v letu 1990, poročila o jedrski varnosti
pri obratovanju jedrskih objektov v letu 1991, poročila o jedrski varnosti v letu
1992 in poročila o jedrski varnosti v letu 1993
Državni zbor Republike Slovenije je na 30. seji dne 9. 5. 1995
ob obravnavi poročila o jedrski varnosti pri obratovanju
jedrskih objektov v letu 1990, poročila o jedrski varnosti pri
obratovanju jedrskih objektov v letu 1991. poročila o jedrski

varnosti v letu 1992 in poročila o jedrski varnosti v letu 1993,
na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora RS sprejel
naslednje
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R Slovenije predlog zakona o jedrski in radiološki odgovornoti za jedrsko škodo.
6.
Tekoče je potrebno izvajati proučevanje seizmotektonskih
podatkov ob upoštevanju razvoja znanosti ter novih lokalnih
spoznanj in zbranih podatkov v zadnjih letih. Čimprej je
potrebno dokončati projekt določitve seizmične nevarnosti
lokacije NE Krško po verjetnostnem pristopu, za kar je
potrebno zagotoviti dovolj sredstev v proračunu.
7.
Kljub temu, da NE Krško obratuje 15 let, ni rešeno vprašanje
odlagališča radioaktivnih odpadkov niti v Sloveniji niti na
Hrvaškem. Vlada naj sklene z R Hrvaško sporazum o NE
Krško, po katerem bo R Hrvaška dolžna prevzeti takšen delež
radioaktivnih odpadkov, kakršen je njen delež prevzete električne energije.
8.
Vlada naj do 1. 1. 1996 pripravi strategijo ravnanja z izrabljenim jedrskim gorivom in visoko radioaktivnimi odpadki ter
sklene tak sporazum z R Hrvaško, ki bo zagotovil prevzem in
oskrbo visoka radioaktivnih odpadkov in jedrskega goriva
v deležu, ki bo ustrezal deležu porabljene električne energije
iz NE Krško na Hrvaškem.

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPE
1.
Državni zbor Republike Slovenije sprejema poročila o jedrski
varnosti pri obratovanju jedrskih objektov v letih 1990, 1991,
1992 in 1993 ter dopolnjeno poročilo o naravnih danostih
lokacije Nuklearne elektrarne (NE) Krško s seizmotektonskega stališča.
2.
Iz poročil sledi, da so vsi jedrski objekti v Sloveniji v letih 1990,
1991, 1992 in 1993 obratovali varno brez resnejših okvar in
prekomernega radioaktivnega obremenjevanja okolja. Izrednih dogodkov, pri katerih bi bili kršeni mejni pogoji obratovanja, razen ogrožanja NE Krško v času vojne leta 1991, ni bilo.
Vse ugotovljive in količinsko ocenjene obremenitve okolja ter
ocenjene obremenitve prebivalstva in delavcev na delu v elektrarni so bile pod upravno dopuščenimi mejnimi vrednostmi.
Iz dopolnjenega poročila o naravnih danostih lokacije NE
Krško s seizmotektonskega stališča izhaja, da ad hoc ustanovljena delovna skupina geoloških in seizmoloških strokovnjakov meni glede na zbrane podatke, da varnost NE Kršno ni
ogrožena zaradi prelomov v bližini lokacije. Delovna skupina
tudi meni, da je elektrarna dovolj oddaljena od možne površinsko aktivne prelomne cone in večje verjetnosti, da bi pri
potresu nastale pod objekti NE Krško nevarne razpoke ali
premiki.
3.
Tri mednarodne misije strokovnjakov s področja jedrske varnosti, ki so v letu 1993 ocenile varnost NE Krško in upravno
organiziranost za njen nadzor, v svojih ocenah ne ugotavljajo
kritičnih pomanjkljivosti, ki bi zahtevale prenehanje obratovanja elektrarne. Priporočene določene popravke, izboljšave in
spremembe na opremi, sistemih, pri obratovanju in spremljajočih dejavnostih NE Krško pa je potrebno čimprej uresničiti
in s tem še izboljšati varnost in učinkovitost obratovanja NE
Krško.
4.
V letih 1990, 1991. 1992 in 1993 je bila NE Krško glede
izkoriščenosti v svetovnem merilu zelo uspešna, kljub temu
da je bila elektrarna v letu 1991 zaustavljena zaradi vojaškega
dejstvovanja in je delovala z zmanjšano močjo zaradi ogroženosti elektroenergetskega sistema, da v letu 1992 ni bilo
dovolj pretoka reke Save za obratovanje na polni moči ter da
je bil v letu 1993 opravljen izredni remont po ugotovljenem
puščanju v uparjalniku št. 1.
5.
Vlada naj pospeši pripravo nove zakonodaje za področje
jedrske varnosti in varstva pred sevanji in jo predloži v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije v drugi polovici
leta 1995.

9.
Vlada mora Republiški upravi za jedrsko varnost zagotoviti
takšna finančna sredstva in kadrovsko zasedbo, da bo zagotovljen največji možen nadzor nad jedrskimi objekti v Sloveniji.
10.
Dokončno je treba rešiti vprašanje stalne oblike nadomestila
prizadetim zaradi vpliva obratovanja NE Krško na okolje ali
povečanega tveganja v skladu z določili zakona o varstvu
okolja.
11.
Vlada naj do 1. 1. 1996 vpelje otpimalno kontrolo rabe radioaktivnega joda v bolnišnicah in sistem zanesljivega zbiranja in
uskladiščenja, da ne bo več prihajalo do radioaktivnega onesnaževanja iz tega vira.
12.
Dekomisija NE Krško bo najboljše zagotovilo za jedrsko varnost v Sloveniji, zato predstavlja strategija izstopa iz jedrske
tehnologije za proizvodnjo električne energije najpomembnejši korak k dolgoročni jedrski varnosti.
13.
Vlada naj v roku dveh mesecev predloži izčrpno poročilo
glede na obtožbe, ki jih je v razpravi ob poročilih o jedrski
varnosti pri obratovanju jedrskih objektov v letih 1990, 1991,
1992 in 1993 na nadaljevanju 30. seje Državnega zbora dne 26.
4. 1995 izrekel poslanec Zmago Jelinčič v zvezi z NE Krško.

Vlada naj do septembra 1995 predloži Državnemu zboru

Sklep državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o poroštvu Republike
Slovenije za najetje posojil za izgradnjo razžveplane naprave na bloku 5 TE
Šoštanj
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za
izgradnjo razžveplalne naprave na bloku 5 TE Šoštanj
- druga obravnava, na 30. seji, dne 12. 4. 1995, na podlagi
173. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
sprejel naslednji

Franc Avberšek in dr. Vladimir Topler, poslanca Državnega
zbora.
II.
Vlada Republike Slovenije naj do tretje obravnave predloga
zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za
izgradnjo razžveplalne naprave na bloku 5 TE Šoštanj, pripravi predlog ustreznih ukrepov (subsidiarna odgovornost
države, subvencija iz Eko-sklada, oprostitev dajatev ali
carin...), ki bodo omogočili dodatno usposobitev domačih
izvajalcev za enakovrednejši nastop pri mednarodnem razpisu za pridobitev del za izgradnjo razžveplalne naprave na
bloku 5 v TE Šoštanj.

SKLEP
I.
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje
posojil za izgradnjo razžveplalne naprave na bloku 5 TE
Šoštanj za tretjo obravnavo pripravita predlagatelja mag.
poročevalec, št. 24
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Sklep državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembi in dopolnitvah
zakona o Državnem svetu
SKLEP

Državni zbor je ob obravnavi predloga zakona o spremembi
in dopolnitvah zakona o Državnem svetu - prva obravnava,
na 30. seji dne 12. 4. 1995, na podlagi 173. in 185. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o Državnem svetu - prva obravnava se ne sprejme.

Sklep državnega zbora ob obravnavi predloga nacionalnega programa statističnih
raziskovanj
SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
nacionalnega programa statističnih raziskovanj - druga
obravnava, na 30. seji, dne 26. 4. 1995, na podlagi 173. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel naslednji

Predlog nacionalnega programa statističnih raziskovanj za
tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.

Sklep državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o državni statistiki
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o državni statistiki — druga obravnava, na 30. seji,
dne 26. 4. 1995, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o državni statistiki za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.

Sklepi državnega zbora ob obravnavi poročila o varnosti slovenske države in
o vračanju nekdanjih oficirjev JLA z vidika ogrožanja obrambe in varnosti
Republike Slovenije
Republike Slovenije se sprejme.

Državni zbor je ob obravnavi poročila o varnosti slovenske
države in o vračanju nekdanjih oficirjev JLA z vidika ogrožanja obrambe in varnosti Republike Slovenije na 30. seji, dne
9. 5. 1995, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel naslednje

2. Vznemirjanje javnosti v širšem smislu zaradi vračanja nekdanjih oficirjev JLA je okoliščina, ki zahteva posebno proučitev in ravnanje ustreznih državnih organov.
3. Državni zbor nalaga Vladi Republike Slovenije, da predloži
poročilo SOVE o varnosti slovenske države in o vračanju
nekdanjih oficirjev JLA z vidika ogrožanja obrambe in varnosti Republike Slovenije.

SKLEPE
1. Poročilo o varnosti slovenske države In o vračanju nekdanjih oficirjev JLA z vidika ogrožanja obrambe in varnosti

Sklep državnega zbora ob obravnavi predloga za sprejem obvezne razlage 13., 14.
in 21. člena zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski
narodni zastavi
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga za
sprejem obvezne razlage 13., 14. in 21. člena zakona o grbu,
zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni
zastavi, na 30. seji, dne 9. 5. 1995, na podlagi 210. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel naslednji

SKLEP
Predlog za sprejem obvezne razlage 13., 14. in 21. člena
zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi se ne sprejme.

Sklep državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o uporabi sredstev,
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij
SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine
na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
— druga obravnava, na 30. seji, dne 9. 5.1995, na podlagi 173.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel naslednji

Predlog zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova
kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.
9

poročevalec, št. 24

Sklep državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o igrah na srečo
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o igrah na srečo - tretja obravnava, na 30. seji dne 9/
5-1995, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel naslednji

cami v Republiki Hrvaški, Republiki Italiji in Republiki Avstriji.
Na podlagi tega mnenja oziroma ekspertize oziroma simulacije bo Državni zbor RS še pred oddajo bilanc za leto 1995 za
slovenske igralnice, v primeru morebitne višje obdavčitve
naših igralnic glede na sosednje države, razpravljal o spremembah davčne obremenitve slovenskih igralnic.

SKLEP

Neodvisno revizijsko hišo določi na podlagi javnega razpisa
Komisija Državnega zbora za spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja družbene lastnine, plačilo pa zagotovijo
slovenske igralnice. V primeru, da slovenske igralnice niso
pripravljene plačati revizijsko hišo, plačilo zagotovi Državni
zbor.

V roku 6 mesecev od sprejema zakona o igrah na srečo se
pridobi mnenje neodvisne revizijske hiše, ki bo potrdila ali
zavrnila opozorilo Odbora za igralnice Slovenije z dne 13/
4-1995 in hkrati pripravila primerjalno oceno višine obdavčitve slovenskih iaralnic po predlogu noveaa zakona z igralni-

Ugotovitveni sklep državnega zbora ob obravnavi obvestila o odstopu dr. Dimitrija
Rupla kot predsednika Odbora Državnega zbora za kulturo, šolstvo in šport
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi obvestila
o odstopu dr. Dimitrija Rupla kot predsednika Odbora Državnega zbora za kulturo, šolstvo in šport, na 30. seji, dne 23. 3.
1995, na podlagi 173. člena in podlagi drugega in tretjega
odstavka 248. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije sprejel naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je dr. Dimitrij
Rupel, dne 16. 3. 1995 podal pisno izjavo o odstopu s funkcije
predsednika Odbora za kultruro, šolstvo in šport, zato mu
z dnem 23. 3. 1995 preneha funkcija predsednika Odbora za
kulturo, šolstvo in šport.

Sklep državnega zbora ob obravnavi obvestila Okrožnega sodišča v Kranju v zvezi
z vloženo zasebno tožbo zoper poslanca Državnega zbora Marjana Podobnika
SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjega
odstavka 83. člena Ustave Republike Slovenije ter tretjega
odstavka 22. člena Zakona o poslancih v zvezi z obvestilom
Okrožnega sodišča v Kranju opr. št. K 47/95-9 z dne 17. 2.1995
v zvezi z vloženo zasebno tožbo zasebnega tožilca Franca
Feltrina zaradi kaznivih dejanj žaljive obdolžitve po členu 171
KZ R Slovenije ne prizna imunitete poslancu Državnega
zbora Republike Slovenije gospodu Marjanu Podobniku.

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi obvestila
Okrožnega sodišča v Kranju v zvezi z vloženo zasebno
tožbo zoper poslanca Državnega zbora Marjana Podobnika,
po tretjem odstavku 83. člena Ustave Republike Slovenije, na
30. seji, dne 9. 5. 1995, na podlagi drugega odstavka 38. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, sprejel
v naslednjem besedilu

Sklepa in stališča državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o varnosti
v železniškem prometu
■
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
Zakona o varnosti v železniškem prometu - prva obravnava
na 30. seji, dne 26. 4. 1995 na podlagi 185. člena Poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednja

- v 69. členu naj se kot primerna starost za voznika vlečnega
vozila upošteva dopolnjenih 18 let namesto 21;

SKLEPA

- v 79. in 80. členu naj se prouči smiselnost določnejših
opredelitev delovnega časa železniških delavcev od nastopa
do začetka dela, za dokončanje izmene, časa vožnje in časa
zadrževanja na prometnih mestih;

- v 69. in 70. členu naj se med pogoje opredeli aktivno
znanje slovenskega jezika;

1. Predlog zakona o varnosti v železniškem prometu je primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo.

- upošteva naj se mnenje Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve;

2. Predlog zakona za drugo obravnavo naj pripravi predlagatelj in pri tem upošteva naslednja

- uskladi naj se poimenovanje posameznih kategorij železniških prog z nazivi, ki izhajajo iz predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije;

STALIŠČA

- zaradi prepodrobnosti in obsežnosti zakona naj se prouči
možnost skrajšave besedila zakona in s tem ureditev nekaterih določb v ustreznem podzakonskem aktu.

- v 2. členu naj se opredeli kategorizacija manj prometnih
(drugih) prog;
poročevalec, št. 24
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SKLEPI, STALIŠČA, UGOTOVITVENI SKLEPI IN DODATNI SKLEPI 31. SEJE DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE
Sklep in dodatni sklep državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o odlogu
določenih davkov in prispevkov
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o odlogu določenih davkov in prispevkov - prva
obravnava, na 31. seji, dne 17. 5. 1995 na podlagi 185. člena
Poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

Zbor je v zvezi z obravnavo navedenega zakona sprejel tudi
naslednji

SKLEP
Predlog zakona o odlogu določenih davkov in prispevkov se
ne sprejme.

Državni zbor nalaga Vladi Republike Slovenije, da predloži
predlog ukrepov za spodbujanje izvoza, zlasti neto izvoznikov.

DODATNI SKLEP

Sklep in dodatni sklep državnega zbora ob obravnavi predloga zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin in o določitvi njihovih
območij
določitev izjem od 13. in 13.a zakona o lokalni samoupravi.

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi
občin in določitvi njihovih območij - prva obravnava, na 31.
seji, dne 17. 5. 1995 na podlagi drugega odstavka 73. člena in
173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

V zvezi z obravnavo navedenega zakona je zbor sprejel še
naslednji
DODATNI SKLEP

SKLEP

Vlado Republike Slovenije se zadolži, da za obravnavo na 33.
seji Državnega zbora Republike Slovenije pripravi predlog
zakona o spremembah zakona o lokalni samoupravi in predlog zakona o postopku za ustanovitev občin ter določitvi
njihovih območij.

Odločanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij se
odloži do prve seje Državnega zbora po zakonski ureditvi
postopka spreminiania območja občin, določitvi kriterijev za

Sklepa in stališča državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o Skladu
Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti
STALIŠČI

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne
dejavnosti
- prva obravnava, na 31. seji, dne 11. 5. 1995 na podlagi 185.
člena Poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

1. Predlagatelj zakopa naj na podlagi mnenja Sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve prouči predvsem:
a) ali se v skladu z naloženimi nalogami in pristojnostmi
morda presegajo vloga in naloge, ki jih predvideva za javni
sklad zakon o uresničevanju javnega interesa na področju
kulture in
b) ali naj ne bi utegnil javni sklad s svojo predlagano organizacijo območnih izpostav posegati tudi v pristojnosti lokalnih
skupnosti, ki jih imajo te po ustavi in zakonu o lokalni samoupravi.
2. Predlagatelj naj prouči ustreznost kriterijev za organiziranje območnih izpostav.
3. Pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo naj predlagatelj upošteva varianto k 21. členu.

SKLEPA
1. Predlog zakona o Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti je primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo.
2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije v skladu z naslednjimi

Sklep državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zagotavljanju sredstev za
spodbujanje tehnološkega razvoja do leta 2000
SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o zagotavljanju sredstev za spodbujanje tehnološkega razvoja do leta 2000 - prva obravnava, na 31. seji dne
11. 5. 1995, na podlagi 173. in 185. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel naslednji

Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za spodbujanje tehnološkega razvoja do leta 2000 se ne sprejme.
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Sklepa državnega zbora ob obravnavi poročila o delu javnega pravobranilstva
Republike Slovenije in občinskih javnih pravobranilstev v Republiki Sloveniji za
leto 1993
Državni zbor Republike Slovenije je na 31. seji dne 25. 5. 1995
ob obravnavi poročila o delu javnega pravobranilstva Republike Slovenije in občinskih javnih pravobranilstev v Republiki Sloveniji za leto 1993, na podlagi 173. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije sprejel naslednja

SKLEPA
1. Sprejme se »Poročilo o delu Javnega pravobranilstva Republike Slovenije in občinskih javnih pravobranilstev v Republiki
Sloveniji za leto 1993«.
2. Vlada Republike Slovenije naj čimpreje predloži v zakonodajni postopek predlog zakona o državnem pravobranilstvu.

Sklep in stališči državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o izdelkih iz
plemenitih kovin
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o izdelkih iz plemenitih kovin - prva obravnava na
31. seji dne 11. 5. 1995 na podlagi 185. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

Diike Slovenije v skladu z naslednjimi
STALIŠČI
1. Predlagatelj naj prouči in smiselno upošteva pripombe
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.

SKLEP
1. Predlog zakona o izdelkih iz plemenitih kovin - prva
obravnava, je primerna podlaga za pripravo predloga zakona
za drugo obravnavo.

2. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo
prouči rešitev v prvem odstavku 7. člena in drugem odstavku
6. člena in sicer tako, da bi določil, da država obvezno s svojim žigom zagotavlja, da ima izdelek iz plemenite kovine
predpisano stopnjo čistine.

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Repu-

Sklep in dodatni sklep državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o javnih
cestah
Zbor je v zvezi z navedenim zakonom sprejel še naslednji

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o javnih cestah - druga obravnava, na 31. seji, dne
16. 5.1995, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije sprejel naslednji

DODATNI SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi Republike
Slovenije, da zaradi zagotovitve in enotnosti sistema načrtovanja, graditve, vzdrževanja in upravljanja občinskih cest do
konca leta 1995 posreduje občinam teze za odlok o občinskih
cestah.

SKLEP
Predlog zakona o javnih cestah za tretjo obravnavo pripravi
Vlada Republike Slovenije.
•

Sklep državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o denacionalizaciji
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji - prva obravnava, na 31. seji dne 11/5-1995, na podlagi
173. in 185. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji se ne sprejme.

Sklep državnega zbora ob obravnavi predloga poslanca dr. Dimitrija Rupla za
sprejem obvezne razlage drugega odstavka 12. člena zakona o nezdružljivosti
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur. I. RS, št. 49/92)
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
poslanca dr. Dimitrija Rupla za sprejem obvezne razlage
drugega odstavka 12. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur. I. RS, it.
49/92), na 31. seji, dne 23/5-1995, na podlagi 210. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel naslednji
poročevalec, št. 24

SKLEP
Predlog poslanca dr. Dimitrija Rupla za sprejem obvezne
razlage drugega odstavka 12. člena zakona o nezdružljivosti
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur. I. RS.
št. 49/92) se zavrne.
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Sklep državnega zbora ob obravnavi predloga poslancev mag. Jožeta Protnerja,
mag. Marjana Šetinca in Branka Janca za sprejem obvezne razlage seznama
podjetij iz 57. člena zakona o zadrugah - 4. točka B razdelka vinske kleti (Ur. I.
RS, št. 13/92, 7/93)
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
poslancev mag. Jožeta Protnerja, mag. Marjana Šetinca in
Branka Janca za sprejem obvezne razlage seznama podjetij
iz 57. člena zakona o zadrugah - 4. točka B razdelka vinske
kleti (Ur. I. RS, št. 13/92, 7/93), na 31. seji, dne 25/5-1995, na
podlagi 210. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije sprejel naslednji

SKLEP
Predlog poslancev mag. Jožeta Protnerja, mag. Marjana
Šetinca in Branka Janca za sprejem obvezne razlage seznama
podjetij iz 57. člena zakona o zadrugah - 4. točka B razdelka
vinske kleti (Ur I. RS, št. 13/92, 7/93) se zavrne.

Sklepi državnega zbora ob obravnavi letnega poročila Republiškega senata
za prekrške za leto 1993
Državni zbor Republike Slovenije je na 31. seji dne 25/5-1995
ob obravnavi letnega poročila Republiškega senata za prekrške za leto 1993, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel naslednje

2. Vladi Rppublike Slovenije se predlaga, da upošteva v poročilo vsebovane predloge v zvezi z dokončno ureditvijo statusa, organiziranjem in financiranjem sodnikov za prekrške
ter čimpreje predloži v zakonodajni postopek predlog zakona
o prekrških.

SKLEPE

3. Vlada Republike Slovenije naj upošteva tudi predlog za
dekriminacijo prekrškov v materialnih predpisih ter prenos
nekaterih prekrškov iz pristojnosti sodnikov za prekrške
v organski mandat.

1. »Letno poročilo Republiškega senata za prekrške za leto
1993« se sprejme.

Sklepi državnega zbora ob obravnavi poročila družbenih pravobranilcev
samoupravljanja v Republiki Sloveniji o stanju, pojavih in problemih na področju
varstva družbene lastnine in varstva pravic delavcev v letu 1993 in poročila
družbenega pravobranilca Republike Slovenije o stanju, pojavih in problemih na
področju varstva družbene lastnine in varstva pravic delavcev v letu 1994
o stanju, pojavih in problemih na področju družbene lastnine
in varstva pravic delavcev v letu 1994, se sprejme.

Državni zbor Republike Slovenije je na 31. seji dne 25. 5. 1995
ob obravnavi poročila družbenih pravobranilcev samoupravljanja v Republiki Sloveniji o stanju, pojavih in problemih na
področju varstva družbene lastnine in varstva pravic delavcev v letu 1993 in poročila družbenega pravobranilca Republike Slovenije o stanju, pojavih in problemih na področju
varstva družbene lastnine in varstva pravic delavcev v letu
1994, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije sprejel naslednje

3. Državni zbor ugotavlja, da je zaradi dolgotrajnih postopkov
na delovnih in socialnih sodiščih ogrožena pravna varnost
delavcev, zato nalaga vladi, da čimprej pripravi ustrezno zakonodajo, ki ureja pravni položaj delavcev ter nemudoma
sprejme ustrezne ukrepe na organizacijskem, kadrovskem in
materialnem področju za odpravo zaostankov na delovnih in
socialnih sodiščih.

SKLEPE

4. Vlada naj upoštevajoč odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, s katero je razveljavilo zakono o družbenem
pravobranilcu Republike Slovenije, predloži Državnemu
zboru novo zakonsko ureditev, na podlagi katere bo družbenemu pravobranilcu v predhodnem obdobju omogočeno
nemoteno in učinkovito opravljanje nalog na področju varstva
družbene lastnine
5. Vlada naj prouči ter po potrebi predlaga ustrezne dopolnitve oziroma spremembe zakonodaje, katere namen je preprečevanje oziroma onemogočanje kakršnihkoli oblik oškodovanja družbenega premoženja.

1. Poročilo družbenih pravobranilcev samoupravljanja
v Republiki Sloveniji o stanju, pojavih in problemih na
področju varstva družbene lastnine in varstva pravic delavcev
v letu 1993 se sprejme.

2. Poročilo Družbenega pravobranilca Republike Slovenije

Ugotovitve in sklepi državnega zbora ob obravnavi Poročila o izvajanju programa
dela DARS d. d. za leto 1994, Poročila o izdvajanju sredstev in namenski porabi
sredstev po zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega
omrežja v Republiki Sloveniji od 1. 1. 1994 do 31. 12. 1994 ter Programa dela
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. za leto 1995
porabi sredstev po zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji
od 1. 1. 1994^ do 31. 12. 1994 ter Programa dela Družbe za

Državni zbor Republike Slovenije je na 31. seji dne 24/5-1995,
ob obravnavi: Poročila o izvajanju programa dela DARS d. d.
za leto 1994, Poročila o izdvajanju sredstev in namenski
13
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rajo v skladu s sklepi Vlade Republike Slovenije in skladno
z zakonom.

avtoceste v KepuDiiKi Sloveniji d. d. za leto 1995, na podlagi
173. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
sprejel naslednje

5. V bodoče naj Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji in
Vlada Republike Slovenije pripravljata ločeni poročili po 7.
členu zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Ur. I.
RS št. 57/93) in po 5. členu zakona o zagotovitvi namenskih
sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS št. 46/93). Gre namreč za obveznost poročanja
različnih subjektov (v enem primeru Vlada, v drugem DARS)
in tudi za izvajanje različnih zakonov. Razlika je tudi vsebinska, saj gre v enem primeru za poročilo o izvajanju programa
gradnje, v drugem pa za nadzor nad porabo sredstev.

UGOTOVITVE IN SKLEPE
1. Državni zbor Republike Slovenije se je na podlagi 7. člena
zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji in 5. člena
zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji seznanil s poročilom
o izvajanju programa dela Družbe za avtoceste v Republiki
Sloveniji za leto 1994 in s poročilom o izdvajanju sredstev in
namenski porabi sredstev po zakonu o zagotovitvi namenskih
sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji od 1. 1. 1994 do 31. 12. 1994 ter ju sprejema.

6. Državni zbor Republike Slovenije nalaga Vladi Republike
Slovenije oziroma Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji,
da pripravi in predloži Državnemu zboru tudi devetmesečno
poročilo o izvajanju programa dela Družbe za avtoceste
v Republiki Sloveniji za leto 1995, ki bo osnova za morebitno
prevrednotenje nacionalnega programa in programa dela
družbe v letu 1995.

2. Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da iz poročila
o izdvajanju sredstev in namenski porabi sredstev po zakonu
o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega
omrežja v Republiki Sloveniji od 1. 1. 1994 do 31. 12. 1994
izhaja, da realizacija gradnje avtocestnega omrežja v letu
1994 močno zaostaja za planirano.

7. Državni zbor nalaga Vladi Republike Slovenije, da pripravi
predlog rezervnega programa realizacije nacionalnega programa gradnje avtocest za leto 1995, v kolikor bi načrtovana
realizacija Programa dela Družbe za avtoceste v Republiki
Sloveniji za leto 1995 zaradi objektivnih okoliščin kasnila.

3. Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji korektno izvajala svoj program
za leto 1994, kljub dejstvu, da programa v znatnem delu ni
realizirala zaradi nekaterih objektivnih okoliščin:
- zamude pri pridobivanju gradbenih zemljišč zaradi neučinkovitih razlastitvenih, odškodninskih in denacionalizacijskih
postopkov,
- zamude pri pripravi prostorske in izvedbene dokumentacije,
- slabih vremenskih in terenskih razmer na nekaterih odsekih, predvsem Šentilj - Pesnica in Šempeter - Selo.

Rezervni predlog programa DARS za leto 1995 naj vključi
predvsem odseke med Selom in Ajdovščino, Divačo in Kozino
ter odsek med Arjo vasjo in Hočami.
Predlog rezervnega programa DARS d. d. za leto 1995 naj
Vlada Republike Slovenije predloži Državnemu zboru do 1.
julija 1995.
8. Državni zbor Republike Slovenije na osnovi 6. člena zakona
o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji daje soglasje na
Program dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji za
leto 1995.

4. Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da se viški
sredstev, zbranih po zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev
za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji, plasiBELEŽKE:
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Priloga k predlogu za začetek postopka za spremembo Ustave Republike
Slovenije

NACIONALNE
PRAVIC

UREDITVE

TUJCEV

NA

STVARNIH

NEPREMIČNINAH

- EPA 1133
Vlada Republike Slovenije pošilja prilogo k predlogu za začetek postopka za spremembo ustave Republike Slovenije, ki ga
je poslala z dopisom št. 011-02/95-3/1-8 dne 30. maja 1995

»Nacionalne ureditve stvarnih pravic tujcev na nepremičninah«.
trgovinski zakon iz leta 1932 in zakon o civilnih razmerjih.
Zakona določata enoten režim pravic na nepremičninah, tako
za zemljišča kot za stavbe.

REŽIM PRAVIC NA NEPREMIČNINAH V PRIDRUŽENIH
DRŽAVAH
1. NAČELNE USMERITVE

1. Ureditev nepremičnin, ki služijo za opravljanje
ekonomske dejavnosti
- lastnina:

1. Ureditev nepremičnin, ki služIjo za opravljanje ekonomske dejavnosti

* Tujci lahko pridobijo lastnino na nepremičninah (zemlji in
poslopjih). Določena področja dejavnosti so vezana na odobritev pristojnih sektorskih ministrstev. Prednost imajo tuji
investitorji in podjetja, ki so ustanovljena na Poljskem ter
tujci, ki imajo posebno vez s Poljsko, predvsem v primeru
stalnega bivališča ali družinskih vezi.

Določila Asociacijskega sporazuma o svobodnem ustanavljanju podjetii terjajo od pridruženih držav, da v prehodnem
obdobju (Češki sporazum: 6 let za novo ustanovljena
podjetja, podružnice, agencije in 10 let za samozaposlene
osebe) postopoma liberalizirajo stvarne pravice tujcev na
nepremičninah. Po izteku prehodnega obdobja morajo nacionalni predpisi omogočiti tujcem pridobivanje lastninske pravice na nepremičninah, ki so potrebne za opravljanje njihove
ekonomske dejavnosti in sicer na osnovi:

* Kjer so še potrebna posebna dovoljenja, je postopek transparenten in časovno omejen. Od 200 prošenj, ki so bile
vložene v letu 1994 jih je bilo rešenih 80%.
- najem:
Za najem veljajo enaki pogoji kot za nakup nepremičnin (v
nekaterih sektorjih je potrebno dovoljenje pristojnega
organa). Pravico do najema imajo tuje osebe (agencije,
podružnice), ki imajo socialni sedež na Poljskem ter tuje
fizične osebe, ki bivajo na Poljskem in imajo zato ustrezno
dovoljenje. Tuje osebe s stalnim bivališčem v tujini ne morejo
najemati nepremičnin.
Maksimalen rok najema je 99 let, sicer pa je časovna omejitev
najema vezana na veljavnost dovoljenja za bivanje ali podobnega dokumenta.

1. načela nediskriminacije tujcev
2. načela nacionalnega tretmana.
V tej smeri so pridružene države pričele s poStSpkom liberalizacije stvarnih pravic tujcev na nepremičnihah. V prvi fazi
odpiranja je večina držav vzpostavila sistem dovoljenj različnih ministrstev (področ)e dejavnosti podjetij determinira pristojno ministrstvo), na osnovi katerih je tujec lahko kupil
nepremičnine. Danes pridružene države postopoma odpravljajo sistem dovoljenj, v primerih kjer so ta še vedno potrebna,
uvajajo transparenten in nerestriktiven postopek (dovoljenja
se izdajajo na osnovi znanih kriterijev, postopki so časovno
omejeni).

2. Ureditev pravic na nepremičninah za osebno rabo
2. Ureditev pravic na nepremičninah za osebno rabo

Poljski predpisi določajo enoten režim pravice tujcev na
nepremičninah, ki služijo ekonomski dejavnosti ali osebni
rabi. Tujci imajo načeloma pravico pridobivati nepremičnine
(zemljo/poslopja) za osebno rabo pod enakimi pogoji kot za
ekonomsko rabo.

Ob procesu liberalizacije režima lastninske pravice tujcev na
nepremičninah, ki služijo njihovi ekonomski dejavnosti (right
of establishment) so države različno odprle trg nepremičnin
za osebno rabo.

3. ČEŠKI REŽIM STVARNIH PRAVIC TUJCEV NA
NEPREMIČNINAH

STVARNIH PRAVIC TUJCEv NA

iSSSSSS
Stvarne pravice tujcev na nepremičninah na Poljskem ureja

1. Ureditev nepremičnin, ki služijo za opravljanje ekonomske dejavnosti
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- lastnina:

6. ROMUNSKI REŽIM STVARNIH PRAVIC TUJCEV NA
NEPREMIČNINAH - podatki so zelo pomanjkljivi!

* Trgovinski zakon iz leta 1991 (Commercial code čl. 21 do
26) izrecno določa, da tuja podjetja, registrirana na Češkem,
lahko pridobijo lastnino na nepremičninah - zemlji in poslopjih pod enakimi pogoji kot domača podjetja.

1. Ureditev nepremičnin, ki služijo za opravljanje ekonomske dejavnosti
2. Ureditev pravic na nepremičninah za osebno rabo

2. Ureditev pravic na nepremičninah za osebno rabo

* Tujci, ki imajo stalno bivališče v Romuniji, lahko pridobijo
lastninsko pravico na zemljiščih/poslopjih.

Češki predpisi točno določajo primere, v katerih lahko tuje
osebe pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah (na
primer na osnovi dedovanja in v nekaterih drugih primerih).

II. REŽIM PRAVIC NA NEPREMIČNINAH V ESTONIJI
(trenutno je v veljavi Sporazum o partnerstvu in sodelovanju
med EU in ESTONIJO)

4. MADŽARSKI REŽIM STVARNIH PRAVIC TUJCEV NA
NEPREMIČNINAH

* 15. aprila 1993 je estonski parlament sprejel amandmaje
»Land reform act« in s tem omogočil tujim fizičnim in pravnim
osebam pridobitev lastninske pravice na zemljišču pod
naslednjimi pogoji:

1. Ureditev nepremičnin, ki služijo za opravljanje ekonomske dejavnosti

1. Tujci lahko kupijo zemljišče, kadar je nakup povezan
z določeno investicijo, npr. nakup zemljišča, na katerem
stoji podjetje.

* Tuje osebe, ki ustanovijo podjetje in ga registrirajo, uživajo
nacionalni tretman in imajo možnost pridobivati stvarne pravice na nepremičninah pod enakimi pogoji kot domače
osebe.

2. V nekaterih sektorjih je za nakup potrebno predhodno
dovoljenje pristojnih organov, ki presojajo pomen investicije za Estonijo.

2. Ureditev pravic na nepremičninah za osebno rabo
* Tuje pravne in fizične osebe, ki želijo pridobiti lastnino na
poslopjih, morajo imeti predhodno dovoljenje pristojnega
ministrstva. V postopku izdajanja dovoljenja ministrstvo presoja interes lokalnih in vladnih organov. Postopek je transparenten.
I
* Ureditev lastninske pravice tujcev na nepremičninah so na
Madžarskem dopolnili septembra 1994. Najnovejša sprememba zakona dopušča tujcem, ki pridobijo lastnino na zemljišču, ki pripada poslopju in ki ni kvalificirano kot kmetijsko
zemljišče. Površina zemljišča je količinsko omejena.

* Podjetja, registrirana v Estoniji, lahko od 1.1.1994 kupujejo
poslopja in stanovanja. Prav tako lahko vse polnoletne osebe,
ki vsaj pet let stalno živijo v Estoniji kupijo stanovanjske
prostore.
III. POSEBNI REŽIMI PRAVIC NA NEPREMIČNINAH
V DRŽAVAH ČLANICAH ALI BODOČIH ČLANICAH
1. POSEBNA DOLOČILA AKTA O PRISTOPU AVSTRIJE,
FINSKE, NORVEŠKE IN ŠVEDSKE K EU, KI SE NANAŠAJO
NA STVARNE PRAVICE TUJCEV NA NEPREMIČNINAH

5. BOLGARSKI REŽIM STVARNIH PRAVIC TUJCEV NA
NEPREMIČNINAH

V toku pogajanj o priključitvi Avstrije, Finske, Norveške in
Švedske k EU je bil problem ureditve stvarnih pravic tujcev na
nepremičninah eno najbolj perečih vprašanj v pogajanjih med
Avstrijo in EU. Kompromis, ki je bil dosežen v toku pogajanj je
zajet v členu 70 ter v Skupni deklaraciji o začasnih bivališčih
(»secondary residences«).

1. Ureditev nepremičnin, ki služijo za opravljanje ekonomske dejavnosti
— lastnina
* Bolgarska ustava vsebuje podobno določbo kot obstoječa
slovenska ustava v 70. členu, ki prepoveduje tujcem pridobivanje lastninske pravice na zemljišču.

V Avstriji so zvezne pokrajine (federal Lander) pristojne za
določanje režima stvarnih pravic na nepremičninah. Zato je
pravica tujcev do nakupa zemljišč in drugih nepremičnin
različno urejena v devetih zveznih pokrajinah.

Zemljišče ne more biti predmet nakupa niti za domače osebe,
ker sodi zemlja in naravna bogastva v družbeno/državno last.
Tudi bolgarski državljan je zato lahko le lastnik poslopja, ne
more pa imeti lastninske pravice na zemljišču, na katerem
stoji poslopje - ustavna prepoved ne diskriminira tujcev!

V prvih petih letih članstva v EU lahko Avstrija ohrani dvojni
režim stvarnih pravic na nepremičninah, in sicer za:
- stvarne pravice na nepremičninah v okviru »right of establishment«,

* Tuje osebe lahko pridobijo lastnino na poslopjih.
* Za objekte, ki so v javni lasti, je potrebna predhodna
odločba vlade, na osnovi katere lahko tujci oziroma domače
osebe pridobijo lastninsko pravico - ni diskriminacije!

- stvarne pravice v okviru liberalizacije investicij ter poseben
režim pravic na nepremičninah, namenjenih za začasno bivališče (secondary residence).

— najem:

add. 1.:

* Možen je 99-letni najem zemljišč.

v okviru obveznosti, ki jih prevzema v okviru pristopa k EU bo
Avstrija"popolnoma liberalizirala ureditev ustanavljanja podjetij ali »right of establishment« in s tem povezanih pravic. To
pomeni, da bodo tujci upravičeni da, pod enakimi pogoji kot
avstrijski državljani, pridobivajo nepremičnine, ki jih potrebujejo za opravljanje ekonomske dejavnosti.

* Za najem kmetijskih zemljišč v obmejnih regijah morajo
domače/tuje osebe dobiti predhodno dovoljenje posebnega
medvladnega organa, ki je pristojen za tuja vlaganja.
2. Ureditev pravic na nepremičninah za osebno rabo

add. 2.:

* Tujci lahko pridobivajo lastnino na poslopjih (ne na zemljišču iz razlogov, ki so bili navedeni zgoraj), pod enakimi
pogoji kot domače osebe.
poročevalec, št. 24

Avstrija bi morala s pričetkom njenega članstva v EU uvesti
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popolno svobodno gibanje Kapitala. To pomeni, da bi tujec od
1.1. 1995 lahko investiral svoj kapital v nakup zemljišča ali
poslopij, ki služijo privatni oziroma osebni rabi.

Omejitev ni časovno niti regionalno omejena.
Ob podpisu Sporazuma o pristopu Danske je ES izrecno
izjavila, da je režim, ki ga je dobila Danska, izjemne narave in
ne predstavlja precedensa. Zato se nobena druga država ne
bo mogla sklicevati na tako določilo!

Iz strahu, da bi z vstopom v EU tuji državljani pokupili večji del
nepremičnin v turistično mikavnih območjih, predvsem na
Koroškem in v Salzburgu, je Avstrija v pogajanjih z EU zahtevala, da se ji odobri poseben režim, ki bi v prehodnem
obdobju preprečil »razprodajo nepremičnin v Avstriji«.

Avstrija in Norveška sta si v pogajanjih za članstvo prizadevali
izboriti enak režim kot ga ima Danska, vendar brez uspeha,
ker se je ES sklicevala na izjavo, da Danska izjema ni precedens v odnosu do drugih držav.

Z EU je bila dosežena kompromisna rešitev, ki uvaja razliko
med tujci s stalnim in začasnim bivališčem v Avstriji (primary
- secondary residence). Tujci, ki imajo stalno bivališče
v Avstriji, lahko prosto pridobivajo lastnino na zemljiščih in
poslopjih.

IV. MOŽNE OMEJITVE IN UKREPI PRI DOLOČANJU
STVARNIH PRAVIC TUJCEV NA NEPREMIČNINAH
POGOJ:

Za tujce, ki nimajo stalnega bivališča v Avstriji, pa v prehodnem obdobju petih let še vedno veljajo določene omejitve in
diskriminatorni kriteriji. Ta rešitev je opredeljena v:

Ukrepi, s katerimi se omejujejo stvarne pravice na nepremičninah, morajo biti nediskriminatorni, kar pomeni, da veljajo
pod enakimi pogoji za tuje kot za domače osebe!
MOŽNE OMEJITVE:

- členu 70 Akta o pridružitvi,
- Skupni deklaraciji o »secondary residence«.
Člen 70 dopušča Avstriji, da v prehodnem obdobju petih let
ohrani obstoječe predpise o stvarnih pravicah na nepremičninah, ki so lahko tudi diskriminatorni nasproti tujcem (ne sme
pa sprejemati novih diskriminatornih predpisov). To pomeni,
da bodo v tem obdobju ostali v veljavi različni deželni predpisi, ki navadno zahtevajo, da pristojni organi izdajo posebno
dovoljenje tujcem za nakup nepremičnin (taki restriktivni
predpisi so predvsem izraziti v Salzburgu, Vorarelbergu in na
Tirolskem).

Omejitve možne v fazi asociacije:
- pravica do nakupa nepremičnin je dana samo osebam, ki
imajo stalno bivališče (primary/secundary residence) v Sloveniji/ + nepretrgano stalno bivališče zadnjih X let;
- nakup nepremičnin povezan z investicijo;
- nakup nepremičnin pogojen s predhodnim dovoljenjem
vlade - ministrstev - lokalnih organov;

Skupna deklaracija o »secondary residence« določa, da po
preteku prehodnega obdobja petih let države lahko sprejemajo nove nacionalne ali regionalne predpise o »secondary
residence« le v primeru, da so taki ukrepi potrebni za urejanje
problemov urbanizma oziroma ureditve okolja ter varstva
okolja in pod pogojem, da ti predpisi direktno ali indirektno
ne diskriminirajo tujcev.

- posebni, dodatni pogoji (nediskriminatorni!) za nakup
kmetijskih zemljišč v obmejnih regijah. Obmejne regije
morajo biti določene z zakonskim aktom;
2. Posebne omejitve, ki so skladne s članstvom v EU:
- posebni pogoji ali prepoved (nediskriminatorno!) za nakup
objektov/zemljišč na območju, ki je z zakonom opredeljeno
kot nacionalna kulturna dediščina,

2. IZJEMA DANSKE OZIROMA DANSKI »SUMMER HOUSES
LAW«
V Sporazumu o pristopu Danske k ES (leta 1973) je Danska
uspela vključiti Aneks/protokol (?), ki je dejansko povzemal
de facto režim o možnosti nakupa »vikend hiš« na Danskem.
Omenjeni Aneks/Protokol je bil povzet v Maastrichtskem sporazumu (Protocol no. 1 on the asquisition of property in
Denmark).

- prepoved ali omejitev nakupa v območju, ki je razglašeno
za nacionalni park.
POPRAVEK
V Poročevalcu št. 21, z dne 6. 6. 1995, je na naslovnici in
v naslovu na strani 3, pri EPA 1133, prišlo do napake.
Naslov se glasi: Predlog za začetek postopka za spremembo
Ustave Republike Slovenije in ne Predlog zakona za začetek
postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije.

Tujci, ki nimajo stalnega bivališča na Danskem, ne morejo
pridobiti lastnine na hišah, ki niso namenjene stalnemu bivališču.

BELEŽKE:
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stitev programov za vključevanje oseb, ki na novo vstopajo
v brezposelnost. Čim hitrejše, in bolj učinkovito razreševanje problema brezposelnosti, je ena najpomembnejših
nalog države, zato Vlada Republike Slovenije predlaga
Državnemu zboru Republike Slovenije, da predlagani
zakon obravnava in sprejme po hitrem postopku.

Vlada Republike Slovenije je na 146. seji dne 1. junija 1995
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POGOJIH ZA REFUNDIRANJE PRISPEVKOV, KI JIH PLAČUJEJO DELODAJALCI ZA SOCIALNO
ZAVAROVANJE,
ki aa pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po
hitrem postopku.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovala:

V Republiki Sloveniji predstavljajo brezposelne osebe še
vedno velik problem. Dolgotrajna brezposelnost negativno vpliva na brezposelne osebe in na njihovo sposobnost in pripravljenost na ponovno vključitev v delo. Predlagani zakon pomeni dodatno spodbudo za delodajalce za
zaposlovanje dalj časa brezposelnih oseb ter s tem spro-

- Rina KLINAR, ministrica za delo, družino in socialne
zadeve,
- Miroslav BERGAR, državni sekretar v Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve.

prišlo zaradi refundacije prispevkov, ki jo je uvedel navedeni
zakon. Po podatkih' so se v letu 1994 povrnili prispevki za
socialno zavarovanje 198 delodajalcem za 359 novozaposlenih delavcev v skupni višini 14.700.000 tolarjev, zaradi česar
se ocenjuje, da ukrep ni dal pričakovanih rezultatov, saj so se
delodajalci zanj odločali v manjšem obsegu, kot pa se je
prvotno predvidevalo.

UVOD
1. OCENA STANJA, RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Zakon o pogojih za refundiranje prispevkov, ki jih plačujejo
delodajalci za socialno zavarovanje (Ur. I. RS št. 18/94), ki je
bil sprejet v marcu 1994, je ob že obstoječih ukrepih aktivne
politike zaposlovanja zaradi spodbujanja zaposlitev novih
delavcev uvedel dodaten ukrep, po katerem se refundirajo
prispevki za socialno zavarovanje delodajalcem, ki zaposlujejo brezposelne osebe, upravičene do denarnih prejemkov iz
naslova zavarovanja za primer brezposelnosti. Poglavitni
namen zakona je bil spodbuditi novo zaposlovanje s preusmeritvijo sredstev iz pasivnih v aktivnejše oblike in tako
dolgoročneje in bolj učinkovito razreševati probleme brezposelnih oseb.

Ker ukrep povečuje možnosti zaposlovanja zlasti težje zaposljivih oseb, ki so upravičene do denarnih dajatev za brezposelnost, se je potrebno prizadevati in v praksi omogočiti
njegovo čim večjo uporabo
2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona naj dodatno
vzpodbudijo delodajalce, da se bodo v večji meri odločali za
refundacije prispevkov in na tej podlagi za zaposlitev brezposelnih oseb, ki so opravičene do denarnih prejerpkov iz
naslova brezposelnosti. Istočasno pa naj preprečijo, da bi za
zaposlitev istih delavcev, delodajalci prejemali namenska
sredstva za zaposlovanje še iz kakšnega drugega pravnega
naslova.

Do konca leta 1994 se je število brezposelnih oseb znižalo na
123.517 in je bilo tako za 13.625 ali 9,9% manj brezposelnih
oseb kot ob koncu leta 1993. Hkrati pa se je v istem obdobju
zmanjšal tudi delež brezposelnih s pravicami do denarnih
prejemkov za čas brezposelnosti, ki se je iz 45,7%, kolikor je
znašal decembra 1993, znižal na 34,4%. Znižanje števila upravičencev do denarnih prejemkov iz naslova brezposelnosti je
tako večje od zmanjšanja brezposelnosti. Na upadanje števila
upravičencev do denarnega nadomestila in denarne pomoči
Pa so samo neznatno vplivale nove zaposlitve, do katerih ie

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Predlagani zakon ne bo zahteval dodatnih sredstev iz državnega proračuna, čeprav predvideva, da se prispevki refundi19
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3. člen

rajo najmanj za obdobje enega leta, ker se v refundiranje
prispevkov za socialno zavarovanje usmerjajo sredstva, ki bi
jih Republiški zavod za zaposlovanje moral zagotavljati za
denarna nadomestila in denarne pomoči brezposelnim osebam, če se te ne bi zaposlile.

7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Delodajalec lahko zahteva vračilo prispevkov po vsakem
izplačilu plač delavcem na podlagi tega zakona, in sicer na
podlagi zahtevka, ki ga predloži Republiškemu zavodu za
zaposlovanje.

BESEDILO ČLENOV:

Zahtevku priloži:
- podatke o višini obračunanih plač ter podatke o obračunanih davkih in prispevkih za socialno varnost za vse zaposlene,
s tem da morajo biti v obračunu plač ločeno izkazani podatki
o obračunanih plačah in obračunanih davkih in prispevkih za
socialno zavarovanje za delavce, ki so zaposleni po tem
Zakonu. Obračun plač, ki ga pravna oseba predloži Republiškemu zavodu za zaposlovanje, mora biti identična obračunu
plač, ki ga je predložila Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (v nadaljnjem besedilu Agencija), kar potrdi Agencija na obračunu plač;

1. člen
V 4. členu Zakona o pogojih za refundiranje prispevkov, ki jih
plačujejo-delodajalci za socialno zavarovanje (Uradni list RS,
št. 18/94) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da bi bila brezposelna oseba upravičena do
denarnega nadomestila ali denarne pomoči za manj kot eno
leto, se prispevki refundirajo za obdobje enega leta.«
2. člen

- potrdilo Agencije oziroma Republiške uprave za javne prihodke, da so obračunani davki in prispevki za socialno zavarovanje od izplačanih plač za vse zaposlene pri pravni oziroma fizični osebi, plačani.«.

V prvem odstavku 5. člena se doda nova četrta alinea, ki se
glasi:
»- da za zaposlitev brezposelne osebe še ni prejel drugih
finančnih sredstev, namenjenih za izvajanje programov zaposlovanja.«.

4. člen

V drugem odstavku se beseda »zadnje« nadomesti z besedo
»tretje«.

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

V skladu z zakonom o pogojih za refundiranje prispevkov, ki
jih plačujejo delodajalci za socialno zavarovanje, je delodajalec, ki za nedoločen čas zaposli osebo, ki je upravičena do
denarnih prejemkov iz naslova brezposelnosti, upravičen do
refundacije prispevkov za socialno zavarovanje, ki gredo
v breme delodajalca. Ker navedeni ukrep v praksi ni dal
pričakovanih rezultatov, pri izvajanju ukrepov aktivne politike
zaposlovanja pa je potrebno dati prednost težje zaposljivim
osebam, med katerimi so tudi takšne, ki se jim čas upravičenosti do denarnih prejemkov že izteka, je za večjo uporabo
tega ukrepa nujno povečati motiviranost delodajalcev, da bi
se v večjem obsegu odločali za zaposlitev teh oseb, kar naj se
doseže s predlagano dopolnitvijo 4. člena zakona, ki predvideva, da je delodajalec upravičen do refundacije prispevkov
za socialno zavarovanje za obdobje enega leta, če zaposli
brezposelno osebo, ki je upravičena do denarnih prejemkov
tudi za manj kot eno leto.

politike zaposlovanja tudi sofinanciranje odpiranja novih
delovnih mest. Predlagana dopolnitev k 5. členu zakona izključuje možnost, da bi delodajalec za zaposlitev istih oseb
hkrati koristil sredstva iz različnih ukrepov aktivne politike
zaposlovanja.
Delodajalec je moral že do sedaj ob vsakem izplačilu plač
delavcem za refundacijo prispevkov posredovati zavodu zahtevek, h kateremu je moral priložiti podatke o višini izplačane
plače za delavca in potrdilo Službe družbenega knjigovodstva, sedaj Agencije RS za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, o plačanih davkih in prispevkih, ki gredo
v breme delodajalca. S predlagano spremembo določbe 7.
člena bo v okviru veljavne ureditve refundacije plačanih prispevkov doseženo, da bodo delodajalci na običajen način
plačevali prispevke za vse zaposlene, podlaga za refundacije
bo predložen obračun plač, iz katerega naj bi bil tudi razviden
znesek refundacij po delavcih. Na tej podlagi bo Agencija
izdala potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, s čimer se
izognemo dvojnim plačilnim nalogom in na ta način poenostavimo postopek za refundacijo prispevkov.

Predlagatelj meni, da je potrebno onemogočiti, da bi delodajalci za isti namen prejemali sredstva iz več pravnih naslovov.
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti namreč v določbi 48. a člena predvideva kot ukrep aktivne

- da brezposelna oseba iz 2. člena tega zakona pred prijavo
na Republiškem zavodu za zaposlovanje ni bila v delovnem
razmerju pri istem delodajalcu;

BESEDILO DOLOČB ZAKONA, KI SE
SPREMINJAJO

- da v obdobju treh mesecev pred zaposlitvijo delavca, za
katerega uveljavlja refundacijo prispevkov in v času trajanja
refundacije prispevkov ne zmanjša skupnega števila zaposlenih na istih oziroma podobnih delovnih mestih.

4. člen
Republika Slovenija refundira prispevke za socialno zavarovanje v skladu s tem zakonom za obdooje, za katerega bi bila
brezposelna oseba, če se ne bi zaposlila, še upravičena do
denarnega nadomestila ali denarne pomoči.
5. član

Za zmanjšanje števila zaposlenih delavcev iz zadnje alinee
prejšnjega odstavka se ne šteje prenehanje delovnega razmerja zaradi upokojitve.

Republika Slovenija refundira prispevke za socialno zavarovanje pod naslednjimi pogoji:
- da delodajalec z brezposelno osebo iz 2. člena tega zakona
sklene pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom za
nedoločen čas;
poročevalec, št. 24

7. člen
Delodajalec mora ob vsakem izplačilu plač delavcem, zaposlenim na podlagi tega zakona, Republiškemu zavodu za
zaposlovanje posredovati zahtevek, ki mu priloži:
20

- potrdilo Službe družbenega knjigovodstva o plačanih davkih in prispevkih, ki gredo v breme delodajalca.
'

- podatke o višini izplačane plače za delavca, ki ga zaposluje
po tem zakonu;
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pridobitev dodatne moči, ki jo slovenski elektroenergetski
sistem nujno potrebuje, Vlada Republike Slovenije predlaga, da se navedeni zakon sprejme po hitrem postopku.

Vlada Republike Slovenije je na 148. seji dne 8. junija 1995
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NAJETJE POSOJILA ZA OBNOVO IN DOINSTALIRANJE HE DOBLAR I + II IN HE PLAVE I + II,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in delovnih teles sodelovala:

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po
hitrem postopku.

- dr. Maks TAJNIKAR, minister za gospodarske dejavnosti,
- Boris SOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za gospodarske dejavnosti.

S ciljem, da se pravočasno zagotovijo pogoji za najem
posojila za obnovo in doinstaliranje HE Doblar I + II in HE
Plave I + II in s tem omogoči proizvodnja vršne energije in

UVOD

(in) dodatno kapaciteto pri regulaciji sistema. Hkrati se zveča
in poenoti instalirani pretok celotne verige HE na Soči, s tem
pa tudi učinkovitost njenega obratovanja. Poveča se delež
variabilne energije in moči in zmanjša se delež konstantne
energije in moči. Z izgradnjo obeh elektrarn se torej izboljša
tudi struktura proizvodnih kapacitet v elektroenergetskem
sistemu Slovenije.

1.1. OCENA STANJA
)
Z osamosvojitvijo Republike Slovenije in razpadom jugoslovanskega elektroenergetskega sistema je slovenski elektroenergetski sistem zašel v velike strukturne težave:
- primanjkuje mu rezerv regulacijske in konične moči,
- struktura proizvodnih objektov je neugodna; termo agregati so relativno preveliki, hidroelektrarne nimajo akumulacij,
- primanjkuje mu rezerve moči,
- sistem vodenja je zastarel,
- dobave iz objektov v Bosni in Hercegovini so (začasno)
prekinjene.

Gornje ugotovitve potrjujejo rezultati sledečih študij:
- feasibility študija »Povečanje instalacije HE na Soči
- Doblar II in Plave II« IBE Ljubljana, maj 1993),
- revizija študije, navedene v predhodni alinei: »Upgrading of
Soča River Hydropower Schemes — Final Report«, november
1994, ki jo je po naročilu Evropske banke za obnovo in razvoj
izdelalo švicarsko konzultantsko podjetje Colenco,
- študija »Vrednost proizvodnje energije in moči HE Doblar II
in HE Plave II v razvojnih scenarijih elektroenergetskega
sistema Slovenije (Elektroinštitut Milan Vidmar, Ljubljana
1994),
- študija »Ocena vrednosti vršne energije in moči HE na
Spodnji Savi in Soči (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, Ljubljana 1994),
- študija »Slovenia Energy Sector Investment Master Plan
- Prioritisation of Investment Projects (Coopers & Lybrand),
ki postavlja investicijo, ki je predmet te obravnave, na prvo
mesto.

Slovenski elektroenergetski sistem je že od leta 1974 vključen
v zahodnoevropsko interkonekcijo UCPTE in koristi ugodnosti medsebojnega sodelovanja, čeprav glede rezerve moči za
primarno regulacijo ne izpolnjuje določil omenjene interkonekcije.
Obnova in doinstaliranje HE na Spodnji Soči je v oskrbi
Slovenije z električno energijo pomembna ne le zaradi
dodatne proizvodnje energije, ki v povprečju znaša 107 Gwh
na leto, ampak predvsem zaradi pridobitve dodatne moči 60
MW, ki jo v slovenskem elektroenergetskem sistemu primanjkuje. Pomeni bodisi rezervo pri zagotavljanju ustrezne zanesljivosti sistema v obdobju kritičnih koničnih obremenitev ali

Posebej velja poudariti, da je obravnavana investicija v revi23
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ziji, ki jo je opravilo švicarsko podjetje, pozitivno ocenjena
v primerjavi z izgradnjo plinske elektrarne in z uvozom električne energije.

1.4. OCENA FINANČNIH SREDSTEV
V revidiranem investicijskem programu je ocenjena predračunska vrednost investicije na 183,25 mio DEM
(14.881.733.000,00 SIT) oziroma z interkalarnimi obrestmi na
206,42 mio DEM (16.763.368.000,00 SIT). Tolarska protivrednost je preračunana po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan 2. 12. 1994 : 81,21 SIT/DEM.

1.2. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Obnova in doinstaliranje HE Doblar I + II in HE Plave I + II je
vključeno v Osnovni program graditve objektov, ki je sestavni
del Resolucije o strategiji učinkovite rabe in oskrbe Slovenije
z energijo.

Predvideni so sledeči viri financiranja:

Načrtovana investicija presega na finančnem področju lastne
možnosti. Za realizacijo projekta so kot vir financiranja predvidena tudi posojila.

lastna sredstva
tuji krediti
Skupaj

Sprejem predlaganega zakona omogoča zagotovitev ustrezne
cene električne energije na pragu investitorja za formiranje
lastnega deleža za financiranje investicije in za vračilo najetih
kreditov. Tako oblikovana cena ostaja v okviru normalnega
prilagajanja cen električne energije, kot se predvideva v elektroenergetskem sistemu Slovenije. Poleg tega je možno s pridobitvijo jamstva Republike Slovenije doseči bistveno ugodnejše posojilne pogoje, kar bi na primer pri posojilnem aranžmaju Evropske banke za obnovo in razvoj pomenilo prihranek
na stroških obresti za 38 % oz. 24.370 mio DEM.

Delež
48%
52%
100%

Znesek
99.040.000 DEM
107.380.000 DEM
206.420.000 DEM

Z zavarovanjem s poroštvom Republike Slovenije lahko
investitor pridobi planirano posojilo v višini 107,38 mio DEM
pod sledečimi pogoji iz ponudbe EBRD:
obrestna mera
8,5%
letnostroški priprave kredita
1% od vrednosti posojila
commitment fee
0,5% od nečrpane vrednosti
posojila
moratorij na odplačilo
glavnice
5 let
doba odplačila
8,5 let po moratoriju
odplačilo glavnice
v enakih polletnih obrokih.

Sprejetje zakona omogoča realizacijo načrtovane investicije
v planiranem roku.

1.3. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Ob navedenih posojilnih pogojih je predvidena celotna
obveznost iz posojilne pogodbe v višini 170,78 mio DEM, od
tega za

Obnova in doinstaliranje HE Doblar I + II in HE Plave I + II
predstavlja uresničitev strateških usmeritev, kot jih je zastavila Vlada RS v Resoluciji o strategiji učinkovite rabe in
oskrbe Slovenije z energijo in potrdil Državni zbor ob obravnavi navedenega dokumenta na seji dne 3. 10. 1994. Državni
zbor je podprl takšno usmeritev v razvoju energetike, ki bo
zagotovila večji delež obnovljivih virov energije ter višjo stopnjo samooskrbe v energetiki in se zavzel za povečan delež
hidroenergije.

osnovni dolg
obresti v času črpanja
in stroški odobritve
redne obresti

107,38 mio DEM
23,17 mio DEM
40,23 mio DEM

EBRD zahteva poroštvo za celotno obveznost iz posojilne
pogodbe, zato je potrebno poroštvo Republike Slovenije za
najetje posojila, povečano za obresti in stroške odobritve
posojila do skupne višine 171 mio DEM.

Pomen obravnavane investicije se v elektroenergetskem
sistemu Slovenije odraža predvsem v.
- pokrivanju potreb po vršni energiji, ki jo v sistemu primanjkuje,
- približevanju zahtevam zahodnoevropske interkonekcije
UCPTE glede sekundarne regulacije in rezerve moči za primarno regulacijo kot je pojasnjeno v poglavju »I. Ocena
stanja«,
- povečanju proizvodnje HE Doblar (I + II) in HE Plave (I + II)
za 44%, ali za 107 Gwh letno,
- povečanju in poenotenju instaliranega pretoka HE na Soči,
- podaljšanju življenjske dobe obstoječih HE.

1.5. FINANČNE POSLEDICE
Finančna konstrukcija investicije HE Doblar I + II in HE Plave
I + II predvideva financiranje 99,04 mio DEM iz lastnih sredstev in 107,38 mio DEM iz posojila.
Dinamika vlaganj po letih
v mio DEM

Predviden koncept izgradnje nudi predvsem naslednje prednosti:
- minimalen vpliv na okolje, ki je posledica dejstva, da bosta
novi HE izkoriščali zajetje obstoječih HE, skoraj vsi objekti pa
bodo pod zemljo;
- projekt ima podporo lokalne skupnosti,
- investicijska vlaganja so v primerjavi z alternativnimi
objekti, ki se jih da realizirati v Slove,tiji, razmeroma nizka,
- povečanje zaposlitvenih možnosti v času gradnje.

Leto
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Skupaj

Za financiranje izgradnje je potrebno zagotoviti poleg lastnih
sredstev investitorja Soških elektrarn iz Nove Gorice posojila,
in sicer v višini 52% predračunske vrednosti investicije. S prodajno ceno za zakup moči in prodajo električne energije na
pragu Soških elektrarn v višni 8,85 pf/kWh oz. 7,2 SIT/kWh
lahko investitor zagotovi lastna sredstva za izvedbo investicije
in odplačilo posojilnih obveznosti. Poroštvo Republike Slovenije zagotavlja predvsem ugodnejše posojilne pogoje.

Lastna sredstva naj bi se zagotavljala Iz prodajne cene
električne energije. Sedanja povprečna prodajna cena električne energije, zabeležena v vrednostnem planu 1995 (VP
95), pokriva le znižano amortizacijo elektroenergetskega
sistema, zato je za zagotovitev lastnih sredstev za investicijo potrebno povišanje prodajne cene električne energije le
v obdobju izgradnje v prvih štirih letih s povprečno letno
rastjo 0,6%. Po vrhu v četrtem letu, ko je proizvodna cena
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Lastna sredstva
3.72
12.91
20.41
21.29
26.50
14.21
99.04

Posojilo
0.00
7.33
19.47
3335
39.86
7.37
107.38

Skupaj
3.72
20.24
39.88
54.64
66.36
21.58
206.41

2,4% nad izhodiščno, začne le-ta padati, kar daje možnost
zniževanja prodajne cene električne energije.

javno podjetje Soške elektrarne Nova Gorica, p. o., za obnovo
in doinstaliranje HE Doblar I + II in HE Plave I + II.

Vpliv na povprečno prodajno ceno električne energije elektroenergetskega sistema:

Poroštvo iz prejšnjega odstavka daje Republika Slovenija pod
naslednjimi pogoji
- skupna višina poroštvenih obveznosti, ki obsegajo vračilo
glavnice in obresti iz najetih posojil v ustreznih valutah, ne
sme preseči tolarske protivrednosti 171.000.000 DEM (z
besedo: stoenainsedemdesetmilijonov DEM),

Leto

Stopnja rasti v %
letne
kumulativne
izhodišče = VP95
0,0
1996
1,0
1997
0,8
1998
0,1
1999
0,5
2000
-2,0

pt/kWh
0,0
1,0
1,8
1,9
2,4
0,4

10,62
10,72
10,80
10,81
10,87
10,66

- obveznosti Republike Slovenije iz danega poroštva ne
morejo nastati pred potekom šestih mesecev od izdaje uporabnega dovoljenja za HE Doblar II. in HE Plave II.,
- poroštvo je subsidiarno in bo Republika Slovenija izpolnila
svojo obveznost, ko bo posojilodajalec izkoristil vse zakonske
možnosti za izterjavo dolga oziroma za poplačilo in zavarovanje terjatev.
2. člen

Celotno obdobje po odplačilu posojila do konca 50-letne
življenjske dobe investicije se proizvodna cena giblje pod
obstoječo izhodiščno proizvodno in prodajno ceno električne
energije. Glede na dolgo ekonomsko dobo investicije vpliva
investicija na zniževanje dolgoročne proizvodne cene električne energije.

Poroštvene pogodbe po tem zakonu sklepa, oziroma daje
poroštvene izjave minister, pristojen za finance na podlagi
pogodbe o zavarovanju poroštva med Republiko Slovenijo in
kreditojemalcem.

Amortizacija Soških elektrarn, obračunana po računovodskih
standardih, zadostuje za pokrivanje lastnih sredstev za investicijo in odplačila posojilnih obveznosti. V primeru, da bi
prodajna cena električne energije pokrivala amortizacijo po
Slovenskih računovodskih standardih - SRS, bi bilo zagotovljenih dovolj finančnih sredstev za izvajanje in odplačevanje
investicije.

3. člen
V primeru, ko Republika Slovenija izpolni poroštveno obveznost in plača obveznosti iz posojilne pogodbe, pridobi v razmerju do investitorja pravico do regresiranja izplačanih zneskov in stroškov, ki so v zvezi s tem nastali.
4. člen

2. BESEDILO ČLENOV
1. člen

Ta zakon začne veljati v petnajstih dneh po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Republika Slovenija daje poroštvo za posojilo, ki ga bo najelo

OBRAZLOŽITEV
sestavljen iz glavnice v višini 107.380.000 DEM, interkalarnih
obresti v višini 23.170.000 DEM in rednih obresti v višini
40.230.000 DEM.

Za obnovo in doinstaliranje HE Doblar I + II in HE Plave I + II
ni možno v celoti zagotoviti lastnih virov sredstev. Investitor je
zato primoran pridobiti posojila. Ocenjuje se, da bo s predvideno ceno električne energije sposoben najeta posojila skupaj z obrestmi tudi vračati. Poroštvo Republike Slovenije za
vračilo najetih kreditov zagotavlja ugodnejše kreditne pogoje
in s tem zmanjšanje stroškov obresti za 24.370.000 DEM.

Za izvajanje predlaganega zakona ne bodo potrebna dodatna
finančna sredstva iz,proračuna Republike Slovenije, obremenitev proračuna bi prišla v poštev le v primeru, da investitor ne
bi bil sam zmožen pravočasno poravnati obveznosti.

Znesek, za katerega daje poroštvo Republika Slovenija, je

25
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subvencijo za plačilo prispevkov za socialno varnost.
S predloženim zakonom se bo olajšalo likvidnostno stanje
posameznim neto izvoznikom, ki izvira tudi iz razlike med
gibanjem tečaja tolarja ter notranjo inflacijo.

Vlada Republike Slovenije je na 148. seji dne 8. junija 1995
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARSTVO V LETU 1995 IN 1996,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po
hitrem postopku.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:

S predloženim zakonom se subvencionirajo prispevki
delodajalcev za socialno varnost v letih 1995 in 1996.
Posebej so pri plačevanju teh prispevkov izpostavljeni tisti
delodajalci, ki zaposlujejo veliko število delavcev ter so
hkrati tudi veliki neto izvozniki. Upoštevaje pomembnost
elementa prispevkov delodajalca pri kalkulaciji stroškov
izvoznikov, zakon določa novo vrsto intervencije in sicer

- dr. Maks TAJNIKAR, minister za gospodarske dejavnosti,
- dr. Vlado DIMOVSKI, državni sekretar v Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti,
- Branka KOSTIĆ, državna podsekretarka v Ministrstvu
za gospodarske dejavnosti.

UVOD

- prispevek za zavarovanje za primer nezaposlenosti

0,4%

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA

- prispevek za porodniški dopust

0,1%

Obvezno socialno zavarovanje je v Republiki Sloveniji urejeno
v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zakonu
o zdravstvenem zavarovanju, zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer nezaposlenosti in zakonu o družinskih
prejemkih.

v skupni višini 22,6%.
Navedena višina stopenj je ena izmed najvišjih v Evropi.
Zaradi navedene višine.stopenj so med delodajalci posebej
izpostavljeni tisti, ki zaposlujejo veliko delavcev ter hkrati tudi
izvažajo.

Obvezno socialno zavarovanje se financira iz prispevkov, ki
jih plačujejo zavarovanci ter njihovi delodajalci. Zavarovanci
plačujejo prispevke iz plač oziroma drugih dohodkov, če niso
v delovnem razmerju, delodajalcem se plačilo stroškov šteje
v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi za odhodke
in jih delodajalci plačujejo od osnove, ki je enaka izplačanim
plačam delojemalcem oziroma zavarovancem. Strošek obveznega zavarovanja se deli med delodajalci in delojemalci v približnem razmerju 50:50, kar je v skladu s sprejetimi mednarodnimi konvencijami v okviru Mednarodne organizacije za
delo (ILO).

Problematika izvoznikov ima več razsežnosti, zato tudi
obstaja paleta različnih možnih ukrepov.
Problemi, ki izvirajo iz razlike med gibanjem tečaja tolarja in
notranjo inflacijo, se zrcalijo v dveh pojavnih oblikah:
a. kot likvidnostni problem pretežno izvoznih podjetij
(finančni odlivi podjetji so večji od finančnih prilivov, kar
povzroča zadolževanje podjetij) in

Stopnje prispevkov so za delodajalce določene v naslednji
višini:

b. kot stroškovni problem (celotni stroški podjetij so večji od
realiziranih prihodkov, kar povzroča izgubo v poslovanju).

- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

15,5%

- prispevek za zdravstveno zavarovanje

6,6%,

Natančnih podatkov o dejanski razsežnosti teh pojavov ni,
razen hipotetičnih izračunov podjetij o izpadu dohodka. Dejstvo je, da izgube naraščajo, najbolj tam, kjer je vpliv variabil27
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nih stroškov velik (delovno intenzivne panoge). Te s povečevanjem proizvodnje še povečujejo svoje probleme, medtem
ko kapitalno intenzivne dejavnosti z večjo produkcijo zmanjšujejo fiksne stroške na enoto in lažje shajajo; ponavadi so
tudi večji uvozniki in tako čutijo blagodejni učinek močnega
tolarja tudi v pozitivnem smislu.

2. člen
Sredstva za subvencioniranje prispevkov za socialno varnost
se zagotavljajo v državnem proračunu, postavka Ministrstva
za gospodarske dejavnosti, in sicer v letu 1995 v višini največ
do 5 milijard tolarjev in v letu 1996 v višini največ do 5 milijard
tolarjev.

V kapitalno intenzivnejših in tehnološko razvitejših industrijskih panogah so trendi gospodarske aktivnosti visoko pozitivni, kopt npr. proizvodnja električnih strojev in aparatov,
kemična industrija, proizvodnja prometnih sredstev, strojegradnja in lesno predelovalna industrija; obseg industrijske
proizvodnje v prvem kvartalu letos je v teh sektorjih za 18 do
34% večji, produktivnost dela pa za 17 do 45% večja. Navedene panoge so tudi največji slovenski izvozniki, ki svoj izvoz
še nadalje povečujejo. Po drugi strani pa so delovno intenzivne panoge v resnih težavah, ki odsevajo v stagnaciji ali
zmanjševanju industrijske proizvodnje ter povečevanju zalog
izdelkov, npr. tekstilno predelovalna industrija, usnjarska in
čevljarska industrija. Navedene industrije skupno zaposlujejo
50.849 pretežno ženske delovne sile.

3. člen
Delodajalec pridobi pravico do subvencij prispevkov za socialno varnost na podlagi javnega razpisa.
Jani razpis je odprt do izčrpanja sredstev za te namene.
Javni razpis iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati:
-

Po rahlem januarskem izboljšanju se je izvozna konkurenčnost februarja 1995 zaradi rasti stroškov dela na enoto industrijske proizvodnje v košari valut (po desezoniranih podatkih) ponovno poslabšalo za 1.2%. Poslabšanje je v približno
enaki meri izhajalo iz padca efektivnega tečaja in plač (rasti
realnih stroškov dela na zaposlenega). Povečanje produktivnosti dela zaradi pospešenega naraščanja industrijske proizvodnje je februarsko rast stroškov dela na enoto dela v košari
valut prepolovilo.

4. člen
Pri dodeljevanju subvencij upošteva ministrstvo, pristojno za
gospodarske dejavnosti, naslednje:
- delodajalec je neto izvoznik v letu 1995;
- izvozni posli morajo biti povezani s tujimi trgi, na katerih se
posli sklepajo v valuti, ki je v največji meri razvrednotena
nasproti vrednosti tolarja;

Lanski neugoden trend tečajev pomembnejših valut se nadaljuje tudi letos, s tem da je na področju USD in LIT še bolj
neugoden zaradi mednarodnih valutnih gibanj. Gibanje tečajev pomembnejših valut realno je v obdobju marec 1995 na
marec 1994 naslednji:

- delodajalec v letu 1994 ni izplačeval plač v višini, ki so po
določilih Zakona o izvajanju dogovora o politiki plač za leto
1994 (Ur. I. RS, št. 30/94) zapadle pod plačilo namenskih
sredstev za zaposlovanje;

DEM: -9.5%, USD: -24.4%, LIT: -24.1%, FRF: -13.7%.

- delodajalec v tekočem letu izplačuje plače v skladu z Zakonom o izvajanju dogovora o politiki plač in drugih prejemkov
zaposlenih v gospodarstvu in socialnega sporazuma za leto
1995 ter o najvišji in najnižji dejanski plači (Ur. I. RS, št. 29/95)
in sicer tako, da maso bruto plač za maj 1995 določi v skladu
s 1. odstavkom 3. člena, za nadaljnje mesece pa upoštevaje 1.
odstavek 4. člena zakona in ne izplačuje plač na podlagi
ugotovljenih rezultatov poslovanja v skladu s 7. členom
zakona oziroma izplačuje plače in druge prejemke v skladu
s sklepom Vlade Republike Slovenije.

CILJI IN NAČELA
V državnem proračunu je predvidenih več vrst intervencij
v gospodarstvu, s katerimi se zasledujejo predvsem naslednji
cilji:
- prestrukturiranje gospodarstva
- ohranjanja delovnih mest
- tehnološke prenove gospodarstva.

razloge za razpis;
naslov, na katerega se pošljejo prijave;
rok prijave;
seznam listin in dokazil, ki morajo biti priložene prijavi;
kriteriji, ki bodo upoštevani pri izbiri prijav na javni razpis.

f

Za pospeševanje in zavarovanje izvoza so predvideni ukrepi,
kot so običajni v tržnih gospodarstvih. Ustanovljena je bila
Slovenska izvozna družba, ki z zavarovanjem kreditov in drugimi mehanizmi sodeluje pri povečevanju izvoza ter tudi
zmanjševanju stroškov izvoznikov.

Natančnejše pogoje iz prve in druge alinee prejšnjega
odstavka določi Vlada Republike Slovenije.
5. člen

Upoštevaje pomembnost elementa prispevkov delodajalca pri
kalkulaciji stroškov izvoznikov, predlagamo novo vrsto intervencij, in sicer subvencija za plačane prispevke.

Delodajalcu pripada v vsakem letu do šest mesečnih subvencij.

FINANČNE POSLEDICE

Višina mesečne subvencije znaša do 40% povprečno
mesečno plačanih prispevkov za socialno varnost s strani
delodajalca, in sicer v obdobju januar-junij 1995, za subvencije v letu 1995 in v obdobju julij-december 1995 za subvencije
v letu 1996.

Za navedeno intervencijo bo v okviru prerazporeditev proračuna za leto 1995 zagotovljeno 5 milijard tolarjev, v proračunu
za leto 1996 pa 5 milijard tolarjev

6. člen
BESEDILO ČLENOV

Delodajalec ima pravico do subvencije prispevkov za socialno
varnost do zneska določenega v 5. členu, vendar ne več kot
20% neto izvoza podjetja za obdobje januar-junij 1995 oziroma julij-december 1995.

1. člen
Pravnim in fizičnim osebam, ki zaposlujejo delavce (v nadaljnem besedilu: delodajalcem) se v letih 1995 in 1996 subvencionirajo plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, za zavarovanje za primer
nezaposlenosti in za porodniški dopust
(v nadaljnjem besedilu: prispevki za socialno varnost) pod
pogoji in na način, določen s tem zakonom.
poročevalec, št. 24

7. člen
Subvencija se izplačuje v enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo do 30. v mesecu za tekoči mesec, tako da je
subvencija v letu 1995 v celoti izplačana do 31. 12. 1995.
subvencija v letu 1996 pa do 30. 6. 1996.
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Subvencija se izplačuje v rokih iz prejšnjega odstavka, če
delodajalec predloži potrdilo Agenciji Republike Slovenije za
plačilni promet, nadziranje in informiranje o izpolnjevanju
pogojev iz četrte alinee prvega odstavka 4. člena tega zakona.

bila dodeljena subvencija, so dolžni do 20.1.1996 oziroma do
20. 7. 1996 podati Ministrstvu za gospodarske dejavnosti
poročilo o-porabljenih sredstvih prejete subvencije.
9. člen

8. člen

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

Delodajalci, ki jim je v skladu z zakonom in javnim razpisom

OBRAZLOŽITEV
v tekočem letu. Podrobnejše pogoje za neto izvoznike oziroma izvozne posle, kjer je v največji meri razvrednotena
valuta nasproti vrednosti tolarja bo v skladu z zakonom določila Vlada Republike Slovenije.

Za spodbujanje položaja neto izvoznikov se z Zakonom o subvencioniranju prispevkov za socialno varnost v letih 1995 in
1996 v proračunu za leto 1995 oziroma v proračunu za leto
1996 zagotavljajo sredstva za subvencioniranje prispevkov za
socialno varnost.

V skladu z zakonom delodajalcu pripada v vsakem letu do
šest mesečnih subvencij. Zakon podrobneje določba tudi
višino mesečne subvencije, ki je vezana na povprečno
mesečno plačane prispevke za socialno varnost s strani delodajalca.

Zakon določa pogoje in način za pridobitev subvencij za
navedene namene. Zakon zagotavlja tudi zneske potrebnih
sredstev v državnem proračunu za leto 1995 oziroma 1996.
Zakon določa, da delodajalec pridobi pravico do subvencij
prispevkov za socialno varnost na podlagi javnega razpisa, ki
bo odprt do izčrpanja sredstev. Zakon podrobneje določa tudi
vsebino javnega razpisa. Natančnejše pogoje ter kriterije za
obravnavanje subvencij iz tega zakona pa bo določila Vlada
Republike Slovenije.

Zakon določa način in roke izplačevanja subvencij v letu 1995
oziroma 1996. Izplačila so vezana na predložitev potrdila
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje o izpolnjevanju pogojev, ki so predpisani glede
izplačila plač.

Zakon podrobneje našteva elemente, ki jih bo Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti upoštevalo pri dodeljevanju subvencij. Med drugim je potrebno upoštevati tudi predpisana izplačila plač delodajalcev - neto izvoznikov v letu 1994 oziroma

Zakon zavezuje delodajalce, ki jim je v skladu z zakonom bila
dodeljena subvencija, da v predpisanih rokih podajo Ministrstvu za gospodarske dejavnosti poročilo o porabljenih sredstvih prejete subvencije.

BELEŽKE:
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH
ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

SODIŠČIH

- EPA 1152 - hitri postopek

Vlada Republike Slovenije je na 148. seji dne 8. junija 1995
določila besedilo:

cenilcev ter z določitvijo pristojnosti za odločanje o dovolitvi uporabe posebnih operativnih metod in sredstev,
omogočiti njihovo izvajanje.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODIŠČIH,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po
hitrem postopku.

- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- Igor LUČOVNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za
pravosodje.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da
sprejme navedeni zakon po hitrem postopku, ker je
potrebno zagotoviti učinkovitost delovanja Vrhovnega
sodišča, kontinuiteto imenovanja sodnih izvedencev in

cenilcev ter z določitvijo pristojnosti za odločanje o dovolitvi
uporabe posebnih operativnih metod in sredstev omogočiti
njihovo izvajanje.

UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona

2. Temeljne rešitve zakona in finančne posledice

S sprejemom zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94), ki je
pričel veljati preteklo leto, sta bila dosežena položaj in organiziranost sodstva na načelih, ki jih je uveljavila nova ustavna
ureditev, hkrati pa so bila tudi postavljena izhodišča za izboljšanje učinkovitosti delovanja sodstva. Izvedba zakona
o sodiščih je v praksi povzročila probleme na področju imenovanja sodnih izvedencev, predvsem zaradi velikega števila
prijavljenih kandidatov, ki so šele pričeli z delom na določenem področju, v zvezi s pristojnostjo Okrožnega sodišča
v Kopru za vodenje registra ladij in pa probleme v zvezi
s sestavo senata Vrhovnega sodišča, zlasti v času sodnih
počitnic. Hkrati se je pojavilo tudi vprašanje pristojnosti za
odločanje o dovolitvi uporabe posebnih operativnih metod in
sredstev, ki je bila do uveljavitve zakona o sodiščih, ki je
nadomestil zakon o rednih sodiščih, določena z navodilom,
izdanim na podlagi zakona o rednih sodiščih. Navedeno navodilo se sedaj ne more več uporabljati, zato je potrebno krajevno in stvarno pristojnost sodišča, ki odloča o predlogih
ministra za notranje zadeve, ministra za obrambo ali predstojnika SOVE za uporabo posebnih operativnih metod in sredstev določiti na novo. Navedeno so po mnenju predlagatelja
razlogi, ki narekujejo sprejem tega zakona.

S sprejemom zakona se bo rešilo vprašanje opredelitve trajanja delovnih izkušenj s področja, na katerem želi kandidat
opravljati izvedensko delo, določila stvarna in krajevna pristojnost sodišč za odločanje o uporabi posebnih operativnih
metod in sredstev ter spremenila sestava senata Vrhovnega
sodišča.
Sprejem zakona ne bo imel nobenih finančnih posledic za
proračun.
BESEDILO ČLENOV
1. člen
V prvem odstavku 87. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94) se doda nova četrta točka, ki se glasi:
»4. ima 6 let delovnih izkušenj s področja, na katerem želi
opravljati izvedensko delo,«.
Dosedanja četrta postane peta točka.

Predlagatelj predlaga sprejem zakona po hitrem postopku,
ker je potrebno zagotoviti učinkovitost delovanja Vrhovnega
sodiftča, kontinuiteto imenovanja sodnih izvedencev in

V drugem odstavku 87. člena se številka »4« nadomesti s številko »5«.
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2. člen

ladij« nadomestijo z besedami »za odločanje o vpisih v register ladij«.

V 101. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

4. člen

»O predlogih za dopustitev kontrole telefona, drugih komunikacijskih sredstev in občil ter kontrole pisem in drugih pošiljk
odloča predsednik okrožnega sodišča, na območju katerega
je sedež predlagatelja, oziroma v njegovi odsotnosti podpredsednik.«.

Prvi odstavek 107. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vrhovno sodišče odloča v senatu treh sodnikov, v senatu
petih sodnikov pa, kadar zakon tako določa.«.
5. člen

3. člen

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

V Drvem odstavku 103. člena se besede »za vodenie registra

OBRAZLOŽITEV
Do uveljavitve zakona o sodiščih, ki je nadomestil zakon
o rednih, je bila pristojnost določena z navodilom, izdanim na
podlagi zakona o rednih sodiščih. Navedeno navodilo, po
katerem je bil za odločanje pristojen predsednik Temeljnega
sodišča v Ljubljani, se sedaj ne more več uporabljati, zato je
potrebno pristojnost za odločanje o navedenih zadevah določiti na novo. Zakon o sodiščih v 1/6. točki 101. člena sicer
določa, da je za odločanje o dovolitvi posegov v človekove
pravice in temeljne svoboščine pristojno okrožno sodišče
(stvarna pristojnost), ker pa pri odločanju o primerih iz 11.
člena zakona o notranjih zadevah ne gre za kazenski ali
kakšen drug sodni postopek, krajevne pristojnosti ni mogoče
določiti po veljavnih zakonih, ki urejajo sodne postopke.

Zakon o sodiščih določa v 87. členu formalne pogoje za
imenovanje sodnih izvedencev in na podlagi 92. člena smiselno tudi za imenovanje sodnih cenilcev. Med dosedanjimi
pogoji ni določeno, koliko časa mora nekdo opravljati določen poklic, da lahko zaprosi za imenovanje za sodnega izvedenca oziroma sodnega cenilca, katerega glavna naloga je,
da nudi sodišču svoje strokovno znanje na tistih področjih,
kjer ga sodnik nima. Zato je po mnenju predlagatelja sodno
izvedenstvo in cenilstvo pogojeno ravno z znanjem in izkušnjami, ki jih je neka oseba pridobila z daljšim opravljanjem
dela na nekem področju. Iz primerjalnega pregleda tujih ureditev je razvidno, da se zahteva dolgoletna praksa z določenega področja, preden lahko kandidati zaprosijo za imenovanje za sodnega izvedenca oziroma cenilca (npr. v Avstriji je ta
doba 10 let). Zaradi navedenega je po mnenju predlagatelja
potrebno dopolniti 87. člen tako, da bi vseboval tudi pogoj, ki
bi zahteval, da ima kandidat najmanj šest let delovnih izkušenj
z določenega delovnega področja, preden bi lahko zaprosil za
imenovanje. S tem bi bilo zagotovljeno, da so sodni izvedenci
strokovnjaki s svojega področja, kar bi prispevalo tudi k kvalitetnejšemu in hitrejšemu delu sodišč.

Navedeno situacijo je po mnenju predlagatelja potrebno
razrešiti tako, da se tudi krajevno pristojnost za odločanje
o posegih v pravico do tajnosti pisem in drugih občil in do
nedotakljivosti človekove zasebnosti opredeli v zakonu
o sodiščih in sicer po sedežu predlagatelja. Glede na to, da
gre za zelo specializirane zadeve, pri katerih je nujna konspirativnost pa predlagatelj meni, da bi bilo najustrezneje, da je
za njihovo reševanje pristojen predsednik krajevno pristojnega okrožnega sodišča, oziroma v njegovi odsotnosti podpredsednik.

Tajnost pisem in drugih občil ter nedotakljivost človekove
zasebnosti je z ustavo zagotovljena človekova pravica. Ustava
Republike Slovenije določa, da lahko samo zakon predpiše,
da se na podlagi odločbe sodišča za določen čas ne upošteva
varstva te človekove pravice. Pogoj za poseg v pravico pa je,
da je to nujno za uvedbo ali potek kazenskega postopka ali za
varnost države.

Vpisovanje ladij je po zakonu o pomorski in notranji plovbi
urejeno tako, da je pristojnost vpisovanja ladij deljena med
sodiščem in upravnim organom. Vpisnik ladij vodi upravni
organ - Uprava RS za pomorstvo, sodišče pa odloča o pravici
do vpisa. Po določbi 103. člena zakona o sodiščih pa je od 1.
1. 1995 dalje tudi za vodenje registra ladij pristojno Okrožno
sodišče v Kopru. Ker gre za specifičen register, kjer so izrednega pomena tehnični podatki, predlagatelj meni, da bi bilo
smotrno, da ga še naprej vodi upravni organ. Naveden način
vodenja registra ladij se je v praksi izkazal kot racionalen in
najbolj primeren, zato ni nobenega razloga, da bi ga spreminjali.

Zakon o notranjih zadevah v 11. členu določa, da se pod
pogoji, določenimi z ustavo, v posameznem primeru lahko
odstopi od načela neprekršljivosti tajnosti pisem in drugih
občil, če poseg ni v očitnem nesorazmerju s ciljem. Isti zakon
pa v 19. a členu opredeljuje kontrolo telefona in drugih
komunikacijskih sredstev in občil ter kontrolo pisem in drugih
pošiljk kot posebne operativne metode in sredstva, ki jih
kriminalistična služba lahko uporablja za preprečevanje organiziranih, družbi posebno nevarnih kaznivih dejanj ali kaznivih dejanj, ki jih storijo mednarodne kriminalne združbe.
V skladu z zakonom o Vladi Republike Slovenije ima pravico
uporabljati navedene posebne operativne metode in sredstva
tudi Slovenska obveščevalno - varnostna agencija in
v skladu z zakonom o obrambi tudi Obveščevalno varnostna
služba Ministrstva za obrambo. Kot že ustava tudi zakon
določa, da o predlogu za uporabo navedenih metod in sredstev odloča sodišče (na predlog ministra za notranje zadeve,
ministra za obrambo ali predstojnika SOVE), ne določa pa
katero sodišče je krajevno aH stvarno pristojno za odločanje
o navedenih zadevah.

poročevalec, št. 24

Predlagatelj meni, da je potrebno spremeniti tudi določbo
prvega odstavka 107. člena tako, da naj bi Vrhovno sodišče
odločalo v senatu treh sodnikov, v senatu petih sodnikov pa,
kadar zakon tako določa. Kazenski oddelek Vrhovnega
sodišča sestavljajo namreč za seda/ le štirje sodniki, zaradi
česar bi bilo, tudi ob pomoči sodnikov z drugih oddelkov,
v času sodnih počitnic le z velikimi težavami mogoče sestaviti
petčlanski senat. Ob tem velja pripomniti, da kazenski senat
Vrhovnega sodišča po sedaj veljavni zakonodaji odloča med
drugim tudi o podaljšanju pripora nad 3 mesece, o čemer pa
je pred uveljavitvijo zakona o sodiščih odločal tričlanski senat
Vrhovnega sodišča.
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BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO

ravnanja z obsojenci ter nadzorstva nad priporniki;
II. v civilnih zadevah za sojenje oziroma odločanje na prvi
stopnji:
1. v premoženjskih in drugih civilnopravnih sporih, za katere
niso pristojna okrajna sodišča;
2. v sporih iz družinskih razmerij, razen v sporih o preživljanju;
3. v gospodarskih sporih;
4. o priznanju tujih sodnih odločb;
5. v zadevah prisilne poravnave in stečaja ter likvidacije, kadar
je v pristojnosti sodišča, ter v sporih v zvezi z njimi;
6. v sporih o pravicah intelektualne lastnine.
III. za vodenje sodnega registra;
IV. za sojenje oziroma odločanje v drugih zadevah, če tako
določa zakon;
V. za opravljanje zadev pravne pomoči v zadevah iz točke I. do
IV. in za opravljanje mednarodne pravne pomoči.

Sedanje določbe zakona se glasijo:
87. člen
Za sodnega izvedenca je lahko imenovan, kdor:
1. je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada slovenski jezik,
2. je polnoleten,
3. ni bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega bi bil
moralno neprimeren za opravljanje izvedenskega dela,
4. ima strokovno znanje in sposobnosti za določeno vrsto
izvedenskega dela.
Zaradi ugotavljanja pogoja iz 4. točke prejšnjega odstavka
lahko minister, pristojen za pravosodje, odredi poseben preizkus strokovnosti pred komisijo, sestavljeno iz strokovnjakov
s področja, na katerem bo oseba opravljala izvedensko delo.
Člani komisije morajo imeti najmanj takšno strokovno izobrazbo kot kandidat za sodnega izvedenca.

103. člen
Okrožno sodišče, katerega sodno območje obsega tudi teritorialno morje Republike Slovenije, je poleg zadev iz 101. člena
tega zakona pristojno za sojenje oziroma odločanje na prvi
stopnji v vseh sporih, ki se nanašajo na ladje in plovbo po
morju ter sporih, v katerih se uporablja pomorsko pravo,
v sporih glede izkoriščanja morja in morskega dna ter za
vodenje registra ladij.

101. člen
Okrožna sodišča so pristojna:
I. v kazenskih zadevah:
1. za sojenje na prvi stopnji o kaznivih dejanjih, za katera niso
pristojna okrajna sodišča:
2. za opravljanje preiskave oziroma preiskovalnih dejanj glede
kaznivih dejanj iz prejšnje točke;
3. za opravljanje predhodnega postopka in sojenje na prvi
stopnji o kaznivih dejanjih mladoletnikov;
4. za odločanje na prvi stopnji o izvršitvi kazenske sodbe
tujega sodišča;
5. za izvrševanje kazenskih sodb iz 1., 3. in 4. točke ter za
izvrševanje kazenskih sodb okrajnih sodišč;
6. za odločanje o dovolitvi posegov v človekove pravice in
temeljne svoboščine;
7. za odločanje v zunajobravnavnem senatu (tudi v kazenskih
zadevah iz pristojnosti okrajnih sodišč);
8. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon;
9. za opravljanje nadzorstva glede zakonitega in pravilnega

Za odločanje v sporih o pravicah intelektualne lastnine je na
prvi stopnji izključno pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani,
razen za spore med delodajalci in delavci v zvezi z izumi,
oblikami teles, slikami, risbami in tehničnimi izboljšavami.
107. člen
Vrhovno sodišče odloča v senatu petih sodnikov, v senatu
treh sodnikov pa, kadar zakon tako določa.
O pravnem sredstvu zoper odločbo iz prejšnjega odstavka,
izdano v senatu petih sodnikov, odloča Vrhovno sodišče
v senatu sedmih sodnikov, sicer pa v senatu petih sodnikov.
Za sestavo senata Vrhovnega sodišča se smiselno uporablja
določba prvega odstavka 105. člena tega zakona.
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Sintezno poročilo o

LASTNINSKEM

PREOBLIKOVANJU

EPA 1147

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala:

Vlada Republike Slovenije je na 148. seji dne 8. junija 1995
obravnavala in sprejela:
- SINTEZNO POROČILO O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi sklepov 19. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 21/4-1994.

- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in
razvoj,
- mag. Anton ROP, državni sekretar v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj.

Pošilja tudi sklepe, ki jih je Vlada Republike Slovenije
sprejela ob obravnavi navedenega gradiva.

1. UVOD

Ne glede na dejstvo, da je privatizacija v Sloveniji tudi pred
sprejetjem Zakona o lastninskem preoblikovanju že potekala
ter je omejen obseg izvedenih transakcij omogočil kvalitetno
strokovno pripravo nekaterih ključnih inštitucij za izvedbo
Zakona o lastninskem preoblikovanju, je velika in dolgotrajna
negotovost glede koncepta in začetka lastninjenja v Sloveniji
predstavljala enega od pomembnejših dejavnikov gospodarske pasivizacije irt nezmožnosti začetka novega investicijskega ciklusa.

S sprejetjem Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
konec leta 1992 je bil v Sloveniji sprejet temeljni sistemski
okvir za transformacijo najpomembnejšega dela anonimne
družbene lastnine v lastnino znanih in odgovornih, večinoma
privatnih fizičnih in institucionalnih lastnikov. S sprejetjem
tega zakona se je uredilo lastninjenje podjetij, ki imajo v svoji
bilanci stanja družbeni kapital in ki spadajo v dejavnosti t.i.
tržnega sektorja. .Torej tisti del še neprivatnega sektorja, za
katerega ni nobenega racionalnega ekonomskega razloga za
družbeno ali državno lastništvo in za katerega je zato nujno
pospešeno dobiti znanega, po možnosti privatnega lastnika.

Relativno pozen začetek privatizacije je po eni strani tako
negativno vplival predvsem na potencialno gospodarsko rast
v podjetjih, kjer so v vmesnem času imeli možnosti za pospešeno dezinvestiranje (ne tako malokrat tudi ekonomsko neracionalno in nezakonito) in s tem zmanjševanje vrednosti
podjetij in lažji kasnejši privatizaciji, po drugi strani pa je
»časovni odlog- omogočil, da pri pripravi sistemskih okvirov
upoštevamo izkušnje, predvsem pa napake drugih ter da se
podjetja in celotno gospodarstvo v vmesnem času ustrezno in
pomembno prilagodijo novim in spremenjenim tržnim pogojem poslovanja. To je ustvarilo pogoje za pomembnejši in
dolgoročnejši vpliv privatizacije na povečanje učinkovitosti
gospodarstva.

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij se ne uporablja
razen, če tako določijo posebni zakoni, za:
- podjetja oziroma druge pravne osebe, ki opravljajo dejavnosti posebnega družbenega pomena oziroma gospodarske
javne službe;
- banke in zavarovalnice;

Značilnosti, načini in metode slovenskega procesa privatizacije so nedvomno dokaj prilagojene specifičnim značilnostim
slovenskega gospodarstva v preteklosti, kot tudi v tranzicijskom obdobju.

- podjetja, katerih dejavnost je prirejanje iger na srečo;
- podjetja, ki se preoblikujejo po Zakonu o zadrugah;

V Sloveniji smo z masovno privatizacijo začeli dejansko šele
koncem leta 1993, ko so pomembni gospodarski šoki bili že
mimo in so se podjetja morala temeljito prilagoditi spremenjenim gospodarskim razmeram in so se vzpostavili prvi pogoji

- podjetja, ki se preoblikujejo po zakonu, ki ureja gozdove;
- podjetja v stečajnem postopku od pravnomočnosti sklepa
od začetka stečajnega postopka dalje.
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Zelo pomembna značilnost slovenskega modela lastninjenja
je tudi, da dopušča osti poljubne kombinacije med odplačnim
in neodplačnim načinom privatizacije. To podjetjem omogoča, da privatizacijski program prilagodijo po eni strani
svojim potrebam, po drugi strani pa dejanskemu efektivnemu
povpraševanju, ki obstaja za njihove delnice. Ta ureditev
omogoča in je omogočila delno ali celotno komercialno privatizacijo posameznih podjetij.

za vnovično gospodarsko rast. To slovensko privatizacijo
postavlja v povsem drug kontekst tako, da so vzpostavljeni
pogoji, da:
- privatizacija predstavlja enega od potrebnih pogojev za
dokončno in kompleksno tranzicijo slovenskega gospodarstva v celoti in da se preko nje in samo z njo ne poskuša
(neuspešno) reševati vseh problemov gospodarskega razvoja;

Sočasno z izvajanjem Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij so se pripravili ali so že bili sprejeti tudi drugi zakoni,
ki so opredelili način lastninskega preoblikovanja v podjetjih,
ki so sicer iz tega zakona izvzeti. Najpomembnejši med njimi
so;

- privatizacija ne poskuša substituirati vseh inštrumentov in
sploh delovanje konkurenčnega trga kapitala, ampak ustvarja
dodatne pogoje za njegov poln razvoj;
- privatizacijske procese je možno usmerjati tudi upoštevajoč potencialne pozitivne in negativne posledice masovne
privatizacije v postprivatizacijskem obdobju.

- Zakon o gospodarskih javnih službah;
- Zakon o zadrugah;

Z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij je bil sprejet
koncept privatizacije, katerega temeljne značilnosti so:

- Zakon o gozdovih;

- decentralizirana in multivariantna privatizacija;

- Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji;

- masovna in pospešena privatizacija, temelječa na izdaji
lastniških certifikatov;

- Zakon o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike
Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo.

- kombinacija odplačne in neodplačne privatizacije. Z zakonom sprejeti koncept pospešene, masovne in decentralizirane privatizacije je predvidel v procesu lastninjenja ključno
vlogo podjetij, zaposlenih in njihovega managementa.
V skladu z zakonom so morala in morajo podjetja sama
sprejeti odločitev o izbranih kombinacijah lastninjenja in
načinu njihove izvedbe. Zato je prav od odločitev v podjetjih
v bistveni meri odvisna lastninska struktura slovenskih podjetij. Vloga države se je v procesu lastninjenja, z opredelitvijo
ključnih sistemskih pogojev, zožala in koncentrirala le na
nadzorno, sistemsko korekturno in informacijsko funkcijo.

Z vidika obsega družbenega kapitala, katerega lastninjenje
ureja, je najbolj pomemben Zakon o gospodarskih javnih
službah. Zakon o gospodarskih javnih službah ureja lastninjenje družbenega kapitala oziroma infrastrukturnih objektov
v podjetjih, ki opravljajo gospodarske javne službe, tako da
opredeljuje osnovne kriterije, na osnovi katerih se lastninjenje
v teh podjetjih razdeli na dva dela, na tisti, ki predstavlja
podržavljanje - ugotovitev deleža državne lastnine oziroma
državnega premoženja - in tisti del družbenega kapitala teh
podjetij, ki se lahko lastnini oziroma privatizira pospešeno, po
Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij. Izvajanje
Zakona o gospodarskih javnih službah teče pospešeno in
sočasno z izvajanjem Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij. Pripravljeni in v zakonodajnem postopku so tudi
zakoni, ki urejajo lastninjenje zavarovalnic, podjetij, ki prirejajo igre na srečo, kot tudi zakon, ki ureja privatizacijo pravnih
oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije.

Dejstvo je, da sta v obstoječem modelu privatizacije v Sloveniji posebej favorizirana interna razdelitev in notranji odkup,
preko katerih lahko zaposleni in management, skupaj z bivšimi zaposlenimi, v velikem številu slovenskih podjetij prevzamejo večinske pakete delnic pod najbolj ugodnimi pogoji
med vsemi bivšimi socialističnimi državami v Vzhodni in Centralni Evropi.

Gledano z vidika priprave sistemskih okvirov za izvedbo lastninske preobrazbe slovenskega gospodarstva v celoti, so
praktično že vsi potrebni zakonski in pozakonski akti sprejeti
ali pripravljeni in so v zakonodajnem postopku. Težišče lastninske problematike se zato iz zgolj zakonodajnega vedno
bolj seli na izvedbeno področje, kar še zlasti velja za lastninsko preoblikovanje podjetij. To pa zahteva kontinuirano in
transparentno spremljanje problematike lastninjenja in razreševanje problemov, ki pri tem nastajajo. Pričujoče sintezno
poročilo Vlade Republike Slovenije zato poskuša podati celovit pregled veljavne in bodoče sistemske ureditve na področju
lastninskega preoblikovanja, pregled stanja lastninskega preoblikovanja na posameznih področjih, pregled najpomembnejših problemov, kot tudi smeri njihovega učinkovitega
razreševanja.

Tradicija decentraliziranega upravljanja in vodenja slovenskih
podjetij, relativna odprtost slovenskega gospodarstva v preteklosti, iz tega izhajajoči znanja in sposobnosti slovenskega
managementa in tudi dejstvo, da pač veliko drugih potencialnih upravljalcev podjetij, kot obstoječega managementa ni in
iz tega izhajajoča težnja, da se podjetjem, tudi na kratki rok
omogoči lastninska transformacija, ob čim manjših negativnih učinkih, so bili pomembni razlogi, ki so tudi pripeljali do
favoriziranja koncepta notranjega lastninjenja.
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij vsebuje nekatere pomembne mehanizme, s katerimi se poskuša zagotoviti
realizacijo pospešenega lastninjenja:
- izdajo lastniških certifikatov vsem državljanom Republike
Slovenije;

2. KRONOLOŠKI PREGLED SPREJEMANJA LASTNINSKE
ZAKONODAJE IN Z NJO POVEZANE ZAKONODAJE
S KRATKIM OPISOM DEJANSKEGA STANJA

- možnost obročnega odplačevanja pri notranjem odkupu;
- možnost uporabe kupnine za delnice pri notranjem
odkupu, ki izvira iz dobičkov, ki pripadajo zaposlenim, kot
kredit pod zelo ugodnimi pogoji;

S sprejemom Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
( Uradni list RS, št. 55/92), ki je začel veljati 5. 12. 1992 so
začeli teči roki in obveznosti v zvezi s pripravo in izvedbo vseh
nujno potrebnih aktivnosti in spremljajočih zakonskih in podzakonskih aktov, ki so potrebni za njegovo nemoteno in
učinkovito izvedbo.

- popust pri notranjem odkupu;
- izdajo posebnih potrdil za razliko med izplačanimi plačami
in plačami po kolektivnih pogodbah posameznih dejavnosti in
uporabo teh potrdil v procesu privatizacije in

Za samo izvajanje Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij je Vlada Republike Slovenije in druge pristojne institucije pripravila vse potrebne zakonske in podzakonske akte.

- prekluzivne roke za izvedbo lastninjenja.
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Gre za izvedbeni zakon na podlagi 39. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki ureja ustanovitev, pristojnosti, pravice in obveznosti Slovenskega odškodninskega
sklada. Z navedenim zakonom se ustanavlja Slovenski
odškodninski sklad, ki je finančna organizacija za poravnavo
obveznosti upravičencem po Zakonu o denacionalizaciji
(Uradni list RS, št. 27/91 in 31/93), Zakonu o zadrugah ( Uradni
list RS, št. 13/92 in 7/93) in drugih predpisih, ki urejajo denacionalizacijo premoženja. V skladu z določbo 3. člena tega
zakona je Slovenski odškodninski sklad organiziran kot delniška družba, njegov edini ustanovitelj pa je Republika Slovenija. Za izpolnjevanje obveznosti iz naslova poravnave obveznosti upravičencem po predpisih, ki urejajo denacionalizacijo
premoženja, izdaja Sklad obveznice in druge vrednostne
papirje ter upravlja in razpolaga z vrednostnimi papirji izdanimi v skladu z zakonom. Za izplačilo obveznic ob zapadlosti
ter za redno plačevanje obresti jamči Sklad s celotnim premoženjem. Zakon v 9. členu določa vire sredstev za kritje obveznosti Sklada. Organi Sklada so: skupščina, upravni odbor,
nadzorni odbor in direktor.

Do 5. 6. 1995 so bili pripravljeni in tudi sprejeti naslednji
predpisi:
2.1. Zakonski akti
1. Zakon o spremembah In dopolnitvah Zakona o zadrugah
(Uradni list RS, št. 7/93)
začetek veljavnosti: 5. 2. 1993
Z navedenim zakonom so spremenjene določbe temeljnega
Zakona o zadrugah v delu, ki ureja lastninjenje in vračanje
zadružnega premoženja. Spremembe uveljavljene z navedenim zakonom se nanašajo predvsem na statusno obliko
družbe, v katero se podjetje lahko preoblikuje, načine preoblikovanja, ki jih lahko izbere, ter možne upravičence do udeležbe v notranjem odkupu delnic.
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 7/93)
začetek veljavnosti: 15. 2. 1993

6. Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93)

Gre za prvo novelo temeljnega Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, s katero je bil podaljšan rok za pričetek
postopkov revizije opredeljen v 49. členu zakona, in sicer do
5. 5. 1993.

začetek veljavnosti: 11.3. 1993
Pravno podlago dejstvu, da sodi ta zakon med predpise, ki se
omenjajo v zvezi z lastninskim preoblikovanjem podjetij, daje
5. člen Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki
določa, da podjetja pred ugotovitvijo družbenega kapitala iz
svojih sredstev izločijo kmetijska zemljišča in gozdove, ki
postanejo z dnem 5. 12. 1992 last Republike Slovenije in se
kot taka prenesejo v upravljanje Sklada, ki ga ureja ta zakon.

3. Zakon o Skladu Republike Slovenije za razvoj (Uradni list
RS, št. 7/93)
začetek veljavnosti: 19. 2. 1993
Z navedenim zakonom so določene naloge, pristojnosti, pravice in obveznosti Sklada Republike Slovenije za razvoj.
Z dnem uveljavitve navedenega zakona je prenehal veljati
Zakon o Skladu Republike Slovenije za razvoj (Uradni list RS,
št. 14/90). Gre za izvedbeni zakon, saj drugi odstavek 32. člena
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij napotuje na
sprejem posebnega zakona, s katerim bodo urejene pristojnosti, pravice in obveznosti Sklada Republike Slovenije za razvoj. Z navedenim zakonom je Sklad Republike Slovenije za
razvoj organiziran kot delniška družba. Republika Slovenija
kot edini ustanovitelj Sklada je pridobila vse delnice prve
emisije. Organi Sklada so skupščina, upravni odbor, nadzorni
odbor in direktor.

S tem zakonom se ureja ustanovitev, naloge, pristojnosti,
pravice in obveznosti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije. V skladu z določbo 3. člena tega zakona
je Sklad pravna oseba, ki posluje v skladu s predpisi, ki veljajo
za javne zavode. Temeljna dejavnost Sklada je gospodarjenje
s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi v lasti Republike
Slovenije. Organi Sklada so: svet Sklada, nadzorni odbor in
direktor. Z zakonom se tudi določa lastnik kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov v družbeni lastnini, ki niso postali last
Republike Slovenije po 73 drugih zakonih in njihov prenos na
Sklad ter prenos drugih kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov
v lasti REpublike Slovenije oziroma prihodkov od poslovanja
z njimi na Sklad po tem zakonu.

4. Zakon o Agenciji Republike Sloveni|e za prestrukturiranje
in privatizacijo ( Uradni list RS, št. 7/93)

7. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 31/93)

začetek veljavnosti: 19. 2. 1993
Gre za izvedbeni zakon, katerega sprejem narekuje drugi
odstavek 37. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij, ki določa, da se pristojnosti, pravice in odgovornosti
Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo določijo s posebnim zakonom. V skladu z določbo 2.
člena navedenega zakona je Agencija Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo pravna oseba, organizirana
kot javni zavod. Zakon opredeljuje kot temeljne dejavnosti
Agencije opravljanje strokovnih in drugih nalog v zvezi s privatizacijo in lastninskim preoblikovanjem podjetij z družbenim kapitalom po zakonu o lastninskem preoblikovanju
Podjetij in naloge povezane s prestrukturiranjem podjetij in
bank za potrebe Vlade Republike Slovenije v skladu z njenim
Programom. Pri opravljanju navedenih dejavnosti ima Agencija javna pooblastila za izdajanje listin po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij. Organi Agencije so: svet Agencije, nadzorni odbor in direktor. Z dnem uveljavitve navedenega zakona je prenehal veljati zakon o Agenciji Republike
Slovenije za pospeševanje prestrukturiranja gospodarstva in
spodbujanje prenove podjetij (Uradni list RS, št. 14/90).

začetek veljavnost: 12. 6. 1993
Navedeni zakon predstavlja drugo novelo temeljnega Zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij, s katero se je tudi
konceptualno poseglo v sam zakon.
Z navedenimi spremembami in dopolnitvami temeljnega lastninskega zakona je omogočena:
- izdelava otvoritvene bilance podjetja tudi na podlagi cenitve pooblaščenih cenilcev, ki pri cenitvi podjetja lahko upoštevajo različne metode, ne le cenitev neto vrednosti sredstev,
pač pa tudi pošteno tržno ceno podjetja;
- pri pripravi otvoritvene bilance podjetje lahko oblikuje tudi
rezerve;
- popust pri notranjem odkupu je povečan na 50%, in tudi
sicer so določila o notranjem odkupu natančneje določena;
- omogočena je uporaba potrdil za manj izplačane plače, kot
enega od inštrumentov razdelitvene privatizacije v interni
razdelitvi in notranjem odkupu delnic;

5

- Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu ( Uradni list
RS, it. 7/93)

- povečan je krog podjetij, ki se lahko lastninijo po navedenem zakonu (založniška dejavnost, invalidska podjetja);

začetek veljavnost: 19. 2. 1993
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Navedeni zakon vsebuje tudi posebne določne za postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom - podjetjem z družbenim
kapitalom iz 3. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij, zaradi česar ga uvrščamo med zakone, ki predstavljajo zakonski okvir za celovito ureditev lastninskega preoblikovanja.

- kriteriji za dokapitalizacijo podjetij so delno spremenjeni,
tako da je meja znižana s 30% na 10%;
- spremenjena so merila za pridobitev lastniškega certifikata
(kriterij delovne dobe je nadomeščen s kriterijem starosti);
- lastniške certifikate je mogoče izdati tudi upravičencem po
denacionalizaciji;

13. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, it. 7/94)

- spremenjen je koncept pooblaščenih investicijskih družb;

začetek veljavnosti: .17. 2. 1994

- določena so merila za oškodovanje družbenega kapitala za
potrebe revizijskih postopkov.

Z navedenim zakonom je revizijskemu organu dana možnost,
da v postopku revidiranja lastninskega preoblikovanja
podjetja na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij, zahteva revidiranje letnih računovodskih izkazov
povezanih družb v tujini oziroma medsebojnega poslovanja
domače in povezane družbe. Revizijski organ lahko določi
tudi vsebino in roke za izdelavo revizijskega poročila ter da
soglasje k izbranemu revizorju.

8. Zakon o gozdovih (Uradni list RS, it. 30/93)
začetek veljavnosti: 25.6. 1993
Z navedenim zakonom, ki sodi med predpise, ki sistemsko
zaokrožujejo lastninsko preoblikovanje, se med drugim ureja
pogoje in način lastninskega preoblikovanja gozdnogospodarskih organizacij.

14. Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje
(Uradni list RS, it. 6/94)

9. Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, it.
32/93)

začetek veljavnosti: 13. 3. 1994.
Gre za zakon, ki pomembno zaokroža izvedbeno zakonodajo
na področju lastninskega preoblikovanja podjetij. Navedeni
zakon ureja ustanovitev in delovanje investicijskih skladov in
družb za upravljanje ter način njihovega delovanja.

začetek veljavnosti: 2. 7. 1993
Gre za pomemben zakon, ki je določil način in oblike izvajanja
gospodarskih javnih služb, predvsem pa je določil način lastninjenja javnih in drugih podjetij, ki opravljajo dejavnost
gospodarskih javnih služb in način izračunavanja deleža, ki
v skladu z zakonom pripada Republiki Sloveniji oziroma občinam. V delu, ki ni postal last Republike Slovenije oziroma,
občine, se navedena podjetja lastninijo v skladu z Zakonom
o lastninskem preoblikovanju podjetij.

Investicijski skladi se ustanavljajo z namenom javnega zbiranja denarnih sredstev in nalaganja tako zbranih denarnih
sredstev v razpršen portfolio vrednostnih papirjev, po načelu
omejitve in razpršitve tveganja, pri čemer je posamezen investitor, v sorazmerju s svojim vložkom v investicijskem skladu,
udeležen v dobičku, ki ga sklad ustvari z upravljanjem finančnega premoženja.

10. Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, it. 30/93,
29/94 in 82/94)

Poleg dveh osnovnih oblik investicijskih skladov, ki jih ureja
zakon, vzajemnih skladov in investicijskih družb, ureja zakon
tudi pooblaščene investicijske družbe, ki se ustanovijo
z namenom zbiranja lastniških certifikatov in nalaganja tako
zbranih certifikatov v delnice, ki jih prodaja Sklad Republike
Slovenije za razvoj. Za upravljanje slednjih se ustanovijo pooblaščene družbe za upravljanje.

začetek veljavnosti: 10. 7. 1993)
Gre za zakon, ki sicer ne ureja lastninskega preoblikovanja
vendar je nujen za samo izvedbo lastninskega preoblikovanja
saj se s spremembo lastniških razmerij spreminja tudi statusna oblika pravnih oseb, ki se lastninsko preoblikujejo, in
sicer iz podjetij z družbenim kapitalom v gospodarske družbe
z znanimi lastniki. Zakon o gospodarskih družbah je eden od
najpomembnejših sistemskih zakonov, ki ureja statusna vprašanja gospodarskih družb in je koncipiran tako, da zajema vse
organizacijske norme, ki se nanašajo na gospodarske družbe.

Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za oblikovanje oziroma
ustanovitev investicijskih skladov ter družb za upravljanje in
nad njihovim poslovanjem izvaja Agencija za trg vrednostnih
papirjev.
15. Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, it. 6/
94)
začetek veljavnosti: 13. 3. 1994

11. Zakon o dopolnitvah Zakona o deviznem poslovanju
(Uradni list RS, 71/93)
začetek veljavnosti: 31.12. 1993
Z navedenim zakonom se določa obveznost carinskih organov in poslovnih bank, da morajo davčnemu organu (tedanji
Službi družbenega knjigovodstva Republike Slovenije) in
deviznemu inšpektoratu posredovati podatke o zunanjetrgovinskem in deviznem poslovanju davčnih zavezancev v preteklem letu za potrebe davčnega in deviznega nadzora.

Zakon o trgu vrednostnih papirjev ureja poslovanje na trgu
vrednostnih papirjev, tako na primarnem trgu z javno prodajo
novoizdanih vrednostnih papirjev, kot tudi prodajo na sekundarnem trgu vrednostnih papirjev. Gre za zakon, ki sistemsko
zaokrožuje zakonodajo, ki ureja lastninsko preoblikovanje,
saj se z navedenim zakonom med drugim ureja javna prodaja
delnic, ki je eden od načinov lastninskega preoblikovanja.
Navedeni zakon med drugim ureja tudi ustanovitev in poslovanje borze in klirinško-depotne družbe.

12. Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni
list RS, it. 67/93)

16. Zakon o začasni prepovedi lastninskega preoblikovanja
pravnih oseb, ki prirejajo posebne igre na srečo (Uradni list
RS, it. 35/94)

začetek veljavnosti: 1.1. 1994

začetek veljavnosti: 18. 6. 1994

Zakon je uredil pogoje za izvedbo in postopek prisilne poravnave in stečaja nad dolžniki, določenimi z tem zakonom
(samostojni podjetnik, gospodarska družba, zadruga ter
druga pravna ali fizična oseba, za katero zakon določa, da se
nad njo opravi stečaj), odpravo insolventnosti dolžnika s prisilno poravnavo in finančno reorganizacijo ter poplačilo upnikov.
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Z navedenim zakonom se do priprave ustrezne zakonodaje, ki
bo urejala lastninjenje pravnih oseb, ki prirejajo posebne igre
na srečo, prepovedujejo vse statusne spremembe, ki bi pomenile kakršnokoli spremembo v strukturi osnovnega kapitala,
statusni obliki ali lastnini nad osnovnim kapitalom navedenih
pravnih oseb. Zakon med drugim ureja tudi obvezno revizijo
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navedenih pravnih oseb ter drugih pravnih oseb, ki so z njirni
kakor koli statusno ali poslovno povezane.

celotne razlike med neto osnovno plačo po kolektivni
pogodbi dejavnosti in dejansko izplačano plačo. S tem se
zagotavlja doseganje ciljev iz temeljnega zakona s tem, da je
istočasno zagotovljena tudi kontrola izračuna višine navedene obveznosti s strani podjetja ter vzpostavitev enakega
položaj tudi za tista podjetja, ki so že začela postopek lastninskega preoblikovanja pred uveljavitvijo navedenega zakona.

17. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu (Uradni list RS, it. 48/94)
začetek veljavnosti: 20. 8. 1994
Gre za spremembe in dopolnitve temeljnega Zakona o slovenskem odškodninskem skladu, s katerimi se natančneje definira rok za pričetek izvrševanja odločb, za katere je zavezanec
Slovenski odškodninski sklad, kot finančna organizacija za
poravnavo obveznosti upravičencem po Zakonu o denacionalizaciji, Zakonu o zadrugah in drugih predpisih, ki urejajo
denacionalizacijo premoženja, ter opredeljuje rok, v katerem
se mora začeti izplačevanje glavnice izdanih obveznic oziroma pričetek izplačevanja obresti, saj osnovni zakon te problematike ni uredil.

Z zakonom je kot posebna oblika spodbude notranjemu lastništvu določena oprostitev plačila davka od dobička pravne
osebe za tisti del dobička, ki pripada udeležencem notranjega
odkupa, in ki ga navedena pravna oseba uporabi za odkup
delnic v korist udeležencev notranjega odkupa v naslednjih
štirih letih po opravljenem lastninskem preoblikovanju
podjetja ter za tisti del dobička, ki pripada Skladu Republike
Slovenije za razvoj in za vrednost katerega Sklad zniža ceno
delnic iz notranjega odkupa.

18. Zakon o ureditvi obračunavanja in plačevanja določenih
davkov In prispevkov v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij (Uradni list RS, it 69/94)

Pogoj za uveljavitev navedene pravice do oprostitve davka od
dobička pravne osebe je v skladu z navedenim zakonom
ohranjanje obračunavanja in izplačevanja plač in drugih
osebnih prejemkov do višine, ki jo za vsako leto določi Vlada
Republike Slovenije.

začetek veljavnosti: 6. 11. 1994,

Poleg zgoraj navedene spodbude se z zakonom tudi omogoča podjetju, da dobiček, ki ga kot kupnino za delnice iz
notranjega odkupa v imenu in za račun udeležencev notranjega odkupa plača Skladu Republike Slovenije za razvoj, in
del dobička, ki pripada Skladu nad 2% vrednosti dividende,
pridobi nazaj v obliki posojila za dobo petih let ter pod pogoji,
ki jih bo za navedena posojila določila Vlada Republike Slovenije.

Z navedenim zakonom se ureja obračunavanje in plačevanje
določenih davkov in prispevkov v postopkih lastninskega
preoblikovanja podjetij.
19. Zakon o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada RS za
razvoj in obveznostih Agencije RS za prestrukturiranje in
privatizacijo ( Uradni list RS, it. 71/94)
začetek veljavnosti: 19. 11. 1994

22. Zakon o začasni prepovedi privatizacije pravnih oseb in
premoženja v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, it.
20/95)

Z navedenim zakonom se ureja privatizacija pravnih oseb , ki
so svoj družbeni kapital pred uveljavitvijo Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij s pogodbo prenesla na Sklad
Republike Slovenije za razvoj in so na dan uveljavitve zakona
delno ali v celoti v lasti Sklada ter privatizacija pravnih oseb,
katerih celotni družbeni kapital je na podlagi četrtega
odstavka 50. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij prešel v last in upravljanje Sklada. Zakon ureja tudi
privatizacijo delnic oziroma deležev v pravnih osebah, ki niso
opravile postopka preoblikovanja v rokih iz 20. člena Zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij in katerih lastnik je
postal Sklad na podlagi pogodbe o prenosu delnic na Sklad
v primerih določenih s tem zakonom. Z navedenim zakonom
se urejajo tudi obveznosti Agencije Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo pri izvedbi lastninskega preoblikovanja podjetij po izteku roka iz 20. člena Zakona o latninskem preoblikovanju podjetij.

začetek veljavnosti: 8.4. 1995
Z navedenim zakonom se do sprejema posebnega zakona, ki
ureja privatizacijo pravnih oseb in premoženja v lasti REpublike Slovenije, prepoveduje privatizacija pravnih oseb, ki so
delno ali v celoti v lasti Republike Slovenije ali lokalnih samoupravnih skupnosti in zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ali lokalna samoupravna skupnost. Z zakonom
so tudi določene pravne osebe, za katere se ne uporabljajo
določbe tega zakona.
2.2. Podzakonski akti
1. Uredba o načinu Izvedbe postopkov revizije ( Uradni list
RS, it. 9/93)

20. Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, it. 82/94)

začetek veljavnosti: 26. 2. 1993

začetek veljavnosti: 1.1. 1995

Uredbo o načinu izvedbe postopkov revizije je Vlada Republike Slovenije izdala na podlagi 48. in 49. člena Zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki urejata postopek
revizije, ki jo opravi Agencija RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje ( bivša Služba družbenega knjigovodstva).
Gre za določitev postopka, v katerem se opravi finančni,
računovodski in pravni pregled ter preverjanje zakonitosti in
pravilnosti poslovanja podjetij.
2. Navodilo za Izdajanje soglasij Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo po drugem odstavku
44. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
( Uradni list RS, it. 14/93)

Ta zakon ureja med drugim lastninsko preoblikovanje obstoječih veterinarskih zavodov in mešanih kmetijsko-veterinarskih zavodov, za lastninjenje obratnih ambulant na farmah pa
določa, da se lastninijo skupaj z drugim premoženjem teh
'arm. Zakon tudi določa način ugotavljanja deleža občine
v kapitalu zavodov, ki se lastninsko preoblikujejo, na podlagi
Predhodnih vlaganj, ter način in postopek lastninskega preoblikovanja v skladu s sistemskimi rešitvami na navedenem
področju.
21- Zakon o spremembah In dopolnitvah Zakona o ureditvi
obračunavanja in plačevanja določenih davkov in prispevkov v postopku lastninskega preoblikovanja (Uradni list RS,
*t. 7/95)
začetek veljavnosti: 5. 2. 1995

začetek veljavnosti: 19. 3. 1993
Pravno podlago za izdajo Navodila predstavlja drugi odstavek
44. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki
določa, da lahko podjetje z družbenim kapitalom, dokler se ne
preoblikuje v skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju
podjetij samo s predhodnim soglasjem Agencije prodaja,
vlaga ali kakorkoli razpolaga s sredstvi večje vrednosti, če to
presega okvir rednega poslovanja podjetja. S tem navodilom

Z navedenim zakonom se omogoča obračunavanje in poravnava obveznosti podjetij do delavcev iz naslova manj izplačanih osnovnih plač preko izdaje potrdil iz 25a. člena zakona
o lastninskem preoblikovanj podjetij in sicer do višine
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je predpisana dokumentacija, ki jo mora predložiti podjetje
z družbenim kapitalom k svoji zahtevi za pridobitev soglasja
Agencije.

Z uredbo o izdaji, razdelitvi in uporabi lastniških certifikatov je
Vlada Republike Slovenije na podlagi sedmega odstavka 31.
člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij natančneje določila in opredelila način izvedbe neodplačnega dela
lastninjenja podjetij preko lastniških certifikatov in dala
podrobnejša navodila glede izdaje, razdelitve in uporabe lastniških certifikatov, kot tudi vloge posameznih institucij pri
tem.

3. Uredba o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi
posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij
( Uradni list RS, št. 13/93)
začetek veljavnosti: 29.5. 1993

Po tej uredbi se državljanom Republike Slovenije izdajajo tri
vrste lastniških certifikatov, in sicer državljanski certifikati,
certifikati upravičencev do denacionalizacije in certifikati
delavcev negospodarskih organizacij.

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij je v določbi
petega odstavka 19. člena pooblastil Vlado Republike Slovenije, da na predlog Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo izda natančnejše predpise za pripravo programa preoblikovanja in izvedbo posameznih načinov preoblikovanja.

8. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov
lastninskega preoblikovanja podjetij (Uradni list RS, št. 45/
93)

Uredba, ki podrobno ureja vsebino programa lastninskega
preoblikovanja podjetja pomeni v bistvu izvedbeni predpis, ki
omogoča, da je Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij
mogoče izvajati čimbolj tekoče, s to, osnovno uredbo, pa se je
začetek lastninskega preoblikovanja podjetij pravzaprav šele
lahko začel.

začetek veljavnosti: 1. 8. 1993
Prvo novelo uredbe so terjale delno uskladitve s spremenjenim zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij, delno
zgolj popravki tehnične narave, v manjšem številu pa je šlo za
vsebinske spremembe.

4. Uredba o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance
stanja ( Uradni list RS, št. 24/93)
začetek veljavnosti: 29. 5. 1993

9. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izdaji,
razdelitvi In uporabi lastniških certifikatov ( Uradni list RS,
št. 72/93)

Uredbo o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja
je Vlada Republike Slovenije predpisala na podlagi 4. člena
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in je z njo
določila način vrednotenja posameznih postavk v otvoritveni
bilanci stanja na dan 1.1.1993. Osnovni namen metodologije
je, da v okviru lastninskega preoblikovanja podjetja omogoča
ugotoviti višino družbenega kapitala tistim podjetjem, ki se
bodo lastninsko preoblikovala in sicer tako, da se zagotovi
realno vrednotenje posameznih postavk iz bilance stanja,
zemljišč, gradbenih objektov, opreme, nematerialnih naložb,
terjatev in obveznosti.

začetek veljavnosti: 1.1. 1994
Novela uredbe je podaljšala rok za izračun razlike med izplačanimi in neizplačanimi plačami delavcev v negospodarskih
organizacijah do 31. 3. 1994.
10. Navodilo o dokumentaciji, ki jo mora podjetje pred vpisom lastninskega preoblikovanja v sodni register priložiti
zahtevi za pridobitev soglasje Agencije ( Uradni list RS, št
51/93)

5. Uredba o načinu oblikovanja rezerv v okviru otvoritvene
bilance stanja (Uradni list RS, št. 40/93)

začetek veljavnosti: 4.9. 1993 73

začetek veljavnosti: 18. 7. 1993
Uredba je dala možnost oblikovanja rezerv podjetjem, ki so
predmet lastninskega preoblikovanja, ker Uredba o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja tedaj oblikovanja
rezerv še ni urejala.

Navodilo o dokumentaciji, ki jo mora podjetje pred vpisom
lastninskega preoblikovanja v sodni register priložiti zahtevi
za pridobitev soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo z dne 4. 9. 1993 ne velja več, saj
ga je nadomestilo Navodilo z dne 14. 1. 1995, ki je navedeno
pod tč. 34 tega pregleda.

Oblikovanje rezerv na višino družbenega kapitala, ugotovljenega po otvoritveni bilanci stanja ne vpliva, spremeni se samo
ali nominalna vrednost posamezne delnice ali število izdanih
delnic.

11. Odredba o določitvi cene lastninske nakaznice ( Uradni
list št. 55/93)
začetek veljavnosti: 1.10. 1993 Gre za izvedbeni podzakonski
akt izdan na podlagi Uredbe o izdaji, razdelitvi in uporabi
lastninskih certifikatov, s katerim je določena cena lastninske
nakaznice, ki znaša 150 SIT.

6. Uredba o kriterijih za ocenjevanje ustreznosti programa
preoblikovanja podjetij (Uradni list RS, št. 40/93)
začetek veljavnosti: 18. 7.1993

12. Sklep o datumu izdaje lastniških certifikatov državljanov
(Uradni list RS, št. 55/93)

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij je pooblastil
Agencijo Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, da presoja ustreznost programov preoblikovanja, ki ji jih
v postopkih lastninskega preoblikovanja predložijo podjetja
z družbenim kapitalom. Zakon o lastninskem preoblikovanju
podjetij in Uredba o pripravi programa preoblikovanja in
izvedbi posameznih načinov lastninsKega preoblikovanja sta
sicer dala precej podroben okvir, kako naj podjetje tak program pripravi. Ker pa predvidevata, da lahko podjetje v programu preoblikovanja predlaga Agenciji brezplačne prenose
sredstev in družbenega kapitala, je bilo potrebno take kriterije
še posebej opredeliti.

začetek veljavnosti: 2. 10. 1993
Gre za izvedbeni podzakonski akt izdan na podlagi 11. člena
Uredbe o izdaji, razdelitvi in uporabi lastniških certifikatov, ki
določa datum izdaje lastniških certifikatov, in sicer 5. 10.
1993.

7. Uredba o izdaji, razdelitvi in uporabi lastniških certifikatov
(Uradni list RS, št. 40/93)

13. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov
lastninskega preoblikovanja podjetij (Uradni list RS, št. 55/
93)

začetek veljavnosti: 25. 7. 1993

začetek veljavnosti: 2. 10. 1993

poročevalec, št. 24
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V teku procesa lastninskega preoblikovanja je prišlo do določenih ugotovitev, ki so terjale spremembo uredbe, pa naj je
šlo za tehnične ali popravke vsebinske narave. Na tem mestu
velja opozoriti predvsem na spremembo prve alinee 9. člena
uredbe, ki zadeva postopke pred pričetkom lastninskega preoblikovanja in ki se nanaša na zavarovanje pravic bivših
lastnikov in njihovih dedičev v procesu lastninskega preoblikovanja. Novela uredbe je tedaj določila, da mora podjetje
k programu lastninskega preoblikovanja predložiti pravnomočno začasno odredbo, če je bila ta seveda izdana, s katero
dokaže, da so pravice bivših lastnikov ustrezno zavarovane.
V preostalem delu se lahko podjetje lastninsko preoblikuje.
Novela je na eni strani želela, kot rečeno, zavarovati pravice
bivših lastnikov, na drugi strani pa kljub denacionalizacijskem
postopku, omogočiti podjetju lastninsko preoblikovanje, ob
pogoju da dokaže, da je storilo vse, za zavarovanje pravic
bivših lastnikov.

Novela uredbe je bolj tehnične narave, saj se je spreminjanje
lastninske zakonodaje odrazilo tudi na tem področju in je bilo
potrebno zato ažurirati tudi predmetno uredbo.
Vsebinske narave je določba, ki omogoča podjetjem, katerih
dolgoročne finančne naložbe v tujini na dan 31. 12. 1992 ne
presegajo 30,000.000 SIT, da jih ovrednotijo na osnovi zaključnega računa podjetja v tujini, seveda predhodno potrjenega s strani davčnega organa.
19. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izdaji,
razdelitvi in uporabi lastniških Certifikatov (Uradni list RS, št.
17/94)
začetek veljavnosti: 2. 4. 1994
Novela je določila, da opravlja do prevzema celotne programske opreme s strani SDK, vse naloge v zvezi s lastniškimi
certifikati ministrstvo, pristojno za ekonomske odnose in
razvoj.

14. Uredba o izdajanju in upoštevanju potrdil na podlagi
neizplačanega dela neto osnovnih plač (Uradni list RS, it.
59/93)

20. Uredba o načinu zbiranja lastniških certifikatov s strani
pooblaščenih investicijskih družb ( Ur. I. RS, št. 72/93)

začetek veljavnosti: 30. 10. 1993

začetek veljavnosti: 1.1. 1994

Z zgoraj navedeno uredbo je podrobneje opredeljen način
izdajanja in uporabe potrdil za del neizplačanih plač po kolektivni pogodbi v procesu lastninjenja, kot to določa 25. a člen
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.

Uredba določa način in pogoje zbiranja lastniških certifikatov
državljanov Republike Slovenije, ki so bili izdani na podlagi
prvega in tretjega odstavka 31. člena Zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij in 73 lastniških certifikatov upravičencev do denacionalizacije iz petega odstavka istega zakona,
s strani pooblaščenih investicijskeh družb.

15. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja (Uradni list RS,
št. 62/93)

21. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov
lastninskega preoblikovanja podjetij (Uradni list RS, št. 6/94)

začetek veljavnosti: 13. 11. 1993
S spremembo uredbe se je v otvoritvenih bilancah podjetij, ki
se lastninsko preoblikujejo, zagotovilo realno vrednotenje
materialnih naložb, dolgoročnih finančnih naložb in terjatev
do ostalih republik bivše Jugoslavije, ki je po dosedanji ureditvi bilo prepuščeno presoji posameznih podjetij. Sprememba
uredbe je zagotovila tudi obvezno izkazovanje terjatev do
Iraka, Kube in LR Angole v višini 70% priznane terjatve
v skladu z zakonom o odkupu terjatev do Iraka, Kube in LR
Angole ter Zvezne direkcije za promet in rezerve izdelkov
posebnega pomena in omogočla podjetjem, da če izkazane
terjatve in naložbe niso realno izkazane, le-te s pogodbo
prenesejo na Sklad RS za razvoj.

začetek veljavnosti: 12. 2. 1994
Novela Uredbe je prinesla spremembe predvsem v smeri
nadaljevanja postopkov lastninskega preoblikovanja podjetja,
kljub postopku denacionalizacije. Ce se upravičenec in zavezanec o tem pismeno sporazumeta, se lahko lastninsko preoblikovanje v podjetju nadaljuje, četudi ni bila izdana pravnomočna začasna odredba za zavarovanje upravičenj iz naslova
denacionalizacije.
Spremembe se nanašajo, poleg lastniških certifikatov
v postopkih lastninskega preoblikovanja, tudi na uporabo
potrdil iz 25.a člena Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij.

16. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu
izvedbe postopkov revizije (Uradni list RS, št. 62/93)

22. Uredba o načinu prodaje delnic Sklada RS za razvoj
(Uradni list RS, št. 6/94)

začetek veljavnosti: 13. 11. 1993
Spremembe in dopolnitve uredbe so prinesle obveznost, da je
sestavni del revizijskega poročila tudi prikaz terjatev do
tujine, kot to določa Uredba o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja.

začetek veljavnosti: 26. 2. 1994
Pravna podlaga za izdajo te uredbe je 35. člen Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki je Vladi RS naložil, da
podrobneje predpiše način prodaje delnic Sklada RS za razvoj pooblaščenim investicijskim družbam.

17. Navodilo o dostavljanju podatkov za izdajo lastniških
certifikatov delavcem, zaposlenim v javnih zavodih, državnih organih in drugih organih in organizacijah (Uradni list
RS, 73 št. 69/93)

V skladu s 35. členom, ure)a ta uredba dva načina prodaje
delnic Sklada Republike Slovenije za razvoj in sicer način
prodaje delnic Sklada Republike Slovenije za razvoj, pridobljenih na podlagi 22. člena in 3. odstavka 23. člena Zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki jih mora Sklad
Republike Slovenije za razvoj prenesti na pooblaščene investicijske družbe.

začetek veljavnosti: 23. 12. 1993
pre za podroben opis načina o dostavljanju podatkov za
'zdajo lastniških certifikatov delavcev, ki so bili kadarkoli
v obdobju od 1. 1. 1992 do 31. 10. 1992 zaposleni v javni
zavodih, državnih organih in drugih organih in organizacijah.

23. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja (Uradni list RS,
št. 19/94)

"18. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja ( Ur. I. RS, št. 72/
93)

začetek veljavnosti: 28. 4. 1995

začetek veljavnosti: 1.1. 1994

S navedeno novelo se je poseglo v nominalno vrednost
osnovnega kapitala v podjetjih, ki se lastninijo na podlagi
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ocenjene vrednosti podjetja, tako da se je črtal »negative
goodvvill«.

ki se uporablja pri vplačilih delnic pooblaščenih investicijskih
družb z izročitvijo lastniških certifikatov z obvezno vsebino
obrazca.

Na podlagi Zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list
SRS, št. 1/81) se izključuje iz lastninskega preoblikovanja
podjetij spomenike in kulturne znamenitosti.

26. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu
izvedbe postopkov revizije (Uradni list RS, št. 43/94)

Pri otvoritveni bilanci se zagotavlja realno vrednotenje predmetov, ki so bili podcenjeni, odpravljajo se različna tolmačenja v zvezi z ovrednotenjem navadnih delnic in deležev, ki ne
izviraji iz navzkrižne lastniške povezave podjetij, razlika med
pobotanimi dolgoročnimi obveznostmi in dolgoročnimi
finančnimi naložbami iz medsebojnih razmerij povezanih
podjetij se izkazuje v okviru dolgoročnih obveznosti oz.
naložb, in ne več kot slabo ali dobro ime, nominalni osnovni
kapital se na podlagi novele ugotavlja le še na podlagi otvoritvene bilance po tej metodologiji in ne več po ocenjeni vrednosti.

začetek veljavnosti: 16. 7. 1994
Z navedeno uredbo se določa prednost uvedbe revizijskih
postopkov pri tistih podjetjih, ki že imajo vložen program
lastninskega preoblikovanja, ali so kapitalsko intenzivnejša,
so povezana z drugimi pravnimi osebami doma ali v tujini in
imajo v strukturi osnovnega kapitala delniški kapital oziroma
trajne vloge domačih ali tujih fizičnih ali pravnih oseb.
27. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja (Uradni list RS,
št. 45/94)

24. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov
lastninskega preoblikovanja podjetij (Uradni list RS, it. 43/
94)

začetek veljavnosti: 23. 7. 1994

začetek veljavnosti: 16. 7. 1994

Problemi, ki so povzročili navedeno spremembo, so bili predvsem pravne in izvedbene narave.

Ta novela je Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo dala možnost da izda pogojno soglasje k programu lastninskega preoblikovanja podjetja, v katerem je
tedanja Služba družbenega knjigovodstva opravila delni revizijski pregled, v katerem ni zajeto poslovanje povezanih
podjetij v tujini.

Z njo je omogočena začasna izločitev naložb in terjatev do
bivše Jugoslavije, Angole, Kube in Iraka iz procesa lastninjenja, na način, ki ne povzroča blokad in ki se izvrši preko
izvenbilančnega knjiženja spornih terjatev in naložb, kar se
vsled tveganja zmanjšanja premoženja knjiži kot izven
bilančni vir v otvoritveni bilanci.

S tem se je podjetju omogočilo, da opravi večji del priprav na
lastninsko preoblikovanje do prejema celovitega revizijskega
poročila, do izdaje katerega pa mu Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo ne sme izdati t. i.
drugega soglasja.

Podjetje lahko tak izvenbilančni vir vzpostavi le na podlagi
pogodbe, ki jo sklene s Skladom RS za razvoj. Za sporni del
aktive se začasno zniža cena odkupa družbenega kapitala. Na
osnovi pogodb in podatkov bo Sklad formiral zbirno evidenco
terjatev in naložb za potrebe meddržavnih pogajanj.

Nadalje se je zaradi boljšega nadzora nad vplačili kupnine
v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij s to novelo
podjetju naložilo, da mora vsa vplačila kupnine v gotovine
vršiti na poseben privatizacijski podračun, ki ga na zahtevo
podjetja odpre SDK, nadzor pa izvaja Agencija neposredno ali
preko pooblaščenih revizorjev.

28. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izdaji,
razdelitvi in uporabi lastniških certifikatov (Uradni list RS, št.
47/94)
začetek veljavnosti: 31. 7. 1994
S to novelo so se podrobneje uredila določena operativna
vprašanja pri obdelavi podatkov v postopkih lastninskega
preoblikovanja podjetij, predvsem pri uporabi lastniških certifikatov, saj se je pokazala potreba, glede na 73 to, da centralna evidenca podjetij, ki se lastninsko preoblikujejo nastaja
na podlagi podatkov, ki jih bivši SDK pošilja Agencija RS za
prestrukturiranje in privatizacijo, da se vsi podatki enotno
obdelajo.

V primeru lastninskega preoblikovanja po prvem odstavku 69.
člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93) je bil črtan obvezni prenos na sklade iz 22. člena
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.
Kadar želi podjetje omejiti krog udeležencev pri javni prodaji
delnic le na domače fizične in pravne osebe, mora taka
odločitev biti v sklepu podjetja, objavljena pa mora biti tudi
v razpisu.

29. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov
lastninskega preoblikovanja podjetij (Uradni list RS, št. 68/
94)

Novela je uredila tudi način trgovanja z delnicami, izdanimi
v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij. S temi delnicami se trguje izven kroga udeležencev posameznega
načina lastninskega preoblikovanja le, če izdajatelj pridobi
dovoljenje za nadaljno prodajo po Zakonu o trgu vrednostnih
papirjev. V primeru, da je za javno prodajo delnic že pridobljeno dovoljenje Agencije za trga vrednostnih papirjev, navedena določba pri prodaji delnic Sklada RS za razvoj pooblaščenim investicijskim družbam ne velja.

začetek veljavnosti: 29. 10. 1994
Slednja je med postopke, ki jih mora podjetje opisati in
utemeljiti v svojem programu lastninskega preoblikovanja
z ustrezno dokumentacijo, določila tudi izločitev kulturnih in
naravnih znamenitosti.

25. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu
zbiranja lastniških certifikatov s strani pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 40/94)

Pri prenosu poslovno nepotrebnih sredstev je predvidela, da
se ta prenesejo na Sklad RS za razvoj. Kot obliko predhodnega organizacijskega in finančnega prestrukturiranja
podjetja je predvidela tudi zamenjavo obveznosti podjetja do
delavcev iz naslova premalo izplačanih plač za delnice ter
izdajo in prenos delnic v višini obračunanih davkov in prispevkov za tako priznane in konvertirane razlike na Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja v skladu
Z Zakonom o ureditvi obračunavanja in plačevanja določenih
davkov in prispevkov v postopkih lastninskega preoblikovanja
podjetij.

začetek veljavnosti: 9. 7. 1994
Spremembe se nanašajo predvsem na ureditev tehnike
izvedbe vplačil delnic pooblaščenih investicijskih družb z lastniškimi certifikati iz 31. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.
Z novelo Uredbe se predpisuje posebna lastninska nakaznica,
poročevalec, št. 24
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30. Uredba o izdajanju obveznic in izvrševanju odločb, ki se
glasijo na odškodnino, za katero je zavezanec Slovenski
odškodninski sklad (Uradni list RS, št. 78/94)

S sklepom o kriterijih za odobritev prodaje delnic ali sredstev
podjetja tujemu kupcu se določajo kriteriji, ki jih bo Vlada RS
upoštevala pri odločanju o odobritvi prodaje delnic ali sredstev podjetja v postopku lastninskega preoblikovanja tuji
pravni fizični osebi oziroma domači pravni osebi, ki je v večinski lasti tuje fizične ali pravne osebe, če ocenjena vrednost
delnic ali sredstev podjetja, ki se prodaja tujemu kupcu,
presega tolarsko protivrednost 10.000.000 ECU.

začetek veljavnosti: 17. 12. 1994
Podlago za sprejem te uredbe predstavlja določba 7.c člena
Zakona o spremembah zakona o slovenskem odškodninskem
skladu (Uradni list RS, št. 48/94), ki določa, da Vlada RS v treh
mesecih po sprejetju zakona določi način ter roke, ki niso
opredeljeni s tem zakonom, za izplačevanje glavnice in obresti, za katere se izdajo obveznice ter druga vprašanja v zvezi
z izdajanjem, izročanjem in vnovčevanjem obveznic in izvrševanjem odločb, ki glasijo na odškodnino, za katero je zavezanec Slovenski odškodninski sklad.

33. Navodilo o dokumentaciji, ki jo mora podjetje pred vpisom lastninskega preoblikovanja v sodni register priložiti
zahtevi za pridobitev soglasja Agencije (Uradni list RS, št. 2/
95)
začetek veljavnosti: 14. 1. 1995
Navodilo o dokumentaciji, ki jo mora podjetje pred vpisom
lastninskega preoblikovanja v sodni register priložiti zahtevi
za pridobitev soglasja Agencije, je bilo pripravljeno v sodelovanju z Agencijo Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo in na podlagi 20. člena Zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij, ki določa, da Agencija predpiše
obvezno dokumentacijo, ki jo mora podjetje predložiti k svoji
vlogi za soglasje k programu lastninskega preoblikovanja in
prijavi za vpis v sodni register.

Tako določa uredba poleg že z zakonom določenih značilnosti izdanih obveznic, t. j., da so nominirane v DEM, obrestna
mera je 6%, glasijo na prinosnika, izplačljive v polletnih obrokih, konkretizira datum zapadlosti prvega obroka izdanih
obveznic v plačilo 1. 12. 2004 in datum izplačila prvih obresti
na dan 15.1.1997, datum pričetka izplačevanja glavnice pa je
1. 1. 2005.
Nadaljna vprašanja se nanašajo na ugotovitev nominalne
vrednosti izročenih 73 obveznic, glede na nominalno višino
odškodnine, določene v pravnomočni odločbi in apoensko
sestavo, v odvisnosti od začetka obrestovanja izročenih
obveznic, časa izročitve in datuma pravnomočne odločbe.

34. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja (Uradni list RS,
št. 5/95)

31. Sklep o izdaji prve serije obveznic Slovenskega odškodninskega sklada (Uradni list RS, št. 78/94)

začetek veljavnosti: 28. 1. 1995
S temi spremembami se v otvoritveno bilanco stanja vključujejo dodatne dolgoročne rezervacije, s čimer se poskuša
zagotoviti realno računovodsko izkazovanje obveznosti do
virov sredstev pri podjetjih, kjer so njihova sredstva, ocenjena
s strani pooblaščenih ocenjevalcev, precenjena.

začetek veljavnosti: 17. 12. 1994
Podlaga za sprejem sklepa o izdaji prve serije obveznic Slovenskega odškodninskega sklada je podana v tretjem
odstavku 4. člena Uredbe o izdajanju obveznic in izvrševanju
odločb, ki se glasijo na odškodnino, za katero je zavezanec
Slovenski odškodninski sklad, ki določa, da o obliki izdanih
obveznic in o skupnem znesku posamezne emisije oziroma
serije izdanih obveznic odloči Vlada RS, ki na podlagi 2.
odstavka 14. člena in 1. odstavka 19. člena Zakona o slovenskem odškodninskem skladu to odločitev sprejme kot skupščina Slovenskega odškodninskega sklada.
S sklepom se določa izdaja, način izdaje, oblika in višina prve
serije obveznic Slovenskega odškodninskega sklada, ki se
izda v vrednosti 30,000.000,00 DEM z datumom 1.1. 1995.

35. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izdaji,
razdelitvi in uporabi lastniških certifikatov ( Uradni list RS,
št. 9/95)
začetek veljavnosti: 11.2. 1995
Novela je podaljšala rok, do katerega lahko imetnik lastninskega certifikata le-tega uporabi, in sicer do 31. 12. 1995.
PRILOGE:
TABELA 1: Zakoni s področja lastninskega preoblikovanja
podjetij in zakoni, potrebni za učinkovito izvedbo Zakona
o lastninskem preoblikovanja podjetij (kronološki pregled)
TABELA 2: Podzakonski akti, potrebni za učinkovito izvedbo
Zakona

32. Sklep o kriterijih za odobritev prodaje delnic ali sredstev
podjetij tujemu kupcu (Uradni list RS, št. 1/95)
začetek veljavnosti: 11.1. 1995
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To kaže na dejstvo, da bodo notranji lastniki absolutno prevladujoči predvsem v majhnih in srednje velikih podjetjih. V kapitalno bolj intenzivnih slovenskih podjetjih pa bo lastninska
struktura bolj negotova, formalno bodo prevladujoči zunanji
lastniki in to predvsem zato, ker jih z uporabo predvsem
interne razdelitve in notranjega odkupa zaradi velikega
obsega kapitala ni moč privatizirati, vendar tudi v teh podjetjih institucionalni lastniki niso večinski. Večinski delničarji so
šele skupaj z drobnimi razpršenimi lastniki iz velikih javnih
prodaj delnic, ki pa se praviloma po dosedanjih izkušnjah ne
povezujejo z drugimi lastniki ali pa z notranjimi lastniki. Zato
bodo v prihodnosti prevladujočega lastnika s svojimi glasovi
v teh podjetjih pravzaprav določili razpršeni lastniki delnic iz
velikih javnih prodaj.

3. NAJPOMEMBNEJŠE DOSEDANJE ZNAČILNOSTI
LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA PODJETIJ
3.1. Tekoči rezultati
V letu 1994 se je v Sloveniji izvajanje Zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij začelo pospešeno odvijati Do konca
tega leta so praktično v vseh slovenskih podjetjih, ki se
lastninijo v skladu z Zakonom o lastninskem preoblikovanju
podjetij, pripravili svoje programe privatizacije.
Programe privatizacije je pripravilo in oddalo na Agencijo
v odobritev do konca leta 1994 1211 podjetij, kar predstavlja
90% podjetij, ki imajo 88% družbenega kapitala in 89% vseh
zaposlenih v podjetjih, ki se lastninijo po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij. V tem letu je Agencija RS za
prestrukturiranje in privatizacijo odobrila 428 programov privatizacije, 233 podjetij pa je programe privatizacije tudi že
izvedlo. Skupna vrednost družbenega kapitala v teh podjetjih,
ki se |e že privatiziral, presega milijardo nemških mark.

Najbolj pogosto uporabljeni neobvezni metodi lastninjenja
sta interna razdelitev in notranji odkup Značilno je, da je
število upravičencev, ki sodeluje pri teh dveh metodah v veliki
večini podjetij večje od števila zaposlenih, tako da je notranje
lastništvo med zaposlenimi, bivšimi zaposlenimi in upokojenci zelo razpršeno V podjetjih, ki so že dokončno izvedla
lastninjenje, je več kot 82 tisoč zaposlenih, pri lastninjenju teh
podjetij pa je sodelovalo več kot 280 tisoč udeležencev, od
tega pri notranjem lastninjenju več kot 130 tisoč upravičencev.

Do konca maja letošnjega leta je na Agencijo dospelo 1355
programov privatizacije, med katerimi jih je 70 takšnih, ki se
lastninijo v kombinaciji Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij in Zakona o gospodarskih javnih službah. V podjetjih
s temi programi je zaposlenih več kot 230 tisoč delavcev in
realizirajo skoraj 80% vsega prihodka in skoraj 90% vsega
prihodka od izvoza podjetij, ki se lastninijo ali se bodo lastninila po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij oziroma
Zakonu o gospodarskih javnih službah. Agencija je do konca
maja odobrila 677 programov, v fazi obdelave pa je 678
programov lastninskega preoblikovanja podjetij.

Analiza sodelovanja upravičencev pri notranjem odkupu in
interni razdelitvi kaže, da je v večini pbdjetij, ki so že izvedla
lastninjenje, sodelovalo več upravičencev kot zaposlenih
Takšna podjetja imajo približno 70% družbenega kapitala in
70% zaposlenih glede na vsa podjetja, ki so že izvedla lastninsko preoblikovanje. Praktično celoten preostali družben kapital pa se je lastninil, brez interne razdelitve in notranjega
odkupa, preko javne prodaje delnic.

Skupna vrednost družbenega kapitala, ki se lastninsko preoblikuje v podjetjih s prvim soglasjem, znaša 385.237 mio SIT.
Največji delež 23% je v teh programih namenjen notranjemu
odkupu, interni razdelitvi delnic je namenjeno 17%, pooblaščenim investicijskim družbam 20%, |avni prodaji 17 %,
odškodninskemu in pokojninskemu skladu pa po 9%, preostali kapital pa predstavlja dokapitalizacijo. Za dokapitalizacijo se je med podjetji, ki so pridobila prvo soglasje, odločilo
13 podjetij v skupnem znesku približno 7,6 mlrd SIT. V podjetjih, ki so že dobila prvo soglasje Agencije in so že izvedla
svoje programe privatizacije, teh je 394 s skupno vrednostjo
družbenega kapitala 183.380 mio SIT, je bilo preko metod
notranje razdelitve in notranjega odkupa olastninjeno nekaj
več kot 50% kapitala, 10,4% družbenega kapitala je bilo privatizirano preko javne prodaje delnic za lastniške certifikate, 73
približno 20% kapitala v teh podjetjih je bilo prenešeno na
odškodninski in pokojninski sklad in 20% družbenega kapitala je bilo prenešeno na Sklad RS za razvoj z namenom
nadaljnje prodaie tega kapitala za lastniške certifikate pooblaščenim investicijskim družbam.

Največji delež družbenega kapitala (38,5%) se je lastninil
v podjetjih, kjer je bilo število upravičencev za več kot 100%
večje od števila zaposlenih. V teh primerih so pri lastninjenju
zelo pogosto sodelovali tudi družinski čiani (skupaj jih je pri
vseh podjetjih sodelovalo 35506).
Praktično 50% družbenega kapitala se je lastninilo tako, da je
pri notranjem lastninjenju sodelovalo več kot 50% večje število upravičencev, kot je zaposlenih v teh podjetjih. Ta skupina podjetij je po številu tudi najpogostejša (160 podjetij).
Samo pri 8 podjetjih od 394 podjetij je bilo število udeleženih
upravičencev manjše od 50% vseh zaposlenih. Ta podjetja
imajo skupaj le 0,9% zaposlenih in samo 0,1% družbenega
kapitala, ki se je že lastninil.
4 podjetja, ki niso izvedla interne razdelitve in notranjega
odkupa, so družbeni kapital olastninila preko javne prodaje in
imajo samo 1,7% zaposlenih in 19,6% družbenega kapitala
podjetij, ki so že izvedla lastninsko preoblikovanje

Rezultati že izvedenih procesov kažejo, da slovenski privatizacijski model v večini podjetij rezultira v lastniški strukturi, ki je
s tem modelom favorizirana. V večini podjetij je namreč prevladujoča lastniška struktura takšna, da imajo večinske oziroma kontrolne lastniške deleže notranji lastniki. To velja
vsekakor za število podjetij, ne velja pa vedno in v celoti tudi
za velikost celotnega družbenega kapitala, ki se lastnini
v skladu z Zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij.
V kolikor lastniško strukturo že olastninjenih podjetij analiziramo z vidika vrednosti kapitala, notranji lastniki, gledano
agregatno, niso več nujno prevladujoči.

V postopku lastninskega preoblikovanja je bilo v okviru notranjega lastninjenja vplačano 7,63 mlrd SIT (nerevalorizirano).
Gotovinska vplačila kot sredstvo lastninjenja so bila med 394
podjetji uporabljena pri 209 podjetjih. Pri 62 podjetjih so
posamezniki vplačali tudi več kot 2,2 milijona SIT. Takšnih
vplačil je bilo do sedaj 298, v skupnem znesku 1,843 mlrd SIT.
Najvišji vplačani znesek pri notranjem odkupu znaša 48.2
milijona SIT. Do sedaj sta bili izvedeni dve vplačili nad 40
milijonov SIT. Med vsemi vplačili je bilo realiziranih 15 vplačil,
ki so presegla 10 milijonov SIT. Med večjimi vplačili pa je
največ tistih med 2,2 in 5 milijonov SIT, takšnih vplačil je bilo
212, med 5 in 10 milijonov SIT pa je bilo 71 vplačil.

V več kot 80% podjetij, ki imajo odobren program privatizacije
s strani Agencije in ga izvajajo ali so ga že izvedle, bodo imeli
notranji lastniki skupaj 60% lastniški delež. V 85% podjetij pa
bo delež notranjih lastnikov večji od 50% in bodo torej notranji lastniki večinski. Zunanji lastniki, tako institucionalni
finančni, kot tudi razpršeni lastniki pa bodo imeli večinski
lastniški delež v približno 15% podjetij, ki so praviloma največja, kapitalsko intenzivna podjetja in imajo približno 50%
vsega kapitala, ki se privatizira.

Sočasno z intenzivnim začetkom izvajanja privatizacijskih
programov se je v letu 1994 začela tudi intenzivna uporaba
lastniških certifikatov, kot instrumenta brezplačne privatizacije in kreiranja efektivnega povpraševanja po kapitalu, ki je
predmet privatizacije. V letu 1994 je bilo porabljeno že več kot
polovico vrednosti vseh izdanih lastniških certifikatov. Število
transakcij z njimi pa je bilo večje od 1.8 milijona, kar pomeni,
da je velika večina slovenskih državljanov s svojim lastniškim
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certifikatom deloma ali v celoti že v letu 1994 sodelovala
v procesu lastninske preobrazbe družbenega kapitala.

— graf 5 : Delež delničarjev pri notranjem odkupu z gotovino;

Do sredine maja letošnjega leta pa je bilo porabljeno že okoli
70 % vseh izdanih lastniških certifikatov, število transakcij
z njimi pa je bilo večje od 2,1 milijona.

- graf 6 : Delež gotovinskih vplačil glede na število vplačil
nad 2,2 mio SIT;
— graf 7 : Delež gotovinskih vplačil glede na vrednost vplačil
nad 2,2 mio SIT;

Lastniški certifikati so bili uporabljeni tako pri lastninjenju
direktno v podjetjih, kot tudi preko pooblaščenih investicijskih družb. Pri zbiranju lastniških certifikatov so bile najuspešnejše pooblaščene investicijske družbe. Te so zbrale za
več kot 220 milijard SIT lastniških certifikatov, podjetja pa za
okoli 170 mlrd SIT.

— graf 8 : Gotovinska vplačila pri notranjem odkupu (od 2,2
do 2,5 mio SIT);
- graf 9 : Gotovinska vplačila pri notranjem odkupu (od 2,5
do 3,0 mio SIT);

- tabela 4: Struktura družbenega kapitala v odobrenih programih;

— graf 10 : Gotovinska vplačila pri notranjem odkupu (od 3,0
do 4,0 mio SIT)
- graf 11 : Gotovinska vplačila pri notranjem odkupu (od 4,0
do 5,0 mio SIT);

- tabela 5: Notranje lastništvo v podjetjih z drugim soglasjem;

- graf 12: Gotovinska vplačila pri notranjem odkupu (od 5,0
do 10 mio SIT);

- graf 3 : Struktura notranjega lastništva glede na vrednost
kapitala podjetij;

— graf 13: Gotovinska vplačila pri notranjem odkupu (nad 10
mio SIT);

- graf 4 : Struktura notranjega lastništva glede na število
podjetij;

— tabela 8: Odobrene javne prodaje;

- tabela 6: Podjetja z drugim soglasjem Agencije RS za
prestrukturiranje in privatizacijo;

— tabela 10: Lastninske nakaznice;

- tabela 7: Sodelovanje upravičencev pri notranjem odkupu
in interni razdelitvi;

- graf 15 ; Delež lastniških certifikatov uporabljenih
v podjetjih In PID glede na celotno emisijo izdanih lastniških
certifikatov;

PRILOGE:

- tabela 9: Zaključene javne prodaje;

- graf 14 : Sodelovanje upravičencev pri notranjem odkupu
in interni razdelitvi;

- tabela 15a: Metode lastninjenja glede na vrednost dr.
kapitala;
tabela 4:STRUKTURA DRUŽBENEGA KAPITALA V ODOBRENIH PROGRAMIH
ŠTEVILO ODOBR. PROGRAMOV

29.05.1995

NAČIN
NOTRANJI ODKUP
SKLAD ZA RAZVOJ
INTERNA RAZDELITEV
JAVNA PRODAJA
ODŠKODNINSKI SKLAD
POKOJNINSKI SKLAD
DELNICE V PRIVATNI LASTI
JAVNA PR. DELNIC ZA GOTOVINO
PRENOS NA SKLAD ZA RAZVOJ
ZAČASNA ODREDBA
SOLASTNIŠTVO
PRODAJA VSEH SREDSTEV P.
SKUPAJ
DOKAP1TALIZAČIJA
j..SKUPAJ
..
—

,

.-

.

Povprečna vrednost
poročevalec, št. 24

VREDNOST
88,851,943,462
69,600,082,764
66,329,073,986
65,887,604,726
34,376,798,256
34,369,381,216
10,527,876,893
7,168,016,080
4,938,067,903

DELEŽ
23.06%
18.07%
17.22%
17.10%
8.92%
8.92%
2.73%
1.86%
1.28%

2,379,268,241
695,775,656

0.62%
0.18%

113,456,000

0.03%

385,237,345,183
7,581,868,293

100.00%
1.93%

392,819,213,477

—. ,

569,035,960 j
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graf 3:

STRUKTURA NOTRANJEGA LASTNIŠTVA GLEDE NA VREDNOST
KAPITALA

PODJETIJ

LAST. DELEŽ MED
25% /50%
14.1%
DO 25% LASTNIŠKI

49.2%
60% LAST.
DELEŽ

NOTRANJE LASTNIŠTVO V PODJETJIH Z DRUGIM SOGLASJEM

IDR.KAPITAL V

ŠTEVILO

NOTR.LASTN.

PODJETIJ

II

DELEŽ

kOMU

bELČZ

LATIVA

LATIVA

DR.KAPITALA

60%

164

83.25%

83.25%

40,648,760,309

49 18%

49 18%

nad 50 % do 60%

17

8.63%

91.88%

12,757,904,332

15.44%

64 62%

nad 25% do 50%

11

5.58%

97.46%

11,651,606,408

14.10%

78.72%

do 25 %

5

2.54%

100.00%

17,587,373,504

21.28%

100.00%

197

100.00%

100.00%

82,645,644,553

100.00%

[skupaj

51
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graf 4 : STRUKTURA NOTRANJEGA LASTNIŠTVA GLEDE NA ŠTEVILO
PODJETIJ

60% I AST.
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tabela 6 :PODJETJA Z 2. SOGLASJEM AGENCIJE ZA PRESTRUKTURIRANJE IN PRIVATIZACIJO

NAZIV PODJETJA

r
"i 87
I: 188
18l>
190
191
192
193
194
195
196
197
198

PROPAGANDA KOPER
NEGA CELJE
UPI 1OLMIN
SALBATRING-EXPORI U
REKLAMA CELJE
TELEVIZIJA NOVO MESTO
ĆZP ENOTNOST LJUBUANA
ABC POMURKA ZAGA TRBOVLJE
1 RIVAL KAMNIK
GRAVERSTVO KOPER
GRAD LJUBLJANA
KORONA PLIJS LJUBLJANA
"

.

-

DELEŽ
li
DELF.Z SKLADI INT. NOTR. REZ.ZA JAVNA
SKUPAJ
RAZD. ODK. NOTR.O. PROD.
DEJ.VREDN. OD VSEH
0.00
0.00
0.01
40.00 20.00 40.00
5,250,000
0.00
0.00
0.00
39.98 20.02 40.01
3,972,(KM)
0.00
0.00
0.00
39.95 20.10 39.95
3,8J0,IMM)
0.00 100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,352,452
0.00
0.00
0.00
39.99 20.02 39.99
2,388,000
0.00
0.00
0.00
40.00 20.00 40.00
2,357,000
0.00
0.00
0.00
40.00 20.00 40.00
2,190,000
0.00
0.00
19.95 40.00
0.00
40.05
1,975,000
0.00
0.00
0.00
0.00 100.00
0.00
1,548,000
0.0(1
0.00
0.00
40.00 20.00 40.00
1,500,000
0.00
0.001
19.96 40.02
0.0(1
40.02
1,050,096
0
.
"173
3931 —J9"09
100.00
82,645,644.553.

tabela 7
SODELOVANJE UPRAVIČENCEV PRI NOTRANJEM ODKUPU IN INTERNI RAZDELITVI
DELEŽ
DELEŽ
ZAPOSLENIH ZAPOSLENIH

ŠTEVILO
PODJETIJ

DELEŽ
DR.KAPITALA J

DELEŽ

KUMULATIVA

KUMULATIVA
NAD 100% UPRAVIČENČEV VEC
KOT ZAPOSLENIH
00 50 % DO 100%
VEČJE ŠTEVILO UPRAVIČENCEV KOT ZAPOSLENIH
VEĆ KOT JE ŠTEV. ZAPOSLENIH IN MANJ
KOT 50% VEČ UPRAVIČENCEV od zaposlenih
ŠTEVILO UPRAVIČENCEV JE MED 70 % IN 100 %
OD ŠTEVILA ZAPOSLENIH
STEV. UPRAVIČENCEV JE MED 50% DO 70%
OD ŠTEVILA ZAPOSLENIH
ŠTEVILO UPRAVIČENCEV JE OD 33 % DO 50%
OD ŠTEVII A ZAPOSLENIH
NI NOTRANJEGA ODKUPA IN INTERNE RAZDELITVE

SKUPAJ

poročevalec, št. 24
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21.10%

21 10%

38 50%

38.50%

46

11.20%

32.30%

10 50%

49.00%

160

41.10%

73 40%

24 10%

73.10%

60

17.70%

91 10%

5 60%

78.70%

18

6.30%

97.40%

1.60%

80 30%

8

0.90%

96.30%

0.10%

80.40%

4

1.70%

100.00%

19 60%

100.00%

393

100.00%

60

100.00%

SODELOVANJE UPRAVIČENCEV PRI NOTRANJEM ODKUPU IN INTERNI RAZDELITVI
Graf 14
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200%
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40%
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50%

Delež delničarjev, ki so sodelovali pri
notranjem odkupu z gotovino (
vplačila višia od 2.2 mio SIT

(1.0%)
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(99.0%)
Delež delničarjev, ki so sodelovali
pri notranjem odkupu z gotovino (
vplačila nižia od 2.2 mio SIT
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DVA,Hi. GOTOVINSKIH VPLAČIL GLEDE NA ŠTEV ILO VPLAČIL NAD 2,2 MIO SIT

nad 10 mio SIT (5.0%)
od 2,2 do 2,5 mio SIT (16.8%)

od 5 do 10mio SIT (23.8%)

od 2,5 do 3 mio SIT (16.4%)

od 4 do 5 mio SIT (13.1%)

od 3 do 4 mio SIT (24.8%)
Graf 7
DELEŽ GOTOVINSKIH VPLAČIL GLEDE NA VREDNOST VPLAČIL NAD 2,2 MIO SIT

o

nad 10 mio SIT

od 5,0 do 10,0 mio SIT

od 4,0 do 5,0 mio SIT

od 3,0 do 4,0 mio SIT

od 2,5 do 3,0 mio SIT

od 2,2 do 2,5 mio SIT
0o/o
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GOTOVINSKA VPLAČILA PRI NOTRANJEM ODKUPU ( od 2,2 do 2,5 mio SIT )
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Graf lo

GOTOVINSKA VPLAČILA PRI NOTRANJEM ODKUPU ( od 3 do 4 mio SIT )
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3000000

2000000

1000000

ŠTEVILO VPLAČIL (74)

Graf 11

GOTOVINSKA VPLAČILA PRI NOTRANJEM ODKUPU ( od 4 do 5 mio SIT)
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Graf 12 GOTOVINSKA VPLAČILA PRI NOTRANJEM ODKUPU ( od 5 do 10 mio SIT )
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Graf 13

GOTOVINSKA VPLAČILA PRI NOTRANJEM ODKUPU (nad 10 mio SIT)
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tabela 8 :ODOBRENE JAVNE PRODAJE
NAZIV
ZAP.
ŠT.
PODJETJA
20 POSAVJE BREZICE
21 RUDIS TRBOVLJE
22 SATURNUS AVTOOPREMA LJ
23 SVILA MARIBOR
24iSVILANIT KAMNIK
25 ZDRAVILIŠČE DOBRNA

SKUPAJ 25

DRUŽBENI
KAPITAL
1,180,735
918,203
1,691,095
1,429,480
1,321,009
1,221,513

61,531,660

V TISOČ SIT
JAVNA
DEL.
PRODAJA
%
283,376
24
183,640
20
169,108
10
214,422
15
132,101
10
24
293,163

23,662,420

STATUS
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tabela 9 :ZAKLJUČENE JAVNE PRODAJE
ZAP.

NAZIV

DRUŽBENI

JAVNA

jDELEŽ

ZAKLJ.

ZAČETNA

St.
ZAP.

PODJETJA
NAZIV

KAPITAL
DRUŽBENI

PRODAJA
JAVNA

(%)
DELEŽ

DNE
ZAKLJ.

VR.DEUSIT)
ZAČETNA

KAPITAL
15.969.468.00

PRODAJA (%)
6.627.329.22

DNE
1993

VR.DEL.(S1T)

St.

PODJETJA
•
i LEK LJUBLJANA
2 KOMPAS HOTELI KRANJSKA GORA

42

1,627,000.00

976,200.00

60 02.06 94

7121

714,827.00

250,190.00

35 06.06.94

590

4 KOLINSKA LJUBI J ANA

3,467.144.00

1,076,548.00

31 03.08.94

1065

5 IEKST1NA AJDOVŠČINA

1.515.178.00

225.459.00

15 09.09.94

746

822.900.00

98,748 00

12 09.10.94

890

7 KONFEKCIJA LISCA SEVNICA
8 GEA SLOVENSKA BISTRICA
9 SIJAJ HRASTNIK

1.707.412.00
886.830.00
268.800.00

307,334.00
159,495.00
51,070.00

18 15.10.94
18 19.10.94
19 28.10.94

1143
850
10000

10 T OS AMA DOMŽALE

2.713,090.00

746.090.00

27 14.11.94

9388

38,572,707.00

23,143,622.00

60 18.11.94

9722

2.729.894.00

1.091.964 00

40 18.11 94

9665

539.34900

161.804.00

30 26.11.94

778

Li PIVOVARNA LA&KO-a certifikate

3.751.695 00

450.204.00

12 26.11.94

876

PIVOVARNA LASKO-zh aotovino
15 MLINOTEST AJDOVŠČINA

1,939,177.00

1,500,677.00
368,444.00

40 26.11.94
19 26.11.94

1227
934

16 SAVA KRANJ

17.210.120.00

6.023.543.00

35 05.01.95

10758

17 TP LOKA SKOFJA LOKA

1,527,641.00

381.911,00

25 11.01.95

708

1» FRUCTAL AJDOVŠČINA

2.470.709.00

815,334.00

33 11.01.95

1070

19 KOVINOTEHNA CELJE

3,589,280.00

1.435,711.00

40 26.01.95

1032

20 TOV. SLADKORJA ORMOŽ

4.971.630 00

765,630.00

15 08.02.95

7026

TOV. SLADKORJA ORMOŽ
21 AVTO-prev. in »ervua VELENJE

308.696.00

682,830.00
86,435.00

14 08.02.95
28 23.02.95

10200
808

22 TP POTROŠNIK CELJE

870,750.00

348.300.00

40 22.03.95

1192.

1.691.255.00

338,251.00

20 22.03.95

6316

615.610.00

15.04.95

10334

19 26.04.95

834

3 LES NIN A EMMI SLOVENSKA BISTRICA

6 MITOL SEŽANA

11 PS MERCATOR
12 DROGA PORTOROŽ
13 MURALES LJUTOMER

23 PINUS RAČE
24 HELIOS PosL storitve DOMŽALE
25 INTEGRAL JESENICE

267.575.00

51.312.00

26 CESTNO PODJETJE CELJE

909.559.00

90,954.00

10 30.04.95

10000

363.819.00

40 30.04.95

10000

CESTNO PODJETJE CELJE
27 rOTRA PLASTIKA LJUBLJANA

248J 04.00

47.139.00

19 09 05.95

1104

28 TOTRA TEKSTIL UUBl JAN A
29 JADRAN EXPORTIMPORT SEŽANA

303,217.00
471.224.00

100,062.00
113,094.00

33 09.05.95
24 1905.95

966

30 DOLINA VELENJE

285,442.00

5^090.00

20 20.05.95

mm |
mm
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tabela 10: LASTNINSKE NAKAZNICE
LASTNINSKE
NAKAZNICE

PRODANO
DO KONCA 111795
(KOM}

OBDELANO
DO 24.05.95
(KOM)

DELEŽ
OBDELANIH
NA C.EM1SIJO

OBDELANO
DO 24.05.95
{SIT/

OCENA
(SIT}

PODJETJA
PID

818,6%
1,279,464

340,349
867,788

14.67%
40.11%

82,673,323,657
226,064,909,528

183,839,873,823
226,064,909,528

SKUP Al

2,098,160

1,208,137

54.78%

308,738,233,185

409,904,783351

ŠTEVILO V CELOTI ALI DELNO UPORABLJENIH CERTIFIKATOV

1.130.743 KOM
563,571,750,000.00

VREDNOST CELOTNE EMISIJE
DELEŽ PORABLJENIH CERTIFIKATOV GLEDE NA VREDNOST CELOTNE EMISIJE ( OCEN

72.73%

tabela 15: DELEŽ LASTNIŠKIH CERTIFIKATOV UPORABLJENIH V
PODJETJIH IN POOBLAŠČENIH INVESTICIJSKIH DRUŽBAH GLEDE NA
CELOTNO EMISIJO LASTNIŠKIH CERTIFIKATOV
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tabela I5.a :\1ETODL LASTNINJENJA GLEDE N \ VREDNOST DRUŽBENEGA
K UM TA L \
50.0%

INTERNA RAZDE1.1TLV JN
NOTRANJI ODKUP

JAVNA PRODAJA DEI.NK
PRENOS NA SKLAD
RS
ZA RAZVOJ

PRENOS NA
POKOJNINSKI iN
ODŠKODNINSKI
SKLAD
10.5%

20.0%

19.5%
prejme in uporabi v interni razdelitvi oziroma v notranjem
odkupu, nujno prenesti delnice v višini še ne plačanih davkov
in prispevkov na Kapitalski sklad, postane le-ta več kot 10%
(kar določa 22. člen Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij) lastnik premoženja podjetja.

3.2.lzdaja potrdil za neizplačane plače
Dopolnitev Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
v juniju 1993 je s 25.a členom prinesla pomembno novost in
sicer možnost izdaje potrdil delavcem, ki so v obdobju od
septembra 1990 do konca leta 1992 prejemali 73 nižje plače
od najnižjih zagotovljenih po splošni oziroma po kolektivnih
pogodbah dejavnosti (v večini primerov kolektivnih pogodb
so se plače lahko znižale za največ 20%, pri nekaterih dejavnostih pa za 15%).

V začetku tega leta je prišlo še do ene bistvene spremembe pri
izračunavanju potrdil za neizplačane neto osnovne plače in
sicer možnost, da podjetje izda potrdila za razliko med dejansko izplačano osnovno plačo in osnovno plačo, ki bi jo delavec po kolektivni pogodbi moral prejeti brez znižanja. Zaradi
te spremembe se je pri marsikaterem podjetju upočasnil
postopek lastninskega preoblikovanja.

Potrdila (neto znesek razlike) lahko delavci uporabijo
v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetja v interni
razdelitvi in pri notranjem odkupu. Sam postopek izračunavanja razlik med dejansko izplačano osnovno plačo delavca in
znižano osnovno plačo, ki bi jo po določilih splošne oziroma
kolektivnih pogodb dejavnosti delavec moral prejeti, preverjanje in potrjevanje pravilnosti s strani Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj ter način izdaje potrdil in njihovo uporabo v podjetju pa določa Uredba o izdajanju in upoštevanju
potrdil na podlagi neizplačanega dela neto osnovnih plač, ki
jo je izdala Vlada RS oktobra 1993 (v nadaljevanju: Uredba).

Postopek izračuna razlik, potrjevanja pravilnosti na Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj ter izdaje in uporabe
potrdil pri lastninskem preoblikovanju podjetij poteka na
naslednji način:
Podjetje v skladu z Uredbo in Zakonom o ureditvi obračunavanja in plačevanja določenih davkov in prispevkov v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij pripravi izračun
razlik za vsakega delavca, ki je bil v času od 1. septembra 1990
do 1.1.1993 v tem podjetju zaposlen. Bistvo izračuna je v tem,
da se - na eni strani - izračuna višina neto razlike med
dejansko izplačano osnovno plačo (brez raznih dodatkov) in
osnovno plačo, ki bi jo delavec moral prejeti, če bi upoštevali
kolektivno pogodbo in - na drugi strani - izračuna višina še
ne plačanih davkov in prispevkov za zgoraj omenjeni del
osnovne plače. Podjetje lahko izračuna in predloži v potrditev
tudi manjše razlike in ne do polne kolektivne pogodbe (to se
dogaja predvsem v primerih, ko podjetje nima dovolj družbenega kapitala za interno razdelitev in notranji odkup oziroma
se je odločilo tudi za kakšen drug način preoblikovanja).
Uporabo potrdil podjetje vključi tudi v svoj program lastnin-

Za višino izračunane in potrjene razlike se centralni evidenci
lastniških certifikatov odpre poseben račun.
25.a člen določa, da v kolikor podjetje ni obračunalo davkov
in prispevkov iz osebnih prejemkov, v višini le-teh izda in
prenese delnice na Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Način izračuna višine davkov in prispevkov, ki po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij pripadajo Kapitalskemu skladu, je določen v navodilih, ki so
sestavni del Uredbe.
Ker je torej za vsako neto potrdilo, ki ga delavec v podjetju
70

skega preoblikovanja, ki ga predloži Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo v potrditev.

odpraviti napake, ki so morebiti nastale pri vnosu enotnih
matičnih številk občanov, na katere se kasneje zadolžnični
računi tudi odprejo.

Po prejemu 1. soglasja s strani Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo podjetje prejme disketo s programom,
s pomočjo katerega prenese izračune za vsakega delavca po
posameznih obdobjih v standardizirano obliko, ki omogoča
odpiranje zadolžničnih računov.

Po prejemu soglasja podjetje izda delavcem potrdila, ki
morajo vsebovati vse bistvene podatke, navedene v Uredbi.
Do sedaj je bilo izdanih 52 soglasij k izdaji potrdil. Skupna
vrednost izdanih potrdil v teh podjetjih je znašala 2.501,2 mio
SIT. Znesek, ki ga morajo podjetja v obliki delnic prenesti na
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
pa znaša 1.845,6 mio SIT. Za zgoraj navedeni znesek je bilo
odprtih 18.203 zadolžničnih računov.

Pred odpiranjem zadolžničnih računov se pri Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj preveri pravilnost izračuna glede
na Uredbo. Pravilnost se preverja na določenem vzorcu izračunov posameznim delavcem in sicer na sedežu podjetja, kjer
je na voljo tudi vsa dokumentacija (kolektivna pogodba,
sklepi o razporeditvi, sklepi o določitvi višine plače, pogodbe
o zaposlitvi, plačilne liste ipd.). Pravilnost na sedežu podjetja
preverja s strani Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj
pooblaščeni revizor, ki po pregledu le-temu predloži poročilo o kontroli.

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ima trenutno
v obdelavi 32 vlog za izdajo soglasja ter 2 vlogi za spremembo
soglasja zaradi izračuna razlik do polne kolektivne pogodbe,
ki jo omogoča Sprememba Zakona o ureditvi obračunavanja
in plačevanja določenih davkov in prispevkov v postopkih
lastninskega preoblikovanja podjetij. Poleg le-teh so v obdelavi tudi vloge za izdajo soglasja k izdaji potrdil na podlagi
neizplačanega dela neto osnovnih plač treh podjetij, ki so
v lasti Sklada RS za razvoj in se glede na Zakon o privatizaciji
pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in
obveznostih Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo lastninsko preoblikujejo po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij in lahko v tem procesu uporabijo tudi potrdila.

Cilji kontrole so: računska točnost, pregled pravilnosti prikaza števila zaposlenih, pregled pravilnosti razporeditve
zaposlenih v tarifne in plačilne razrede, pregled pravilnosti
prikaza izplačanih izhodiščnih bruto plač za I. tarifni razred,
preverjanje pravilnosti uporabe izhodiščnih bruto plač za I.
tarifni razred po kolektivni pogodbi, pregled pravilnosti uporabe koeficientov, pregled pravilnosti izračuna davkov in prispevkov od novih bruto plač in pregled pravilnosti prikaza
dejansko izplačanih bruto plač na zaposlenega. Če so pri
pregledu ugotovljene kakršnekoli napake v celotnem izračunu (sistemske, naključne in napake pri vnosu podatkov),
Ministrstvo pozove podjetje, da v določenem roku napake
odpravi. Prav tako mora podjetje za pridobitev soglasja

Priloga:
- tabela 12 : Soglasja za izdajo potrdil po 25.a členu ZLPP;
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Pri tem bodo in imajo v prvi in drugi fazi več funkcij:

3.3.POOBLAŠČENE DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE IN
POOBLAŠČENE INVESTICIJSKE DRUŽBE

- administrativno funkcijo zbiranja lastniških certifikatov,
v kateri se vrši selekcija med pooblaščenimi družbami za
upravljanje in se definira struktura najpomebnejših pooblaščenih investicijskih družb v Sloveniji;

S sprejemom Zakona o investicijskih skladih in družbah za
upravljanje so bili po eni strani postavljeni sistemski okviri za
javno zbiranje prihrankov drobnih investitorjev preko investicijskih skladov, po načelih varovanja koristi drobnih investitorjev, omejevanja in razpršitve tveganja, jasnosti, preglednosti in javnosti poslovanja investicijskih skladov, po drugi
strani pa so bili vzpostavljeni dokončni sistemski pogoji za
izvedbo Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. Vzpostavljeni so bili pogoji za ustanovitev in delovanje z Zakonom
o lastninskem preoblikovanju podjetij predvidenih pomembnih zunanjih institucionalnih (so)lastnikov podjetij - pooblaščenih investicijskih družb - in s tem tudi pogoji za celotno
izvedbo lastninskega preoblikovanja podjetij po Zakonu
o lastninskem preoblikovanju podjetij.

- izbor in nakup delnic od Sklada za razvoj in prva optimizacija portfelja vrednostnih papirjev, na trgu med družbe;
- v večini primerov bodo in imajo družbe, ob prevladujočem
notranjem lastništvu, vlogo pasivnega institucionalnega lastnika, s pomebno funkcijo varovanja interesov drobnih investitorjev;
- vloga družb v podjetjih bo v večini primerov vloga manjšinskih lastnikov, ki pa ob ustrezni zakonski ureditvi prevzemanja in združevanja podjetij z uporabo običajnih obrambnih
mehanizmov, lahko odigrajo pomebno vlogo;

Pretežni del Zakona o investicijskih skladih je namenjen reguliranju:

- v nekaterih primerih pa bodo družbe lahko odigrale tudi
vlogo aktivnega lastnika in to takrat, ko bo Sklad za razvoj
prodajal pomembnejše pakete delnic posameznih podjetij, ko
bodo preko primarne in sekundarne optimizacije portfelja
pooblaščenih investicijskih družb prišli do pomembnejših
paketov delnic in ko bo razpršena lastniška struktura v kapitalsko intenzivnejših podjetjih družbam omogočala prevzemanje kontrolnega paketa v posameznih podjetjih;

- splošnih investicijskih skladov, ki so lahko vzajemni skladi
ali investicijske družbe;
- družbam za upravljanje teh skladov;
- vlogi drugih za delovanje skladov pomembnih pravnih oseb
(Agencija za trg vrednostnih papirjev, banka, depozitar itd.);

Pooblaščene investicijske družbe imajo pomembno vlogo
v vseh fazah lastninskega preoblikovanja podjetij v Sloveniji,
zato je zelo pomembno:

- načinu izdajanja dovoljenj za opravljanje dejavnosti;
- provizijam družb za upravljanje;
- investicijski politiki skladov;

- da je med njimi vzpostavljen zadosten nivo konkurenčnosti;

- javnosti delovanja skladov (prospekti in poročanje Agenciji
in delničarjem);

- da je njihovo poslovanje vseskozi transparentno;

- preprečevanju kontliktnosti interesov med pravnimi in fizičnimi osebami, ki nastopajo v procesu ustanavljanja in delovanja investicijskih skladov in družb za upravljanje.

- da se za njihovo delovanje vzpostavi ustrezna tehnično-organizacijska infrastruktura (ustrezna organizacija in vodenje
OTC trga, trga med skladi, prodaje delnic Sklada RS za
razvoj);

Splošni del zakona predstavlja temeljni okvir oblikovanja
sistemskih pogojev ustanavljanja in poslovanja pooblaščenih
investicijskih družb in pooblaščenih družb za upravljanje. Pri
tem se upošteva upošteva, da so najpomembnejši razlogi in
motivi pri ustanavljanju pooblaščenih investicijskih družb in
njihovih družb za upravljanje povsem drugačni in da je tudi
funkcija teh skladov, vsaj v prvih letih delovanja precej drugačna, čeprav so po svoji logiki, tehniki in nekaterih funkcijah
delovanja v mnogočem tudi podobni splošnim investicijskih
skladom. Temu dejstvu je bilo potrebno v posebnem delu,
ustrezno prilagoditi zakonska določila, tako preko izjem, kot
tudi dodatnih omejitev.

- da se jih, kolikor je to možno, ustrezno likvidnostno ukrepi,
kar lahko njihovo funkcijo ustrezno usmeri tako pri delovanju
trga vrednostnih papirjev, kot tudi pri njihovem delovanju
v posameznih podjetjih;
- da se vseskozi zagotavlja ustrezen nivo varovanja interesov
razpršenih lastnikov skladov;
- da se tudi preko aktivne vlogo skladov zagotavlja varovanje
intertesov manjšinskih lastnikov pri prevzemanju podjetij.
Pooblaščene družbe za upravljanje in pooblaščene investicijske družbe so pričele poslovati v letu 1994. V tem letu je
licenco za svoje delovanje od Agencije za trg vrednostnih
papirjev dobilo 23 pooblaščenih družb za upravljanje in 44
pooblaščenih investicijskih družb. Razpisani osnovni kapital
ki je bil pooblaščenim investicijskim družbam odobren je
znašal 273 mlrd SIT. Pooblaščene investicijske družbe so
takoj začele z zbiranjem lastniških certifikatov in so do konca
leta 1994 že uspele zbrati 57 % osnovnega kapitala v skupnem
znesku 154,5 mlrd SIT.

Pooblaščene družbe za upravljanje in pooblaščene investicijske družbe imajo v procesu lastninskega preoblikovanja
podjetij več zelo pomembnih vlog:
- inštrumenta pospešene razdelitvene privatizacije;
- alternative direktni ali notranji razdelitvi delnic;
- alternative notranjemu prevladujočemu in sicer favoriziranomu lastništvu.

- prvi t.i. pospešeni in masovni fazi lastninjenja,

Pooblaščene investicijske družbe so s pomočjo uspešne promocijske akcije, ob dejstvu, da je bilo istočasno že izvedenih
relativno malo javnih prodaj uspele zelo uspešno zbirati lastniške certifikate. Tako so v tem letu zbrale 27 % vrednosti
lastniških certifikatov.

- drugi prav tako pomembni in in še bolj zapleteni fazi t.i.
postprivatizacijski fazi, ko bo prišlo do trgovanja na sekundarnem trgu vrednostnih papirjev s privatizacijskimi delnicami
- proces postopne normalizacije in optimizacije portfelja
investicijskih skladov in -tretji t.i. fazi konsolidiranega lastništva, ko naj bi skladi postali čim bolj običajne nebančne
finančne inštitucije.

Kljub temu pa je med pooblaščenimi družbami za upravljanje,
ki upravljajo pooblaščene investicijske družbe prišlo do
pomembne selekcije. Državljani so bistveno bolj zaupali pooblaščenim družbam za upravljanje, ki so jih ustanovile banke
in zavarovalnice, tako da so te že pred koncem leta 1994
zaprosile za nova dovoljenja za ustanovitev novih pooblaščenih investicijskih družb in so nadaljevala z zbiranjem lastni-

Pooblaščene investicijske družbe nastopajo in bodo nastopale v treh fazah lastninskega preoblikovanja podjetij:
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ških certifikatov. Oblikovale so se dve temeljni skupini pooblaščenih družb za upravljanje, velike, ki so v letu 1994 in
v začetku leta 1995 že dosegle maksimalen možen obseg
zbranih lastniških certifikatov, ki jih pri eni pooblaščeni
družbi za upravljanje dovoljuje Agencija za trg vrednostnih
papirjev in znaša 30 mlrd SIT in večja skupina manjših pooblaščenih družb za upravljanje, ki imajo v upravljanju manjše
pooblaščene investicijske družbe.
Do konca meseca maja je bilo ustanovljenih 60 pooblaščenih
investicijskih družb, s katerimi upravlja 24 pooblaščenih
družb za upravljanje. V tem mesecu je ena pooblaščena
investicijska družba dobila dovoljenje za izdajo druge emisije
delnic.
Stanje na področju zbiranja lastniških certifikatov s strani
pooblaščenih investicijskih družb je bilo konec maja 1995
naslednje:
- skupen razpisan osnovni kapital vseh pooblaščenih investicijskih družb znaša 290.696.198.000 SIT;

poročevalec, št. 24

- zbranih je bilo za 78,5 % razpisanega osnovnega kapitala
lastniških certifikatov;
- 38 pooblaščenih investicijskih družb je zbiranje lastniških
certifikatov zaključilo in 100% napolnilo sklad (bodisi z vmesnim povečanjem oz. zmanjšanjem osnovnega kapitala);
- 1 pooblaščena investicijska družba je sklad že napolnila,
vendar podatki dokončno še niso obdelani
- 22 pooblaščenih investicijskih družb še vpisuje lastniške
certifikate.
PRILOGE:
- Tabela 11: Pooblaščene investicijske družbe, ki so že zaključile z vpisovanjem;
- tabela 11a : PID, ki še niso zaključile z vpisovanjem;
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tabela 11:
POOBLAŠČENE INVESTICIJSKE DRUŽBE, KI SO ŽE ZAKLJUČILE Z VPISOVANJEM
DZU

ZAP.

ŠTEV.

PH>

ŠTEV.
13 ATENA ENA

1 ATENA LJ

OSNOVNI KAPrrAL

DELEŽ
. .
PDU

DELEŽ
PID

9,523,792.161.00

5.38%

1 ATENA
2 KBM INFOND

12 ATENA DVE
15 KBM-STOLP **

9.523.792.161.00
9,523.792.161.00

10.76%

5.38% J
5 38% j

2 KBM INFOND MB
3 TRIGLAV
3 TRIGLAV
TRIGLAV
3 TRIGLAV
3 TRIGLAV

14
32
36
35
34
37

9,523.792.161.00
4,398.856.000 00
4,398,856,000.00
6.848,219.000.00
3,699.038,000.00
5,848.479.000 00

10.76%

5.36% j
2.49%
2.40% 1
3.87% j
2.09%
3.31%

3 TRIGLAV
4 PROBANKA
4 PROBANKA

33 T.ZA DOL,+POSAVJE**
21 ZLATI DUKAT**
22 ZLATI MEDALJON

3.370.523.436.00
2,223,778,050.00
1.700,595.000.00

16.15%

1.91% J
1.26%]
0.96%

4 PROBANKA MB

20 ZLATA MONETA**

3.901.365.000.00

4.42%

2.21%

5 KREKOVA PDZU

17 KREKOVA PID ZVON

9,263.241,000.00

5.24%

5.24%

6 KMEČKA DZU

16 KMEČKI SKLAD 1

9.493.321.500.00

&37%

537%

7
8
g
8
8

18
31
27
28
29

9,053,167,500 00
4.725.000.000.00
5.500,000,800.00
6,546.427.650.00
7,800,000,600.00

5.12%

5.12%
2.67%
3.11%
3.70%
4.41%

LB MAKSIMA U
NFD
NFD
NFD
NFD LJ

INFOND-CENTER**
T.PID OB MURI **
T ZA PRIM.+NOTR.**
T.ZA U+ZASAVJE**
T ZA GORENJSKO
T.ZA ŠTAJER+KOR.**

MAKSIMA 1
ADR1ATIC INV.S. **
GORENJSKI INV.S.**
Štajerski inv.s.**
PRVI ENV.SKLAD**

8 NFD
9 KRONA U

30 DOLENJSKI INV.S.
1 KRONA KRONA ***

4.000,000.200.00
1,027,318,383.00

16.15%

2 26%
0.58%

9 DUSKRONA

10 KRONA SENIOR ***

6.532,750.926.00

4.27%

3.69%

10 POMURSKA

26 POMURSKA

5.201,798.940.00

2.94%

2.94%

11 AVIP NG

23 V1PA INVEST **

7.273.821.789 00

4.11%

4.11%

2.153.102.796.00

1.22%

1 22%

4,768,644,231.00
3,240,933,930.00

2.70%
1.83%

270%
1.83%

12 ARKADA LJ

6 ARKADA ENA ***

13 INTARA S&P U
14 NIKA BREŽICE

24 MERCATA
19 NIKA ***

15 PRIMORSKI SKL.KP

25 MODRA LINIJA ***

2,773,885,257.00

1.57%

1.57% J

16 CAP-INVEST LJ
17 S HRAM
18 VIZIJA NM

2 CAPINVEST ***
11 SETEV *♦*
7 DPB VIZIJA ***

570,809,187.00
1.481.879,529.00
2.321,477,496.00

0.32%
0.84%

0.32% J
0.84%

1.31%

1.31%

2,164,110,858.00
3.548,367,810.00
483,016.365.00

1.22%
2.01%
0.27%

1.22%
2.01%
0.27%

794.225,250.00

0.45%

0.45%

1,711,561,995.00

0.97%

0.97%

***

19 DIVIDA U
20 AKTIVA U
21 PULSAR LJ

5 KOMPAS SKLAD ***
9 AKTIVA AVANT ***
3 PULSAR ***

22 CERTIUS U

4 CERTIUS I

23 F1NGOREN
; & j*
".» ••

8 TRDNJAVA PID ***
W

■■
I
** Agencija za trg vrednostnih papirjev je odobrila povečanje osnovnega kapitala
•** Agencija za trg vrednostnih papiijev je odobrila zmanjšanje osnovnega kapitala
i
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TABELA lla : P1D, KI ŠE NISO ZAKLJUČILE Z VPISOVANJEM
f)7x'

zarr
ŠTEV.
ATENA
1
KMEČKA DZU
2
PROBANKA
3
AKTIVA AVANT
4
POMURSKA
DZU
5
10
19 DIV1DA DZU
6
24 PROFICIA-DADAS fl
7
2 KBM INFOND
8
12 ARKADA DZU
9
111A VIP DZU
10
5 KREKOVA PDZU
11
13 INTARA S&P
12
15 PRIMORSKI SKLAI
13
14 NIKA BREZICE
14
9 DUSKRONA
15
18 VIZIJA
16
22 CERTIUS DZU
17

ŠTEV.
1
6
4
20

6
7
20
16
17

SKUPAJ
KMEČKA DZU
EB MAKSIMA
AKTIVA
CAPINVEST
S - HRAM
* '
->v i,, - a -

18
19
20
21
22

Hd
ATENA TRI
KMEČKI SKLAD 2
ZLATA MONETA II
AKTIVA AVANT 2
POMURSKA 2
KOMPAS SKLAD 2
DADAS1
INFOND ZLAT
ARKADA DVA
VIPA INVEST 2
KREKOVA PID KLAS
MERCATA1
MODRA LINIJA 2
NIKA PID 1
|
KRONA SENIOR
VIZIJA 1
CERTIUS 11
'v .
(17)
KMEČKI SKLAD 3
MAKSIMA 3
AKTIVA AVANT III
CAPINVEST 2
TRGATEV PID
,
...

I

6SN0VN!
KAPITAL
9,520,460.000
9,490,000,000
4,000,000,000
3,900,000,000
1,950,000,000
3,000,000,000
1,000,000,000
9,520,460,000
3,000,000,000
2,500,000,000
7,320,000,000
5,000,000,000
2,500,000,000
4,000,000,000
2,990,000,000
4,000,000,000
2,000,000,000

VPLAČANO
9,523,792,161
8,770,781,331
3,668,774.148
2,759,063,229
1,284,398,856
1,444,433,796
456,551,316
3,427,597,134
862,818,350
488,347,704
1,280,330,064
798,417,243
364,560,183
365,658,462
149,245,902
166,398,219
36,603,333

100.04%
92.42%
91.72%
70.75%
65.87%
48.15%
45.66%
36.00%
28.76%
19.53%
17.49%
15.97%
14.58%
9.14%
4.99%
4.16%
1.83%

75,690,920,000
7,300,000,000
7,000,000,000
4,000,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000

35.847.771,431

47,36%

96,990,920,000

35,847,771,431

r>ELEZ |

j

4.0 VLOGA IN DELOVANJE AGENCIJE RS-a ZA
PRESTRUKTURIRANJE IN PRIVATIZACIJO

- opravlja druge posle v skladu z Zakonom o lastninskem
preoblikovanju podjetij in drugimi predpisi;

Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo je po Zakonu o Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list RS, št. 7/93) opredeljena
kot javni zavod. Po Zakonu o lastninskem preoblikovanju
podjetij Agencija opravlja strokovne in tehnične posle v procesih lastninskega preoblikovanja ter izvaja javna pooblastila
v skladu z zakonom. Njene naloge so podrobneje določene
v 5. členu Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.

- opravlja druge posle v zvezi s privatizacijo in lastninskim
preoblikovanjem za potrebe Vlade Republike Slovenije
v skladu z njenim programom.«
V zakonu je tudi določeno, da ima Agencija javna pooblastila
za izdajanje listin po Zakonu o lastninskem preoblikovanju
podjetij.
Agencija poleg drugih nalog vodi tudi račun, na katerem se
zbira kupnina od prodanih lastninskih nakaznic.

Agencija v okviru dejavnosti v zvezi • privatizacijo in lastninskim preoblikovanjem podjetij:

4.1.Odobravanje programov preoblikovanja podjetij

- organizira, izvaja, pospešuje in spremlja privatizacijo
v Republiki Sloveniji v skladu s predpisi o lastninskem preoblikovanju podjetij;

V skladu z Zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij
morajo podjetja predložiti svoje programe lastninjenja Agenciji v pregled in soglasje. Agencija pri tem preverja zakonitost
programov, to je njihovo skladnost z zakonskimi in podzakonskimi predpisi ter njihovo smotrnost, pri čemer se ravna po
Uredbi o kriterijih za presojo smotrnosti programov.

- lahko organizira podružnice v slovenskih regijah;
- daje pooblastila (licence) ocenjevalcem vrednosti podjetij,
določa standarde in načela za ocenjevanje vrednosti podjetij
in opravlja revizijo ocen vrednosti podjetij skladno z Zakonom
o lastninskem preoblikovanju podjetij in zakonom o Agenciji;

- organizira,in pospešuje izobraževanje oziroma strokovno
izpopolnjevanje na področju privatizacije;

Do konca maja 1995 je Agencija prejela 1355 programov, od
katerih jih je odobrila 677. Pri svojem delu na tem področju je
Agencija prevzela aktivno vlogo in si prizadeva, da podjetja
v sodelovanju z njo pripravijo sprejemljiv program. Postopek
od predloga do odločitve o njem je sicer dolgotrajnejši, kot če
bi Agencija takoj zavrnila neustrezne programe, vendar je po
tej poti mogoče priti do ustreznih programov prej, kot če bi
Agencija pasivno čakala na nove predloge podjetij, katerih
programi bi bili že enkrat zavrnjeni.

- svetuje podjetjem pri privatizaciji in lastninskem preoblikovanju v konkretnih primerih;

Ob takem pristopu so tudi strokovnjaki Agencije bolje seznajeni s problemi, ki se pojavljajo ob pripravi programov.

- daje navodila za izvajanje zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij;
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Pri pripravi programov lastninskega preoblikovanja je med
najzahtevnejšimi nalogami priprava otvoritvene bilance po
sprejeti metodologiji. Gre za usklajevanje podatkov iz starega
računovodskega sistema z novimi slovenskimi računovodskimi standardi. Zlasti za srednja in velika podjetja je to
zamuden in zapleten proces, kar potrjujejo tudi številna vprašanja, ki jih prejema Agencija s tem v zvezi.

4. člen Uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance
stanja natančneje opredeljuje ta zemljišča kot kmetijska zemljišča. gozdove in nezazidana stavbna zemljišča, za katera ni
veljavnega prostorsko izvedbenega načrta.
Ker je v R Sloveniji stanje na področju vpisov v zemljiško
knjigo in katastrskih izmer izredno neusklajeno z dejanskim
stanjem, ki je posledica brezplačnih ali odplačnih prenosov
zemljišč na druge uporabnike, spremembe parcelacij, novogradnenj, neurejenega etažnega lastništva, sprememb sprejetih zazidalnih načrtov, prostorsko izvedbenih načrtov, izdanih
lokacijskih dovoljenj in drugega, je postopek pred pridobitvijo
izjave Sklada kmetijskih zemljišč, da ni ovir po 5. členu
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij dolgotrajen,
četudi zemljišča dejansko nimajo ali nimajo več statusa kmetijskih zemljišč.

Druga metoda za ugotavljanje vrednosti družbenega kapitala
podjetij je njegova ocena. Ta metoda je obvezna, kadar je
predvidena prodaja delnic podjetja.
Da ne bi pri ocenjevanju prihajalo do zmanjševanja vrednosti
družbenega premoženja iz Spekulativnih razlogov, je Agencija
poostrila ukrepe za nadzor ocenjevalcev in cenilcev. Primere,
kjer je razlika med vrednostjo po otvoritveni bilanci in po
cenitvi nesorazmerno velika, Agencija posebej pregleda in po
potrebi posreduje oceno v revizijo.

Sklad kmetijskih zemljišč R Slovenije zahteva tako za izločitev
kmetijskih zemljišč kot za spremembo njihove namembnosti
popolne podatke in dokumentacijo. Podjetje mora zato najprej doseči uskladitev podatkov na občinskem nivoju
( oddelki za varstvo okolja in urejanje prostora, geodetske
uprave ob pomoči občinskih enot Sklada kmetijskih zemljišč
R Slovenije). Če uskladitev pomeni le formalno spremembo
namembnosti zaradi spremembe prostorsko izvedbenih načrtov, je postopek hitrejši. Če pa je prišlo od zadnje uskladitve
tudi do prenosov zemljišč med večimi imetniki pravice uporabe, spremembe parcelacij, pozidave zemljišč in podobno,
zahteva uskladitev z dejanskih stanjem lahko tudi meritve na
terenu, spremembo izmer, pridobivanje dokumentacije in
podatkov od večih oseb in drugo.

4.2 Denacionalizacija
Agencija je prejela 2.513 predlogov začasnih odredb za zavarovanje zahtevkov za denacionalizacijo, tudi po več za posamezno podjetje.Predlog za izdajo začasne odredbe, s katerim
denacinalizacijski upravičenec zavaruje zahtevek za vračanje
v postopku lastninskega preoblikovanja podjetja, je moral biti
vložen pri pristojnem organu- organ, ki vodi postopek vračanja premoženja na prvi stopnji - najpoznejedo 7.6.1993. Pristojni organ je moral o vložitvi predloga nemudoma pestiti
podjetje in Agencijo, ter nemudoma odločiti o predlogu,izdati
začasno odredbo in jo vročiti upravičencu, Agenciji in
podjetju, najkasneje pa v dveh mesecih po vložitvi predloga.

Časovno traja postopek usklajevanja med podjetjem, občinskim organom, občinsko enoto Sklada kmetijskih zemljišč
R Slovenije in centralo v Ljubljani, tudi eno leto ali več. Med
najbolj problematična in časovno zahtevna podjetja spadajo
podjetja, ki se ukvarjajo z gradbeno in s kmetijsko dejavnostjo. Ker je število podjetij z neurejenim zemljiško- knjižnim stanjem zelo veliko, to še dodatno podaljšuje potreben
čas za pridobitev izjave po 5. členu ZLPP.

Kljub večkratnim pismenim opozorilom s strani Agencije,
občine svoje dolžnosti niso izpolnile, zato še vedno prihaja do
pritožb na odločbe Agencije, ki o zahtevku ni bila obveščena.
V primeru takšne pritožbe Agencija najprej ugotovi obstoj
takega zahtevka in nato. če ta je.sama po uradni dolžnosti
spremeni odločbo in zahteva zavarovanje v korist denacionalizacijskega upravičenca.

Izjavo Sklada kmetijskih zemljišč R Slovenije Agencija zahteva do izdaje prvega soglasja, saj bi naknadne spremembe
lahko vplivale na vrednost višine ugotovljenega družbenega
kapitala.

Najpomembnejše značilnosti denacionalizacijskih postopkov
so:
- postopki reševanja oz. odločanja o predlogih so zelo dolgotrajni - 2 do 3 leta;

4.4 Revizija

- možnost izločanja po predlogu za izdajo začasne odredbe,
kadar ni pravnomočne odločitve pristojnega organa, je omejena, ker so predlogi s strani upravičencev nejasni, nekonkretizirani ali za zavezanca- podjetje popolnoma nesprejemljivi;

Agencija prejme vsa revizijska poročila, ki jih Agencija za
plačilni promet naredi. Pri vseh podjetjih, kjer je uvedena
suspenzivna revizija (to je revizija, uvedena do roka 5. 5.1993,
ki zadrži lastninsko preoblikovanje) je v informacijski mreži
opredeljena blokada, tako da program ne more biti odobren,
dokler podjetje ne predloži potrdila Agencije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (APPNI), da so se uskladili
z revizijskim poročilom oz., da družbeni pravobranilec samoupravljanja (DPS) izda potrdilo, da ni oškodovanja družbenega kapitala po 48. c členu. Šele, ko tak dokument pride na
Agencijo, se nadaljuje postopek preoblikovanja.

- sklepi, s katerimi občinski upravni organi odločajo o predlogih, so nejasni in nerazumljivi. Prav tako odločbe o denacionalizaciji.
Poravnave o premoženju, ki je predmet denacionalizacije, po
69.členu ZDEN, in sporazumi o izločitvi sredstev oz. o prenosu delnic na Sklad za razvoj po 15.členu ZLPP so redki,
kljub temu, da Agencija napotuie nasprotne stranke k takim
dogovorom. Pri tem bi morali tudi pristojni upravni organi, ki
vodijo postopke denacionalizacije, nasprotne stranke seznanjati o tej možnosti in jim pri tem pomagati.

Agencija ne izda soglasja podjetju, ki nima potrdila APPNI.da
se je uskladilo z revizijskim poročilom, torej tudi ne, kadar
podjetje nima revizijskega poročila povezanih podjetij v tujini,
če ga APPNI zahteva.

V kontaktih z upravičenci, zavezanci in pristojnimi organi, je
Agencija naletela na nepoznavanje predpisov, kadrovsko problematiko, s katero se ukvarjajo pristojni organi, in na nepripravljenost za sodelovanje. Tudi v primerih, ko teče postopek
denacionalizacije pred pristojnim sodiščem v nepravdnem
postopku, je glavni problem dolgotrajnost postopkov.

Na Agenciji je 112 programov, ki so v mirovanju, ker čakajo na
revizijsko poročilo APPNI.
V primeru, da je uvedena revizija, ki ne zadrži lastninskega
preoblikovanja in je Agencija o tem obveščena, je Svet Agencije sprejel sklep, da se naj upošteva rezultate takšne nesuspenzivne revizije pri izdaji soglasja za lastninsko preoblikovanje, da pa naj se poskusi takšne revizije pospešiti, da ne bi
bile razlog zavlačevanja privatizacije.

4.3 Usklajevanje statusa kmetijskih zemljišč in spremembe
namembnosti
2 5. člen Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij narekuje podjetjem izločitev kmetijskih zemljišč in gozdov pred
ugotovitvijo družbenega kapitala.

Agencija je sama dala 6 primerov v revizijo, ki ne zadrži
lastninjenja, zaradi neurejenih razmer v podjetju.
79
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Agencija zato predlaga, naj se APPNI zadolži, da nemudoma,
ko sprejme sklep o uvedbi nesuspenzivne revizije, obvesti
Agencijo.

6.7. Prevzem izbire in izvedbe lastninskega preoblikovanja
podjetij, ki niso v roku predložila programa lastninskega
preoblikovanja Agenciji

Agencija, kot mora tudi vsaka druga pravna oseba, takoj, ko
meni, da obstoji sum kaznivega dejanja, tak sum javi pristojnim organom.

Z dnem 31.12.1994 je potekel rok za t. i. avtonomno privatizacijo, kot ga je določil Zakon o lastninskem preoblikovanju
podjetij. Slednje pomeni, da je pristojnost glede izbire in
izvedbe postopka lastninjenja v podjetjih, ki do navedenega
roka niso pripravila programa in ga posredovala Agenciji za
prestrukturiranje in privatizacijo, prešla na Agencijo.

Agencija je 2 krat podala kazensko ovadbo, 1 krat zaradi
kršitve Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in posledično sklenitve škodljive pogodbe in 1 krat zaradi zatajitve
dela premoženja pri izdelavi otvoritvene bilance in posledično
goljufije.

Agenciji je način izvedbe postopka lastninskega preoblikovanja teh podjetij predpisal Zakon o privatizaciji pravnih oseb
v lasti Sklada RS za razvoj in obveznostih Agencije RS za
prestrukturiranje in privatizacijo.

Izdajanje soglasij po 20. členu ZLPP na vloge za lastninsko
preoblikovanje omenjenih podjetij

Agencija je s tega razloga konec meseca januarja objavila
prvo javno ponudbo za odkup delnic podjetij, za katere je
predhodno ugotovila, da niso pripravila programov lastninskega preoblikovanja. Osnovna cilja ponudbe sta bila naslednja: seznaniti upravičence z možnostjo lastninjenja podjetij,
ki so bila objavljena v ponudbi ter jih hkrati povabiti, da
v zakonsko predpisanem roku (to je v 60 dneh po objavi)
izrazijo svojo namero po odkupu delnic. Če tega ne bi storili,
lahko v naslednjih 60 dnevih uveljavljajo svoje zahtevke neposredno pri Agenciji. Le organizirati se morajo in svoje interese
izkazati preko družbe pooblaščenke kot skupnega zastopnika
upravičencev.

Ko podjetje prejme odobren program, se aktivnosti pri lastninskem preoblikovanju prenesejo nanj. Agencija je v letu
1994 lahko samo svetovala in čakala, da bo podjetje izvedlo
lastninsko preoblikovanje ter predložilo potrebno dokumentacijo za izdajo zadnjega soglasja, ki je potrebno za vpis
v sodni register.
Do konca meseca maja so na Agencijo prejeli 270 vlog za
soglasje za vpis preoblikovanja v sodni register in izdali 198
soglasij.
4.5. Revizije kupnine v postopkih lastninskega preoblikovanja

Prva ponudba je vključila 110 pravnih oseb. V obdobju od
objave javnega razpisa pa do dne priprave tega zapisa je
Agencija preverila splošno stanje v teh podjetjih. Ugotovitve
so naslednje:

Agencija od septembra 1994, ko ji je to omogočila sprememba uredbe spremlja vsa vplačila gotovine za notranji
odkup z pooblaščenimi revizorji. Prav tako takšno revizijo
uvedejo v primerih, ko so vsa vplačila opravljena s certifikati,
pa podatki o zaposlenih in druge indikacije kažejo na možne
zlorabe vplačil.

- 37 je podjetij, ki na seznam praktično ni sodilo. Gre v pretežni meri za hčerinske družbe, katerih krovna podjetja so
Agenciji do roka oddale programe;

V prilogi je seznam podjetij v katerih so bile opravljene revizije.

- 4 podjetja se bodo lastninila ali po posebnih zakonih
(Zakon o gospodarskih javnih službah) oziroma se sploh ne
bodo;'

Po dosedaj opravljenih revizijah kupnine so bili ti postopki
v posameznih podjetij opravljeni v skladu z zakonom, razen
v petih primerih, ko so revizorji ugotovili naslednje napake:

- nad 14 podjetji je že bil predlagan postopek stečaja, za
2 podjetji se ocenjuje, da je stečaj neizbežen;

- podjetje je dalo kredit zaposlenim oz. jamstvo za kredite,

- nad 4 podjetij je že bil predlagan in izveden postopek
likvidacije.

- v programu ni bilo jasno določeno, kdo je bivši zaposlen in
zato upravičenec v notranjem odkupu,

Za 24 med njimi je mogoče z veliko verjetnostjo zatrditi, da
bodo y likvidacijo šla v bližnji prihodnosti. V pretežni meri so
to podjetja, ki niso delujoča in ki ne zaposlujejo nikogar, pa se
ta dejstva še niso odrazila v spisih registrskih sodišč.

- podjetje je samo najemalo kredite za zaposlene,
- kot vplačilo so uporabili neizplačane nagrade delavcem
z individualno pogodbo po zaključnem računu 1991.

Za lastninjenje pod okriljem Agencije ostane torej iz navedenega seznama 25 podjetij. Ta podjetja imajo približno 1.200
zaposlenih. Okvirno število zaposlenih po podjetjih je naslednje:

Kadar revizor ugotovi nepravilnost jo mora podjetje popraviti,
tudi če to pomeni ponovno izveden notranji odkup. Podjetje
ne dobi 2. soglasja, dokler revizor ponovno ne pregleda
popravkov in izda pozitivno mnenje. Agencija pa sproži
postopke, če meni, da obstoji sum za kaznivo dejanje.

- 2 podjetij med njimi sta večji: 500 oziroma 210 zaposlenih;
- od 50 do 100 ljudi: 3 podjetja
- od 10 do 50 ljudi: 6 podjetij
- vsa ostala podjetja zaposlujejo v poprečju manj kot 10 ljudi.

4.6. Izdajanje soglasij po Uredbi za vpis v sodni register
V oktobru leta 1991 je izšla Uredba o spremembi uredbe
o vpisu v sodni register, ki je naložila, da družbena in mešana
podjetja pridobijo soglasje agencije pri ustanovitvi podjetja,
kamor vlagajo svoja sredstva, pri preoblikovanju podjetja
v d.d. ali d.o.o. ter pri spremembi družbenika v že obstoječi
družbi. Namen te določbe je bil vzpostaviti nadzor nad nastajanjem družbe hčera, kamor so slovenska podjetja v zadnjih
dveh letih vložila veliko svojih sredstev.

Stopnja priprave programa lastninjenja po posameznih programih je različna. Nekatera med njimi so ob asistenci strokovnih sodelavcev Agencije že pripravila programe, ki izpolnjujejo zahteve zakona - se pravi, da vključujejo interno
razdelitev in notranji odkup. V nekaterih med njimi pa je
stanje takšno, da bo zahtevalo več časa, dela in sodelovanja
strokovnih sodelavcev Agencije.

Agencija je do 29. 5. 1995 prejela 927 vlog, od tega jih je
odobrila 397, ostale pa zavrnila ali pa so še v reševanju.
Ponovno je agencija v teh postopkih vedno zahtevala oceno
sredstev, ki se vlaga ali podjetja, katerega delež se prodaja,
ter javen in konkurenčen način v primerih prodaje deležev,
kot tudi proporcionalnost lastninskih upravičenj, tako za privatni kot družbeni kapital.

Skoraj pravilo je, da so tem podjetjem bili in še vedno so
glavna ovira problemi, ki so pravne narave. Med temi so
predvsem nerešeni denacionalizacijski zahtevki, ki naj bi bili,
po izjavah predstavnikov podjetij, pretirani in zato nerešljivi.
Nekaj podjetij se sooča z neredom, nastalim kot posledica
različnih statusnih transakcij v preteklosti, ki se niso korektno
izpeljale do konca. Gre zlasti za podjetja, ki so se v preteklosti
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Papir servis d.d., Ljubljana
KURIVO Gorica, p.o., Nova Gorica
FINAL Podjetje za zaključna dela p.o., Nova Gorica
Komunalno podjetje VODOVOD p.o., Jesenice
MARIKULTURA d.o.o., Portorož
ČZP Kmečki glas, Ljubljana
Tiskarna knjigoveznica p.o., Radovljica
Obrtno podjetje Kovinoservis Ljubljana
Razvojni Zavod Domžale, p.o., Domžale
AUTOEMONA p.o., Ljubljana
Inštitut za avtomatizacijo procesov Ljubljana
MITOL p.o., Sežana
Trgovsko podjetje Oskrba p.o., Dravograd
Pomurska založba d.d., Murska Sobota
Kemična tovarna Moste p.o., Ljubljana
OBRTNIK p.o., Škofja Loka
IMP Projektivni biro d.d., Ljubljana
Napredek Trgovina d.d., Domžale
Unimont d.o.o., Slovenske Konjice
Viški center inženiring d.d., Ljubljana
Lenina Mizarstvo p.o., Grosuplje
JULON p.o., Ljubljana
Lesnina Mizarstvo p.o., Grosuplje
Poslovna skupnost Suhozemni terminal, Sežana
Integral Stojna, Kočevje
Tovarna olja GEA, Slovenska Bistrica
Varnost p.o., Mengeš
Steklarna Luminos, Slovenska Bistrica
Pavliha p.o., Ljubljana
Trgovsko podjetje KLAS, Maribor
Inženiring biro d.o.o., Maribor
Fenolit p.o., Borovnica
Alpetour, Rač. infor. center, Škofja Loka
Reklama p.o., Celje
Klas p.o., Maribor
Hotel Lev, Ljubljana
Mlinotest d.d., Ajdovščina
ITPP Ribnica
Avtomotor Servis Ljubljana
lnterexport Ljubljana
Varnost Kranj
Gostinsko podjetje Trojane, Trojane
Emona ribarstvo d.o.o., Ljubljana
Gospodarski vestnik d.o.o., Ljubljana
Žima p.o., Ljubljana
Oniks p.o., Jesenice
ETI Elektroelement d.d., Izlake
Tosama d.d., Domžale
Naš čas d.o.o., Velenje
Avtotehnika d.o.o., Celje
Iskra Kibernetika, Ljubljana
Interevropa, Koper
Termo p.o., Škofja Loka
ABA Optika Foto p.o., Maribor
Pivovarna Laško d.d., Laško
Integral avtobusni promet, Zagorje
Semenarna d.d., Ljubljana
RRC Računalniške storitve, Ljubljana
Izobraževalni center za tuje jezike, Ljubljana
Splošno gradbeno podjetje Tržič

delila in v postopku lastninjenja ne najdejo več skupnega
jezika.
Le redka podjetja so nedvoumno izrazila, da privatizacijske
procedure niso izvedla zaradi ekonomskih razlogov. Slednje
je po svoje presenetljivo, saj je Agencija ocenjevala, da bi
pravzaprav to morali biti glavni razlogi za zakasnitev. Verjetno
je, da predstavniki podjetij v začetnih stikih niso želeli poudarjati teh problemov, temveč so vzroke za zakasnitev pri privatizaciji prevalili na »objektivne« okoliščine (kot so denacionalizacija ipd.).
Ker je Agenciji v okviru Phare programa tehnične pomoči
zagotovljeno financiranje strokovnjakov iz različnih področji,bo v teh podjetjih izkoristila možnost angažiranja tujega
znanja in pomoči. Doslej so se začeli razgovori za tovrstno
pomoč v dveh podjetjih.
Seznam »Agencijskih« podjetij se bo postopoma dopolnjeval
s tistimi podjetji, v katerih je bila lastninska revizija Agencije
za plačilni promet opravljena že pred več kot letom dni, pa
programov še niso pripravila.
Prav tako še ni dokončno preverjen seznam 352 podjetij,
katerih pravni status je vprašljiv. Na njem se pojavljajo
različne že preživele pravne oblike (SOZD-i, OZD-i, n.sol.o.,
ipd ). Doslej je bilo dokončno ugotovljeno, da med le-temi
145 podjetij ni predmet lastninjenja.
Priloga:
- tabela 12a: Opravljene revizije v postopkih lastninskega
preoblikovanja do 30.5.1995
- graf 16: Prispeli programi
- graf 17: Odobreni programi
- graf 18: Obdelava programov
Tabela 12a:
OPRAVLJENE REVIZIJE KUPNINE V POSTOPKIH LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA DO 30.5.1995
Mestna optika Ljubljana
JUB DOL, Dol pri Ljubljani
PAP Telematika Ljubljana
Kolinska Ljubljana
Kovinoplastika Lož, Stari trg pri Ložu
Lesnina Emmi, Slovenska Bistrica
KARS Projektiranje- Inženiring, Sežana
LESOKOV, Brežice
Projektivni biro inženiring, Murska Sobota
UKO, umetnokovinska obrt Kropa
Arhitektnj biro Kranj, Kranj
Minerva Žalec
Siporex, Zagorje ob Savi
ČZP Primorske Novice Koper
Odeja Škofja Loka
Težmer Ljubljana
Tekstina Ajdovščina
Predilnica Litija
ASTRA Tehnična trgovina, Ljubljana
Založniško podjetje MLADIKA, Ljubljana
Trgovsko podjetje Gorice, Šentilj v Slovenskih Goricah
Pekarna Mura, Gornja Radgona
Gradbeno obrtno podjetje Trnovo, Mirje
Ljubljanski urbanistični zavod, Ljubljana
Tehnounion, Zastopstvo tujih firm, izvoz-uvoz, Ljubljana
Liko Industrija kovinske opreme Liboje, Liboje
Tegrad Ljubljana
Elekronabava Ljubljana, Ljubljana
DZS založništvo in trgovina , Ljubljana
IGM Strešnik Dobruška vas, Škocjan
Radio Novo mesto v ustanavljanju, Novo mesto
Komunalno podjetje Komunala, Nova Gorica
Kovinska Bled, d.d., Bled, Seliška 4b
SVEA Lesna industrija, Zagorje ob Savi
DELO REVIJE d.d., Ljubljana
ŽIVILA Kranj, p.o., Naklo
81
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5.0 DELOVANJE SKLADOV, NEPOSREDNO UDELEŽENIH
V LASTNINJENJU

S tem Sklad ni v celoti izpolnil zastavljenih nalog pri privatizaciji prevzetih podjetij. Vzrokov je več. Po eni strani gre v preostalih primerih za velika podjetja, ki težko najdejo finančno
dovolj sposobne kupce, za podjetja, ki so izjemno obremenjena z obveznostmi, pa tudi v tekočem poslovanju v mnogih
primerih še ni dosežen preobrat k dobičku. Dodatno se pojavljajo v velikem številu primerov problemi s prepočasno in
neučinkovito denacionalizacijo.
Glavni razlog za relativno malo prodanih podjetij v letu 1994
pa je vendarle ustavitev prodaj v maju 1994 zaradi napovedane posebne zakonodaje o privatizaciji »Skladovih« podjetij
(ki je bila sicer sprejeta šele v novembru 1994). Ta zakonodaja
daje zaposlenim in bivšim zaposlenim v »Skladovih« podjetjih
predkupno pravico za 60% delež podjetja po enakih pogojih,
kot jih določa Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij(Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93 ).

Zakon o lastninskem preoblikovanju določa, da so pri lastninjenju neposredno udeleženi:
- Sklad Republike Slovenije za razvoj,
- Slovenski odškodninski sklad,
- Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
5.1. Delovanje Sklada RS za Razvoj na področju lastninskega preoblikovanja
Sklad Republike Slovenije za razvoj je bil ustanovljen z Zakonom o Skladu Republike Slovenije za razvoj (Uradni list RS,
št.7/93) in nadaljuje delo istoimenskega sklada, ki je deloval
s podobnimi nalogami po zakonu z enakim naslovom iz leta
1990 (Uradni list RS, št. 14/90). Sklad za razvoj deluje kot
lastnik podjetij, ki so nanj s pogodbo prenesla družbeni kapital. Gre za približno 98 manj uspešnih podjetij, med katerimi
je več takih, ki tudi v prihodnosti nimajo izgledov, da bi si brez
pomoči zunanjih dejavnikov toliko opomogla, da bi bila sposobna za samostojno poslovno življenje.

Omeniti je potrebno tudi celoletne obsežne aktivnosti v zvezi
s pripravo in lansiranjem posebnega programa prestrukturiranja v povezavi z Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD),
ki namerava v Skladova podjetja investirati 27 milijonov ECU
sredstev, od tega 3 milijone ECU kot brezplačno tehnično
pomoč, predvsem za prestrukturiranje v tistih podjetjih, ki na
krajši rok ne morejo dobiti novega zasebnega lastnika. Sredstva so namenjena predvsem nujnim investicijam in bodo
v podjetja vložena kot trajni kapital.
- Dokapitalizacije in prodaje z zbiranjem ponudb

Konec leta 1994 je Sklad odprodal večinske deleže v šestih
podjetjih ter 13 podjetjih - hčerah. Tako je Sklad iz osnovnega seznama 98 podjetij ostal večinski lastnik 53 podjetij (pri
tem ne upoštevamo povečanja števila na račun reorganizacij),
vendar se je Skladov lastniški delež v mnogih podjetjih zmanjšal zaradi dokapitalizacij in delnih prodaj deležev, v drugih pa
se je s privatizacijo hčera in z dezinvestiranjem zmanjšal
obseg kapitala v lasti Sklada.

Sklad Republike Slovenije za razvoj ima pomembno vlogo pri
izvedbi lastninskega preoblikovanja po Zakonu o lastninskem
preoblikovanju podjetij z uporabo metod dokapitalizacije in
javne prodaje delnic.
Dokapitalizacije in zbiranje ponudb za prodajo delnic so redkejše oblike privatizacije. Do 31.12.1994 so dokapitalizacijo
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V letu 1994 je bilo sklenjenih štirinajst (14) pogodb, s katerimi
je vzpostavljena izvenbilančna evidenca sredstev in sicer;
nepremičnine v višini 154.212.000 SIT,
oprema v vrednosti 24.432.000 SIT,
dolgoročne finančne naložbe 187.962.000 SIT,
dolgoročne terjatve iz poslovanja 787.000 SIT ,
kratkoročne terjatve iz poslovanja 706.612.000 SIT.

kot metodo lastninjenja v Kombinaciji z notranjim odkupom
izvedla naslednja podjetja:
ČZP Kmečki glas (dokapitalizacija v višini 20% družbenega
kapitala na osnovi javnega zbiranja ponudb za gotovino);
Elektroprojekt (dokapitalizacija v višini 13,05% družbenega
kapitala na osnovi javnega zbiranja ponudb za gotovino);
Kemoteks (dokapitalizacija v višini 51% družbenega kapitala
za gotovino in z materialnim vložkom, javno zbiranje
ponudb);
Varstroj (dokapitalizacija v višini 31,3% družbenega kapitala
izvedena na osnovi javnega zbiranja ponudb, in sicer s spremembo terjatev delavcev v kapital).

V štirinajstih podjetjih je bila vzpostavljena izvenbilančna
evidenca v višini 1.074.005.000 SIT.
- Prenos poslovno nepotrebnih sredstev pred lastninskim
preoblikovanjem

V letu 1994 je bil zaključen tudi doslej največji projekt dokapitalizacije /Julon, ki ga je v višini 51% dokapitaliziralo z gotovino italijansko podjetje Godiver (pogodba podpisana
5.1.1995).

Po dopolnitvi Uredbe o načinu izločanja poslovno nepotrebnega premoženja pred privatizacijo ima Upravni odbor Sklada
prednostno pravico do uveljavitve prenosa tako izločenih
sredstev na Sklad.

Z zbiranjem ponudb za prodajo delnic sta bili v letu 1994
privatizirani dve podjetji. Prodaja 100% deleža podjetja Salbatring d.o.o. je bila realizirana na osnovi javnega zbiranja
ponudb. Dosežena transakcijska cena je bila enaka ocenjeni
vrednosti podjetja. Podjetje IBP Žalec je 50% vseh delnic iz
naslova družbenega kapitala prodalo podjetju Coca Cola
Amatil, ki je tudi sicer pogodbeni partner podjetja. Sklad je
v vseh primerih imenoval v komisijo za izbor najugodnejšega
ponudnika svojega predstavnika, ki je praviloma tudi vodja
prodajnega postopka in pogajanj s kupcem.

Sklad je v letu 1994 prejel 59 vlog podjetij za neu vel javljanje
prednostne pravice pri prenosu poslovno nepotrebnega premoženja. Prenosi so praviloma z občinami že pogodbeno
urejeni, s tem da podpisane pogodbe ne veljajo do sprejema
sklepa upravnega odbora Sklada.
Na podlagi sklepa upravnega odbora Sklada, da prednostne
pravice ne uveljavlja v primeru stanovanj, je bilo razrešenih 13
vlog.
Premoženje iz naslova drugih vlog je v postopku podrobnejšega pregleda z namenom ugotavljanja morebitnih ekonomskih koristi prenos na Sklad.

- Upravljanje z manjšinskimi deleži
Po podpisu pogodbe o prenosu delnic na Sklad in prodaji
delnic privatizacijskim upravičencem je Sklad praviloma do
prodaje na javni dražbi udeležen vsaj z 20% deležem (ali
večjim) v lastniški strukturi podjetja.

Sklenjene pogodbe o lastninskem preoblikovanju
Sklad je v letu 1994 sklenil 188 pogodb za izvedbo lastninskega preoblikovanja s posameznimi podjetji. Pretežna oblika
lastninskega preoblikovanja je interna razdelitev v kombinaciji z notranjim odkupom. Celotna vrednost družbenega kapitala, ki jo zajemajo sklenjene pogodbe v letu 1994 znaša 68,2
mlrd SIT.

Temeljna vloga predstavnika ali pooblaščenca Sklada na
skupščinah, kjer ima Sklad manjšinski delež je preprečitev
morebitnih poskusov sprememb statuta podjetja na škodo
manjšinskih solastnikov. Sklad je bil aktivno prisoten na 98
ustanovnih skupščinah delniških družb.

Upravljanje s kupnino za prodane delnice/deleže

— Pogodbe o vzpostavitvi izvenbiiančne evidence sredstev
in pogojnih obveznostih do Sklada

Sklad je prejemnik vseh vrst kupnine iz prodaje delnic po
programih lastninskega preoblikovanja/lastniški certifikati,
gotovina, obveznice denacionalizacijskih upravičencev,
obveznice RS za poravnavanje obveznosti iz naslova neizplačanih deviznih vlog, ter zadložnice iz naslova premalo izplačanih osebnih dohodkov/.

Družbena podjetja so v procesu lastninskega preoblikovanja,
v skladu z določbami Zakona o lastninskem preoblikovanju
(Ur.I.RS št. 55/92, 7/93 in 31/93) dolžna sestaviti otvoritveno
bilanco stanja na podlagi Uredbe o metodologiji za izdelavo
otvoritvene bilance stanja (Ur.l.RS št. 24/93, 62/93, 72/93, 19/
94, 32/94 in 45/94). Na podlagi metodologije se ugotovi višina
družbenega kapitala, ki je osnova za izdajo delnic.

Skupni znesek gotovinske kupnine, ki jo je Sklad prejel v letu
1994 na privatizacijski podračun znaša 5,4 mlrd SIT. Od skupnega zneska odpade na prejeto kupnino od internih odkupov,
vključno s prodajo delnic z javnim zbiranjem ponudb 3,6 mlrd
SIT. Kupnina za gotovinsko prodajo delnic v javni prodaji
znaša 1,8 mlrd SIT.

Uredba o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja
v 57. členu določa, da podjetja lahko zmanjšajo svoja sredstva;
do višine knjigovodske vrednosti naložb za nepremičnine,
opremo in druga opredmetena osnovna sredstva v republikah
nekdanje Jugoslavije do višine bruto vrednosti naložb za
dolgoročne finančne naložbe v republikah nekdanje Jugoslavije do višine bruto terjatev (dolgoročnih in kratkoročnih) po
zaključnem računu za leto 1992 v republikah nekdanje Jugoslavije ter do Iraka, Kube in Ljudske republike Angole.

Kupnina je naložena v državne vrednostne papirje ali pa je
v obliki depozitov v različnih slovenskih finančnih institucijah.
Notranji odkupi
Izvajanje pogodb za notranje odkupe poteka tekoče, na
osnovi že utečenih 73 postopkov, večje angažiranje zahtevajo
predvsem programi, ki obsegajo kombinacijo različnih privatizacijskih metod.

Podjetja na podlagi naštetih možnosti izločitve vzpostavijo
izvenbilančno evidenco sredstev, na osnovi podpisane
Pogodbe o vzpostavitvi izvenbiiančne evidence sredstev in
pogojnih obveznosti do Sklada. Pogodba opredeljuje predvsem vzpostavitev potencialne obveznosti podjetij do Sklada,
instrumente zavarovanja za izpolnitev potencialne obveznosti, obveznost podjetja za vodenje izvenbilančnih evidenc,
dostave revizijskih poročil o stanju tega premoženja, način
izpolnitve obveznosti podjetij do Sklada v primeru izterjave,
prodaje ali drugačne vnovčitve terjatev in aktiviranja naložb,
določitev nadomestila stroškov ter roke in pogoje pod katerimi je pogodba sklenjena.
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Javna prodaja delnic
Sklad je v letu 1994 s soglasjem k prospektu za javno prodajo
delnic odobril 20 javnih prodaj. Skupno je na Sklad prispelo
30 vlog za soglasje k prospektu.
Prodaja delnic pooblaščenim investicijskim družbam
Delnice, ki jih Sklad pridobi na osnovi 22. in 23. člena ZLPP,
mora Sklad obvezno ponuditi v odkup PID. Z ostalimi delnicami Sklad prosto razpolaga. Prodajo opravi na osnovi jav84

nega razpisa, oziroma na javni dražbi, po predhodnem
soglasju UO Sklada. V letu 1994 so bili na Skladu pripravljeni
vsi postopki za nemoteno izvedbo javne dražbe in podpisana
pogodba z Ljubljansko borzo za izvedbo javne dražbe. Prav
tako so bili definirani tudi postopki, ki omogočajo poravnavo
kupljenih delnic s certifikati.

PRIMORSKI TISK KOPER, Muzejski trg 7, umik pri 94,
TRIMO TREBNJE, Prijateljeva cesta 12, Trebnje, umik pri 98.

Prva javna dražba delnic v lasti Sklada je bila v sredo
07.12.1994 v prostorih Ljubljanske borze. Razpis za 1. javno
dražbo delnic v lasti Sklada je bil objavljen v U.l. RS št. 67-68
z dne 28.10.1994. Za javno dražbo je bilo ponujenih 60 paketov delnic podjetij in paket blagajniških zapisov Banke Slovenije v skupni vrednosti, po izklicnih cenah, 3,45 milijarde SIT.

Analiza rezultatov dražbe kaže sledeča dejstva:
povprečna dosežena cena, izražena v odstotkih, je 95,96,
najvišja dosežena cena v odstotkih je 108,
najnižja dosežena cena v odstotkih je 54,
prodano je bilo 90 % vseh paketov.

Dražba je bila zaključena ob 11.20 uri, takoj nato pa so kupci
podpisali pogodbe o prodaji in nakupu in izročili izpolnjene
lastninske nakaznice, zaradi poravnave kupljenih paketov.

Izklicne cene paketov delnic posameznih podjetij je, v skladu
z Uredbo o načinu'prodaje delnic v lasti Sklada RS za razvoj,
določila Komisija za cene. Pri določanju cen paketov je komisija izhajala iz stališča, da se upošteva cena delnic iz interne
razdelitve, edino pri Leku je bila upoštevana dosežena cena
v javni prodaji delnic.

Izvajanje določbe 4. odstavka SO.člena Zakona o lastninskem preoblikovanju
V skladu z določbo 4. odstavka 50. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij v primeru, da razmerii ni
mogoče uskladiti ali da podjetje ne more začeti ali nadaljevati
lastninskega preoblikovanja do izteka rokov po 20. členu
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, celotni družbeni kapital podjetja preide v last in upravljanje Sklada.
Gre za situacije kjer je organ, pooblaščen za izvedbo revizije
po ZLLP le to izvedel, na podlagi ugotovitev revizije pa je
Družbeni pravobranilec RS po pooblastilu iz 2. odstavka
istega člena ZLPP začel ustrezni sodni postopek za izpodbijanje oz. ugotavljanje ničnosti določenih pravnih dejanj in je
takšno dejansko stanje obstajalo na dan 31.12.1994.

Pred javno dražbo je bilo več sestankov med predstavniki
pooblaščenih družb za upravljanje in predstavniki Sklada,
kjer so bila skupno obravnavana naslednja vprašanja:
- počasnost postopkov registracije podjetij in da Sklad ne bi
smel prodajati paketov pred registracijo podjetij,
- način oblikovanja izklicnih cen, ki naj bi bil premalo transparenten,
- še vedno nedefiniran trg nadaljnjega medsebojnega trgovanja med PID,
- možnost, da Sklad ponovno ponudi delnice na naslednji
javni dražbi,
- korak zviševanja cene,
- velikost posameznega paketa delnic,
- nejasnost v zvezi s plačilom prometnega davka.
Predstavniki Sklada so omenjene pripombe poskušali v čimvečji možni meri upoštevati pri razpisani javni dražbi. Pooblaščene investicijske družbe, ki so na dražbi sodelovale, niso
imele pripomb na potek in izvedbo javne dražbe.

Pri izvajanju tega določila ZLPP je bilo najprej potrebno
ugotoviti pri katerih izmed tistih pravnih oseb, ki so podvržene lastninskemu preoblikovanju, je na omenjeni dan obstajala navedena situacija. Posebno težavo je pri tem predstavljalo dejstvo, da ni organa ali institucije, ki bi ugotavljala
obstoj teh predpostavk.
tako je po določilu 4. odstavka 50. člena ZLPP s 1.1.1995 na
Sklad prešel celotni družben kapital naslednjih 17 pravnih
oseb :

Seznam paketov, ponujenih na prvi javni dražbi, je v prilogi.
Paketa dveh podjetij, v skupni vrednosti 51 milijonov SIT, sta
bila pred javno dražbo umaknjena, ker podjetji nista pridobili
drugega soglasja Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo. Ti dve podjetji sta:

- ATAC p.o , Ljubljana
- ZDRAVILIŠČE MORAVSKE TOPLICE d.o.o, Moravske Toplice
- AVTOBUSNI PROMET d.o.o., Murska Sobota
- ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA HOLDING d o.o., Rogaška Slatina
- PRIMORJE EXPORT p.o., Nova Gorica
- ZARJA d.o.o., Jesenice

GRADBENO PODJETJE BEŽIGRAD, Podmilščakova ulica 24,
Ljubljana in
MESTNA OPTIKA LJUBLJANA, Kongresni trg 6, Ljubljana.
Na javno dražbo se je do roka, to je do petka 02.12.1994,
prijavilo šest pooblaščenih investicijskih družb, katerih
osnovni kapital znaša 48,57 milijarde SIT. Te družbe so:
ATENA ENA D.D., Slovenska 56, Ljubljana,
ATENA DVE D.D., Slovenska 56, Ljubljana,
INFOND STOLP D.D., Trg svobode 6, Maribor,
MAKSIMA 1 D.D., LJUBLJANA,Šubičeva 2, Ljubljana,
PID ZVON D.D., Slomškov trg 18, Maribor,
ZLATI MEDALJON D.D., Jadranska ul. 6 Ptuj.
TRIGLAV PID ZA ŠTAJERSKO IN KOROŠKO D.D., Mariborska
cesta 1, Celje, je do roka oddal prijavo, vendar pa brez
zahtevanih dokazil o registraciji, zato se javne dražbe ni
mogel udeležiti.

-

PROSPEKTBIRO p.o., Solkan
ADRIA p.o., Ankaran
MANUFAKTURA d.d., Nova Gorica
MIT p.o., Trbovlje

-

SANITA p.o., Ljubljana
VEPLAS d.o.o., Velenje
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE p.o., Ljubljana
ONA-ON p.o., Ljubljana
ISKRA STIKALA ELEMENTI p.o., Videm-Dobrepolje
DOM d.o.o., Ljubljana
STAVBING p.o., Maribor

Sklad je preko poslovodstev v vseh teh družbah priglasil
registrskim sodiščem preoblikovanje pravnih oseb v kapitalsko družbo in vpis Sklada kot družbenika, kakor tudi spremembo akta o ustanovitvi oziroma družbene pogodbe,
v nadaljevanju pa bo izvedel privatizacijo teh pravnih oseb
v skladu z določili Zakona o privatizaciji-pravnih oseb v lasti
Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije
Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo
(Uradni list RS, št. 71/94).

Javna dražba je potekala dne 07.12.1994, s pričetkom ob
10.00 uri, v prostorih Ljubljanske borze na Slovenski 56. Na
javni dražbi je bilo prodanih 53 paketov delnic podjetij
v skupni vrednosti, po prodajnih cenah, 2,17 milijarde SIT.
Neprodano je ostalo šest paketov v skupni vrednosti, po
izklicnih cenah, 1,16 milijarde SIT in sicer:
BLAGAJNIŠKI ZAPISI BS, umik pri 100,
GRAD TOLMIN, Ulica padlih borcev 1, Tolmin, umik pri 100,
LEK LJUBLJANA,Verovškova ulica 57, Ljubljana, umik pri 86,
M CLUB VELENJE, Koroška cesta 37, Velenje, umik pri 80,

prilogi:
Tabela 13 : Seznam Skladovih podjetij
Tabela 14 : Seznam Skladovih podjetij - manjšinski lastnik
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Tabela 13

Seznam Skladovih podjetij
PODJETJE

1
2
3
4
5
6
7
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

SKLAD - večinski lasi
Agis d o o.
Alples d,o.o
Avto Kočevje d o.o
Belt d.o.o
Dekorativna d.o.o.
Donit d.o.o.
Emo d.o.o
Glin d o.o.
Gorenje Tiki d.o.o.
Gorenic - Metalplast (
Goričane d d
GPG d d
IGM Sava d.o.o
Ideja d o.o.
Ikos Kranj d.o.o.
Impol d.o.o
IMV - Holding d.o.o.
Iskra AET d.o.o
Iskra ERO d o o.
Iskra FERITI d.0.0.
Iskra HIPOT d o.o.
Iskra INDEL d.o.o.
Iskra Telekom Holdinj
Izolirka d o.o
Konus d.o.o.
Kovinarska d.o.o
Kovinar d.o.o.
Lesna Idrija d.o.o.
Lesna LIP d o.o.
Meblo Holdinu d.o.o.
MIP d.o.o.
Metalflex d.o.o.
Metalna d d
MTT d o.o
Nastro d o.o
Prevozništvo Donat d
Tovarna Pletenin d.o.o
Sipak d.o.o
SIP d.o.o.
Stil d.o.o
Talum d.o.o.
Unial d o.o.
Sukno d.o.o.
Silkem d.o.o.
TIK Kobarid d.o.o.
Tovarna kos in srpov
TDR Ruše d.o.o.
Muta livarna Vuzenica
Muta čistilna sredstva
Muta kmet.mehan. d o
Muta kovačija d.o.o
TOM Mežica d.o o
TVI Majšperk d.o.o
TVT Maribor d.o o
Emona Bernardin d d
SKUPAJ
povprečje
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število
hčera

ocenjeno delež
datum
skupno
število
število Sklada ponudbe
zaposlenih zainteresiran v (%)
upravičence«

5
6
0
0
1
4
6
6
0
3
0
11
0
0
0
11
6
2
0
1
4
1
0
0
9
0
0
3
10
">
7
0
8
7
0
0
0
1
2
2
8
0
0
0
2
1
8
0
0
0
0
0
0
2
0

648
550
188
305
376
650
945
880
200
179
240
1300
96
46
118
1200
840
300
476
355
402
165
2
165
980
100
5
470
1100
240
990
740
1300
840
76
101
240
130
660
300
1600
14
185
120
355
98
1250
365
98
150
221
100
320
598
230

139

24602

150
800
437
752
1000
1188
1150
493
150
950
589

2200
350

1200

vrednost
ponujenega
deleža
(mio. DEM)

100
100
100
82.8
100
100
100
100
100
100
75.02
100
100
100
100
100
100
64
99.79
67.55
51.27
51.23
100
100
100
100
100
98.4

02/01/95
02/02/95
02/04/95
02/01/95
02/01/95
02/06/95
02/01/95
02/03/95
02/04/95
02/05/95
02/01/95
02/02/95
02/03/95
02/04/95
02/01/95
02/01/95
02/01/95
02/02/95
02/03/95
02/04/95
02/05/95
02/01/95
02/01/95
02/03/95
02/01/95
02/06/95
02/06/95
02/01/95

5.99
5.57
4.43
5 96
978
9.07
11.41
8.27
7.21
0.45
10.62
20.03
1.46
0.75
3.56
35.40
37.91
0.40
6.90
3.31
0.21
0.25
4.11
4.94
11.89
2.16
1 04
428

100
55
86.33
100
100
100
100
100
100
100
96.2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
75
100
100
47.6

02/01/95
02/01/95
02/02/95
02/03/95
02/04/95
02/05/95
02/02/95
02/01/95
02/01/95
02/01/95
02/02/95
02/03/95
02/04/95
02/05/95
02/01/95
02/01/95
02/03/95
02/01/95
02/01/95
02/01/95
02/04/95
02/01/95
02/01/95
02/01/95
02/04/95
02/01/95

14.40
3.44
1.79
5.27
19.95
2.00
1.04
0.90
0.84
8.38
3 94
136.74
0.23
2.07
5.42
4.41
1.64
62.71
1.35
3.72
3.06
083
0.72
1.52
10.00
8.04

ocena vrednosti vsote
neto zadolžmc
in certifikatov upravič.
v (mio. DEM)

datum
način
odgovora odgovori
da

ne

1000
2,40
1 65
6.50
2.00
3.07
1.36
0.31
1.10
• 2.49
0.55
0.75
10.00

03/22/95

da

34773

da

08.03

da

1.27
1.31
1.04
1.68

4.45
1271
1203
0
135
491
130
877
2300
5
239
125
460
329
1925
562
315
156
330
127
2800
25189

447.31
86

2.86
1 37
0.00
1.90
0.73
4.94
0.27
3.79
1.52
16.00

34741

1.24
0.00
1.60
0.96 02/10/95
5 86
0.96
1 40
0.44
0.50
0.60
13.00

521.76

111.87

9.66

2.87

da

da

Tabela 14
Seznam Skladovih podjetij - manjšinski lastnik
Število
hčera

PODJETJE

skupno
število

datum
ocenjeno delež
ponudbe
Skladi
število

zaposlenih zainteresira v (V.)
upravičene«
1
?
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

SKLAD - manjšinski
Iskra Elektroliti d.o.o
ISKRA RELEJI d.o.o
VTTRINA Ljutomer d
LTH-OL
LIP Oplotnica
Hmezad Celeia d.o.o.
Iskra žarnice d.o.o.
TOBAČNA d.d.
Mizarstvo Skala d.o.o
IMONT Dravograd d.
Avtotapetništvo d.o.o.
Lesnina Veletrgovina
Asromerkur d o.o
IPOZ Trbovlie d o.o
EEK MONTAŽA d o

98
198
56
400
98
160
148
1
38
38
59
52
256
203
206

SKUPAJ
povprečje

vrednost
ponujenega

način
ocena vrednosti vsote datum
odgovora odgovor
neto zadolžnic

deleža

in certifikatov upravič.

(mio. DEM)

v (mio. DEM)

da

0.14
0.27
0 09
1.70
0.23
1 00
0.09
13.35
0.08
0.45
0.02
0.05
0.88
0.09
0 37

0.49
0.27

2011

18.79

408

134.07

1.25

0.51

26613

540.55

115.95

210
26613
Sklad + hčere
Vir: Sklad RS za Ra marec 1995

540.17

SKLAD SKUPA.

5.2. DELOVANJE
SKLADA

139

219 17.64
20
295
18 93
13.02
20
20
15.56
100
20
20
82
20
16.58
11
350
256 17.6
20

02/02/95
02/01/95
02/06/95
02/03/95
02/04/95
02/05/95
02/06/95
02/02/95
02/01/95
02/02/95
02/03/95
02/01/95
02/02/95
02/03/95
02/05/95

ni

1.27
0.23
0.50
0 15
0.88 03/10/95
0 30

da

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij niti Zakon
o gospodarskih družbah nista uredila posebnega statusa
skladov v procesu lastninskega preoblikovanja in jih glede na
njihove pomembne naloge ustrezno zavarovala kot manjšinske družbenike oziroma delničarje.

SLOVENSKEGA ODŠKODNINSKEGA

Sklad je bil ustanovijen z Zakonom o Slovenskem odškodninskem skladu (Uradni list RS, št. 7/93), ki je začel veljati 19.
februarja 1993. Dne 20. avgusta 1994 pa je zaćel veljati Zakon
o spremembah in dopolnitvah zakona o Slovenskem odškodninskem skladu, ki pa ni neposredno posegel v opredelitev
dejavnosti in nalog Sklada.

Podjetja oziroma družbe avtonomno izbirajo način lastninskega preoblikovanja in vse akte preoblikovanja in bodočih
razmerij pripravljajo in sprejemajo 73 organi upravljanja, pristojni za odločanje, pred preoblikovanjem podjetja. Tako
Sklad do vpisa preoblikovanega podjetja oziroma družbe
v sodni register ne more vplivati na bodoče odnose v preoblikovanih podjetjih. Sklad lahko vpliva na določbe statuta in na
urejanje bodočih razmerij le pri tistih podjetjih oziroma družbah, ki si sodelovanje z bodočimi solastniki želijo. To pa so
praviloma le tista podjetja oziroma družbe kjer si zaposleni,
skupaj s svojimi družinskimi člani, z notranjim odkupom in
interno razdelitvijo niso uspeli zagotoviti odlučujočega deleža.

Po zakonu je Sklad opredeljen kot finančna organizacija za
poravnavo obveznosti upravičencem po Zakonu o denacionalizaciji, Zakonu o zadrugah in drugih predpisih, ki urejajo
denacionalizacijo premoženja.
V drugem polletju 1994 se je začel intenzivirati tudi proces
lastninskega preoblikovanja podjetij in s tem tudi vključevanje Sklada kot družbenika tako preoblikovanih družb.
Delo v zvezi z vključevanjem Sklada v lastninsko preoblikovana podjetja ne obsega le udeležbe na sami skupščini, temveč predvsem pridobitev gradiva, pravno in finančno obdelavo gradiva, kar pomeni predvsem analiziranje poslovnih
poročil, načrtov, pregled revizorskih poročil, statutov, poslovnikov itd. ter na tej podlagi oblikovanje mnenj in predlogov
družbam.

Glede na to, da vse najpomembnejše odločitve pripravijo
organi družb pred njihovim preoblikovanjem, in da je večina
družb preoblikovanih tako, da zagotavlja 60 % lastniški delež
zaposlenih, zunanji oziroma institucionalni lastniki le stežka
uveljavijo svoje predloge na ustanovnih skupščinah.
Denacionalizacija in lastninsko preoblikovanje podjetij

Sklad sodeluje tudi pri pripravi aktov zainteresiranih podjetij,
ki se lastninsko preoblikujejo in katerih delničar bo Sklad.

Na problematiko zavarovanja pravic bivših lastnikov in njihovih dedičev po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij
in na posledice striktne uporabe nespremenjenih določb tega
zakona ter rokov za vložitev predlogov za izdajo začasnih

Deset odstotni delež Sklada v podjetjih, ki se preoblikujejo
s prenosom deležev oziroma delnic na sklade, tvori glavni vir
sredstev za poravnavanje obveznosti Sklada. Vendar niti
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odredb, je bilo opozorjeno že v prejšnjih poročilih. Tako je
Sklad opozoril zlasti na to, da upravni organi v primeru, če
vlagatelji zahtev za denacionalizacijo niso do 7.6.1993 vložili
predlogov za izdajo začasnih odredb, zahtevke odstopajo
Skladu in se pri tem sklicujejo na določilo 15. člena tega
zakona. Ta pa določa, da se podietje lahko lastninsko preoblikuje, če upravičenec v roku iz 11. člena ni vložil predloga za
izdajo začasne odredbe. Določa pa tudi, da v tem primeru
upravičencem pripada le odškodnina v obliki obveznic
Odškodninskega sklada oziroma delnic v lasti Republike Slovenije.

s tem odpovedali obliki denacionalizacije, ki se lahko uveljavlja le, če je zavarovana in jim gre le še odškodnina v oblikah,
za katere je zavezanec Sklad.
Povečanje obveznosti Sklada pa je pričakovati tudi v tistih
primerih, ko so začasne odredbe sicer že bile izdane, pa so se
vlagatelji kasneje odpovedali prvotno predlagani obliki denacionalizacije, kar pomeni, da jim gre le odškodnina v oblikah,
za katere je zavezanec Sklad, vendar naj bi Skladu ta sredstva
refundiral Sklad Republike Slovenije za razvoj.
Odškodnina v obliki lastniških certifikatov

Sklad je že v prejšnjih poročilih, kot tudi v konkretnih denacionalizacijskih postopkih, kjer je sodeloval, navajal, da je treba
ta določila Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij tolmačiti tako, da upravičenci zaradi tega, ker do 7.6.1993 niso
vložili predloga za izdajo začasne odredbe, ne morejo izgubiti
pravic, ki jim gredo po Zakonu o denacionalizaciji, pač pa da
je namen teh določb predvsem v tem, da podjetja, ki imajo
v svojih sredstvih podržavljeno premoženje, ne glede na to
lahko pričnejo proces lastninskega preoblikovanja. Sklad je
menil, da imajo upravičenci pravico uveljavljati vse pravice, ki
jim gredo po Zakonu o denacionalizaciji tudi po tem roku,
torej tudi do vrnitve premoženja iz sredstev podjetja, vse
dokler se le-to lastninsko ne preoblikuje, če do končanega
preoblikovanja predlagajo zavarovanje svojih zahtevkov na
podlagi 68. člena ZDEN.

Na obliko odškodnine v lastniških certifikatih je Sklad opozarjal že v prejšnjih poročilih, saj veljavni predpisi poleg drugih
oblik predvidevajo za denacionalizirano premoženje tudi to
obliko. To pa je ena izmed oblik odškodnine, ki bi lahko
najbolj razbremenila Sklad, a je kljub temu, da je uzakonjena
že dve leti vse premalo poznana upravičencem, pa tudi organom, ki vodijo postopek na prvi stopnji. V zvezi s tem pa je
Sklad že preje opozoril, da bi bilo treba poleg možnosti, ki jo
sedaj daje Uredba o izdaji, razdelitvi in uporabi lastniških
certifikatov (Uradni list RS, št. 40/93, 72/93, 17/94, 47/94 in 8/
95), po kateri lahko upravičenec zahteva lastniške certifikate
šele po dokončni in pravnomočni odločbi o denacionalizaciji,
na podlagi zahtevka, ki ga vloži pri Skladu, jasno opredeliti
tudi možnost, da bi se odločba o denacionalizaciji lahko
glasila neposredno na lastniške certifikate, če jih zahteva
upravičenec že v samem postopku denacionalizacije.

Sklad je opozoril tudi na absurdne primere, ko so upravičenci
oziroma njihovi dediči popolne zahtevke vložili takoj po uveIjavitivi ZDEN ali celo pred njegovo uveljavitvijo in je bilo ves
čas postopka jasno in nesporno, da je zavezanec družbeno
podjetje, ki se bo lastninilo po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij, vrnitev v naravi je bila takoj mogoča, vendar
organ o vrnitvi ni odločil. Ker pa upravičenci v predpisanem
roku, nepoučeni o posledicah, niso vložili predlogov za izdajo
začasnih odredb, jim po navedeni določbi Zakona o lastninskem problikovanju podjetij, naj ne bi preostala nobena druga
možnost kot odškodnina v obliki obveznic Slovenskega
odškodninskega sklada.

Sklad v praksi že opaža konkretne zahtevke za denacionalizacijo, ki se glasijo na odškodnino v obliki lastniških certifikatov. V zvezi s tem so upravni organi na prvi stopnji celo že
izdali odločbe, ki se glasijo na to obliko odškodnine, vendar
izreka na podlagi veljavnih predpisov še ni mogoče izvršiti.
Čeprav Sklad meni, da je podlaga za to, da se odločba lahko
glasi direktno na lastniške certifikate dejansko podana že
v petem odstavku 31. členu Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, pa od zadnjega poročila Sklada s predpisi ta
možnost še ni bila konkretizirana. V tem času pa je bila
sprejeta Uredba o izdajanju obveznic in o izvrševanju odločb,
ki se glasijo na odškodnino, za katero je zavezanec Slovenski
odškodninski sklad (Ur.l. Rs št. 78/94), ki je v 20. členu določila, da minister, pristojen za ekonomske odnose in razvoj,
v enem mesecu od uveljavitve te uredbe izda navodilo o izvrševanju odškodnin v obliki lastniških certifikatov. Navodilo, ki
je že v pripravi, ni pa še izdano, naj bi po pričakovanju Sklada
uredilo tudi vprašanja izvršljivosti odločb, ki se glasijo neposredno na lastniške certifikate, kot tudi možnost zamenjave
obveznic za lastniške certifikate.

Navedeno naj bi po mnenju Sklada pomenilo ne samo poseg
v pravice upravičencev in v temeljna načela denacionalizacije,
pač pa tudi prevalitev bremena na Sklad, medtem ko naj bi se
dejanski zavezanci svojim obveznostim izognili, ob upoštevanju dejstva, da se podržavljeno premoženje še nahaja med
sredstvi družbenih podjetij, ki se šele bodo lastninila.
Ustavno sodišče Republike Slovenije pa se je v odločbi št.
U-l-147/93-9 z dne 19.1.1995 (Uradni list RS, št. 18/95),
s katero je ugotovilo, da drugi odstavek 15. člena v zvezi z 11.
členom Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in 4.
člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij nista v neskladju z ustavo, jasno
opredelilo, da so pravne posledice nezavarovanih zahtevkov
po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij v izgubi
pravice do denacionalizacije iz sredstev zavezanega podjetja,
pri čemer pravica upravičencev do denacionalizacijskega
zahtevka s tem ne preneha, pač pa se spremeni v pravico do
odškodnine, ki se odmeri v skladu z ZDEN in predpisi, na
katere se ta zakon sklicuje. Obrazložitev ustavne odločbe je
mogoče razumeti, da gre upravičencem, ki svojega zahtevka
niso pravočasno zavarovali po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij, le še odškodnina v oblikah, za katere je
zavezanec Sklad.

5.3. DELOVANJE KAPITALSKEGA SKLADA ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
Temeljni cilji Kapitalskega sklada so povezani s profitnim
upravljanjem prejetega premoženja v korist pokojninskega in
invalidskega zavarovanja.
Izpolnitev izvajanja osnovne dejavnosti Kapitalskega sklada
(profitnega upravljanja premoženja) je v veliki meri odvisna
predvsem od hitrosti procesa lastninskega preoblikovanja
podjetij ter razvoja in ureditve drugih področij, ki so z lastninjenjem tesno povezani (na primer zakonskimi nejasnostmi
v zvezi s Kapitalskim skladom, problemi uvajanja novih zakonskih rešitev npr. na področju razvoja finančnih in kapitalskih
trgov, sistemi javnega pridobivanja informacij o podjetjih, itn.)

Z navedeno ustavno odločbo, ki ji bo praksa nedvomno sledila, so oziroma bodo za Sklad nastale nove obveznosti.
V vseh tistih primerih, ko upravičenci, ne glede na razlog, niso
pravočasno vložili predloga za izdajo začasne odredbe po
Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij, bodo upravni
organi avtomatično vodili postopek zoper Sklad, kot zavezanca za plačilo odškodnine.
Obveznosti za Sklad pa ne glede na navedeno ustavno
odločbo nastajajo čedalje bolj pogosto tudi v vseh tistih
primerih, ko so vlagatelji sicer pravočasno vložili predloge za
izdajo začasnih odredb, pa so jih kasneje umaknili, saj so se
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Zaradi navedenih nepredvidenih zamikov v procesu lastninskega preoblikovanja je Kapitalski sklad prejel znatno manj
lastninjenih podjetij. Tako nizko število registriranih družb ter
neorganiziranost privatizacijskega trga je onemogočilo tudi
pričetek čiščenja oz. optimiziranja prejetega premoženja.
Podjetja, ki so predmet lastninjenja, so s pomočjo že izdelane
metodologije ustrezno analizirali, razvrstili v kakovostne
razrede ter s tem določili njihov pomen za Kapitalski sklad.
V obdobju do maja leta 1995 so aktivno navezovali stike
s podjetji oz. novo nastalimi gospodarskimi družbami. Pogovori so bili usmerjeni predvsem v usklajevanje mnenj in pred88

skega sklada so pokazale tudi pooblaščene investicijske
družbe, ki želijo pridobiti kontrolni paket v nekaterih gospodarskih družbah. Večinoma se kaže interes po odkupu delnic
in deležev manjših podjetij (družbe z omejeno odgovornostjo)
in manjše delniške družbe.

logov glede pomembnejših odločitev, katere so bile predmet
prvih sej skupščin in nadzornih svetov.
Pravni status Kapitalskega sklada
Kljub aktivnemu sodelovanju Sektorja Skladov pri spremembi
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v letu 1994, ni bil sprejet
zakonski temelj za organiziranje skladov pokojninskega in
invalidskega zavarovanja kot samostojnih pravnih oseb. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je velik del pripomb Sektorja Skladov uvrstilo v svoj predlog navedenega
zakona, ki pa še vedno ni bil dan parlamentu v drugo obravnavo.

Skupno vrednost teh podjetij je zelo težko napovedati, saj so
med njimi tudi takšna podjetja, ki še nimajo potrjenega lastninskega programa ter s tem višine družbenega kapitala.
Vsako podjetje, ki je predmet povpraševanja, je služba Kapitalskega sklada podrobneje analizirala ter s predhodno razvrstitvijo v kakovostni razred opredelila, ali je za sklad dolgoročno pomembno ali bo namenjeno prodaji. Trgovanja z delnicami in deleži iz naslova lastninjenja družbenih podjetij
v obdobju do maja 1995 če ni bilo, K čemur so prispevali še
omenjeni zamiki v procesu lastninskega preoblikovanja.

Prejemanje premoženja
Za leto 1994 je bilo predvideno, da bo Kapitalski sklad postal
solastnik okoli 600 gospodarskih družb, v skupni vrednosti
premoženja okoli 300 mio DEM oz. 18 mia SIT.

Soupravljanje gospodarskih družb
Upravni odbor Kapitalskega sklada je sprejel Strategijo soupravljanja gospodarskih družb, ki načeloma določa način
soupravljanja Kapitalskega sklada gospodarskih družb. Predvideva relativno majhno število družb, v katerih bo sklad
aktivno zastopal svoje upravljalske interese preko upravnih
organov družb. S tem namenom je Kapitalski sklad izbral 285
podjetij, ki so z dolgoročnega vidika pomembni, in jim poslal
dopis o dolgoročnem poslovnem sodelovanju.

Dejansko je (po uradnih podatkih do sredine maja 1995, ki
smo jih pridobili od novo ustanovljenih gospodarskih družb)
v solastništvu Kapitalskega sklada 85 gospodarskih družb,
v skupni vrednosti 49.529.133.000 SIT ali v lasti sklada
4.624.716.700 SIT.
Do sredine maja 1995 je Sklad evidentiral 384 začasnic za
prenos deležev in delnic družbenih podjetij, ki so v procesu
lastninjenja v vrednosti 16.588.961.038 SIT. Povprečni delež
Kapitalskega sklada v podjetjih je 9.6%.
Ob tem ugotavljamo, da nam podjetja ne dostavljajo pravočasno začasnic za prenos delnic ali deležev, prav tako pa tudi
registracije delniških družb.

Obdobje do maja leta 1995 je bilo za Kapitalski sklad predvsem v znamenju vzpostavljanja vseh mehanizmov in področij
za normalen pričetek profitnega upravljanja prejetega premoženja. Z dejanskim trgovanjem pa, zaradi navedenih nejasnosti in časovnih zamikov, še nismo pričeli.

Na navedene zamike je služba Kapitalskega sklada ustrezno
reagirala s pisnim dopisom gospodarskim družbam, o zahtevanih podatkih. Po novem pa Agencija za prestrukturiranje in
privatizacijo sama vlaga registracijske zahtevke na sodišče,
s čemer je onemogočila Spekulativno zavlačevanje vlaganja
zahtevkov za registracijo s strani podjetij.

Zato pa pričakujemo, da bo nadaljnje obdobje že v znamenju
pričetka trgovanja premoženja ter s tem pričetka optimiziranja strukture premoženja sklada preko izvajanja vseh nalog,
ki bodo povezane predvsem s ciljem doseganja zadovoljivega, dolgoročnega in stabilnega dobička tako gospodarskih
družb kot tudi Kapitalskega sklada.

Do sredine maja je Kapitalski sklad prejel tudi že prva sredstva
iz naslova dobička 7 delniških družb za leti 1993 in 1994
v vrednosti 16.381.487 SIT.

6. PREDPISI, KI SO V POSTOPKU SPREJEMANJA V DRŽAVNEM ZBORU

Analiziranje premoženja Kapitalskega sklada

Zakon o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine
na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij

Služba Kapitalskega sklada je na podlagi postavljene metodologije in standardnih računalniških programskih paketov
izdelala globalno finančno analizo vseh podjetij, ki v svojih
bilančnih postavkah iz zaključnih računov za leto 1992 izkazujejo družbeni kapital. Vsako podjetje smo na podlagi opravljene analize razvrstili v kakovostni razred. Podjetja iz strateško pomembnega kakovostnega razreda smo pričeli tudi
podrobneje analizirati (analiza nefinančnih funkcij podjetja).
S tem namenom smo podjetjem, ki so pridobila 2. soglasje
Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo poslali dopis
z vprašalnikom iz katerega razberemo osnovne značilnosti in
kvaliteto njihovega poslovanja. Takšne analize nam omogočajo natančnejše določanje tržne vrednosti oz. perspektivnost
posameznih podjetij, obenem pa služijo kontroliranju obstoječih računovodskih podatkov.

Slovenija je že prebrodila najnižjo točko gospodarske krize.
Osamosvojitvena in stabilizacijska faza slovenske tranzicije
sta bili uspešno izpeljani.
Doslej izvedene reforme gospodarskega sistema so povzročile velike spremembe v gospodarski strukturi, ki omogočajo
in silijo v učinkovitejšo izrabo in alokacijo razpoložljivih proizvodnih faktorjev. Slovenija je med najuspešnejšimi državami
v tranziciji in ima eno najhitrejših stopenj gospodarske rasti
v Evropi.
Zaključena je prva faza procesa lastninjenja, s čimer so se
izhodiščne razmere za prihodnji gospodarski razvoj dodatno
spremenile. Za ekonomsko politiko pa se s tem odpirajo nove
naloge. Zdaj je potrebno ustvariti razmere, v katerih bodo
novo nastala in privatizirana družbena podjetja lahko realizirala svoje razvojne načrte ter s tem pospešila gospodarsko
rast.

S tem smo delno opravili tudi predvideno tržno analizo za
gospodarstvo Slovenije po panogah za leto 1992 in 1993, ki
sicer temelji le na družbenih podjetjih in njihovih računovodskih izkazih. Kljub temu pa omogočajo dovolj natančno izdelavo primerjav posameznih podjetij z drugimi konkurenčnimi
podjetji.

Podatki na prehodu v leto 1995 kažejo, da se je novi razvojni
cikel že pričel, vendar pa z velikimi problemi financiranja.
Veliko oviro predstavlja nezadostna raven nacionalnega varčevanja in še precej neurejene razmere na finančnem trgu, ki
se odražajo v visokih stroških financiranja. Uspešna podjetja
zato iščejo različne vzporedne poti financiranja proizvodnje,
izvoza in investicij izven domačega bančnega sistema (tako ie
kar nekaj časa npr. v porastu zadolževanje podjetij v tujini iz
naslova dolgoročnih kreditov), neuspešna podjetja pa v stiski
pristajajo na vsakršne pogoje financiranja in na ta način

Povpraševanje po delnicah in deležih Kapitalskega sklada
V obdobju do maja 1995 je bilo evidentiranih 43 povpraševanj
po odkupu delnic in deležev Kapitalskega sklada. Med povpraševalci so predvsem zaposleni, sledijo tujci, ki želijo ali
posredovati pri prodaji delnic nekaterih podjetij ali razširiti
svojo osnovno dejavnost. Interes po odkupu delnic Kapital89
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prispevajo k vzdrževanju neoptimalnega in previsokega ravnotežja med ponudbo in povpraševanjem po kreditih.
Obrestne mere se sicer znižujejo, so pa še bistveno višje od
tistih v tujini in od donosov še tako uspešnih investicij.

Ostala sredstva (85%) pa bi se tako ali drugače vrnila v gospodarstvo (kot subvencije, investicije, garancije, transferi ipd.).
Ocena vpliva Zakona na nacionalno varčevanje

Opisani problem ima svoj odraz tudi v plačilni bilanci. Ker je
izvoz edini način preživetja, nekatera podjetja izvažajo tudi iz
skrajne nuje in ne glede na dohodkovni učinek izvoza. Takšnim je tržni tečaj tolarja previsok, visoki stroški financiranja
pa jih privedejo v nelikvidnost in stečaj ali pa v okrilje države.
Država blaži situacijo na različne načine z zelo razvejanim
sistemom intervencij (ukrepi Banke Slovenije v smeri razvrednotenja tolarja, subvencije države v okviru projekta sanacije
gospodarstva in bank, ukrepi vlade in politika zakladnice na
finančnem trgu itd.), ki pa imajo tudi neželene stranske
učinke na delovanje ekonomskega sistema.

Trenutno stanje na področju varčevanja je še posebej aktualno, saj je obstoječa absolutna raven investicij in bruto
nacionalnega varčevanja v Sloveniji nezadostna z vidika
doseganja strateških razvojnih ciljev. Za trajno gospodarsko
rast bi potrebovali povečanje deleža bruto nacionalnega varčevanja v BDP s sedanjih 22% na več kot 28% BDP.
Poleg ukrepov ekonomske politike za omejevanje neproduktivne porabe je za doseganje tega cilja dolgoročno najbolj
pomembno prav lastninjenje, ki naj bi pri gospodarskih subjektih zagotovilo trajni profitni in investicijski motiv ter pritegnilo domačo in tujo akumulacijo. Kupnina je torej po eni
strani dobrodošel instrument za koncentracijo razpršenih prihrankov gospodinjstev (tudi tistih v nogavicah in v tujini), kot
tudi za pritegnitev tuje akumulacije. Ima pa tudi neželjenje
učinke, saj hkrati prerazporeja akumulacijo iz podjetij
v državne sklade in zmanjšuje njihova lastna sredstva za
razvoj. Kolikor se prepreči neproduktivna uporaba in zagotovi
vračanje zbrane akumulacije nazaj v gospodarstvo, bo skupni
učinek kupnine na varčevanje lahko tudi pozitiven. Mnoge
države na svetu prav na tak način uspešno financirajo svoje
strateške razvojne programe v gospodarstvu.

Rešitev teh problemov je zato ključnega pomena za nadaljnji
gospodarski razvoj. Ker pa je obrestna mera ekonomska kategorija, ki odraža slabosti oz. kvaliteto različnih delov ekonomskega sistema in politik, je to zahteven projekt, ki ga bodo
morali s svojim ravnanjem in ukrepi podpreti tudi socialni
partnerji (delodajalci in sindikati) ter Banka Slovenije. V tem
okviru bodo imeli še posebej odločilen pomen pravočasni
dogovor partnerjev v socialnem sporazumevanju o dohodkovni in socialni politiki, sprejem ustrezno restriktivnega
državnega proračuna za leto 1995 in ravnanje Banke Slovenije na denarnem področju.

Dober primer takšnega razvojnega intervencionizma je npr.
Japonska, ki preko paradržavnih skladov letno alocira
finančna sredstva v višini okoli 65% svojega državnega proračuna. Ključno pri tem je, da je poraba pregledna in da se
nacionalno varčevanje ne pretaka v javno porabo.

Lastninska zakonodaja prav tako pomembno posega na
področje oblikovanja in alokacije družbene akumulacije in
s tem na eno najbolj občutljivih vprašanj tekoče ekonomske
in razvojne politike. Po višji oceni gotovinskih prilivov iz
naslova lastninskega preoblikovanja podjetij, ki je verjetno
preoptimistična, bodo sredstva kupnine, ko bodo zbrana,
znašala v letu 1995 okoli 6,5% celotnega bruto nacionalnega
varčevanja, 7,2% bruto investicij v osnovna sredstva in 32%
pričakovanih neto investicij v tem letu. Kupnina po zakonu
o lastninjenju predstavlja tako nedvomno dodatni instrument
zbiranja in alokacije prihrankov na finančnem trgu.

Zakon o uporabi sredstev kupnine je s tega vidika razvojno
naravnan. Sredstva se večinoma dodeljujejo kot povratna,
v obliki posojil. Izjema od tega pravila je 18% celotne porabe
oz. v petih letih okoli 10 milijard SIT za namen vojne odškodnine in poravnavo obveznosti upravičencem po Zakonu
o denacionalizaciji. Z vidika samo namena porabe to ekonomsko gledano ni najboljša rešitev za porabo kupnine, je pa tudi
res, da je ravno tako nemogoče apriori predpostavljati 100%
produktivno porabo tega denarja v primeru, ko bi sredstva
kupnine v celoti ostala v podjetjih, oziroma na računih prebivalstva. Del teh sredstev bi se verjetno prav tako zgubil v tekočih stroških podjetij in v porabi gospodinjstev. Poleg tega pa
tako obveznosti iz naslova vojne odškodnine (poravnava
odškodnine internirancem in pregnancem, civilnim invalidom
vojne in političnim preganjancem), kot tudi obveznosti upravičencem po Zakonu o denacionalizaciji pomenijo implicitni
javni dolg, ki bi ga sicer bilo potrebno poravnati iz sredstev
proračuna in bi se tako »neproduktivna« javna poraba, ne
glede na zakon o uporabi kupnine, prav tako zgodila.

Ocena možnih gotovinskih vplačil in razdelitve kupnine
v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij
Celoten znesek kupnine, ki je bila zbrana do konca meseca
maja za 394 podjetij, ki so že izvršila svoj program lastninskega preoblikovanja, na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij znaša okoli 7,4 mlrd SIT, pri čemer so ta
podjetja pri Skladu RS za razvoj rezervirala 9,5 mlrd SIT
delnic, ki jih bodo odkupila v naslednjih 4 letih.
Ocenjujemo, da bo znesek celotne kupnine, ki bo zbrana na
osnovi lastninskega preoblikovanja 1345 podjetij, v naslednjih
4 letih, razponu med 54,7 rflilijarde SIT in 75,9 milijarde SIT
oziroma na 6 do 8 odstotkov vrednosti celotnega letnega
družbenega kapitala. Celotna kupnina bo zbrana v naslednjih
petih letih (1995 do 1999), pri čemer bo po naši oceni v prvem
letu zbranih okoli 42%, v naslednjih štirih letih pa preostalih
58% finančnih sredstev. Ocenjujemo, da bo, kot posledica
sprejema Zakona o načinu obračunavanja davkov in prispevkov v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij približno 30% kupnine, ki bo prihajala v naslednjih letih, vrnjeno
v obliki posojil z ugodno obrestno mero (nižjo od R+3 %),
nazaj v gospodarstvo, v dobra podjetja, ki bodo v naslednjih
letih realizirala dobiček, na ta način se bo doba odplačevanja
kupnine v teh podjetjih dejansko povečala za 5 let, kar bo tem
podjetjem omogočilo zagotovitev relativno izjemno ugodnih
virov za financiranje razvoja.

Na osnovi sheme razdelitve kupnine, ocene celotne zbrane
kupnine lahko trdimo, da zakon ne bo negativno vplival na
absolutno raven nacionalnega varčevanja in na obseg investicij, v tistem delu, v katerem bo sprožil koncentracijo prihrankov prebivalstva, bo njegov vpliv celo pozitiven. Zakon pa bo
vplival na način koncentracije in alokacije prostih sredstev,
kjer bo prišlo do krepitve neprofitnoga nebančnega finančnega sektorja in do delnega izrivanja bančnega sektorja.
Ocena vpliva Zakona na državni proračun in javne finance
Del kupnine, ki bo razdeljen nepovratno (okoli 10 milijard
SIT), bo posredno vplival na državni proračun. Ker gre za
namene, ki bi sicer bremenili državni proračun, bo pritisk
proračunskih uporabnikov zaradi tega ustrezno manjši.
Seveda pa bo kljub temu javnofinančna statistika vsa nepovratna izplačila zabeležila kot povečanje izdatkov javnega
sektorja in javne porabe v Republiki Sloveniji. V letu 1995 bi
bila iz tega naslova javna poraba lahko večja za okoli 4 milijarde SIT, kar bi bilo v nasprotju z usmeritvami proračunskega
memoranduma in s politiko javnih financ, ki računata z zniževanjem deleža izdatkov javnega sektorja v bruto domačem
proizvodu. Zato je pri porabi teh sredstev nujno potrebno
zagotoviti postopnost izvrševanja tovrstnih obveznosti. Zakon

Celotna zbrana kupnina v letu 1995 (po višji oceni) predstavlja
1,5% planiranega bruto domačega proizvoda v tem letu, 7,2%
vseh investicij v osnovna sredstva in 17,6% pričakovanega
neto poslovnega presežka gospodarstva v letu 1995.
Od zbranih sredstev bi se, po sedanjem predlogu zakona,
nepovratno porabilo 15%, kar znaša okoli 11,4 milijarde SIT
(po višji oceni).
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o slovenskem odškodninskem skladu je takšno postopnost že
zagotovil, Zakon o skladu za poplačilo vojne odškodnine,
Zakon o žrtvah vojnega nasilja in Zakon o popravi krivic pa
morajo to postopnost predvideti v svojih določbah. V kolikor
bo to realizirano, bodo tovrstni izdatki imeli minimalen vpliv
na višino povečanja tovrstnih izdatkov v bruto domačem
proizvodu.

Predlog zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova
kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij, predložen Državnemu zboru Republike Slovenije
v tretjo obravnavo.
Predlog zakona ureja višino sredstev, pridobljenih iz naslova
kupnine, ki se razporedijo za posamezne namene iz 33. člena
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, način ter
pogoje za dodelitev navedenih sredstev kakor tudi ustanovitev in poslovanje ter pravice in obveznosti Sklada za regionalni razvoj ter ohranitev poseljenosti slovenskega podeželja.

Drugi del finančnih sredstev iz naslova kupnine, ki bo vrnjen
gospodarstvu, naj ne bi vplival na izdatke javnega sektorja in
javno porabo. Vendar pa to drži tudi dolgoročno le v primeru,
da bodo sredstva plasirana produktivno in tistim gospodarskim subjektom, ki jih bodo sposobni vrniti v realni vrednosti.
Pri tem je zelo pomembno izvajanje 10. člena predlaganega
zakona, kot tudi meril, pogojev in postopkov za dodeljevanje
sredstev za posamezne namene, v okviru katerih bo potrebno
zagotoviti ustrezno zavarovanje danih kreditov.

Kupnina se po predlogu zakona uporabi za namene, določene
v 33. členu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
z izjemo dela kupnine, ki se nameni za poravnavo obveznosti
upravičencem po zakonu o denacionalizaciji.

V primeru, da država prenese finančna sredstva v posamezne
banke, je povprečna obrestna mera stvar pogodbe (poslovanje v imenu in za račun države, ali kako drugače). Enako velja
za odlog odplačila (odplačilo se začne po končani investiciji
takoj oz. čez nekaj mesecev). Javnofinančni sistem bo
posredno obremenjen v primeru, da sklene pogodbo, v kateri
bodo zahtevane obresti in zavarovanje posojila nižje od
dejanskih stroškov (z upoštevanjem domačih pogojev).

Upravičenci do dela kupnine po predlogu navedenega zakona
so:
- Tehnološkp razvojni sklad Republike Slovenije, ustanovljen
z Zakonom o Tehnološko razvojnem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/94),
- Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, ustanovljen
z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93),

Ocena vpliva predloženega Zakona na dogajanja na denarnem trgu

- Sklad za poplačilo vojne odškodnine, ustanovljen s posebnim zakonom,

Skupne terjatve poslovnih bank do podjetij so 30. 11. 1994
znašale okoli 348 milijard tolarjev. V zadnjih dvanajstih mesecih so se povečale za 11% ali za okoli 35 milijard tolarjev.
Ob oceni, da bi se lahko v obliki posojil v prihodnjih petih letih
aktiviralo okoli 37 milijard tolarjev kupnine (po pozitivni varianti) oz. povprečno 7,4 milijarde letno, bi to pomenilo dimenzijo okoli 21% celotnega letnega prirasta terjatev bančnega
sektorja do podjetij.

- Sklad za spodbujanje regionalnega razvoja in ohranitev
poseljenosti slovenskega podeželja, ustanovljen s tem zakonom,
.

Del posojil na osnovi kupnine izvira iz sredstev prebivalstva,
zato lahko pričakujemo tudi pritiske na znižanje varčevanja
prebivalstva v bankah in preko tega na znižanje kreditnega
potenciala bančnega sistema. Seveda pa vsa sredstva prebivalstva, ki so ali bodo realizirana v postopkih lastninjenja, ne
bodo izvirala samo iz varčevanja prebivalstva pri bankah. Del
sredstev bo vsekakor prišel iz prihrankov, ki jih ima prebivalstvo v tujini ali doma, pretežno v obliki deviznih sredstev, kar
bo lahko vplivalo na dodatno ponudbo deviznih sredstev in
(relativno majhne) pritiske na tečaj tujih valut, del zbranih
sredstev pa bo in že izvira tudi iz naslova prodaje neproduktivnih nepremičnin, ki so sedaj v lasti prebivalstva.

- Sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva,
ustanovljen z Zakonom o razvoju malega gospodarstva
(Uradni list RS, št. 18/91).
- Slovenski odškodninski sklad, ustanovljen z zakonom
o Slovenskem odškodninskem skladu (Uradni list RS, št. 7/93
in 48/94).
O uporabi dela kupnine, namenjenega za: - sanacijo podjetij
in gospodarstva,
- spodbujanje in kreditiranje izvoza,
- ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtone narodne
skupnosti ter
- investicije v javni sektor gospodarstva
pa odločata neposredno pristojni ministrstvi, in sicer:
- o uporabi oziroma dodelitvi sredstev za sanacijo podjetij in
gospodarstva ter investicije v javni sektor gospodarstva ministrstvo, pristojno za gospodarske dejavnosti:
- o uporabi oziroma dodelitvi sredstev za spodbujanje in
kreditiranje izvoza ter ustvarjanju gospodarske osnove za
avtohtone narodne skupnosti ministrstvo, pristojno za ekonomske odnose in razvoj.

Absorbcija domačega trga je zelo skromna, tako da lahko že
malo večje povpraševanje po prostih denarnih sredstvih povzroči pritisk na obrestno mero, v primeru prilivov sredstev iz
tujine pa se pojavi problem konverzije v tolarje in s tem pritisk
na tečaj in obrestno mero. Privatizacija ima za posledico tudi
angažma prostih denarnih sredstev v delniške oblike investiranja, kar bo lahko dodatno omejilo razpoložljiva sredstva ter
povzročilo pritisk na obrestne mere.

Pristojni ministrstvi lahko~s soglasjem Vlade Republike Slovenije odločanje o dodelitvi navedenih sredstev deloma ali
v celoti preneseta na Sklad Republike Slovenije za razvoj
oziroma na Slovensko izvozno družbo, družbo za zavarovanje
in financiranje izvoza d.d..

Po drugi strani pa se bo učinek posojil državnih skladov po
benificiranih obrestnih merah pozitivno odrazil kot tendenca
k zniževanju obstoječih tržnih obrestnih mer. Le-te so se
v letu 1994 sicer ponovno znižale (za dolgoročna posojila od
18,6% na 17%), tendenca zniževanja obrestnih mer pa se
nadaljuje tudi letos.

Kupnina naj bi se po predlogu zakona za tretjo obravnavo ter
vloženem amandmaju Vlade Republike Slovenije razporedila
v najvišjem odstotku (25%) za spodbujanje izvoza, v enaki
višini (8,5%) za tehnološke in razvojne projekte, za ekološke
investicije ter za plačilo vojne odškodnine, v nekoliko višjem
odstotku (11,5%) za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja oziroma 9,5% za razvoj malega
gospodarstva.

Kljub temu so obrestne mere še previsoke in za posojila, ki bi
se dajala iz kupnine, bi, ob upoštevanju tega dodatnega cilja,
prišla v poštev obrestna mera v višini do 5%. Realne obrestne
mere za dolgoročna posojila se gibljejo v drugih evropskih
državah med 2 in 7%.

Za sanacijo podjetij in gospodarstva se namenja 13% kupnine, za investicije v javni sektor gospodarstva pa 6% kupnine. Za poravnavo obveznosti upravičencem po zakonu
o denacionalizaciji se nameni 7% kupnine.

Temeljne značilnosti predloga zakona o uporabi sredstev,
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
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namenjena za sanacijo gospodarstva in spodbujanje izvoza,
lahko uporabila tudi za dokapitalizacijo podjetij oziroma
dokapitalizacijo Slovenske izvozne družbe.
Priloge:
- tabela 15: Ocena kupnine v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij
- tabela 16: Razdelitev kupnine

Navedena sredstva naj bi se po predlogu zakona dodeljevala
le kot povratna sredstva v obliki posojil. Edina izjema so
sredstva namenjena plačilu vojne odškodnine, poravnavi
obveznosti upravičencem po zakonu o denacionalizaciji in
poravnavi obveznosti upravičencem po zakonu o popravi
krivic, ki se dodeljujejo kot nepovratna sredstva. Po predlogu
zakona in vloženem amandmaiu Vlade pa naj bi se sredstva,

Tabela 15 : OCENA KUPNINE V PROCESU LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA PODJETIJ
- v mlrd SIT
- cene 1.1.1995
PODJETIJ

Vrednost
IvPLAčanA KUPniNa
v naslednjih
DR. KAPITALA v prvem
4. letih
letu

SKUPAJ

PODJETJA, KI SO ŽE IZVEDLA
LASTN. PREOBLIKOVANJE

394

183,750

7.4

9.5

16.9

PODJETJA S PRVIM SOGLASJEM

677

383,779

13,587

17,355

30,941

VSA PODJETJA - VIŠJA OCENA

1345

900,000

31,863

44,085

75,947

VSA PODJETJA - NIŽJA OCENA

1345

900,000

22,969

31,779

54,748

Tabela 16: RAZDELITEV KUPNINE
skladi oz. Kameni

višja oći^Jna
v mio SIT

v%

v mio SIT

1. Tehnološko razvojni sklad

7,595

5,475

8.5

2. Ekološko razvojni sklad

7,594

5,475

8.5

3. Sklad za popi. vojne škode

4,557

3,285

8.5

4. Sklad za regionalni razvoj

9,114

6,570

11.5

5 Sklad za razvoj malega gosp

4p557

3,285

9.5

6. Drugi nameni
- sanacija podj. in gospod.

12,911

9,307

13

- spodbuj. in kredit, izvoza
- investicije v javni sektor

12,911
7,595

9,307
5,475

25
6

- avtohtone narod, skupnosti

2,278

1,642

2.5

obveznosti do denacionaliz.

6,835

4,927

7

75,947

54,748

100

45,189

32,574

60

19,367

13,960

25

11,391

8,212

15

SKUPAJ
Od tega:
- za investicije
- za transfere in subvencije
gospodarstvu
- za nepovratno javno potrošnjo
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podjetja s sedežem izven območja Triglavskega narodnega
parka, katerega del, ki se nahaja na območju Triglavskega
narodnega parka, predstavlja zaključeno delovno celoto, se
predlaga izločitev tega dela podjetja, oblikovanje novega
podjetja in njegovo lastninjenje na način, ki je predviden za
lastninjenje podjetja, ki se v celoti nahaja na območju Triglavskega narodnega parka. Zaradi zagotovitve možnosti prebivalcem Triglavskega narodnega parka, da sodelujejo pri lastninjenju podjetij na navedenem območju, predlagatelj razširja
krog upravičencev v interni razdelitvi in notranjemu odkupu
na državljane Republike Slovenije,
6.3. Zakon o privatizaciji pravnih oseb in premoženja v lasti
Republike Slovenije

6.2. Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost in katerih
nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka
Sprejem Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (z
družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost in
katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega
narodnega parka narekuje 5. člen Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.
Z navedenim zakonom, ki je pripravljen za ponovno drugo
obravnavo se ureja lastninsko preoblikovanje podjetij z družbenim kapitalom, ki opravl|ajo turistično dejavnost in katerih
nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka, ustanovitev Sklada za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka ter prenos objektov in pripadajočega funkcionalnega zemljišča v lasti Republike Slovenije
oziroma občin na območju Triglavskega narodnega parka na
Sklad za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka.

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij ureja masovno,
decentralizirano, neodplačano in pospešeno lastninjenje
podjetij, ki imajo v svoji bilanci stanja družbeni kapital in ki
spadajo v t.i. običajni tržni sektor. Torej tisti del še naprivatnega sektorja za katerega ni nobenega racionalnega ekonomskega razloga za družbeno ali državno lastništvo in za katerega je zato nujno (po oceni zakonodajalca) pospešeno dobiti
znanega, po možnosti privatnega lastnika. Zato ta zakon
vsebuje mnoge mehanizme (instrumente brezplačnega lastninjenja, obročno odplačevanje, popuste pri notranjem
odkupu, prenose na sklade, prekluzivne roke, itd.) s katerimi
se poskuša zagotoviti realizacijo pospešenega lastninjenja.
Zakon o gospodarskih javnih službah na drugi strani ureja
lastninjenje družbenega kapitala oziroma infrastrukturnih
objektov v podjetjih, ki opravljajo gospodarske javne službe,
tako da opredeljuje osnovne kriterije, na osnovi katerih se
lastninjenje v teh podjetjih razdeli na dva dela, na 73 tisti, ki
predstavlja podržavljanje - ugotovitev deleža državne lastnine oziroma državnega premoženja - in tisti del družbenega
kapitala teh podjetij, ki se lahko lastnini oziroma privatizira
pospešno, po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij.
Kriteriji, ki so vsebovani v zakonu sicer vodijo do opredelitve
lastninske strukture, nikakor pa se ne zagotavljajo optimalne
in končne lastniške strukture.

Eno od najpomembnejših poglavij navedenega predloga
zakona je ustanovitev Sklada za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka. Navedeni Sklad je po predlogu
zakona pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določena navedeni zakon. Zaradi zaščite javnega interesa, saj gre pri Triglavskem narodnem parku za
nacionalni park so lahko poleg Republike Slovenije delničarji
Sklada le občine na območju Triglavskega narodnega parka
in državljani Republike Slovenije, s tem da je Republika Slovenija v Skladu večinski delničar.
Sredstva, ki se pridobijo v skladu z navedenim zakonom se
v celoti namenijo:
- varovanju narave, naravne in kulturne dediščine,
- ekološki sanaciji Triglavskega narodnega parka,
- spodbujanju sonaravnega gospodarjenja s kmetijskimi
zemljišči in gozdovi v privatni lasti,
- pospeševanju razvoja na območju Triglavskega narodnega
parka skladno z zakonom o Triglavskem narodnem parku.
- promociji Triglavskega narodnega parka.

Optimalno lastniško strukturo, ki bi bila z vidika delovnaja
podjetij, ki opravljajo javne gospodarske službe, optimalna,
s splošnimi zakonskimi kriteriji, po našem mnenju ni moč
doseči in se jo tudi nikjer na svetu ne poskuša tako doseči.
Običajno je, da se poskuša za podjetja, ki opravljajo javne
službe, poiskati najboljšo možno rešitev v dilemah državna ali
privatna lastnina (tudi kakšni privatni investitorji, kakšni
bodoči lastniki, kakšen način privatizacije) ali dajanje posameznih delov storitev v pogodbeno izvajanje (contracting out)
z reševanjem in predpisovanjem od primera do primera (keys
by keys), zakonsko pa se predpiše le osnovna prodcedura, ki
zagotavlja ustrezno transparentnost postopkov privatizacije
in daje zakonska pooblastila organom, ki privatizacijo izvajajo
oziroma nadzirajo.

Zaradi varovanja javnega interesa se s predlogom zakona
v poglavju, ki ureja lastninsko preoblikovanje podjetij določajo trije možni načini lastninskega preoblikovanja, v odvisnosti od tega ali gre za podjetje, ki se v celoti ali delno
nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka in predstavlja zaključeno delovno celoto ali pa za podjetje, ki se
nahajajo izven območja Triglavskega narodnega parka, njegove nepremičnine, ki se nahajajo na območju Triglavskega
narodnega parka, pa ne predstavljajo zaključene delovne
celote.
S tem v zvezi predlog zakona določa pri podjetjih s sedežem
izven območja 73 Triglavskega narodnega parka, katerih
nepremičnine, ki se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka ne predstavljajo zaključene delovne celote,
obvezno izločitev navedenih nepremičnin in prenos na Sklad
za razvoj Triglavskega narodnega parka, v preostalem delu pa
se podjetje lastnini po določbah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.

Očitno je torej, da obstoječa zakonodaja ne pokriva in ne
ureja možne načine privatizacije državne lastnine, kar onemogoča začetek privatizacijskih procesov, ki so v svetu sicer
najbolj običajni in tudi pogosti (če seveda izvzamemo bivše
socialistične države). Gre -za privatizacijo državne lastnine
takrat, ko ta vodi k večji učinkovitosti opravljanja posamezne
dejavnosti in ko se za opravljanje dejavnosti najde najboljši
ponudnik, tako glede cene, kot običajno tudi glede zmožnosti
zagotavljanja opravljanja in razvoja posamezne dejavnosti.
Gre torej za privatizacijo, ki praviloma ni množična, ki je
čestokrat parcialna (samo posamezni deli pravnih oseb ali
celo samo posamezne dejavnosti) in ki je predvsem komercialna.

Podjetje, ki se v celoti nahaja na območju Triglavskega narodnega parka, se lastnini po določilih tega zakona in sicer tako,
da ne izloči nepremičnin, temveč se lastninsko preoblikuje
z obvezno kombinacijo treh načinov lastninskega preoblikovanja, in sicer: prenosom navadnih delnic na sklade, interno
razdelitvijo delnic, notranjim odkupom delnic. Pri ureditvi
navedenega načina lastninskega preoblikovanja je predlagatelj izhajal iz dejstva, da bi pri navedenih podjetij izločitev
vseh nepremičnin ogrozila obstoj podjetja oziroma bi vrednost družbenega kapitala, ki bi ostal za lastninjenje bila minimalna ter predlagal da se vrednost nepremičnin prenese na
Sklad za razvoj Triglavskega narodnega parka v obliki delnic
podjetja, S\čemer bo omogočen obstoj in razvoj podjetja in
vpliv Sklada za razvoj Triglavskega narodnega parka, kot
delničarja podjetja, na njegov razvoj in dejavnost. V primeru

Da bi omogočili privatizacijo tudi povsod tam, kjer ta ne bo
zajeta z množično privatizacijo, kjer je ta smiselna in kjer
obstoji realno efektivno povpraševanje po takšni privatizaciji,
smo pristopili k izdelavi ustreznega zakonskega teksta.
Najpomembnejše rešitve v predlagani sistemski ureditvi
Predlog Zakona o privatizaciji pravnih oseb in premoženja
v lasti Republike Slovenije ureja:
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1. metode in način privatizacije delnic, deležev in ustanoviteljskih pravic v lasti države;

notranjega odkupa ustanovijo posebno gospodarsko družbo,
ko bo za račun upravičencev kupovala delnice v okviru navedenega programa. S tem bi se posredno zmanjšalo število
delničarjev posamezne pravne osebe ter odpravil možen konflikt interesov pri nastopanju delavcev kot zaposlenih in delničarjev.
Zaradi zagotovitve realnega vrednotenja državne lastnine, ki
se bo privatizirala po tem zakonu, se prodajna cena državne
lastnine določi na podlagi ocenitve, ki jo opravijo za to pooblaščeni ocenjevalci.

2. pogoje za odtujitev drugega premoženja v lasti države;
3. lastninsko preoblikovanje zavodov ter
4. lastninsko preoblikovanje pravnih oseb, ki so delno ali
v celoti v lasti države na podlagi Zakona o gospodarskih
javnih službah;
Privatizacija državne lastnine po tem zakonu torej zajema
privatizacijo oziroma prodajo tistega dela državne lastnine
oziroma premoženja, s katerim lahko država razpolaga kot
vsak drug lastnik ter privatizacijo tistega dela premoženja,
katerega država nastopa kot pravna oseba javnega prava, ki
mora s tem delom premoženja zagotavljati izvajanje javnih
služb.

V primeru privatizacije državne lastnine večje vrednosti ter
z namenom zaščite javnega interesa mora prodajno ceno
potrditi posebna Privatizacijska komisija, ki se ustanovi s tem
zakonom. Poleg prodajne cene mora Privatizacijske komisija
potrditi tudi plačilne pogoje ter eventuelna odstopanja od
prodajne cene določene na podlagi ocenejne vrednosti.
Temeljni cilj uvedbe Privatizacijske komisije kot posebnega
organa je zagotovitev predvsem strokovnega nadzora nad
pravilnostjo določitve prodajne cene ter plačilnih pogojev
v postopkih privatizacije državne lastnine.

Glede na navedeno vsebinsko razliko, se s predloženim zakonom opredeljuje splošni pojem privatizacije, kot odtujitev
delnic, deležev in ustanoviteljskih pravic države in njihov
prehod v zasebno lastnino, pri privatizaciji na področju dejavnosti, ki se opravljajo kot javne službe, pa se določa, da se
le-ta lahko opravi le v obsegu in pod pogoji, ki bodo opredeljeni v posebnih nacionalnih programih privatizacije za posamezno področje t.i. družbenih dejavnosti.
Ne glede na to, da zakon določa kot pravilo, da se privatizacija
delnic v lasti države, kot tudi drugih oblik državne lastnine,
opravi z javno prodajo delnic, so možne tudi naslednje
metode privatizacije državne lastnine:

Pri ureditvi strokovnega nadzora nad določitvijo cene državne
lastnine, ki se privatizira s tem zakonom, preko Privatizacijske
komisije, smo upoštevali nekatere določbe iz Zakona o privatizaciji državnih podjetij Francije, ki z institutom Privatizacijske komisije ureja nadzor nad določitvijo prodajne cene
državnih podjetij.
Ker v skladu z veljavno zakonodajo z državnim premoženjem
upravlja Vlada Republike Slovenije, je le-ta tudi določena kot
pristojni organ za sprejemaje sklepa o privatizaciji. Ker pri
privatizaciji pravnih oseb in premoženja v lasti Republike
Slovenije ne gre za proces masovne privatizacije, zlasti pri
privatizaciji javnih služb bo šlo za postopno in nadzorovano
privatizacijo ob zagotovitvi nemotenega izvajanja navedenih
služb, bo Vlada Republike Slovenije odločala o vsakem primeru privatizacije posebej. Sklep o privatizaciji javne službe
bo poleg drugih elementov obvezno vseboval tudi pogoje
potrebne za zagotavljanje izvajanja javne službe, pristojni
organ pa mora, glede na predlagano besedilo 19. člena
zakona, če je to potrebno za nemoteno izvajanje javne službe,
obdržati tudi vse oziroma posamezne pravice, ki bodo varovale interese države.

" neposredna prodaja
* prodaja stvari
' najem oziroma zakup stvari
* prodaja vseh sredstev pravne osebe
* delavsko-managerski odkup
* dokapitalizacija.
Izhajajoč iz načela javnosti in transparentnosti postopkov je
predlagatelj s predloženim zakonom določil kot temeljno
metodo privatizacije delnic v lasti države, javno prodajo delnic ter deginiral podamezne oblike javne prodaje delnic.
Z zakonom so predvidene tudi dve izjemi od navedenega
pravil, in sicer neposredna prodaja delnic ter prodaja delnic
zaposlenim, bivšim zaposlenim in upokojenim delavcem
pravne osebe, ki se privatizira po tem zakonu, v okviru delavsko-managerskega odkupa.

Postopek privatizacije se bo po tem zakonu torej pričel na
podlagi sklepa o privatizaciji pristojnega državnega organa, ki
je bodisi Vlada na predlog pristojnega ministrstva ali pa svet
lokalne samoupravne skupnosti. Pri zavodih je svet lokalne
samoupravne skupnosti vezan tudi na predhodno soglasje
pristojnega ministrstva.

Predlagani zakon ureja neposredno prodajo delnic v lasti
države le kot izjemo ter določa pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za uveljavitev navedene izieme.
Pri določanju pravic delavcev v postopku privatizacije pravnih
oseb v lasti Republike Slovenije je predlagatelj določil prednostno pravico zaposlenih, bivših zaposlenih in upokojenih
delavcev navedenih pravnih oseb do odkupa delnic do višine
20% vseh delnic navedene pravne osebe, ki so v lasti države.
Plačilo navadnih delnic se lahko opravi tudi z lastniškimi
certifikati in potrdili iz 25a. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. Z navedenimi določilo so pravice zaposlenih, bivših zaposlenih in upokojenih delavcev pravnih oseb
v lasti države določene v enakem obsegu, kot jih imajo delavci
v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij z družbenim
kapitalom pri interni razdelitvi delnic.

Sklep o privatizaciji, ki bo vseboval vse bistvene podatke
o privatizaciji posamezne pravne osebe oziroma posamezne
stvari bo moral biti obvezno javno objavljen.
Privatizacija zavodov
Zakon o privatizaciji državne lastnine ureja tudi lastninsko
preoblikovanje zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ali lokalne samoupravne skupnosti. Področje zavoaov
sicer ureja Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), s sprejetjem katerega so OZD s področja družbenih dejavnosti
postale zavodi oziroma javni zavodi. Pravice in dolžnosti
ustanovitelja naštetih zavodov je pridobila Republika Slovenija oziroma ustrezna družbenopolitična skupnost.
Pomembno je določilo 65. člena zakona, po katerem je premoženje , ki je bila družbena lastnina, v upravljanje navedenih
delovnih organizacij s 1. aprilom 1991 postalo lastnina ustanovitelja navednih organizacij, torej večinoma lastnina Republike Slovenije oziroma ustrezne družbenopolitične skupnosti. Privatizacijo posameznih zavodov naj bi uredil Zakon
o privatizaciji državne lastnine, ki naj bi omogočil privatizacijo
samo v tistem delu, kjer je to ekonomsko in organizacijsko
smotrno, sočasno pa je treba zagotoviti nemoteno izvajanje
javnih služb oziroma dejavnosti v okviru mreže javnih služb na
tem področju.

Predlagani zakon daje tudi možnost delavcem, da odkupijo
več kot 20% delnic, ko so v lasti države, ča s tem soglaša
pristojni organ, ki sprejema sklep o privatizaciji. Ker gre pri
pravnih osebah v državni lasti za kvalitetno in interesno drugačna podjetja in je tudi cilj države pri posameznem primeru
privatizacije po tem zakonu različen ni moč v celoti narediti
preoblikovanju podjetij o notranjem odkupu, se pa s predlaganimi rešitvami poskuša najti najoprimalnejša rešitev za
vsak posamezen primer privatizacije.
Predlagani zakon tudi daje možnost zaposlenim, bivšim zaposlenim in upokojenim delavcem, da zaradi izvedbe programa
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z Zakonom o lastninskem preoblikovanjem podjetij in Zakonom o javnih gospodarskih službah.

Privatizacija državne lastnine, ki je namenjena opravljanju
dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa,
zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva in invalidskega varstva kot javne službe, bo dopustna le v obsegu ter
pod pogoji določenimi z nacionalnim programom privatizacije, ki ga bo za vsako od navedenih dejavnosti sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije.

To možnost naj bi si država zagotovila z institutom zlate
delnice kot delnice posebnega razreda, s katero naj bi si
zagotovila vse ali pa nekatere od naslednjih premoženjskih in
upravljavskih pravic: * pravico veta na odločitev o spremembi
dejavnosti podjetja
* pravico veta na odločitev o prodaji sredstev podjetja
* pravico veta na odločitev o prenehanju in likvidaciji podjetja
* pravico veta na odločitev o povečanju osnovnega kapitala in
izdaji novih delnic
* pravico veta na prenos delnic na novega delničarja
* pravico do odločitve o največjem številu delnic, kj jih lahko
pridobi posamezen delničar
* pravico do odločitve o največjem številu delnic, ki so lahko v
lasti tujega investitorja
* pravico do delegiranja določenega števila članov nadzornega sveta, vendar ne več kot dve tretini
* pravico do delegiranja določenega števila članov uprave
oziroma pravico do soglasja k imenovanju uprave

Istočasno naj bi se dopustilo privatizacijo državne lastnine
oziroma dejavnosti, ki niso primarnega pomena za opravljanje dejavnosti javnih služb, oziroma ker se navedene dejavnosti lahko opravljajo kot gospodarske dejavnosti (drugi odstavek 6. člena). Le-te bo določila Vlada Republike Slovenije na
predlog pristojenga ministrstva v treh mesecih po uveljavnitvi
zakona, torej seznam pravnih oseb ter premoženja, ki se
lahko privatizirajo v okviru posamezne dejavnosti. Pri tem bo
treba upoštevati tudi določbe posebnih zakonov, ki urejejo
posamezno področje javnih služb, tako da zaradi privatizacije
ne bi bilo odrinjeno nemoteno izvajanje javnih služb v okviru
mreže javnih služb.

Po zakonu naj bi država pridobila zlato delnico v pravnih
osebah, v katerih je državni deleč družbenega kapitala večji
od 50 odstotkov. V pravnih osebah, v katerih je ta delež
manjši, pa država lahko pridobi zlato delnico, če gre za
podjetja, ki opravljajo dejavnost posebnega pomena za
državo, kar bo določHa Vlada Republike Slovenije s posebnim
seznamom podjetij v 60 dneh od dneva uveljavitve zakona.

Zavodi se lahko privatizirajo po različnih metodah. Privatizacija se lahko opravi z odtujitvijo ustanoviteljske pravice
države v zasebno lastnino. Le- ta poteka pod pogoji, ki jih
ureja zakon, in na načine, ki jih zakon natančno določa. Če
posebni zakon, ki ureja posamezno področje, dopušča, da se
dejavnost opravlja tudi kot gospodarska dejavnost, se lahko
zavod pred privatizacijo preoblikuje v gospodarsko družbo.
To preoblikovanje se opravi tako, da se za ocenjeno vrednost
zavoda izdajo in izročijo državi navadne delnice na ime. Sklep
o preoblikovanju mora vsebovati vse sestanine akta o ustanivitvi oziroma družbene pogodbe.po zakonu o gospodarskih
družbeh, odvisno je le, ali se preobikuje v delniško družbo ali
v družbo z omejeno odgovornostjo.

Posebne pravice, ki izhajajo iz zlate delnice, pripadajo le
državi kot imetnici teh delnic in lahko trajajo praviloma le pet
let od dneva, ko je država postala manjšinski delničar, v vsakem primeru pa prenehajo z odtujitvijo zlate delnice iz
državne lastnine, prav tako pa se lahko država sama odloči za
konverzijo zlate delnice v navadno delnico.

Pri zavodih je posebna možnost, da se lahko privatizita le del
zavoda, torej le posamezna organizacijska enota zavoda oziroma javnega zavoda. V tem primeru gre za ustanovitev nove
pravne osebe kot gospodarske družbe v eni izmed pravnoorganizacijskih oblik kapitalske družbe. Na novo gospodarsko
družbo ustanovitelj prenese sredstva in dejavnost organizacijske enote zavoda, ki se izloča.

6.4. Zakon o prevzemih
V Sloveniji lahko pričakujemo, da bomo po izvedenih postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij imeli kar precejšnjo
število podjetij, katerih delnice bodo prosto prodaljive na
organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Glede na značilnosti
modela lastninjenja in predvidene programe lastninskega
preoblikovanja lahko pričakujemo, da bodo praktično vsa
velika in tudi nekaj srednje velikih podjetij izbrala metodo
javne prodaje delnic za lastniške certifikate. Teh podjetij je
gledano z vidika njihovega števila sicer relativno malo, vendar
ocenjujemo, da bo vrednost njihovega kapitala predstavljala
skoraj polovico vrednosti vsega kapitala podjetij, ki se bodo
lastninila po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij.

Lastninsko preoblikovanje podjetij s področja gospodarskih
javnih služb
Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah so Republika Slovenija oziroma posamezne občine postale lastnik
določenega deleža družbenega kapitala oziroma infrastrukturnih objektov v podjetjih, ki opravljajo gospodarske javne
službe. Zakon o gospodarskih javnih službah je sicer, na
osnovi splošnih in čestokrat v praksi težko izvedljivih kriterijev, že uredil lastninjenje podjetij, ki opravljajo gospodarske
javne službe. Vendar je v svojih določilih ostal nedorečen, še
zlasti glede korporacijskih pravic, ki jih pridobi država na
podlagi kapitalskih deležev v podjetijih, prav tako pa ni povezal pripravo in določitev privatizacijskega programa z dejstvom, da morajo podjetja, ki opravljajo javne gospodarske
dejavnosti te storitve, kontinuirano zagotavljati in da je zagotovitev teh storitev odgovorna tako država kot tudi te podjetja,
ne glede na to ali so v privatni ali v državni lasti.

Z Zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij vzpostavljena začetna struktura lastniškega kapitala gotovo ne bo zelo
stabilna, nasprotno v naslednjih letih lahko pričakujemo zelo
intenzivne procese koncentracije in konsolidacije lastniške
strukture.
i.
Osnovni način spreminjanja lastniške strukture pa bo seveda
prodaja in nakup delnic teh podjetij. Pričakujemo lahko, da se
bodo te transakcije izvajale, kot t.i. portfolijo investicije, ko
bodo tisti ki bodo delnice kupovali te kupovali zato, da bi
optimizirali in maksimizirali vrednost svojega portfelija vrednostnih papirjev in kot nakupi z namenom prevzema podjetij,
ko bodo tisti, ki bodo vrednostne papirje kupovali, te kupovali
zato, da bi upravljalsko prevzeli posamezno ciljno podjetje.
Tako ene kot druge transakcije so v svetu pogoste in so
povsod tudi ustrezno sistemsko urejene. Še zlasti so
natančno, vendar tudi zelo različno, urejeni prevzemi in združevanja t.i. javnih podjetij, torej podjetij, katerih delnice se
prodajajo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Zato je
poznavanje najpomembnejših razlogov za to, da se posamezni investitorji odločajo za prevzeme podjetij in poznavanje sistemske ureditve prevzemanja podjetij v različnih državah izjemno pomembno za oblikovanje mednarodno primerljivega sistemskega okvira tovrstnih aktivnosti tudi v Sloveniji.

S predlaganim zakonom se ureja lastninsko preoblikovanje
tistega dela družbenega kapitala, ki je z uveljavitvijo zakona
o gospodarskih javnih službah postal last države. S predlaganim zakonom se določa način in pogoje privatizacije tega
dela lastnine teh podjetij, v kolikor se država za privatizacijo
odloči. Odloča pa se od primera do primera in le takrat, ko so
za to utemeljeni ekonomski razlogi in ko takšna odločitev ne
zmanjšuje učinkovitost opravljanja javnih gospodarskih
služb, ampak jih povečuje.
Ne glede na odločitev o privatizaciji državnega deleža
v podjetjih s področja gospodarskih javnih služb, predlog
zakona omogoča državi, da ščiti javne interese v vseh podjetjih, ki so izvedla procese lastninskega preoblikovanja v skladu
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Pri pripravi sistemskih okvirov za ureditev prevzemov pri nas
smo izhajali tako iz izkušenj v različnih državah z razvitimi
tržnimi gospodarstvi, iz pričakovane začetne lastniške strukture slovenskih podjetij, kot tudi iz značilnosti slovenskega
privatizacijskega modela in iz njega izhajajočih pričakovanj
glede relativno velikega obsega transakcij z vrednostnimi
papirji v postprivatizacijskem obdobju.

pogoji (squeeze-out). Ob pomanjkanju ustrezne regulacije
prevzemov, ki bi določala, da mora biti ponudba za prevzem
naslovljena na vse delničarje, so pri dvostopenjskem prevzemu manjšinjski delničarji oškodovani ter v podrejenem
položaju, kar lahko posledično povzroči nezaupanje v trg
vrednostnih papirjev. Prevzeti je možno »javno družbo«,
katere delnice kotirajo na organiziranem trgu, lahko pa je
predmet prevzema tudi »zaprta družba«, katere delnice ni
mogoče pridobiti na trgu, temveč neposredno od imetnikov
delnic. Razlika med obema vrstama prevzemov je predvsem
v tem, da so pri javnih družbah večinoma podatki o poslovanju družbe javni, pri prevzemu zaprtih družb pa si mora
prevzemnik podatke o ciljni družbi pridobiti na podlagi dogovora in pogajanj s prodajalcem. Javnost oziroma nejavnost
podatkov o ciljni družbi vpliva tudi na ceno, po kateri bo
prevzemnik kupil delnice. Cena je seveda bistveni dejavnik pri
prevzemu. Pri analizi cene, po kateri bo prevzemnik kupil
delnice ciljne družbe, ki kotirajo na trgu vrednostnih papirjev,
je bistvenega pomena »tržna premija«, saj v večini prevzemov
cena ni enaka ceni na trgu. Tržna premija pomeni razmerje
oziroma odstotek, s katerim cena za delnico presega tržno
ceno delnice ciljne družbe neposredno pred objavo (ali govoricami) glede ponudbe za prevzem. Pod predpostavko relativno učinkovitega trga ter da obstaja več potencialnih kupcev
tržna premija predstavlja kontrolno premijo. Razpon tržne
oziroma kontrolne premije, ki jo plačajo prevzemniki, je
v svetu dokaj širok - od 20% do 110% nad tržno ceno ter jo
navadno določajo kupci in ne delničarji, ki prodajajo delnice.
Namreč kontrola upravljanja družbe ima svojo specifično
ceno in v teoriji predstavlja sedanjo vrednost denarnih tokov,
ki izhajajo iz kontrolnega položaja, kar je odvisno od vsake
posamezne družbe.
•
Prevzemov družb v Sloveniji trenutno še ne poznamo v obliki,
kot jih poznajo v državah z razvitim trgom vrednostnih papirjev, vendar je pričakovati, da se bo s procesom privatizacije,
ko se bo povečalo število delniških družb, ki bodo izdale
prenosljive delnice, število prevzemov podjetij bistveno povečalo, predvsem zaradi t.i. konsolidacije lastništva družb kot
druge faze lastninjenja podjetij, ki bo sledila prvi fazi lastninjenja oziroma razdelitvi ( ali prodaji) delnic večinoma med
razpršene lastnike, ki smo ji trenutno priča v Sloveniji. V Sloveniji trenutno obstaja približno 1000 delniških družb, od
katerih je 38 tako imenovanih javnih delniških družb, ki so
izvedle postopek javne ponudbe delnic (in pridobile dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za javno ponudbo),
kar pomeni, da so te delnice prosto prenosljive na sekundarnem trgu vrednostnih papirjev. Slovenski trg vrednostnih
papirjev spada med t.i. razvijajoče se trge, iz razloga relativno
majhnega števila delniških družb, s katerimi se lahko javno
(neomejeno) trguje, ter posledično majhne likvidnosti in globine (tržne kapitalizacije) trga. Kot je bilo že omenjeno, se bo
ta trg nedvomno razvil z zaključkom postopkov po Zakonu
o lastninskem preoblikovanju podjetij, ko se bo bistveno
povečalo število delniških družb, s katerih delnicami bo
mogoče prosto trgovati na trgu vrednostnih papirjev. Od 503
podjetij (podatki z 16.1.1995), katerim je bil na Agenciji RS za
privatizacijo in prestrukturiranje odobren program lastninskega preoblikovanja se je za kombinacijo lastninjenja z vključitvijo javne prodaje delnic odločilo 69 podjetij, kar pomeni
17,18% razdelitve družbenega kapitala v odobrenih programih v skupnih zneskih. V obdelavi pri Agenciji RS za privatizacijo in prestrukturiranje je še 826 programov lastninskega
preoblikovanja in če bo odstotek javnih prodaj enak kot pri
prvih 503 podjetjih, bo to pomenilo dodatnih 113 delniških
družb s prosto prenosljivimi delnicami na sekundarnem trgu
vrednostnih papirjev. To med drugim seveda pomeni, da je na
sekundarnem trgu vrednostnih papirjev mogoče kupiti (tudi
s strani tujih oseb) do 100% delnic posamezne delniške
družbe oziroma prevzeti družbo, brez kakršnega koli posebnega postopka in nadzora oziroma pridobiti kontrolni delež
pri upravljanju družbe.

Zelo pomembno izhodišče pri pripravi zakona o prevzemih je
bilo, da ne pripravljamo zakona in ne želimo imeti zakona
o zaščiti pred prevzemi podjetij v Sloveniji. S predlagano
sistemsko ureditvijo želimo načine prevzemanja podjetij mednarodno primerljivo sistemsko urediti, tako da bodo razpršeni, drobni in manjšinski lastniki predvsem t.i. javnih podjetij
ustrezno zaščiteni, kot tudi zagotoviti takšno transparentnost
postopkov prevzemanja, ki bodo potencialnim prevzemnikom
zagotavljali enake konkurenčne pogoje za prevzemanje
podjetij in onemogočali ekonomsko nesmiselne in škodljive
obrambe pred prevzemi.
Eno izmed temeljnih izhodišč pri pripravi zakona o prevzemih
je bilo, da prevzemi sami po sebi lahko pomembno prispevajo
k gospodarskemu razvoju iz več razlogov:
- preko ekonomije obsega z racionalizacijo proizvodnje in
organizacijo z večjo produktivnostjo,
- preko uvajanja novih tehnologij, novih znanj in trgov,
- preko nastavljanja novega in pogosto boljšega managementa z večjimi znanji,
- obstoj možnosti sovražnih prevzemov spodbuja management, da ohranja ceno delnic na najvišjem možnem nivoju,
kajti na ta način zmanjšuje privlačnost podjetja za prevzem,
- možnost prevzemov privlači novi kapital namenjen gospodarski rasti, ki je profitabilna,
- sistemska ureditev možnosti prevzemov povečuje zaupanje
investitorjev,
- preko prevzemov se odpirajo alternativne možnosti za
transakcije preko organiziranega trga vrednostnih papirjev,
s čimer se za vrednostne papirje povečuje javni interes in
zaupanje v trg kapitala.
Najpomembnejši razlogi za sprejem zakona
Področje prevzemov v slovenski pozitivni zakonodaji ni urejeno. Prevzem družbe pomeni nakup takšnega deleža delnic
določene družbe, da lahko prevzemnik preko skupščine delničarjev preglasuje ostale delničarje ter pomembno vpliva na
odločitve glede vodenja družbe (kontrolni delež), ter lahko, ni
pa nujno, prevzeto družbo pripoji prevzemni družbi ali družbi
v lasti prevzemnika. Način in postopek spojitve (združitev in
pripojitev) gospodarskih družb že ureja Zakon o gospodarskih družbah (Ur.l.RS; št.30/93; členi 510. - 535.), medtem ko
o prevzemu gospodarskih družb ne govori. Odvisno od
pravne ureditve v posameznih državah je mogoče prevzem
določene družbe (ciljne družbe) izvesti z akumulacijo delnic
z nakupi na organiziranem trgu ali z neposrednimmi posli.
Lahko pa se prevzem izvede tudi z javno ponudbo za odkup
delnic, ki je naslovljena neposredno na delničarje, po ceni,
višji kot je tržna, z določenim rokom za sprejem ponudbe ter
navadno z vnaprej določenimi pogoji (tender offer). V svetu
ponudniki razvijajo vedno nove ter vedno bolj agresivne
načine da opravijo nameravan prevzem, »ciljne« družbe se
poslužujejo vedno novih načinov obrambe pred prevzemom,
čeprav so takšne zaščite navadno le način izboljšanja pogajalske pozicije nasproti prevzemniku. Najbolj učinkovit način
prevzema družbe je gotovinski nakup (oziroma ponudba za
odkup) vseh delnic z glasovalno pravico določene ciljne
družbe, lahko pa je odkup financiran tudi z bančnimi krediti
ali zadolževanjem z izdajo obveznic prevzemne družbe. Nadalje je običajen tudi t.i. dvostopenjski (tvvo-tier) prevzem
večinskega deleža delnic ciljne družbe ter v naslednji fazi
odkup delnic od manjšinjskih delničarjev pod manj ugodnimi
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Glavni razlog za pravno ureditev sekundarnega trga vrednostnih papirjev ter s tem tudi prevzemov delniških družb je
pomanjkanje potrebnih informacij na tem trgu oziroma
dostopnost do informacij, ki so investitorjem potrebne za
oceno potencialne investicije le omejenemu številu oseb. Na
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primer managerji podjetij ter osebe, ki poslujejo na finančnem trgu, imajo pogosto dostop do informacij, ki niso na voljo
širši javnosti. Tako na nereguliranem trgu obstoji možnost, da
bodo navadni investitorji ter rnanjšinjski delničarji v primeru
prevzema oškodovani nasproti tistim, ki imajo dostop do
»ne-javnih informacij«. Takšna podrejenost večine investitorjev lahko povzroči pomanjkanje zaupanja javnosti v trg
vrednostnih papirjev, kar bi seveda pomenilo tudi manjšo
ponudbo kapitala oziroma manjše povpraševanje po vrednostnih papirjih ter na ta način zmanjšan pomen trga vrednostnih papirjev v ekonomskem sistemu, tudi v smislu trga za
pridobitev kontrole upravljanja družb preko prevzemov. Problem dostopnosti informacij je bistveno manjši, če so družbe,
katerih vrednostni papirji so predmet javnega trgovanja
dolžne javno objavljati podatke glede svojega pravnega statusa, finančnega položaja in poslovanja ter vse ostale
podatke, ki bi lahko 73 vplivali na ceno vrednostnega papirja,
in ki bodo vsem investitorjem omogočile primerjavo med
različnimi družbami. Zakon o trgu vrednostnih papirjev
(Ur.l.RS, št.6/94) že ureja postopek razkritja podatkov javnosti
na primarnem trgu (prospekt za javno ponudbo vrednostnih
papirjev) ter v določeni meri tudi na sekundarnem trgu (prospekt za kotacijo na borzi, poročanje o pridobitvi pomembnejših deležev v družbah, katerih delnice kotirajo na borzi).
Z nadaljnim razvojem trga vrednostnih papirjev ter povečano
možnostjo prevzemanja družb pa je poleg zagotovitve pravne
varnosti pri transakcijah v zvezi z prevzemi družb zaradi
zgoraj omenjenih razlogov potrebno z zakonom razširiti
doložnost razkritja podatkov ter urediti postopek javne objave
podatkov tudi na področju prevzemov družb, ki je trenutno še
popolnoma neurejeno. Glavni razlog za pravno ureditev tega
področja torej ni omejevanje podjetniške svobode ali omejevanje učinkovitih ekonomskih oziroma poslovnih kombinacij
ter s tem zaviranje razvoja tržne ekonomije, temveč zagotovitev integritete trga vrednostnih papirjev preko zaščite malih
investitorjev oziroma manjšinjskih delničarjev z uvedbo
zakonske dolžnosti javne objave podatkov na tistih segmentih
trga vrednostnih papirjev, kjer po pozitivni zakonodaji to še ni
potrebno. Nova zakonodaja na področju prevzemov tudi ne
sme zavirati omenjenega procesa konsolidacije razpršenega
lastništva družb po zaključeni prvi fazi lastninjenja niti takšnega procesa olajševati, temveč le postaviti pravila obnašanja
pri transakcijah v zvezi z pridobitvijo kontrole upravljanja
družb.

števa potencialni pozitivni vpliv prevzemov na ekonomski
razvoj, kot na primer:
- povečanje racionalizacije poslovanja in zmanjšanje števila
podjetij, ki lahko učinkoviteje poslujejo;
- vpeljevanje nove tehnologije in znanja;
- imenovanje nove in navadno boljše upravljalske strukture
v podjetjih;
- vzpodbuditev upravljalcev družb, da z uspešnim poslovanjem vzdržujejo maksimalno ceno delnic na trgu, saj so
v nasprotnem bolj izpostavljeni sovražnemu prevzemu;
- povečanje zaupanja investitorjev v trg kapitala, če so prevzemi ustrezno regulirani in če je bilo določeno število prevzemov že uspešno izvedeno;
- zagotavljanje alternativnih virov investiranja,
ter ne ureja tega področja restriktivno, tako da bi omenjene
pozitivne učinke kakorkoli omejeval ali omejeval konkurenco
na trgu, s tem da bi ščitil neučinkovit management, namesto
da bi le-ta odstopil svoje mesto tistim, ki bodo bolj sposobni
ustvarjati dobiček in ga distribuirati delničarjem. Nasprotno je
cilj zakona torej v zagotovitvi podatkov, ki so pomembni
delničarjem za sprejetje pravilne odločitve glede sprejetja
ponudbe za prevzem , vzpostaviti osnovno pravičnost in
pravno varnost pri transakcijah v zvezi z prevzemom družbe
ter posledično zagotoviti relativno pošteno ceno za odkup
delnic ter preprečiti nekompetentnem managementu družb,
da bi ščitili svoje lastne interese v škodo interesom delničarjev.
Zakon zato temelji na štirih glavnih načelih:
a) enako obravnavanje vseh delničarjev;
b) zaveza za prevzem (če velikost kontrolnega deleža preseže
z zakonom določen prag);
c) dolžnost razkritja podatkov;
d) omejitve določenih obrambnih dejanj, ki bi preprečevale
prevzem;
a) Načelo enakega obravnavanja vseh delničarjev pomeni, da
mora biti pri prevzemu odkup delnic ponujen vsem delničarjem določene družbe pod enakimi pogoji (cena, rok za sprejem, pogoji...) ter da so vse potrebne informacije za odločitev
na voljo vsem delničarjem, in ne le »insiderjem«. Poleg tega
zaradi zaščite manjšinjskih delničarjev ter preprečitve Spekulativnih ponudb za odkup delnic, to načelo zagotavlja, da je
prevzemnik pripravljen oziroma zakonsko zavezan odkupiti
delnice od vseh delničarjev, ki sprejmejo ponudbo za odliup
in tako ne postavlja nekaterih delničarjev v privilegiran položaj.

Poleg domačih oseb, ki bodo z razvojem trga možni prevzemniki družb (družbe, skladi, banke, zavarovalnice...), se bodo
kot prevzemniki družb pojavile tudi tuje pravne ali fizične
osebe, ki omenjene načine prevzemov poznajo iz lastnega
okolja. Ker tuja vlaganja lahko predstavljajo enega od
pomembnih dejavnikov gospodarske rasti, še posebej, če
preko njih domača podjetja pridobijo novo tehnologijo, nove
trge in potreben kapital za razvoj, je takšnim tujim vlagateljem
z novim zakonom o prevzemih potrebno zagotoviti nacionalni
tretma. Dolžnost razkritja podatkov ter pravila postopka
v zvezi z prevzemi ter s tem posledično določitev poštene in
primerne cene za nakup delnic slovenskih družb mora veljati
tako za domače kot tudi za tuje osebe. Zato je nadaljni razlog
za sprejem takšnega zakona tudi zaščita pred nezaželenimi
sovražnimi prevzemi s strani tujih oseb, ki bi v času tranzicije
nenadzorovano prevzemali slovenska podjetja in bi lahko
tako prihajalo do razprodaje slovenskega premoženja. Po
drugi strani pa je mednarodno primerljiva ureditev postopkov
prevzemov družb nujno potrebna za spodbuditev dobrovernih
tujih vlaganj, ki so potrebna za pospešitev gospodarske rasti,
saj tuji vlagatelji navadno ne zaupajo trgom brez urejenih
pravil poslovanja.

b) Bistveno načelo zakona je zahteva, da kadarkoli ima določena oseba (ali povezana skupina oseb, ki skupno delujejo)
v lasti več kot z zakonom določen odstotek delnic posamezne
družbe, ki mu zagotavljajo pravico do upravljanja (glasovanja)
družbe, je zavezana dati ponudbo za odkup delnic vsem
ostalim delničarjem, pod enakimi pogoji - t.i. obvezni prevzem (mandatory bid). Načelo zaveze za prevzem je bistveni
pogoj za varstvo investitorjev ozirdma manjšinjskih (ali
»ne-kontrolnih«) delničarjev. To varstvo pomeni predvsem,
da imajo rnanjšinjski delničarji, če menijo, da bo novi večinski
lastnik družbe upravljal družbo v nasprotju z njihovimi interesi, možnost »zapustiti« ciljno družbo oziroma odtujiti delnice istočasno z delničarji, ki imajo kontrolni delež, in v katere
so morda rnanjšinjski delničarji do sedaj zaupali. To načelo je
tesno povezano z načelom enakega obravnavanja vseh delničarjev, predvsem glede cene, po kateri bo prevzemnik odkupil
delnice, saj so z uveljavitvijo tega načela prav tako kot kontrolni delničar tudi rnanjšinjski delničarji upravičeni do »kontrolne premije«, ki jo plača prevzemnik. Načelo zaveze za
ponudbo za prevzem torej med drugim preprečuje, da bi bil
večinski delničar - prodajalec privilegiran pri pridobitvi premije nad tržno ceno. Bistveno pri tem načelu je tudi določitev
odstotka lastništva delnic, ki je pogoj za obvezno ponudbo za
prevzem. Formalno sicer pomeni večinski delež v delniški
družbi lastništvo 50% delnic s pravico glasovanja, vendar
v primeru razpršenega lastništva (kar je običajno pri »javnih«
delniških družbah z delnicami na organiziranem trgu) kon-

Temeljne značilnosti Zakona o prevzemih, ki je predložen
Državnemu zboru Republike Slovenije v prvo obravnavo
Temeljni cilj zakona predlaganega zakona je varstvo investitorjev na trgu vrednostnih papirjev ter zaščita manjšinjskih
delničarjev v primeru prenosa kontrolnega deleža z nakupom
delnic delniške družbe na organiziranem trgu 73 vrednostnih
papirjev ter na ta način (skupaj z ostalo regulativo sekundarnega trga) zagotovitev integritete trga. Predlog zakona upo97

poročevalec, št. 24

papirjev za javno ponudbo. Delnice teh družb so prosto prenosljive na trgu vrednostnih papirjev. Omejeno prenosljive
delnice niso predmet zakona, saj je zaradi njihove narave
same (omejena prenosljivost ali neprenosljivost) prevzem
opraviti bistveno težje ali nemogoče. Zakon posebej ureja
ponudbo za odkup (prevzem) delnic, izdanih na podlagi
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, prevsem
zaradi specifičnega načina pridobitve takšnih delnic (z lastninskimi certifikati) ter bolj striktnega zagotavljanja načela
določitve pravične cene v ponudbi vrednostnih papirjev, predvsem zaradi predpostavke, da delničarji iz postopka lastninjenja podjetij nimajo enakega odnosa do delnic in »svoje«
delniške družbe, kot če bi v delniško družbo oziroma nakup
delnic investirali denarna sredstva.

trolni delež ne pomeni le večinski delež, temveč je možno
obvladovati upravljanje družbe z bistveno manjšim lastnišim
deležem. Poleg omenjenega ima to načelo tudi namen
posredno pritegniti čim več t.i. zaprtih (večjih) delniških družb
z omejeno prenosljivimi delnicami (predvsem delniške
družbe, ki so se lastninsko preoblikovale), da pridobijo dovoljenje za nadaljno javno ponudbo in s tem dovoljenje za
trgovanje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.
c) Zagotovitev načela obveznega razkritja podatkov je predvsem pomembno zaradi preprečitve nastanka t.i. informacijske asimetrije na trgu vrednostnih papirjev in s tem zmanjšanje učinkovitosti trga, ter zaradi zmanjšanja možnosti trgovanja na podlagi notranjih informacij. Načelo zagotavlja, da so
vsem delničarjem zagotovljene enake informacije, ki so
potrebne, da bi lahko izoblikovali ustrezno odločitev, ali bodo
prodali svoje delnice prevzemniku.

Zakon bo določal t.i. obvezno javno ponudbo za odkup (mandatom take-over bid, kot ga poznajo ureditve vseh držav
Evropske skupnosti), to je doložnost osebe, ki pridobi kontrolni paket delnic s pravico upravljanja (30%) določene
družbe (ciljna družba), da po zakonsko prepisanem javnem
postopku ponudi v odkup delnic tudi od vseh ostalih delničarjev. Javno ponudbo za odkup vseh delnic določene družbe
lahko da tudi oseba, ki še ni presegla zakonsko določen prag
lastništva delnic, kar je v svetu večinoma v navadi pri prevzemih. Z določitvijo obvezne ponudbe za prevzem želi zakon
uveljaviti vse prednosti javne ponudbe: popolno razkritje
podatkov, transparentnost transakcij, enako obravnavanje
delničarjev, pošteno poslovanje na trgu vrednostnih papirjev,
izdelava ponudbenega dokumenta za zagotovitev vseh informacij delničarjem ciljne družbe, ki so potrebne za njihovo
racionalno odločitev o sprejemu ponudbe. Prospekt za odkup
mora 73 vsebovati podatke o statusnih vprašanjih in pravnem
položaju, finančnem poslovanju in poslovnih možnostih ter
namenih tako prevzemnika kot tudi ciljne družbe. Poleg tega
mora vsebovati tudi podrobno vsebino same ponudbe za
odkup.

d) Načelo omejevanja določenih dejanj ali poslov, ki bi nepošteno omejevale potek prevzema, potem ko se je že začel
izvajati ima namen preprečiti predvsem upravi ciljne družbe
določene posle ali dejanja izven obsega normalnega poslovanja družbe, in ki imajo edini namen ovirati postopek ponudbe
za prevzem. Cilj, ki ga želi doseči zakon z uveljavitvijo takšnega načela je torej preprečiti manipuliranje manjšinjskih
delničarjev ter ter jim zagotoviti jasne okoliščine za sprejem
ali zavrnitev ponudbe za odkup njihovih delnic. Interesi
uprave oziroma managementa družbe so pri spremembi kontrolnega lastnika družbe (še posebej, če prevzemnik pridobi
takšen delež, da ima preko nadzornega sveta ali neposredno
možnost imenovati nove člane uprave) v mnogočem različni
od interesov delničarjev, bodisi da je to osebni finančni interes, prestiž... . Zato je v zakonu potrebno omejiti dejanja, ki
sicer imajo namen ohraniti obstoječega kontrolnega lastnika,
vendar le iz subjektivnih razlogov. Temeljno vodilo pri upoštevanju tega načela je, da je delniška družba v lasti delničarjev
in le ti lahko končno odločajo o bodočnosti družbe. Zato
morajo biti omenjena »obrambna« dejanja dovoljena le
s soglasjem skupščine delničarjev.

Za ponudbo za odkup zakon predvideva dovoljenje Agencije
za trg vrednostnih papirjev. Agencija bo izdala dovoljenje, če
bo ugotovila, da prospekt vsebuje vse podatke, ki jih določa
zakon, če je ponudba za odkup sestavljena v skladu z zakonom ter če so zagotovljena sredstva za izvedbo uspešne
ponudbe za odkup.

Vsa omenjena načela so vsebovana tudi v Direktivi Evropske
skupnosti št.90/C 240/09 z dne 14.9.1990. Poleg omenjenih
načel zakon temelji tudi na drugih načelih (ki so tudi vsebovana v omenjeni direktivi), kot so npr.:

Agencija nima pravice, da presoja samo vsebino (ceno,
pogoje, namen...) ponudbe za odkup.

- zagotovitev ustreznega roka, ki je potreben za oblikovanje
odločitve glede sprejema ponudbe za prevzem;
- preprečitev ustvarjanja napačnih cen na trgu vrednostnih
papirjev;
- zagotovitev nemotenega poslovanja ciljne družbe med in
po ponudbi za prevzem;
- možnost konkurenčne ponudbe za prevzem s strani tretje
osebe;
- seznanjenje delavcev ciljne družbe glede ponudbe za prevzem in namenov prevzemnika glede bodočega upravljanja
prevzete družbe... .

Zakon bo določal tudi aktivno vlogo uprave ciljne družbe
v zvezi s ponudbo za odkup. Namreč uprava ima lahko zelo
različne interese od interesov delničarjev, ter obstaja možnost, da se ločeno in neposredno pogaja s prevzemnikom
glede ponudbe za prevzem ter glede pogojev prevzema, kjer
lahko zastopa subjektivne interese. Zato je smotrno, da
uprava razkrije svoje mnenje im morebitne dogovore v zvezi
s ponudbo za odkup, obenem pa javnosti (oziroma svojim
delničarjem) zagotovi tudi mnenje neodvisnega finančnega
strokovnjaka, glede cene v ponudbi, ki je seveda bistveni
element pri prevzemih.

Zakon o prevzemih kot splošni zakon celovito in sistemsko
ureja področje prevzemov družb v Republiki Sloveniji, tako
s strani domačih kot tudi tujih pravnih in fizičnih oseb ter se
bo uporabljal za delnice družb, ki so izvedle javno ponudbo
delnic ter pridobile dovoljenje Agencije za trg vrednostnih
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Priloga:
- graf 19: Postopek javne ponudbe za prevzem
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6.5. Zakon o Skladu za poplačilo vojne odškodnine

nana avtomatska pravica do odškodnine iz navedenega
naslova, obveznost Nemčije do poravnave le-te prenehala
oziroma bi prešla na slovensko državo. Predlagatelj je pri
določitvi pravice do odškodnine prisilnim mobilizirancem kot
pogojne pravice izhajal iz dejstva, da je obveznost plačila
odškodnine primarna obveznost tiste države, v katere redne
vojaške enote so navedene osebe bile prisilno mobilizirane,
če pa država-obveznica zavrne izplačilo take odškodnine,
imajo upravičenci pravico do zahtevka za plačilo odškodnine
po predloženem zakonu.

Sprejem zakona o Skladu za poplačilo vojne odškodnine, ki je
predložen Državnemu zboru Republike Slovenije v prvo
obravnavo, narekuje 33. člen zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93), ki
določa, da se v okviru sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, v skladu s posebnim zakonom ustanovi tudi Sklad za
poplačilo vojne odškodnine. Namen uporabe sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine, ki v skladu z določbami zakona
o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij pripadajo
Skladu za poplačilo vojne odškodnine, je določen že v prvem
odstavku 33. člena zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij. V skladu z navedeno zakonsko določbo se sredstva
iz navedenega naslova namenijo plačilu vojne odškodnine
zlasti internirancem in preganjancem ter civilnim invalidom
vojne, kakor tudi političnim preganjancem. Predloženi zakon
se po svoji vsebini navezuje na zakon,.ki ureja žrtve vojnega
nasilja ter zakon, ki ureja popravo krivic, ki sta že v zakonodajnem postopku. Navedena predloga zakonov urejata predvsem
status žrtev vojnega nasilja oziroma status političnega preganjanca, pravice navedenih upravičencev iz naslova zdravstvenega ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja kakor
tudi postopek za pridobitev statusa žrtve vojnega nasilja oziroma političnega preganjanca. Ker predlog zakona o žrtvah
vojnega nasilja ne ureja pravice do odškodnine oziroma
postopka za uveljavitev navedene pravice, se le-ta ureja
s predloženim zakonom o Skladu za poplačilo vojne odškodnine.

Odškodnini po predloženem zakonu se izplačujeta v obliki
odškodnine za izgubo življenja in odškodnine za pretrpljeno
negmotno škodo. Ker gre v primeru smrti najožjega sorodnika
oziroma duševnih bolečin zaradi zmanjšanja kvalitete življenja, okrnitve prostosti oziroma strahu za življenje za osebno
škodo, je predlagatelj pri opredelitvi upravičenca do le-te
izhajal iz načela, da je zahtevek za izplačilo odškodnine iz
navedenega naslova strogo oseben zahtevek, ki se ne deduje.
Izjema je možna samo v primeru že izdane pravnomočne
odločbe, ker je v navedenem primeru odškodnina priznana in
je postala del zapuščinske mase.
Pri opredelitvi višine odškodnin je predlagatelj izhajal iz uradnih podatkov o možnih upravičencih do odškodnine, ocene
prihodkov Sklada iz naslova kupnine na podlagi zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij, možnih bodočih obremenitvah proračuna iz navedenega naslova ter postavljenih
zahtevkov s strani predstavnikov upravičencev do odškodnin
po tem zakonu. Ob upoštevanju določb predloga zakona
o uporabi sredstev iz naslova kupnine na podlagi zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki je v drugi obravnavi,
bo po oceni predlagatelja iz naslova kupnine (6%) Sklad za
poplačilo vojne škode do leta 2000 pridobil sredstva v višini
od 3,285 mio SIT do 4,557 mio SIT. Po podatkih, s katerimi
razpolaga predlagatelj, znaša število izgnancev in taboriščnikov 26.194, število prisilno mobiliziranih 16.000, število političnih preganjancev 10800, kar pomeni, da je potencialnih
upravičencev do odškodnine torej 52.994 oseb. Povprečno
trajanje zapora, ujetništva, internacije oziroma izgnanstva
znaša 17,5 mesecav.

Predloženi zakon ureja dve vrsti vprašanj, in sicer: ustanovitev, poslovanje in obveznosti Sklada za poplačilo vojne
odškodnine, ter vrsti in višino odškodnine ter postopek za
uveljavitev pravice do odškodnine po tem zakonu.
Sklad za poplačilo vojne odškodnine se ustanovi z zakonom
in posluje v imenu in za račun Republike Slovenije. Sklad ni
pravna oseba, temveč se sredstva, ki predstavljajo prihodke
sklada, zbirajo na posebnem računu pri ministrstvu, pristojnem za finance, ločeno od ostalih proračunskih sredstev.

Izhajajoč iz navedenih podatkov se predlaga odmera odškodnine za izgubo življenja v pavšalnem znesku 200.000,00 SIT,
pri odmeri odškodnine za negmotno škodo pa se predlaga
izdelava posebne metodologije za izračun višine odškodnine
s tem, da je predlagatelj v zakonu opredelil kriterije za odmero
odškodnine ter najvišjo in najnižjo odškodnino za vsak dopolnjen mesec trajanja odvzema prostosti.

Pri določitvi upravičencev do odškodnine po tem zakonu je
predlagatelj izhajal iz besedila prvega odstavka 33. člena
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki opredeljuje
namene uporabe sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na
podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ter
določb predlogov zakona o žrtvah vojnega nasilja in zakona
o popravi krivic. Glede na navedene zakonske rešitve so kot
upravičenci do odškodnine po predloženem zakonu določene
osebe, ki imajo status izgnancev, taboriščnikov, internirancev, zapornikov in delovnih deportirancev po zakonu, ki ureja
žrtve vojnega nasilja ter civilnih invalidov vojne po posebnem
zakonu, ki so postali invalidni v izgnanstvu, taborišču, internaciji, zaporu in delovnem zaporu v času od 6. 4. 1941 do 15.
5. 1945, kakor tudi politični preganjanci po zakonu, ki ureja
popravo krivic.
Ne glede na dejstvo, da to ni izrecno opredeljeno v 33. členu
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, je pravica do
odškodnine po predloženem zakonu dana tudi osebam s statusom prisilnega mobiliziranca, vendar le kot pogojna možnost. Tako ureditev narekuje dejstvo, da imajo državljani
Republike Slovenije, ki so bili med drugo svetovno vojno
prisilno mobilizirani v enote redne nemške vojske, oziroma
njihovi sorodniki ob izpolnjenih pogojih (invalidnost ali smrt
v času služenja v nemški armadi) po nemškem zveznem
zakonu o socialnem varstvu pravico do pokojnine oziroma
oskrbnine, ki se plačuje preko Oskrbovalnega urada v Fuldi.
Ureditev pravice do odškodnine prisilnim mobilizirancem
v nemško vojsko kot pogojne pravice narekuje tudi dejstvo,
da v skladu z določbo navedenega nemškega zveznega
zakona obveznost Nemčije do plačila pokojnin oziroma
oskrbnin tujim državljanom preneha, če imajo navedene
osebe iz istega naslova pravico do zahtevka do lastne države.
Glede na navedeno zakonsko ureditev bi v primeru, če bi
s predloženim zakonom bila prisilnim mobilizirancem prizporočevalec, št. 24

Ker bo eden od temeljnih virov sredstev za izplačilo odškodnin kupnina iz naslova lastninskega preoblikovanja podjetij,
le-ta pa se bo natekala v prvem in nadaljnjih štirih letih po
izvedbi lastninskega preoblikovanja podjetij, se bodo tudi
odškodnine izplačevale na enak način, v petih letnih obrokih.
Z zakonom je tudi opredeljen postopek za uveljavitev pravic
po predloženem zakonu v skladu s sistemskimi rešitvami na
navedenem področju.
7. DELOVANJE OSTALIH INSTITUCIJ NA PODROČJU LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA
7.1 Delovanje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na področju lastninskega preoblikovanja
7.1.1. LASTNINJENJE PODJETIJ PO ZAKONU O ZADRUGAH
Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92, 7/93 in 22/94) v 57.
členu določa, da pri lastninskem preoblikovanju podjetij, ki so
na njegovem seznamu, lahko sodelujejo kot zadružni upravičenci:
a) zadružne organizacije in organizacije kooperantov, ki so od
1. 1. 1986 do 31. 12. 1990 na podlagi pogodb proizvodno
oziroma poslovno sodelovale s podjetjem s seznama,
b) zadruge, ki so jih ustanovile oziroma v katere so se včlanile
fizične osebe, ki so od 1. 1. 1986 do 31. 12. 1990 neposredno
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ali po organizacijah poslovno sodelovale s podjetjem s seznama zakona, in niso članice prej omenjenih organizacij, če
so ustanovitev zadruge priglasile sodišču v 90 dneh, kar
pomeni do 26. 9. 1992.

Od 47 zadev o lastninjenju po 57. členu Zakona o zadrugah je
sedaj pravnomočnih 42. Pravnomočne niso odločbe o lastninjeju naslednjih podjetij:
1. Agroind Vipava: Vrhovno sodišče je v upravnem sporu
v delu,ki se nanaša na izločitev premoženja iz lastninjenja
odpravilo odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano ter vrnilo zadevo v nov postopek, ki je v teku;

Zadruge pa lahko po tretjem odstavku 57. člena Zakona
o zadrugah sodelujejo tudi pri lastninjenju podjetij ali njihovih
delov, ki niso na seznamu zakona, vendar pod pogojem, da se
o tem sporazumejo s podjetjem in pristojno ministrstvo ugotovi, da so izpolnjeni pogoji po tem zakonu.

2. Agroind Vipava, PE Vinska klet: Vrhovno sodišče je v upravnem sporu v delu, ki se nanaša na izločitev premoženja iz
lastninjenja, odpravilo odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter vrnilo zadevo v nov postopek, ki je
v teku;

Rok za vložitev zahtevkov zadružnih upravičencev je potekel
26. 9. 1993, s tem dnem pa je začel rok, v katerem je moralo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oziroma
drugo pristojno ministrstvo o teh zahtevkih odločiti. Na
začetku je zakon postavljal ministrstvu rok 60 dni, kar je
pomenilo, da bi moralo biti o zahtevkih odločeno do 25. 11.
1992, sprememba zakona, ki je bila v letu 1993, pa je ta rok
podaljšala do 5. 6. 1993.

3. Merkator, Mlekarna Kranj, zadeva je na Vrhovnem sodišču,
tožba je vložena zaradi izpodbijanja ugotovljenega deleža za
eno od zadrug;
4. Merkator, KG Kočevje, zadeva je na Vrhovnem sodišču,
tožba je vložena zaradi zavrnitve zahtevka zavezanca za izločitev dela premoženja iz lastninjenja;

Na seznamu 57. člena Zakona o zadrugah je 46 živilsko
predelovalnih podjetij oziroma njihovih delov, pri tem je eno
podjetje dvakrat na seznamu, celo enkrat pa le njegov del
vinska klet.

5. Vino Bizeljsko-Brežice, Vrhovno sodišče je v upravnem
sporu odpravilo odločbo MKGP v delu, ki se nanaša na izločitev premoženja iz lastninjenja in zadevo vrnilo MKGP v nov
postopek. V Držanem zboru RS je bila vložena zahteva za
obvezno razlago dela seznama podjetij iz 57. člena, ki se
nanaša na to podjetje. Državni zbor je predlagana obvezno
razlago zakona zavrnil 25.5.1995. Sedaj bo lahko MKGP
o zadevi ponovno odločalo.

Do 26. 9. 1992, to je do izteka roka, je bilo na Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vloženih 491 zahtevkov za
lastninjenje, vložilo jih je 130 različnih kmetijskih zadrug in tri
podjetja. Od navedenih zadrug pa jih je 9 vložilo zahtevke za
ugotovitev in določitev deležev na družbenem kapitalu
8 podjetij, ki niso na seznamu zakona; ena od zadrug pa je
vložila tudi zahtevek za lastninjenje zadruge.

Po izvedenih postopkih lastninjenja po 57. členu Zakona
o zadrugah in anketi o lastninskem preoblikovanju podjetij iz
seznama 57. člena Zakona o zadrugah, ki jo je izpolnilo 32
podjetij, in podatkov Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo MKGP ugotavlja:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v roku, ki
mu ga je določil zakon, rešilo 491 zahtevkov in pri tem
opravilo 82 obravnav. V 22 zadevah so se zadružni upravičenci in zavezanci - podjetja s seznama med seboj sporazumeli in je bila sklenjena poravnava. V vseh preostalih zadevah
pa je bilo izdanih 38 odločb in 96 sklepov. S sklepi je ministrstvo:

1) da bodo zadruge kot zadružni upravičenci po 57. členu
Zakona o zadrugah sodelovale pri lastninjenju vseh podjetij
s seznama Zakona o zadrugah, razen pri lastninjenju podjetja
Vina Koper, ki je bilo že olastninjeno pred uveljavitvijo Zakona
o zadrugah. Preglednica o deležih v celotnem družbenem
kapitalu podjetja, ki so ga olastninile zadruge po 57. členu
Zakona o zadrugah je v prilogi k temu poročilu kot priloga 1;

a) v 22 primerih ustavilo postopek zaradi sklenjene poravnave,
b) v 19 primerih ustavilo postopek zaradi umika zahtevkov
zadrug,

b) da v nobenem primeru ni prišlo do sporazuma med zadrugami in podjetji, ki niso na seznamu zakona, to je v primerih iz
zadnjega odstavku 57. člena Zakona o zadrugah,
c) da imajo podjetja v glavnem izdelane in oddane programe
lastninskega preoblikovanja. Podjetja, ki programa lastninjenja še niso oddala, pa kot razloge navajajo:

c) v 53 primerih zavrglo zahtevke, in sicer iz naslednjih razlogov:
- ker so jih vložila podjetja, ki nimajo pravic kot zadružni
upravičenci,
- ker so jih vložile zadruge, katerih ustanovitelji so podjetja
s seznama,
- ker so zadruge hotele sodelovati pri lastninskem preoblikovanju drugih zadrug.

- neurejeno zemljiškoknjižno stanje,
- denacionalizacijski postopki,

Zoper odločbe in sklepe, ki jih je izdalo ministrstvo, ni možna
pritožba, možno pa je vložiti tožbo na Vrhovnem sodišču
Republike Slovenije in začeti upravni spor. Nekatere nezadovoljne stranke v postopku so to možnost tudi izkoristile. Po
evidenci ministrstva je do danes vloženih 33 upravnih sporov,
pretežno zaradi:

- vračanje premoženja zadrugam,
- uvedene in še neizvedene revizije,
- nedokončane postopke lastninjenja po 57. členu Zakona
o zadrugah,
kar vse vpliva na določitev vrednosti njihovega družbenega
kapitala in na določitev vrednosti tistega družbenega kapitala,
ki ga bodo lastninile zadruge (v nekaterih primerih se je
podjetjem v postopku del premoženja izločil).

- molka organa (ti so bili vloženi še preden je bil rok za
odločitev ministrstva s spremembo Zakona o zadrugah podaljšan),
- nestrinjanjem z določitvijo deležev zadružnih upravičencev
glede na njihovo sodelovanje s podjetjem, ki se lastnini (upoštevanje ali neupoštevanje sodelovanja kmetov, ki so člani
v dveh zadrugah, ki kot zadružna upravičenca lastninita isto
podjetje),

č) da se bodo podjetja z ostalim družbenim kapitalom lastninila po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij.
7.1.2. LASTNINJENJE PODJETIJ PO ZAKONU O GOZDOVIH
Z dnem uveljavitve Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št.30/
93), to je s 25.6.1993, so gozdnogospodarske organizacije
postale in nadaljevale svoje poslovanje kot izvajalska gozdarska podjetja. Njihove TOZD so s tem dnem postale organizacijske enote, njihove TOK pa samostojne pravne osebe,ki so
odslej poslovale po predpisih o zadrugah, s pooblastili v prav-

- nestrinjanja z izločitvijo ali neizločitvijo dela premoženja iz
premoženja, ki ga lastninijo zadruge (po zakonu o zadrugah
je lahko ministrstvo izločilo iz lastninjenja podjetja del premoženja, ki ne služi osnovni dejavnosti, s katero so zadružni
upravičenci sodelovali).
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nem prometu vpisanimi v sodnem registru, vse dotlej dokler
svoje organiziranosti ne uskladijo s predpisi o zadrugah.

3. Kranj

Lastninsko preoblikovanje gozdnogospodarskih organizacij
je določeno v 82. in nadaljnjih členih Zakona o gozdovih. V ta
namen je treba najprej skleniti pogodbo o razdružitvi sredstev
in obveznosti do virov sredstev ter delavcev.

4. Murska Sobota
5. Novo mesto

To pogodbo po zakonu sklepajo gozdarska izvajalska
podjetja, temeljne organizacije kooperantov, delovne organizacije in podjetja, ki gospodarijo z gozdovi in svoje organiziranostiniso uskladile s prej veljavnim Zakonom o gozdovih, in
Vlada Republike Slovenije.
Zakon je pri pogodbenih strankah predvidel tudi spremembe
bivših TOK v zadruge in pa seveda njihovo likvidacijo. Za te
primere je zakon določil kot pogodbeno stranko:

6. Postojna
7. JP Snežnik

Pogodba za GG Maribor pa je v celoti pripravljena in je tik
pred podpisom.
Sklepanje teh pogodb poteka počasi zaradi naslednjega:

- zadrugo, če se je bivša TOK izločila iz gozdnogospodarskega podjetja in preoblikovala v zadrugo,

a. večina nepremičnin, za katere je dana izjava Zavoda za
gozdove Slovenije, da jih potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti, sploh ni vpisana v zemljiško knjigo. Vpisana so na
primer kmetijska zemljišča in gozdovi v velikosti več deset
hektarov, na njih pa stojijo logarnice in koče, ki naj bi jih
prevzela država. V teh primerih se istočasno z oblikovanjem
pogodbe izvajajo tudi odmere teh objektov in njihovih funkcionalnih zemljišč in vpisi pravice uporabe v zemljiško knjigo;

- Zadružno zvezo Slovenije, ko je bila TOK likvidirana in
premoženje preneseno na gozdnogospodarsko podjetje,
- TOK v likvidaciji, če je likvidacijski postopek nad TOK
v teku, vendar je v tem primeru ta postopek treba prekiniti in
se nadaljuje po sklenitvi pogodbe.
Z zakonom je za sklenitev pogodb določen tudi inštruktažni
rok 6 mesecev, po izteku katerega lahko vsaka od pogodbenih strank predlaga, da o spornih zadevah odloči arbitraža, če
pa tudi ta ne odloči, je možno zahtevati, da o spornih zadevah
odloči sodišče v nepravdnem postopku. Doslej nobena
pogodbena stranka ni predlagala, da o spornih razmerjih
odloči arbitraža.

b. v velikem delu gozdnogospodarske organizacije sploh niso
vpisane v zemljiško knjigo kot imetnik pravice uporabe, temveč so vpisani kot imetnik pravice uporabe njihovi bivši TOZD,
TOK, SOZD, kmetijska posestva, kmetijske zadruge, družbenopolitične skupnosti in celo fizične osebe. V teh primerih je
treba iskati pravno nasledstvo gozdnogospodarske organizacije in druge dokumente, s katerimi lahko ta dokaže da je
resnični uporabnik teh nepremičnin. Dogaja se, ima GG v svojih knjigah zavedene nepremičnine, za katere ne more dokazati načina pridobitve, s tem pa tudi ne lastništva:

Šestmesečni rok za sklenitev pogodb je bil predviden na
podlagi izjav gozdnogospodarskih organizacij, da je v tem
času možno skleniti pogodbe, ker da so vsi podatki in evidence pripravljeni. Izkazalo pa se je, da gozdnogospodarske
organizacije niso imele pripravljenih niti seznamov delavcev,
ki bi morali po kriterijih iz zakona postati delavci Zavoda za
gozdove Slovenije, niti seznamov presežnih delavcev zaradi
denacionalizacije in organizacijskih sprememb po tem
zakonu, še najslabše urejeno in pripravljeno za razdružitev pa
so imele in imajo še sedaj vse družbeno premoženje, zlasti pa
nepremičnine.
Vlada RS je na predlog Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano odločila, da se bodo pogodbe o razdružitvi premoženja in delavcev prejšnjih gozdnogospodarskih organizacij sklepale v treh delih, in sicer:

c. v postopku je treba paziti, da za nepremičnine, ki So
predmet te pogodbe, niso vloženi zahtevki za vračilo po
Zakonu o denacionalizaciji, Zakonu o zadrugah in Zakonu
o agrarnih skupnostih, ker bi imelo razpolaganje s tako nepremičnino za posledico ničnost pogodbe, vendar je to zelo
težko, ker so zemljiškoknjižni izpiski pomanjkljivi in različni
glede na sodišča, ki jih izdajajo;
č. pojavlja se tudi premoženje, ki je v postopku legalizacije
dovoljenega posega v prostor (črne gradnje), ki naj bi jih
država prevzela, ker jih Zavod za gozdove nujno potrebuje za
opravljanje svoje dejavnosti in za katere ni jasno, kakšen bo
rezultat tega postopka, vsekakor pa bi postopek, ki bi ga
nadaljevala država, zahtevala precejšnja sredstva;

1. s prvo pogodbo se je rešilo vprašanje prevzema delavcev in
najema prostorov, ki jih je bilo treba zagotoviti že ustanovljenemu Zavodu za gozdove Slovenije. Tako so bile v mesecu
aprilu 1994 sklenjene pogodbe o razdružitvi in prevzemu
delavcev, ki so v GG opravljali dejavnost javne gozdarske
službe in lovstva.

d. tako Zavod za gozdove Slovenije kot tudi zadruge kakor
tudi pogodbeni partner imajo željo po prevzemu objektov
družbenega standarda v Republiki Hrvatski, vendar pa po
predpisih te države na teh objektih ni možno spreminjati
imetnika pravice uporabe dokler se premoženjsko stanje
obeh držav ne reši s posebno meddržavno pogodbo, posledica takega razpolaganja pa je ničnost;

2. v mesecu novembru 1994 pa se je s pogodbami o ugotovitvi
trajnih presežnih delavcev v GG rešil problem presežnih
delavcev, ki so nastali v GG zaradi vračanja gozdov po Zakonu
o denacionalizaciji, Zakonu o zadrugah in Zakonu o gozdovih.

e. sklenitev nekaterih pogodb pa ovirajo tudi same pogodbene stranke, v glavnem zadruge, ki pogojujejo podpis
pogodbe s pridobitvijo premoženja v vrednosti, ki presega
delež, izračunan po zakonu;

3. v teku je sklepanje tretje skupine pogodb, in sicer sklepanje
pogodb o razdružitvi sredstev in obveznosti do virov sredstev
gozdnogospodarskih organizacij. Do 1.6.1995 so bile sklenjene pogodbe o razdružitvi sredstev in obveznosti do virov
sredstev z:
naziv gg
1. Bled
2. Gornja Radgona
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datum sklenitve
10. 3. 1995RS
zadruge
izv.podj.
10. 3. 1995RS
zadruge
izv.podj.

10. 4. 1995RS
8.30
zadruge
2,65
izv.podj.
89,05
13. 4. 1995RS
1,59
zadruge
3,39
izv.podj.
95,02
13. 3. 1995RS
6,22
zadruge
4,26
izv.podj.
89,52
10.3.1995
RS
9,96
zadruge
6,96
izv.podj.
83,08
10.
4.
1995RS
4.490.048 sit

Trenutno so v pripravi pogodbe, ki naj bi se sklenile s Soškim
gozdnim gospodarstvom Tolmin, Zavodom za pogozdovanje
in melioracijo Kras Sežana, GG Kočevje in GG Brežice. V drugih primerih (Slovenj Gradec, Nazarje, Celje in Ljubljana) pa
Ministrstvo tudi še ni pripravilo predloga razdružitve in druge
potrebne dokumentacije.

deleži
16,74
5,49
77,77
0,84
0,00
99,16

Premoženje, ki se razdružuje, je veliko, dokumentov, ki jih je
potrebno preveriti, pa je še več, pripravljenost GG, da svoje
neurejeno premoženje uredijo, pa ni prav velika. Obstaja
tendenca, da se na državo prenesejo neurejene nepremič102

nine, njihov vpis pa naj bi uredila'država in to za leta nazaj.Evidence o nepremičninah niso urejene kljub temu, da so bili GG
že ob pripravi zakona o gozdovih in tudi večkrat po njegovem
sprejemu opozorjeni, da morajo svoje nepremičnine urediti
oziroma morajo dostaviti listine, iz katerih bo razvidno, da
imajo na njih pravico uporabe.

Pregled razdružitvenih predlogov je pokazal številne napake
v bilancah in tudi v predlogu razdružitve sredstev, zato so bili
ti predlogi vsem zavodom vrnjeni v popravke in dopolnitve.Čeprav so nekateri zavodi že predložili popravljene in dopolnjena gradiva, je treba po ponovnem pregledu ponovno
odpravljati še nekatere manjše napake oziroma pomanjkljivosti. Zato še noben zavod nima potrjenega predloga razdružitve.

Upoštevaje vse prej navedene probleme ocenjujejo, da bodo
pogodbe o razdružitvi GG sklenjene do 31.7.1995 Najpozneje
v enem letu po sklenitvi pogodbe pa mora gozdarsko izvajalsko podjetje oddati program lastninjenja Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo. Ocenjujemo, da bodo še v letošnjem letu oddala programe lastninjenja vsa gozdarska izvajalska podjetja, lastninjenje samo pa se bo zavleklo v leto 1996.

Problemi, ki se pojavljajo, so zelo podobni problemom pri
razdruževanu gozdnogospodarskih organizacij, in so predvsem naslednji:
- pomanjkljive evidence o premoženju, zlasti o nepremičninah, saj jih kar nekaj ni vpisanih v zemljiški knjigi in zemljiškem katastru;

7.1.3. LASTNINJENJE PO ZAKONU O VETERINARSTVU
Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94 in 21/95)
določa poseben način lastninjenja obstoječih veterinarskih
zavodov in mešanih kmetijsko-veterinarskih zavodov, za lastninjenje obratnih veterinarskih ambulant na farmah pa
določa, da se te lastninijo skupaj z drugim premoženjem teh
farm

- problemi v zvezi z ugotavljanjem deleža občin in
pridobivanjem soglasja občin za njihov ugotovljeni delež;
- problemi v zvezi z razdružitvijo premoženja na kmetijski in
veterinarski del.

Obstoječi veterinarski zavodi naj bi se lastninili tako, da se:

Ne glede na to ocenjujejo, da bi lahko MKGP potrdilo razdružitvene predloge in ustrezne bilance do 31.7.1995. Zoper
odločbo Ministrstva pa je možen upravni spor. ki lahko vso
zadevo zavleče, saj je Vrhovno sodišče RS - Senat za
upravne spore, zasuto z delom in je treba na njihovo odločitev
čakati približno 2 leti.

- na Republiko Slovenijo prenesejo vsa sredstva in obveznosti do virov sredstev ter bremena, ki so bila v obstoječih
veterinarskih zavodih izključno ali pretežno namenjena za
opravljanje dejavnosti, ki jih bo po tem zakonu lahko opravljal
le javni veterinarski zavod;

Po pravnomočnosti potrditve predloga razdružitve mora veterinarski zavod najpozneje v 6 mesecih predložiti program
lastninjenja Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo,
sicer postane družbeni kapital tega zavoda last Sklada RS za
razvoj in se preoblikuje po Zakonu o privatizaciji pravnih
oseb, ki so družbeni kapital prenesle na Sklad RS za razvoj.

- preostali družbeni kapital lastnini tako, da:
- se ugotovi delež občin glede na njihova vlaganja v zavode
v zadnjih 10 letih;
- preostali družbeni kapital pa se lastnini z:

Upoštevaje prej navedene zaplete ocenjujemo, da bodo lahko
vsi zavodi prvočasno oddali programe lastninjenja, samo lastninjenje pa se bo zavleklo v leto 1996.

- 20% notranjo razdelitvijo,
- 20% notranjim odkupom po Zakonu lastninskem preoblikovanju podjetij, razen v delu, ki se nanaša na prenos na Sklade,

7.1.4. LASTNINJENJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV
PO ZAKONU O ZADRUGAH, ZAKONU O LASTNINSKEM
PREOBLIKOVANJU PODJETIJ IN ZAKONU O SKLADU
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS

- preostali družbeni kapital pa se lastnini z javno prodajo
delnic, pri tem pa imajo zaposleni predkupno pravico.
Kupnina gre Skladu RS za razoj, ki jo mora razdeliti med
sklade po 22. členu Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij.

Po 74. členu Zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92,7/93
in 2/94) so 28.3.1992 postala last RS kmetijska zemljišča in
gozdovi v družbeni lastnini, s katerimi so prej upravljale
zadruge, in so jih zadruge pridobile na neodplačen način.

Na enak način naj bi se lastninili tudi mešani kmetijsko
- veterinarski zavodi, le da se hkrati ugotovi tudi delež, ki gre
za opravljanje kmetijskih dejavnosti, ki se kot družbena lastnina vodi naprej v kmetijskem zavodu, dokler se ta ne olastnini po posebnih predpisih.

Po 5. členu Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
(Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93) so s 5. 12. 1992 postala
last Republike Slovenije oziroma občin kmetijska zemljišča in
gozdovi v družbeni lastnini, s katerimi so upravljala in razpolagala podjetja, ki se lastninjo po tem zakonu. 73 Po 14. členu
Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93) so z 11.3.1993 postala last
Republike Slovenije oziroma občin še preostala kmetijska
zemljišča in gozdovi v družbeni lastnini. Ta zakon je tudi
določil, da se za kmetijska zemljišča v smislu 74. člena
Zakona o zadrugah, 5. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in 14. členu Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč
in gozdov RS štejejo tudi tista nezazidana stavbna zemljišča
v družbeni lastnini, za katera ob uveljavitvi Zakona o Skladu
kmetijskih zemljišč in gozdov RS niso bili izdelani prostorski
izvedbeni načrti (zazidani, ureditevni in lokacijski načrti) oziroma niso bila v upravljanju sklada stavbnih zemljišč.

Za pripravo razdelitvenih bilanc je Vlada RS 16. 2. 1995
sprejela Uredbo o načinu izdelave razdelitvene bilance in
načinu ugotavljanja deleža občin v družbenem kapitalu veterinarskih zavodov (Uradni list RS, št. 10/95).
Rok za predložitev predlogov razdružitve premoženja in
delavcev Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je
potekel 31.3.1995. V tem roku so predložili razdružitevne
predloge vsi veterinarski in kmetijstko- veterinarski zavodi,
razen Živinorejsko veterinarski zavod za Pomurje, Murska
Sobota.
Vsi zavodi, ki so dokumentacijo oddali, predvidevajo lastninjenje po zakonu s tem, da večina namerava izvesti lastninjenje po posameznih deli, to je po veterinarskih postajah. Le
ŽVZ Kranj predlaga prenos vsega družbenega kapitala v last
RS in v upravljanje Veterinarskemu zavodu Slovenije. Zato je
bilo poslano pismo družbenemu pravobranilcu in sindikatu,
da se v 30 dnevnem roku odločita, ali zahtevata zaradi zavarovanja pravic delavcev, da razdružitev zavoda pripravi MKGP.

Dotedanji upravljalci bi morali v 6 mesecih od uveljavitve
Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS prenesti
v upravljanje temu skladu vsa kmetijska zemljišča, gozdovve
in tudi prej navedena nezazidana stavbna zemljišča, po izteku
tega roka pa mora to opraviti Sklad sam, seveda na podlagi
dokumentacije, ki mu jo dotedanji upravljalci morajo dati na
razpolago.
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Ocenjuje se, da je na podlagi teh zakonov prešlo v last RS
približno 560.000 ha kmetijskih zemljišč, gozdov in nezazidanih stavbnih zemljišč, ki so na 998.000 parcelah.

2. Prav tako še ni urejeno lastninjenje družbenega premoženja lovskih in ribiških družin ter lovskogojitvenih organizacij,
ki niso bile v sestavi gozdnogospodarskih organizacij, kar bo
urejeno v Zakonu o divjadi in lovu in Zakonu o sladkovodnem
ribištvu, ki sta tudi v pripravi.

Doslej je preneseno le 30% teh zemljišč, in sicer:
krste pr.oseb
1. nekmetijska
podjetja, ki se
lastninijo
2. večja kmet.
podjetja
3. GG
4. bivše
občine
5. zadruge
SKUPAJ

št.zavez. za
št.pr.oseb. ki izvršen preprenosprenos v teku so pensele
nos v ha
1000
1.300

400

300

36
14

3
10

33
4

62
100
1.512

10
5
428

4
4
345

3. KTC Lipica, ki je z odlokom SO Sežana razglašena za
krajinski park skupaj z osnovno čredo lipicanskih konj, ki pa
je bil na podlagi pogodbe 26.4.1995 prenesen v last občine
Sežana.
7.2. Delovanje Ministrstva za finance na področju lastninskega preoblikovanja

60.000
106.000
1000

7.2.1.Lastninsko preoblikovanje na področju igralništva in
iger na srečo

200
168.200

Državni zbor je 12. seji dne 29.10.1993 ob obravnavi predloga
Zakona o igrah na srečo sprejel sklep, po katerem se lastninsko preoblikovanje obstoječih podjetij, ki prirejajo igre na
srečo (klasične in posebne) uredi v posebnem zakonu.
V skladu s tem sklepom je vlada na seji dne 26.1.1994 določila
predlog zakona o igrah na srečo in predlog zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki prirejajo igre na srečo, oba
za drugo obravnavo.

Ker je zoper navedene člene zakonov več predlagateljev predlagalo ustavni spor, o katerem pa še ni odločeno, zavezanci
ne prenašajo zemljišč na Sklad, saj čakajo na odločitev Ustavnega sodišča RS. Največ kmetijskih zemljišč, gozdov in nezazidalnih stavbnih zemljišč so na Sklad prenesla podjetja, saj
sicer Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo ne bi
odobrila njihovih programov lastninjenja.

Državni zbor lastninskega zakona ni sprejel in s sklepom
sprejetim na 18. seji dne 23.3.1994 naložil vladi, da pripravi
dva zakona, torej ločeno za igralnice in za Loterijo Slovenije.
S sklepom je tudi naložil vladi opredelitev načina odkupa
kapitalskega deleža oseb, ki po sistemskem zakonu ne bodo
mogle imeti kapitalskih deležev v igralnicah.

Delo v zvezi s prenosi zemljišč je zelo zamudno, saj ni pripravljenosti podjetij, zadrug in občin, ni na razpolago ustrezne
dokumentacije, bistveno pa k temu prispeva tudi neurejeno
zemljiškokatastrsko in zemljiškoknjižno stanje.

V skladu z navedenim sklepom je vlada 19.4.1994 določila
predlog zakona o lastninskem preoblikovanju igralnic in
predlog zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, oba za drugo obravnavo ter predlog zakona o začasni
prepovedi lastninskega preobliikvoanja podjetij, ki prirejajo
igre na srečo, po hitrem postopku. Slednjega je Državni zbor
sprejel na 20. seji in je objavljen v Uradnem listu RS, št. 35/94.

7.1.5. VRAČANJE PREMOŽENJA ZADRUGAM PO ZAKONU
O ZADRUGAH IN AGRARNIM SKUPNOSTIM PO ZAKONU
O PONOVNI VZPOSTAVITVI AGRARNIH SKUPNOSTI IN
VRAČILU NJIHOVEGA PREMOŽENJA IN PRAVIC
a) Po 65. in 67. členu Zakona o zadrugah (Uradni list RS, št.13/
92, 7/93 in 22/94) imajo zadruge, Zadružna zveza, Zveza hranilnokreditnih služb in Slovenska zadružna kmetijska banka
pravico zahtevati vračilo prejšnjega zadružnega premoženja.

Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju igralnic predlaga, da se za družbeni kapital izdajo imenske delnice, in
sicer: 50% Republiki Sloveniji, 20% občinam, kjer je sedež
igralnice (mnenja so, da bi bilo primerno; kjer je igralnica), 15
% Kapitalskemu skladu pokojninskega in invalidskega zavarovanja in 15 % Slovenskemu odškodninskemu skladu. Osebam, ki ne morejo biti delničarji, se bodo v postopku revizije
nesporno ugotovljeni kapitalski deleži spremenili v dolgoročne terjatve, ki se bodo v naslednjih letih izplačale iz
dobička igralnic. Zakon pa bo treba še dopolniti in določiti
lastniško strukturo igralnic, ker je ta vsebina z uskladitvenim
amandmajem k sistemskemu zakonu bila izvzeta.

Podatkov o zahtevkih po 65. členu Zakona o zadrugah Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano še nima, ker jih
še zbira.
Po 67. členu Zakona o zadrugah pa je vloženih zahtev za
vračilo 82 delnic, 40 stavbišč, 25 dvorišč, 5 gospodarskih
poslopij, 216 zemljiških parcel (gozdovi in pašniki). O vračilu
tega premoženja še ni pravnomočno odločeno. Podrobnejše
podatke o tem MKGP še zbira.
b) Po Zakonu o ponovni vzpostavitivi agrarnih skupnosti ter
vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94
in 38/94) se ponovno vzpostavljenim agrarnim skupnostim
lahko vrnejo njihovo premoženje ter pravice. Podatke o zahtevkih po tem zakonu MKGP še zbira.

Na predlog Komisije državnega zbora za spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja družbene lastnine je Državni
zbor obravnavo obeh lastninskih zakonov preložil na eno
naslednjih sej, potem ko bo sprejel obvezno razlago 4. člena
veljavnega zakona. Državni zbor je na 25. seji dne 9.11.1994
obravnaval predlog za sprejem obvezne razlage 4. člena
Zakona o igrah na srečo, ki ga je podala skupina poslancev
s prvo podpisanim g. Ivom Hvalico in sprejel sklep: »Predlog
se ne sprejme.«

7.1.6. ŠE NEREŠENO LASTNINJENJE S PODROČJA KMETIJSTVA
1. Ker za lastninjenje kmetijskih zavodov ne velja Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij, saj opravljajo dejavnosti
posebnega družbenega pomena, in tudi ne neposredno
Zakon o zavodih in ne Zakon o gospodarskih javnih službah,
njihovo lastninjenje še ni urejeno. Pripravljamo Zakon o javnih službah na področju kmetijstva in ribištva, ki bo to lastninjenje uredil, okvirno pa je predvideno, da se celotno družbeno premoženje v teh zavodih prenese v last RS, ki bi lahko
v skladu z zakonom kasneje posamezne dele tega premoženja
odtujevala oziroma dala v privatizacijo ali v zakup.

Sklepna ugotovitev:
t
Problematika lastninjenja je trenutno urejena z Zakonom
o začasni prepovedi lastninskega preoblikovanja podjetij, ki
prirejajo igre na srečo. Za dokončno rešitev je treba sprejeti
Zakon o lastninjenju igralnic in Zakon o lastninjenju Loterije,
s tem, da sta oba v Državnem zboru že od aprila 1994.
7.2.2 Lastninsko preoblikovanje na področju
zavarovalništva in bančništva
t. Zavarovalnice

Gre pa za 7 območnih kmetijskih zavodov, Kmetijski inštitut
Slovenije, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo, Kmetijski
poskusni center Jable, Zavod za ribištvo, 2 sadjarska in 2 vinogradniška centra, živinorejske 73 osemenjevalne centre.
poročevalec, št. 24

1. Leta 1990 je bil na področju zavarovalništva sprejet Zakon
o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja
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(Ur l, SFRJ, št. 17/90 in 82/90), ki je določil, da morajo obstoječe skupnosti premoženjskega in osebnega zavarovanja ter
pozavarovalne skupnosti, najpozneje do 31. decembra 1990,
uskladiti svojo organizacijo, poslovanje in akte z določbami
tega zakona.

lastnine glede oškodovanja družbene lastnine. Poleg tega je
Ministrstvo za finance pri pripravi predloga zakona sodelovalo tudi z Agencijo RS za prestrukturiranje in privatizacijo in
upošteval večino pripomb Sekretariata in pravne zadeve.
Vlada RS bo predlog zakona o lastninskem preoblikovanju
zavarovalnic za ponovno drugo obravnavo obravnavala junija
in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru RS.

To je pomenilo spremembo pravnoorganizacijske oblike in
dokapitalizacijo obstoječih zavarovalnic. Vse takrat obstoječe
zavarovalnice so se preoblikovale v delniške družbe in se
dokapitalizirale z vlaganjem sredstev v začetni varnostni sklad
-delniški kapital.

II. Banke
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur.l. RS, št. 55/
92, 7/93,31/93, 43/93 in 32/94) ne predvideva urejanja lastninskega preoblikovanja bank, ker so banke po določilih zakona
o bankah in hranilnicah (Ur.l. RS, št. 1/91, 38/92 in 46/93)
delniške družbe z znanimi lastniki brez neposredne udeležbe
družbenega kapitala.

Zavarovalnice, ki so obstajale že pred sprejemom citiranega
zakona, imajo v svojem lastniškem kapitalu torej določen del
delniškega in določen del družbenega kapitala. Deleži družbenega kapitala v celotnem lastniškem kapitalu pa se od
zavarovalnice do zavarovalnice močno razlikujejo (priloga
Tabela 17). Pri tem je potrebno poudariti dejstvo, da |e bila
v trenutku ustanovitve zakonsko določena enaka višina
denarnega zneska sredstev začetnega varnostnega sklada
(delniškega kapitala) za vse zavarovalnice, ne glede na predhodno obstoječi družbeni kapital v posamezni zavarovalnici.
V zavarovalnicah, ki so nastale po uveljavitvi Zakona o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja, predstavlja začetni varnostni sklad (delniški kapital) celotni lastniški kapital.

V letu 1993 in 1994 pa se je pričela sanacija treh večjih
slovenskih bank, ki je spremenila njihovo lastniško strukturo.
Zaradi velikega obsega slabih terjatev se je kapital lastnikov
v največji meri uporabil za njihovo kritje, ostale slabe terjatve
pa je od bank prevzela Agencija Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic (v nadaljevanju: ASBH)v zameno za
sanacijske obveznice. S tem je država postala lastnik bank
v sanaciji, v njenem imenu pa jih upravlja ASBH. V začetku
leta 1995 je bila izvedena tudi združitev dveh bank v sanaciji,
in sicer se je LB Komercialna banka Nova Gorica d.d. pridružila Novi Kreditni banki Maribor d.d. Maribor in postala njen
organizacijski del.

2. Lastninjenje družbenega kapitala v zavarovalnicah je bilo
prvotno predvideno v okviru zakona o zavarovalnicah, ki ga je
Državni zbor Republike Slovenije prvič obravnaval na seji,
dne 27.1.1994. Ker je Državni zbor v zvezi z lastninjenjem
zavarovalnic sprejel sklep, naj se lastninsko preoblikovanje
zavarovalnic določi v posebnem zakonu, v okviru le-tega pa
naj predlagatelj predvidi pripravo posebne metodologije za
otvoritveno bilanco zavarovalnic, je Vlada RS Državnemu
zboru RS 11.3.1994 predložila predlog zakona o lastninskem
preoblikovanju zavarovalnic za drugo obravnavo. Omenjeni
predlog zakona je Državni zbor obravnaval na seji, dne
20.7.1994 in sprejel sklep, da gpredlog zakona o lastninskem
preoblikovanju zavarovalnic - druga obravnava ni primerna
podlaga za drugo obravnavo, zato naj Vlada Republike Slovenije v sodelovanju s Službo družbenega knjigovodstva in
Slovenskim zavarovalnim združenjem pripravi nov predlog
zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic za drugo
obravnavo, pri čemer naj upošteva pripravo otvoritvene
bilance na podlagi izvedenih revizij.

Glede na dosežene rezultate pri sanaciji bank (poslovno leto
1994 so banke v sanaciji zaključile s pozitivnim rezultatom,
banki pa sedaj izpolnjujeta večino določil po zakonu o bankah in hranilnicah ter njegovih izvedbenih predpisih) se je
v letu 1995 pokazala potreba po začetku procesa privatizacije
bank v sanaciji. Za proces privatizacije bank je potreben
sprejem posebnega zakona, ki ga bo Vlada Republike Slovenije predlagala Državnemu zboru v obravnavo. Koordinatorji
in nosilci projekta bodo MEOR, Banka Slovenije in Ministrstvo za finance, v pripravo projekta pa so vključeni še Agencija za prestrukturiranje in privatizacijo, Sklad za razvoj,
Agencija za trg vrednostnih papirjev, ASBH in neodvisni strokovnjaki.
Zakon o privatizaciji bank naj bi tako določal postopke, ki
bodo uporabljeni v procesu privatizacije bank v sanaciji in
časovni okvir poteka privatizacije ter opredelil potencialne
investitorje in višino njihovih deležev v posamezni stopnji
privatizacije. Pred pričetkom privatizacije pa 73 bo zaradi
neizravnanega stanja postavk v tujem denarju potrebno
restrukturirati obstoječe sanacijske obveznice.

3. Tako je Ministrstvo za finance predlog zakona ponovno
pripravilo za drugo obravnavo v sodelovanju z Agencijo RS za
plačilni promet, nadziranje in informiranje in Slovenskim
zavarovalnim birojem in upoštevalo njune pripombe v smislu
izvajanja sklepa Državnega zbora RS in sklepa Komisije za
spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja družbene
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da so podatki v centralnem registru pri Klirinško depotni
družbi o imetnikih in njihovih pravicah edini pravno relevantni
za vpis v delniško knjigo oziroma da se delniška knjiga vodi
v Klirinško depotni družbi, onemogoča morebitno preprečevanje uveljavljanja pravic zakonitim imetnikom delnic.

7.2.3. Izvedba dematerializacije vrednostnih papirjev v Sloveniji
Slovenski trg vrednostnih papirjev spada med t i. razvijajoče
se trge, iz razloga relativno majhnega števila delniških družb,
s katerimi se lahko javno (neomejeno) trguje, ter posledično
majhne likvidnosti in globine (tržne kapitalizacije) trga. Kot je
bilo že omenjeno, se bo ta trg nedvomno razvil z zaključkom
postopkov po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij,
ko se bo bistveno povečalo število delniških družb, s katerih
delnicami bo mogoče trgovati na sekundarnem trgu vrednostnih papirjev, torej na javnem in organiziranem trgu (borza,
OTC) ali na t.i. internih trgih zaprtih družb, ki niso izvedle
postopka javne prodaje. Zato je potrebno sistemsko zagotoviti ustrezno infrastrukturo za nemoteno, učinkovito, poceni
in enostavno poslovanje na sekundarnem trgu vrednostnih
papirjev, predvsem delnic, ki jih bodo državljani pridobili
v postopkih lastninjenja podjetij. Takšen namen zasleduje
predlagana uredba Vlade RS o nematerializiranih vrendostnih
papirjih. Predlagana uredba bo pravno uredila način izdaje in
prenosa vrednostnih papirjev v nematerializirani obliki, način
zamenjave že (fizično) izdanih vrednostnih papirjev z nematerializiranimi vrednostmi papirji, pogoje in omejitve dostopa
do podatkov o imetnikih vrednostnih papirjev ter pravila vodenja centralnega registra vrednostnih papirjev.

7.3. Delovanje Urada RS za preprečevanje pranja denarja
na področju lastninskega preoblikovanja
Urad in organizacije, ki so mu dolžne sporočati podatke
o transakcijah v zvezi z lastninskim preoblikovanjem podjetij,
so pri tem vezani na splošna določila ZPPD (glede vseh
sumljivih transakcij) in na določila 28. člena ZPPD (glede
nesumljivih gotovinskih transakcij).
V času od 1.1.1995 do 30.4.1995 je Urad na podlagi določil 28.
člena ZPPD od APPNI prejel skupno 23 obrazcev, ki so se
nanašali na gotovinske transakcije (nad SIT 3.600.000) v zvezi
z lastninskim preoblikovanjem podjetij v skupnem znesku SIT
461.432.637. Od tega se je 17 obrazcev s transakcijami v višini
SIT 421.446.437 nanašalo na notranji odkup, 6 obrazcev
s transakcijami v višini SIT 39.986.200 pa na večanje lastninskega kapitala. V skupnem številu prejetih obrazcev o gotovinskih transakcijah nad SIT 3.600.000 predstavljajo ti obrazci
le 0,28%.

Temeljni namen ureditve sistema nematerializiranih vrednostnih papirjev je torej zagotovitev učinkovitejšega, bolj zanesljivega in racionalnega trga vrednostnih papirjev preko sodobnega finančnega instrumenta, ki bo olajšal cirkulacijo in izvrševanje pravic iz vrednostnih papirjev.

Od Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo Urad
doslej na podlagi 28. člena ZPPD ni prejel nobenega obvestila
o gotovinskih transakcijah nad SIT 3.600.000 v zvezi s prodajo
delnic podjetij. Razlogi za to so naslednji:
- Določilo 28. člena ZPPD v delu, ki se nanaša na obveznosti
Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo omenja nakazila
gotovine na privatizacijski podračun Sklada RS za razvoj, ki
pa v resnici ne obstaja pri Skladu. Uredba o pripravi programa
preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikvoanja podjetij namreč v 18.a členu določa, da se vsa
gotovinska vplačila v procesu privatizacije opravljajo izključno na poseben privatizacijski podračun podjetij (in ne
Sklada), ki ga v ta namen odpre APPNI.

Prednosti takšne ureditve se kažejo tudi v zmanjšanju stroškov poslovanja z vrednostnimi papirji, ker tiskanje ter fizičen
prenos papirjev ni več potreben, ter v varnosti pred ponarejanjem vrednostnih papirjev. Poleg tega pomeni poslovanje
z vrednostnimi papirji preko računalniške tehnologije usklajevanje tega področja z bančnim sektorjem, kjer računalniško
poslovanje več ali manj že poteka.
Čimprejšnja ureditev sistema nematerializiranih vrednostnih
papirjev pomembna v povezavi z procesom lastninjenja
podjetij, ki bo bistveno povečalo število imetnikov delnic
podjetij. Pri tem je za potreben obseg in likvidnost trgovanja
poleg učinkovitega sistema trgovanja nujno zagotoviti enoten
sistem prenašanja in izvrševanja pravic (glasovalna pravica,
pravica do dividende...) imetnikov takšnih delnic, ki bo povezan z čim manjšimi stroški. Le tako se bo namreč lahko na
trgu vrednostnih papirjev oblikovala gprava« cena takšnih
delnic. Na strani podjetij se bodo z »dematerializacijo« vrednostnih papirjev bistveno zmanjšali stroški izdaje delnic ter
stroški vodenja delniških knjig.

Na dveh sestankih med Uradom. APPNI in Agencijo za prestrukturiranje in privatizacijo je bilo zato že v letu 1994 dogovorjeno, da se do ustrezne spremembe ZPPD omenjene nelogičnosti rešijo tako, da vse gotovinske transakcije nad SIT
3.600.000, ki se nanašajo na lastninsko preoblikovanje podjetij, sporoča Uradu APPNI. Kljub dogovoru je v praksi pri
izvajanju določil 28. člena ZPPD prišlo do težav, ki jih je
APPNI s svojim tolmačenjem tega člena še povečala. Omenjena agencija je namreč mnenja, da se na postopke lastninskega preoblikovanja nanašajo zgolj določila 28. člena ZPPD,
ki govorijo o gotovinskih transakcijah, ter da zato ni pooblaščena Uradu sporočati tudi negotovinskih transakcij v zvezi
z lastninskim preoblikovanjem podjetij. APPNI je to svoje
mnenje uveljavila tudi v praksi in zato Uradu doslej ni posredovala podatkov o tovrstnih sumljivih negotovinskih transakcijah. APPNI je tako mnenje zavzela tudi v svojem poročilu
o delu in finančnem poslovanju v letu 1994 (glej Poročevalec
DZ RS št. 16 z dne 5.5.1995), preko poslanca Državnega zbora
pa je predlagala tudi zakon o spremembah in dopolnitvah
ZPPD, ki se nanaša prav na spremembe omenjenega 28.
člena.

V sistemu nematerializiranih vrednostnih papirjev lastnik
vrednostnega papirja svoje lastninske pravice ne bo izvrševal
več neposredno, ampak preko posrednika. Zato je temeljni
pogoj za ureditev sistema nematerializiranih vrednostnih
papirjev vzpostavitev centralne institucije, ki bo mogočala
učinkovit in zanesljiv prenos in izvrševanje lastništva vrednostnih papirjev brez fizične oblike. Namreč sam (tehnično
gledano) prenos pravic iz vrednostnih papirjev je relativno
enostaven, s preknjižbo na računih dolžnika in upnika, pod
pogojem da so ustrezni računi imetnikov in njihovih posrednikov vodeni v isti organizaciji. Stanja na računih imetnikov
vrednostnih papirjev tvorijo centralni register vrednostnih papirjev.

V Uradu so zavzeli odklonilno stališče do predlaganih sprememb ZPPD, saj menijo, da ne rešujejo nastalih težav. Temu
stališču je sledila tudi Vlada RS, podobno mnenje pa sta
doslej izrazila tudi Sekretariat za zakonodajo in pravne
zadeve Državnega zbora RS in kot matično telo tudi Odbor za
finance in kreditno-monetarno politiko Državnega zbora RS.

Nadalje je namen ureditve sistema nematerializiranih vrendostnih papirjev omogočiti imetnikom delnic iz lastninjenja
čimlažje in nemoteno uresničevanje njihovih delničarskih
pravic, kot so pravica do dividende ter pravico do upravljanja
družbe, preko neodvisne institucije, kot je Klirinško depotna
družba, pri kateri se bo vodil centralni register imetnikov
delnic in drugih vrednostnih papirjev ter njihovih pravic iz
vrednostnih papirjev. To je še posebej pomembno v primeru
družb oziroma obstoječega managementa družb, ki bi imele
po zaključenem postopku lastninjenja interes onemogočiti
pravice novih lastnikov (predvsem pravico do upravljanja) ter
na ta način obdržati svoj položaj. Predvidena rešitev Uredbe,

Za rešitev nastalih težav so v Uradu storili naslednje:
- Zaradi odkrivanja kaznivih dejanj pranja denarja v zvezi
z lastninskim preoblikovanjem podjetij je poleg že omenjenega pomembno, da ima Urad v primeru suma, da gre za
pranje denarja, dostop do podatkov, iz katerih je razvidno
kdo, kdaj ter v kakšnem znesku je opravil neko transakcijo.
Doslej vodeni privatizacijski podračuni pri APPNI, z izjemo
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podatkov o notranjem odkupu, vsebujejo predvsem zbirne
podatke in ne omogočajo ustreznega pregleda nad osebami,
ki opravljajo posamezne gotovinske in negotovinske transakcije. Zato so se povezali z Ministrstvom za ekonomske odnose
in razvoj (v nadaljevanju MEOR), ki na podlagi Uredbe o izdaji,
razdelitvi in uporabi lastniških certifikatov, vodi evidenco
o lastninskem preoblikovanju podjetij. Iz te evidence so razvidna tako gotovinska kot tudi negotovinska vplačila, ki se
nanašajo na lastninjenje podjetij. V Uradu so mnenja, da
navedena Uredba omogoča dostop do vseh potrebnih podatkov in zato ni nikakršnega razloga, da bi Urad, poleg že
obstoječih evidenc podatkov o gotovinskih transakcijah nad
SIT 3.600.000 in sumljivih transakcijah, na novo vzpostavljal in
vodil evidenco, ki jo vodi že MEOR.

plačilni promet, nadziranje in informiranje, v najboljšem primeru, zaključila z izvedbo vseh postopkov revizije šele sredi
leta 1996, kar bo bistveno podaljšalo roke izvedbe lastninskega preoblikovanja, saj bodo imela navedena podjetja
vključno s podjetji, ki so prejela revizijsko poročilo v letu
1995, še enoletni rok za izvedbo lastninskega preoblikovanja.
Na podlagi opravljenih pregledov je Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje do 15.3. 1995 izdala 617 revizijskih poročil.
Pri 214 pravnih osebah (35 % od vseh, ki jim je bilo izdano
poročilo o opravljeni reviziji) Agencija za plačilni promet,
nadziranje in informiranje ni ugotovila oškodovanja družbene lastnine.

- Vladi RS so predlagali, da Državnemu zboru RS predlaga
obvezno razlago 28. člena ZPPD, s katero bi lahko začasno
rešili težave v zvezi s sporočanjem vseh sumljivih transakcij
v zvezi z lastninskim preoblikovanjem podjetij s strani APPNI.

Oškodovanja družbenega kapitala po 48 a. členu je Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje ugotovila
v 403 primerih, torej v 65% zaključenih revizijskih pregledih.
Vrednost tako ugotovljenega celotnega oškodovanja družbenega kapitala znaša 48.183.000.000,00 tolarjev.

- V Uradu intenzivno pripravljajo predloge sprememb in
dopolnitev ZPPD, ki naj bi zajeli vse doslej odkrite pomanjkljivosti zakona, vključno s težavami pri izvajanju 14. in 28. člena
ZPPD.

Vendar je potrebno poudariti, da je od navedenih 403 podjetij,
pri katerih je Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje ugotovila oškodovanja družbenega kapitala, 276
podjetij opravilo takojšnjo prostovoljno uskladitev računovodskih izkazov z ugotovitvami v revizijskih poročilih v celoti,
28 podjetij pa je v enakem obdobju opravilo delno uskladitev.
Vrednost tako opravljene prostovoljne uskladitve z ugotovitvami v izdanih poročilih o opravljenem revizijskem pregledu
znaša 31.044.000.000,00 tolarjev, kar predstavlja 65% vsega
oškodovanja ugotovljenega po izdanih poročilih o opravljenem revizijskem pregledu.

8. STANJE NA PODROČJU REVIZIJE POSLOVANJA PRED
IZVEDBO LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA PODJETIJ
1. Ugotovitve Agencije Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje o oškodovanjih
družbenega kapitala po 48 a. členu Zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij
Pravno osnovo za izvedbo postopkov revizij daje Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki v 48. členu določa, da se
pred začetkom postopka lastninskega preoblikovanjem
v podjetjih, ki so se v času od 1. 1. 1990 do uveljavitve Zakona
o lastninskemfireoblikovanju podjetij kakorkoli statusno preoblikovala, reorganizirala, brezplačno prenašala družbeni
kapital ali ustanavljala in vlagala v nova podjetja oziroma
prenašala posamezne poslovne funkcije na druga podjetja
izvede revizijski postopek, če obstaja utemeljen sum, da je pri
tem prišlo do oškodovanja družbene lastnine. Uvedba
postopka revizije, v rokih in na način določen z zakonom, ima
suspenzivno dejstvo, kar pomeni, da podjetje do zaključka
revizijskega postopka ne more začeti s postopkom lastninskega preoblikovanja. Postopke revizije v skladu z določbo
49. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
opravlja Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, kot pravna naslednica Službe družbenega knjigovodstva Republike Slovenije. Način in postopek
izvedbe revizije po Zakonu o lastninskem preoblikovanju
podjetij, ki se po svoji vsebini bistveno razlikuje od »klasične«
revizije, je predpisala Vlada Republike Slovenije z izdajo
Uredbo o načinu izvedbe postopkov revizije (Uradni list RS,
št. 9/93, 62/93 in 43/94). Z namenom ustvariti pogoje, da bi bile
revizije učinkovite, a hkrati ne bi zaustavljale procesov privatizaciji, so bili z Zakonom o spremembah in dopolnitvah
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS,
št. 31/93) natančneje opredeljeni kriteriji za ugotavljanje oškodovanja družbene lastnine ter ukrepi za zagotovitev pravilnega izkazovanja višine družbenega kapitala.

Za preostalo vrednost 14.964.000.000,00 tolarjev, kar predstavlja 31% vredosti celotnega oškodovanja, je Agencija
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje v skladu z zakonskimi pooblastili 101 podjetju, ki ni
predložilo dokazila o uskladitvi oziroma taka uskladitev ni bila
možna, izdala odločbe, s katerimi jim je naložila ukrepe za
pravilno izkazovanje višine družbenega kapitala.
Pri višini oškodovanja družbenega kapitala, kot to tudi ugotavlja Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje je potrebno poudariti, da vseh oškodovanj ni mogoče enako obravnavati. Veliko večino (86%) oškodovanj niso spremljali denarni tokovi oziroma odlivi sredstev iz podjetja, ki so povzročili zmanjšanje družbenega
kapitala. Ta oškodovanja je mogoče odpraviti že samo s knjižnim popravkom povečanja družbenega kapitala ali spremembo posameznih deležev kapitala v bilanci stanja podjetja
in s spremembo lastninskih deležev v sodnem registru.
Vzroke za višino ugotovljenega oškodovanja družbenega
kapitala pa je mogoče iskati tudi v nespornem dejstvu, da so
šele z določbo 48 a. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij posamezna dejanja določena kot oškodovanje
družbenega kapitala, ne glede na dejstvo, da jih |e zakonodaja, ki je veljala v obdobju od 1.1.1990 do uveljavitve Zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij dovoljevala. V prid
navedeni ugotovitvi govori tudi analiza najpogostejših oškodovanj ugotovljenih v izdanih poročilih o opravljenem revizijskem pregledu ob upoštevanju meril iz 48a. člena Zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij. Tudi v obdobju do
15.3. 1995 izkazujejo med posameznimi oblikami oškodovanj
največji znesek oškodovanja družbene lastnine iz naslova
neutemeljenega odpisa terjatev, in sicer v višini
10.419.000.000,00 tolarjev, kar pomeni 21 % vseh oškodovanj
po 48 a. členu Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
V veliki večini primerov je do navedenega odpisa terjatev
prišlo med drugim tudi zaradi veljavne zakonodaje v času
pred sprejemom Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. Podjetja so namreč v skladu z določbami tedaj veljavnega
Zakona o računovodstvu (navedeni zakon je bil v veljavi do
konca leta 1993), morala vse terjatve, ki niso bile plačane
v šestdesetih dneh obvezno popraviti. To je v praksi pomenilo,
da so podjetja navedene terjatve v celotnem znesku znižala in
prikazala kot strošek. Navedena zakonska določba je nedvomno vplivala na odnos podjetij do odpisa terjatev. Šele

Vsi zgoraj navedeni zakonski predpisi predstavljajo pravni
okvir za izvedbo revizije kot posebnega finančnega, računovodskega ter pravnega pregleda v okviru in za potrebe
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.
V okviru zgoraj navedenih zakonskih pooblastil je Agencija
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje v obdobju od začetka izvajanja Zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij do 15. 3. 1995 pričela z revizijskimi
postopki v 709 podjetjih od skupno 1051 podjetij, katerimi je
bil izdan sklep o uvedbi postopka revizije. Iz navedenega
sledi, da se postopek revizije še ni začel v 342 podjetij, torej
v dobrih 33% podjetij, ki morajo opravili postopek lastninskega preoblikovanja. Glede na dosedanjo dinamiko uvedbe
postopkov revizije je realno pričakovati, da bo Agencija za
poročevalec, št. 24
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s sprejeto spremembo Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij je zakonodajalec z določbo novega 48a. člena Zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij opredelil kot oškodovanje družbene lastnine med drugim tudi vse tiste odpise, ki so
bili opravljeni ne da bi predhodno bil izpeljan postopek izterjave.

Po drugi strani pa je potrebno tudi poudariti, ne glede na
zgoraj navedena dejstva, zelo veliko število prostovoljnih
uskladitev z ugotovitvami v revizijskem poročilu Kot je to
razvidno iz informacije št. 10 Agencije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje je zoper izdane odločbe Agencije
vloženih le 41 tožb s strani podjetij oziroma delničarjev.

Skoraj enak delež vseh ugotovljenih oškodovanj družbene
lastnine (20%) predstavlja nepravilna razporeditev revalorizacijskih rezerv. Vrednost oškodovanj družbene lastnine iz
navedenega naslova znaša 9.634.000.000,00 tolarjev. Pri tem
je potrebno poudariti, da navedena vrsta oškodovanja
nastane kot posledica drugih oškodovanj, če je bila v revizijskem postopku ugotovljena npr. nepravilna delitev dobička
ali neutemeljen odpis terjatev ali kakršnokoli druga oblika
oškodovanja, je potrebno učinke revalorizacije sredstev
ponovno razporediti na posamezne vrste kapitala, skladno
z novimi razmerji v kapitalu, kot jih je ugotovil revizijski organ.

2. Ugotovitve Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje v zvezi s sumom oškodovanja družbene lastnine po 48. členu Zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij in dejavnosti Družbenega pravobranilca v zvezi z navedenimi sumi oškodovanja
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje je na podlagi opravljenih revizijskih pregledov do
15.3. 1995 podala sum o oškodovanju družbene lastnine po
48. členu Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in
podala elemente za oceno oškodovanja v višini
14.933.259.194,40 tolarjev.

Nepravilna delitev dobička je naslednja oblika oškodovanja
družbene lastnine, katere delež v vrednosti celotnega oškodovanja družbene lastnine pomembno izstopa. Vrednost ugotovljenih oškodovanj iz naslova nepravilne delitve dobička
v obdobju do 15.3. 1995 znaša 6.380.000.000,00 tolarjev oziroma 13,2% vseh oškodovanj družbene lastnine. Pri oškodovanju družbene lastnine zaradi nepravilne delitve dobička,
zlasti v primeru ko podjetja pred razdelitvijo dobička niso
oblikovala poslovnega sklada najmanj v višini 6% povprečne
vrednosti družbenega kapitala, pa je tudi potrebno pojasniti,
da je določitev o obveznem oblikovanju poslovnega sklada
najmanj v višini 6% povprečne vrednosti družbenega kapitala
prinesel šele 48a. člen Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij.

V primeru suma oškodovanja družbene lastnine po 48. členu
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij je v skladu
z določbo 50. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij v pristojnosti Družbenega pravobranilca Republike
Slovenije, da začne postopek za razveljavitev ali ugotovitev
ničnosti posameznih dejanj ali pogodb, sklenjenih v škodo
družbenega kapitala, če oceni, da je domneva o oškodovanju
družbene lastnine utemeljena.
V obdobju do 31.3. 1995, na podlagi pregleda 604 revizijskih
poročil, je Družbeni pravobranilec Republike Slovenije v 236
primerih (kar znaša 39% vseh pregledanih primerov) ocenil,
da je domneva o oškodovanju družbene lastnine utemeljena,
v 358 primerih (v 59% vseh primerov) pa je ocenil, da ni
prišlo do oškodovanja družbene lastnine.

Vrednost ugotovljenega oškodovanja družbene lastnine
zaradi nedokumentiranega ali neutemeljenega izplačevanja pavšalnih stroškov (potnih stroškov, regresa, ki presega
bruto plačo o dr.) znaša 3.372.000.000,00 tolarjev, kar predstavlja 7% celotnega oškodovanja družbene lastnine Tudi pri
navedenih oškodovanjih družbenega kapitala je potrebno
povedati, da tedaj veljavne kolektivne pogodbe niso določale
zgornje meje navedenih izplačil npr. regresa, zaradi česar je
tudi Agencija, ki je pooblaščena za izvajanje vseh izplačil iz
naslova osebnih prejemkov, taka izplačevanja dovoljevala saj
po tedaj veljavnih predpisih niso bila v nasprotju z tedaj
veljavnimi predpisi, ki so urejali navedeno področje. Izplačila
regresa največ v višini bruto plače zaposlenega je določil šele
48 a. člen Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.

Od navedenih 236 primerov, za katere je Družbeni pravobranilec Republike Slovenije ocenil, da je prišlo do oškodovanja
družbene lastnine, so kar v 64 primerih (29%) pravne osebe
odpravile očitana oškodovanja družbene lastnine že med
30-dnevnim pritožbenim rokom po pozivu Družbenega pravobranilca Republike Slovenije, ne glede na dejstvo, da se
z očitanimi oškodovanji v revizijskem poročilu niso strinjale.
V 155 primerih (v 66% vseh primerov, za katere je ocenil, da je
domneva o oškodovanju družbene lastnine utemeljena) je
Družbeni pravobranilec Republike Slovenije v skladu z zakonskimi predpisi vložil tožbo za razveljavitev ali ugotovitev
ničnosti posameznih dejanj ali pogodb. V 14 od navedenih
primerov (9% od vseh vloženih tožb) je Družbeni pravobranilec Republike Slovenije umaknil tožbo, ker je na podlagi
naknadno predloženih dokazil (izvedeniška mnenja,
pogodbe) ugotovil, da je domneva o oškodovanju družbene
lastnine neutemeljena.

Nesporno dejstvo je, da so postopki revizije izvedeni na podlagi določb Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
občutno prispevali k realnejšemu izkazovanju vrednosti družbenega kapitala podjetij, ki se lastninsko preoblikujejo po
navedenem zakonu, saj iz podatkov Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje pred in po
opravljenem revizijskem postopku izhaja, da je družbeni kapital po opravljenih revizijskih postopkih večji za 5%. Z istim
namenom je tudi Vlada Republike Slovenije s spremembami
in dopolnitvami Uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene
bilance stanja zagotovila pravilno vrednotenje tistih postavk
v otvoritveni bilanci, za katere se je izkazalo, da bi lahko
neupravičeno znižale vrednost družbenega kapitala, ki se
lastnini (dolgoročne finančne naložbe v ostalih republikah
nekdanje Jugoslavije, pravilno vrednotenje terjatev (dolgoročnih in kratkoročnih) iz poslovanja v ostalih republikah
nekdanje Jugoslavije, neplačanih terjatev do Iraka, Kube in
Ljudske Republike Angole). Nadzor nad pravilnostjo izkazane
vrednosti družbenega kapitala v otvoritveni bilanci podjetja,
ki se lastninsko preoblikuje, je tudi ena od temeljnih nalog
Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo.

Kar v največjem številu primerov natančneje v 83 primerih (v
54% vseh primerov, za katere je ocenil, da je domneva o oškodovanju družbene lastnine utemeljena) je Družbeni pravobranilec Republike Slovenije umaknil tožbo zaradi sklenjene
poravnave. Ker je v največjem številu navedenih primerov šlo
za oškodovanja družbene lastnine zaradi ustanovitve
by-pass podjetij je s sklenjeno poravnavo prišlo do t.i
podružbljanja by-pass podjetja (odkupa v revizijskem poročilu neosporenih deležev fizičnih oseb in ponovne vzpostavitve 100% družbene lastnine) oziroma do pripojitve by-pass
podjetja matičnemu podjetju (v navedenih primerih so se
ohranili deleži fizičnih oseb, vendar je potrebno poudariti, da
Družbeni pravobranilec Republike Slovenije ni pristal na pripojitev, kadar je bila višina osnovnega kapitala fizičnih oseb
z ustrezno transakcijo bistveno povečana).
Le v 16 primerih (v 10% vseh primerov, za katera je Družbeni
pravobranilec Republike Slovenije ocenil, da je domneva
o oškodovanju družbene lastnine utemeljena) je bil primer
zaključen pred sodiščem. Iz analize pravnomočnih sodnih
odločb izhaja, da je bilo le v dveh primerih odločeno v korist
Družbenega pravobranilca Republike Slovenije, v 14 primerih pa v korist tožene stranke. V petih primerih je bila vložena

Pri tem pa je potrebno poudariti tudi dejstvo, da je do tako
visoko ugotovljenega obsega oškodovanja prišlo med drugim
tudi zaradi zakonske ureditve oziroma neureditve določenih
načinov izkazovanja posameznih postavk, kar pa je bilo
odpravljeno z določbo 48 a. člena Zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij.
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revizija kot izredno pravno sredstvo zoper pravnomočni sodbi
na Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

o lastninskem preoblikovanju podjetij so se mnoga podjetja
preoblikovala, dokapitalizirala ali reorganizirala na podlagi
tedaj veljavne zakonodaje, organi za notranje zadeve pa so
navedene pojave spremljali s kazensko-pravnega vidika.

Iz vsebine izdanih pravnomočnih odločb nedvomno izhaja, da
je stališče sodišč, da Zakon o lastninskem preoblikovanju
podjetij nima materialno pravnih učinkov, torej mora očitano
oškodovanje družbene lastnine ugotoviti sodišče, celotno
trditveno in dokazno breme pa je na Družbenemu pravobranilcu Republike Slovenije. Revizijsko poročilo samo po sebi
torej ne dokazuje oškodovanja družbene lastnine temveč
mora Družbeni pravobranilec Republike Slovenije v postopku
pred sodiščem dokazati, da so bili pravni posli in dejanja
sklenjeni oziroma storjeni v nasprotju z veljavnimi predpisi.
Spremembo v navedenem stališču nižjih sodišč lahko prinese
nekoliko drugačno stališče Vrhovnega sodišča Republike
Slovenije zavzeto v sodbi opr. št. III Ips 76/94, po katerem je
revizijsko poročilo javna listina glede dejstev, ki jih ugotavlja.
Po mnenju Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je vendarle dovoljeno dokazovati, da so v javni listini dejstva
napačno ugotovljena, vendar je trditveno in dokazno breme
na strani tistega, ki javno listino izpodbija.

Pri izvajanju navedenih nalog so organi za notranje zadeve
v začetku 1993 leta na podlagi 49. člena Zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij podali Agenciji Republike Slovenije
za plačilni promet, nadziranje in informiranje (tedaj Službi
družbenega knjigovodstva Republike Slovenije) 105 pobud za
uvedbo postopkov revizije. Zahtevki so se nanašali predvsem
na tista podjetja, pri katerih so Uprave za notranje zadeve
zoper odgovorne osebe že podale kazenske ovadbe oziroma
pri katerih so bili zaznani sumi, da so bila pri lastninskem
preoblikovanju storjena kazniva dejanja.
Hkrati z vložitvijo pobud za uvedbo postopkov revizije so
organi za notranje zadeve intenzivirali delo pri raziskovanju
sumov kaznivih dejanj, storjenih pri lastninskem preoblikovanju. V obdobju po sprejemu lastninske zakonodaje do 31.3.
1995 so uprave za notranje zadeve javnim tožilstvom podale
še 168 kazenskih ovadb, s katerimi je bil ugotovljen sum
'oškodovanja
družbenega
premoženja
v
višini
5.200.000.000,00 tolarjev. Od navedenega števila podanih
ovadb je 129 oz. 76,8% vseh ovadb bilo podanih na podlagi
podatkov iz poročil o opravljenem revizijskem pregledu Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, 39 ovadb pa je bilo podanih na podlagi lastne
dejavnosti uprav za notranje zadeve.

V kolikor bodo okrožna sodišča sledila takemu stališču bo
Družbenim pravobranilcem Republike Slovenije bistveno olajšan položaj, kar pa ne spreminja dejstva, da morajo revizijska
poročila vsebovati čimveč ugotovitev in dejstev podkrepljenih
z listinskimi dokazi in manj domnev, ki jih je potrebno šele
dokazovati.
Ocena denarne vrednosti dosedanjih učinkov razreševanja
oškodovanj družbene lastnine po 48. členu Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij po ugotovitvah Družbenega
pravobranilca Republike Slovenije znaša 1.413.000.000,00
tolarjev. Pri tem pa je potrebno opozoriti, da vseh odpravljenih oškodovanj zlasti v primeru t.i. podružbljanja by-pass
podjetij ni moč denarno izraziti in jih Družbeni pravobranilec
Republike Slovenije tudi ni posebej zbiral. Navedeni podatki
pa se bistveno razlikujejo od ocene elementov oškodovanja
družbene lastnine po 48. členu Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij vsebovanih v revizijskih poročilih Agencije
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (14.933.259.194,40 tolarjev).

Struktura vloženih kazenskih ovadb se bistveno ne spreminja
saj gre predvsem za sume kaznivega dejanja zlorabe položaja
ali pravic odgovorne osebe, v manjšem obsegu pa za sume
kaznivega dejanja sklepanja škodljivih pogodb, zlorabe pooblastil ter ponareditve ali uničenja poslovne dokumentacije.
Jeseni 1993 je bila v Uradu za gospodarsko kriminaliteto
Uprave kriminalistične službe Ministrstva za notranje zadeve
ustanovljena tudi projektna skupina za delo na področju
lastninskega preoblikovanja podjetij.
Skladno z navedenim so bile Upravam za notranje zadeve
posredovane delovne usmeritve z navodilom, da sume kaznivih dejanj v zvezi z lastninskim preoblikovanjem obravnavajo
prednostno. V okviru prednostnega obravnavanja zadev pa
morajo imeti posebno prioriteto primeri suma odliva kapitala
v tujino. Za navedene primere Ministrstvo za notranje zadeve
namreč meni, da so družbeno najnevarnejši, njihovo odkrivanje pa strokovno in operativno najzahtevnejše.

Pri tem pa je predvsem pomembna ocena Družbenega pravobranilca Republike Slovenije, da so bili družbenemu kapitalu
praviloma povrnjeni vsi učinki, ki so v postopkih predhodnega
lastninjenja pred aktivnostmi Družbenega pravobranilca
Republike Slovenije pripadali zasebnemu kapitalu.
3. Ugotovitve Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje v zvezi s sumi kaznivih
dejanj ter gospodarskih prestopkih oziroma prekrški

V navedenih primerih gre za transakcije, ki se dogajajo izven
Republike Slovenije, njihov cilj pa je, s prenosom kapitala
v tujino oslabiti matično družbeno podjetje in ga nato bodisi
poriniti v stečaj bodisi odkupiti s prenešenim kapitalom po
tako znižani vrednosti.

Na podlagi opravljenih revizijskih pregledov je Agencija
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje do 15.3. 1995 vložila 77 ovadb, v katerih je zajela 177
sumov kaznivih dejanj. Gre predvsem za sume kaznivih
dejanj sklenitve škodljive pogodbe (33), zlorabe položaja ali
pravic odgovorne osebe £32), nevestnega gospodarjenja (28),
• ponareditve ali uničenja poslovnih listin (11), razsipništva na
škodo družbenega premoženja (10) in drugo.

Ker se to dogaja v tujini, za to pa ve le nekaj neposredno
udeleženih oseb, je pridobivanje listinskih in drugih dokazov
zelo težko in zahtevno delo.
Projektna skupina sproti analizira prejeta revizijska poročila
ter jih posreduje področnim Upravam za notranje zadeve
v preučitev s kazensko- pravnega vidika.

Poleg navedenih ovadb zaradi sumov kaznivih dejanj je Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje vložila tudi 179 prijav za gospodarske prestopke. Največ prijav (81%) je vloženih zaradi suma gospodarskega prestopka po 92. členu Zakona o računovodstvu (ocena
postavk v bilanci stanja oziroma bilanci uspeha v nasprotju
z zakonom, opravljena 73 revalorizacija v nasprotju z zakonom in dr.) ter 570. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Državno tožilstvo pošilja kriminalistični službi v dopolnitev
tudi kazenske ovadbe, ki jih v zvezi z lastninskim preoblikovanjem podaja Agencija Republike Slovenije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje. V navedenih primerih kriminalisti
zberejo potrebna obvestila in dopolnijo ovadbe. Do 31.3. 1995
je kriminalistična služba od državnega tožilstva prejela
v dopolnitev nekaj več kot 70 ovadb Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje.
5. Aktivnosti Državnega tožilstva Republike Slovenije na
podlagi podanih ovadb v zvezi s sumi kaznivih dejanj oziroma gospodarskih prestopkov

4. Dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve na podlagi
lastninskega preoblikovanja podjetij
Organi za notranje zadeve Republike Slovenije so v skladu
z delovnimi usmeritvami spremljali dejavnosti lastninskega
preoblikovanja tudi pred sprejemom Zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij Od leta 1990 do sprejema Zakona
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Analiza aktivnosti Državnega tožilstva Republike Slovenije na
podlagi ovabd v zvezi s sumi kaznivih dejanj, ki sta jih podali
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Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje ter Ministrstvo za notranje zadeve v letu 1994
pokaže, da je Državno tožilstvo Republike Slovenije v letu
1994 vložilo le eno obtožbo in zavrglo 2 podani ovadbi.

tako sodno varstvo v zadevah, ki posegajo v premoženjska
razmerja udeležencev, nezadostno. Glede na navedeno je
sedanja zakonska ureditev s stališča varstva pravic dosedanjih lastnikov pravilna.

Ostala aktivnost Državnega tožilstva Republike Slovenije
v letu 1994 vsebuje le 12 zahtev za preiskavo. Vse preostale
ovadbe so nerešene oziroma so v fazi dopolnitve pri Agenciji
za plačilni promet, nadziranje in informiranje oziroma pri
Ministrstvu za notranje zadeve. Nedvomna počasnost reševanja navedenih zadev je razvidna tudi iz dejstva, da je število
nerešenih ovad iz prejšnjega leta (32) skoraj enako številu
prejetih ovadb v letu poročanja (36), kar pomeni, da se število
nerešenih zadev iz leta v leto multiplicira.
Nekoliko večja je aktivnost Državnega tožilstva Republike
Slovenije v zvezi s prijavami gospodarskih prestopkov na
podlagi revizijskih pregledov po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij vendar je večje tudi število vloženih prijav.
Državno tožilstvo je vložilo 46 obtožb, dve ovadbi pa je zavrglo. Zahteva za preiskavo je uvedena v 7 primerih, vse ostale
zadeve pa so nerešene
Prikazana dejavnost Državnega tožilstva Republike Slovenije
je v očitnem nesorazmerju z dejavnostmi tako Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje
(vloženih 77 kazenskih ovadb in 179 prijav za gospodarske
prestopke) kakor tudi dejavnostmi Ministrstva za notranje
zadeve Vlade Republike Slovenije (vloženih 168 kazenskih
ovadb), zaradi česar je potrebno ugotoviti neposredne vzroke
ter sprejeti ukrepe za takojšnjo prioritetno obravnavo navedenih zadev.

Enakega mnenja je bilo tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije, ki je z odločbo št. U-l-133/93-56 z dne 31.3. 1994
odločilo, da določba 48 b. člena ni v neskladju z Ustavo
Republike Slovenije. Iz obrazložitve citirane odločbe tudi
izhaja, da Ustava v 23. členu vsakomur zagotavlja pravico, da
o njegovih pravicah in dolžnostih odloča neodvisno in nepristransko redno sodišče. 25. člen Ustave tudi določa, da je
vsakomur zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega sredstva proti odločbam sodišč in drugih državnih organov,
s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali
pravnih interesih. Z določbo 48 b. člena je z zakonom urejen
postopek za vzpostavitev zakonitega prikazovanja družbenih
sredstev po merilih, prikazanih v 48 a. členu, hkrati pa omogočil , da se odločba, temelječa na domnevi, z nasprotnim
dokazom v specifičnem pravdnem postopku, ki zagotavlja
polno jurisdikcijo, ovrže.
Vendar pa je po mnenju Vlade potrebno storiti vse za zagotovitev prioritetnega obravnavanja zadev s področja lastninskega preoblikovanja.
2. Nadzor nad deviznim in zunanjetrgovinskim poslovanjem
Nadzor nad kapitalskimi naložbami domačih podjetij v tujini
V zvezi s problematiko revidiranja izkazov, ki se nanašajo na
poslovne odnose s tujino, na katere opozarja Agencija za
plačilni promet, nadziranje in informiranje je Vlada Republike
Slovenije na svoji 60. seji sprejela predlog Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje in
predlagala Državnemu zboru spremembo Zakona o deviznem
poslovanju, ki jo je le-ta tudi sprejel.

6. Najpomembnejši problemi, s katerimi se srečuje Agencija
za plačilni promet, nadziranje in informiranje pri opravljanju
revizijskih postopkov

Nadalje je Vlada s spremembami in dopolnitvami Zakona
o zunanjetrgovinskem poslovanju, ki jih je sprejel Državni
zbor 4.2.1994, revizijskemu organu dala možnost, da
v postopku revidiranja lastninskega preoblikovanja podjetja
na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij,
zahteva revidiranje letnih računovodskih* izkazov povezanih
družb v tujini oziroma medsebojnega poslovanja domače in
povezane družbe. Revizijski organ lahko določi tudi vsebino
in roke za izdelavo revizijskega poročila ter da soglasje
k izbranemu revizorju.

Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje v svojih poročilih o opravljenih revizijskih
postopkih opozarja na določene probleme, s katerimi se srečuje in za reševanje katerih, po mnenju Agencije, v veljavni
zakonodaji ni ustreznih rešitev.
Gre predvsem za naslednje aktualne probleme:
1. Dolgotrajno reševanje sodnih sporov
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje opozarja na dolgotrajno reševanje sodnih sporov
na podlagi opravljenih revizijskih postopkov in ponovno opozarja na že podano pobudo za spremembo Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, s katero naj se sodno varstvo za
izdane odločbe po opravljenem revizijskem postopku zagotovi v računsko upravnem sporu pred Vrhovnim sodiščem in
ne v pravdnem postopku, kot to določa Zakon o lastninskem
preoblikovanju podjetij.
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet (tedanja
Služba družbenega knjigovodstva Republike Slovenije) je
s tem v zvezi tudi podala Ustavnemu sodišču Republike Slovenije predlog za razveljavitev petega odstavka 48 b. člena
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.

Vlada je predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju podprla, čeprav je
ta možnost bila dana Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje in Agenciji za prestrukturiranje in privatizacijo z dopolnitvijo Uredbe o metodologiji za
izdelavo otvoritvene bilance stanja ( 29. člen Uredbe).
Glede na dejstvo, da je obvezno revidiranje naložb v tujini po
stanju 31.12.1992 že bilo določeno v 29. členu Uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja le za tista
podjetja, katerih knjigovodska vrednost dolgoročnih finančnih naložb presega 30 milijonov tolarjev (500.000 nemških
mark), torej ni določeno za dolgoročne finančne naložbe pod
navedeno vrednostjo, je Vlada Republike Slovenije sprejela
spremembe in dopolnitve Uredbe o metodologiji za izdelavo
otvoritvene bilance stanja, s katerimi je predpisala obvezno
vrednotenje na podlagi zaključnega računa podjetja v tujini,
ki ga potrdi pristojni davčni organ, tudi za dolgoročne
finančne naložbe, nižje od 30 milijonov tolarjev.

Vlada Republike Slovenije ni sprejela navedene pobude
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, ker je menila, da njene ugotovitve niso pravilne.
Iz določila 48 b. člena kot tudi iz smisla in namena vseh
določb Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij o oškodovanju družbene lastnine je razvidno, da Iknjigovodskil
uskladitvi pravnih poslov in knjiženj sledijo tudi vplačila premalo plačanih oziroma vračila preveč izplačanih zneskov ter
spremembe lastniških deležev drugih fizičnih in pravnih oseb
v podjetjih v t. i. mešani lastnini. Iz navedenega nedvoumno
izhaja, da odločba revizijskega organa posega tudi v premoženjsko- pravne odnose.

Vlada je z navedeno spremembo Uredbe tudi dala pravico
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo in Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, da lahko zahtevata tudi revidiran zaključni račun podjetja v tujini, če menita, da je to potrebno za
pravilno vrednotenje navedenih naložb. Z navedenimi spremembami in dopolnitvami Uredbe o metodologiji za izdelavo
otvoritvene bilance stanja je Vlada zagotovila pravilno izkazovanje dolgoročnih finančnih naložb v tujini v otvoritveni
bilanci stanja, ki je osnova za ugotovitev višine družbenega
kapitala pred izvedbo lastninskega preoblikovanja podjetja

V upravnem sporu se ugotavlja predvsem zakonitost postopkov in pravilna uporaba materialnih predpisov, ne ugotavlja
pa se dejansko stanje, zato sodna kontrola upravnega
postopka ne šteje kot postopek sodišča polne jurisdikcije.
Zato je po evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic
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okvire rednega inšpekcijskega pregleda, imajo namen zagotoviti pravilno izkazovanje družbenega kapitala, ki je predmet
lastninjenja. Glede na dejstvo, da se v skladu z veljavnimi
predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje, vrednost družbenega kapitala ugotavlja po stanju na dan 1.1. 1993, eventualna oškodovanja družbenega kapitala po tem datumu ne
vplivajo na vrednost družbenega kapitala, ki je predmet lastninskega preoblikovanja. Vendar pa so eventualna oškodovanja družbenega kapitala po 1.1. 1993 pomembna predvsem za
bodoče delničarje podjetja, pri katerem so navedena oškodovanja nastala, saj bodo glede na veljavne zakonske predpise
lahko plačali vrednost kapitala, ki je v tem momentu bistveno
nižja.

Nadalje je Vlada Republike Slovenije na predlog Agencije za
plačilni promet, nadziranje in informiranje in kljub nasprotovanju Banke Slovenije sprejela Uredbo o dostavljanju podatkov o zunanjetrgovinskem in deviznem poslovanju za leto
1993 davčnemu organu in deviznemu inšpektoratu za potrebe
davčnega in deviznega nadziranja, s katero je zavezala Banko
Slovenije da Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje zagotovi navedene podatke.
Z izdajo Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja (Uradni list RS, št. 43/94) je
Vlada tudi izrecno predpisala, da Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo ne more izdati
podjetju t.i. drugega soglasja pred dokončnostjo celovitega
revizijskega poročila, ki ga sestavi Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje po opravljenem revizijskem pregledu pravnih oseb s sedežem v tujini,
s katerimi je podjetje kapitalsko povezano.

Poleg dejavnosti, ki jo na navedenem področju izvaja Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje (obveščanje Družbenega pravobranilca Republike Slovenije) ter dejavnostih Družbenega pravobranilca
Republike Slovenije v smeri zaščite družbene lastnine bo
Vlada Republike Slovenije tudi na navedenem področju predlagala sistemske rešitve, ki bodo zagotovile varstvo bodočih
delničarjev v primerih oškodovanja družbenega kapitala
v času od 1.1. "1993 do vpisa preoblikovanja v sodni register
vključno z možnostjo prenosa družbenega kapitala na Sklad
Republike Slovenije za razvoj oziroma z možnostjo izvedbe
revizijskih pregledov poslovanja navedenih podjetij pred pridobitvijo soglasja za vpis lastninskega preoblikovanja v sodni
register.

Vendar je potrebno opozoriti, da se podjetja, zaradi dejstva,
da jim v primeru, da ne izvršijo sklepa Agencije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje o predložitvi revidiranega
poročila o poslovanju povezanega podjetja v tujini, grozi le
kazen zaradi gospodarskega prestopka, odločajo tudi za neizvršitev navedenega sklepa. V navedenem primeru, Agencija
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje ne more izdelati dokončnega revizijskega poročila, kar
ima za posledico dejstvo, da za podjetje ne začnejo teči roki
za izvedbo lastninskega preoblikovanja.

4. Revidiranje podjetij v lasti Sklada Republike Slovenije za
razvoj

Prav zaradi razrešitve navedenega začaranega kroga bo
Vlada Republike Slovenije tudi s sistemskimi rešitvami (spremembe in dopolnitve Zakona o privatizaciji pravnih oseb
v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih
Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo) predlagala ureditev problema neizvrševanja nalogov
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje glede revizij povezanih podjetij v tujini, in sicer
tako, da bo predlagala, da se v navedenih primerih dajo
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo posebna pooblastila, glede izvedbe lastninskega preoblikovanja navedenih podjetij in pravilne ugotovitve višine družbenega kapitala zlasti v povezavi s podjetji v tujini.

Revizija v obsegu kot ga določa 48. člen Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij je namenjena predvsem kontroli
pravilnega izkazovanja nenominiranega družbenega kapitala
v podjetjih, ki se bodo lastninsko preoblikovala.
Ker so podjetja v lastni Sklada Republike Slovenije za razvoj
podjetja z znanim lastnikom, revizija v smislu določb Zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij po mnenju Vlade ni
možna in tudi ne smiselna saj ni moč v podjetjih z znanimi
lastniki ponovno vzpostavljati nenominirani kapital.
Vendar pa bo Vlada Republike Slovenije s sistemskimi rešitvami predlagala izvajanje nadzora nad zakonitostjo postopkov privatizacije pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj.

3. Oškodovanje družbenega kapitala po 31.12. 1992
Revizijski postopki predpisani z 48. členom Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij se izvajajajo le v okviru in za
potrebe Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. Pooblastila dana Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje na podlagi navedenih zakonskih določb, ki preseaajo
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- poznavanje in razumevanje pravic, možnosti in načinov
uporabe lastniških certifikatov se je v primerjavi z letom 1994
precej izboljšalo. Primerjava podatkov raziskave iz decembra
1993 in raziskave iz novembra 1994 pokaže, da se je delež
državljanov, katerih poznavanje mehanizma lastniških certifikatov je zelo slabo, zmanjšal iz 44,6% na 10,36%, delež tistih,
ki jih uporaba lastniškega certifikata ne zanima, oziroma ga
niso pripravljeni uporabiti pa iz 4,7% na 2,09%. Pri vseh
drugih je prisotna visoka ali vsaj zadovoljiva raven poznavanja
lastniških certifikatov, delež tistih državljanov, ki certifikatov
niso pripravljeni uporabiti pa je takorekoč zanemarljiv. Na
podlagi navedenega lahko nedvomno sklepamo, da je pri
državljanih prisotna zelo visoka stopnja pripravljenosti in
motiviranosti za sodelovanje v postopkih lastninskega preoblikovanja, kar se, ob dejstvu za- dostne količine razpoložljivih oziroma dostopnih informacij, posledično odraža tudi
v visoki stopnji informiranosti o možnostih in načinih sodelovanja v postopkih lastninskega preoblikovanja. To velja
seveda tudi v obratni smeri;

9. MEDIJSKA PODPORA PROCESU LASTNINJENJA
Odnos javnosti do lastninskega preoblikovanja podjetij
v Republiki Sloveniji
Komunikacijska podpora lastninskemu preoblikovanju podjetij je ena od najpomembnejših podpornih dejavnosti tega
procesa. Vlada ter vladne institucije so pomemben nosilec
tovrstnih aktivnosti. Njihov osnovni namen je zagotavljanje in
vzdrževanje potrebne kredibilnosti in podpore javnosti omenjenemu procesu.
V sklopu komunikacijskih aktivnosti vlade in vladnih institucij
imata najpomembnejšo vlogo izobraževanje različnih javnosti
o posameznih vsebinah lastninskega preoblikovanja oziroma
o pravicah in možnostih državljanov v tem procesu ter vsestransko in objektivno informiranje javnosti o poteku tega
procesa. Posamezni cilji in podcilji vlade in vladnih institucij
na področju odnosov z javnostjo so bili predstavljeni že
v prejšnjem poročilu. Na tem mestu naj omenimo samo to, da
se od pričetka letošnjega leta komunikacijske aktivnosti,
skladno s potekom procesa lastninskega preoblikovanja,
usmerjajo predvsem na področje izobraževanja o delnicah in
delničarstvu ter o možnostih in načinih trgovanja z njimi.

- državljani uporabljajo oziroma imajo namen uporabiti svoje
lastniške certifikate skrbno in premišljeno. Pri tem uporabljajo dokaj veliko mero razpoložljivih in dostopnih informacij,
ki jih praviloma zajemajo iz različnih virov;
- pri odločanju o naložbi lastniškega certifikata v posamezno
podjetje so med državljani prisotni naslednji motivi: stabilno
in uspešno poslovanje podjetja (58,3%), zaupanja vredno vodstvo podjetja (9,8%) ter pričakovana visoka donosnost delnic
podjetja (3,4%), v zvezi z naložbo v posamezno 73 investicijsko družbo pa so prisotni naslednji motivi: ustanovitelji
družbe (27,9%), varnost naložbe (25,9%), vodstvo družbe
(16,2%), investicijska politika (10,7%) ter pričakovana visoka
donosnost delnic družbe (3,6%);

Nedvomno bo potrebno aktivnosti z navedeno vsebino v prihodnje še intenzivirati. V ta namen so že pripravljeni ustrezni
programi, angažirane ekipe strokovnjakov ter zagotovljena
finančna sredstva.
V zvezi s financiranjem in ekspertno podporo promocijskih in
izobraževalnih projektov je potrebno omeniti predvsem tujo
tehnično pomoč, ki jo zagotavljajo fondacija PHARE pri
Evropski skupnosti ter United Kingdom Know How Fund
angleške vlade. Z navedeno pomočjo je bil pripravljen in
izveden projekt »Izobraževanje za privatizacijo«, ki je potekal
od marca 1994 do decembra 1994. Ob pomoči tujih strokovnjakov so pri pripravi in izvedbi tega projekta sodelovali
predstavniki Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj,
Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo, Sklada RS za
razvoj ter Ljubljanske borze vrednostnih papirjev. Izmed aktivnosti, ki so bile izvedene v okviru omenjenega projekta naj
omenimo samo nekatere napomembnejše: sodelovanje pri
pripravi in izvedbi ter sofinanciranje izobraževalnih televizijskih in radijskih oddaj, ki so bile predvajane na TV Slovenija in
Radiu Slovenija, objavljanje izobraževalnih člankov v tiskanih
medijih, priprava in razpošiljanje direct mailinga, predavanja
po posameznih občinah ter različne marketinške aktivnosti.
Priprava in izvedba navedenega projekta je bila s strani fondacije PHARE zelo pozitivno ocenjena, zato je ta fondacija
podprla nadaljevanje projekta tudi v letošnjem letu.

- pri državljanih je zaenkrat prisotno še dokaj slabo oziroma
površno poznavanje namena in značilnosti vrednostnih papirjev, predvsem delnic, vendar se tudi le-ta izboljšuje. Primerjava podatkov anket iz decembra 1993 in novembra 1994
pokaže, da se je delež tistih, katerih poznavanje delnic je zelo
slabo ali nikakršno zmanjšal iz 62% na 58,7%;
- podatki anket iz novembra 1994 in aprila 1995 o nameravanem ravnanju državljanov z delnicami, pridobljenimi
v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij pokažejo
naslednje stanje: delež tistih, ki delnic ne nameravajo prodati
se je povečal iz 22,7% na 30,9%. Delež državljanov, ki nameravajo prodati delnice le v primeru finančne stiske po podatkih
anket ostaja nespremenjen in se giblje ok. 13%. Predvsem se
je povečal delež tistih, ki nameravano prodajo pogojujejo
s stabilnostjo ali povečanjem cen delnic na trgu vrednostnih
papirjev, in sicer iz 18,9% na 32,1%. Nespremenjen ostaja
delež tistih, ki nameravajo prodati delnice takoj, ko bo to
mogoče - giblje se med 13% in 16%.

Vlada in vladne institucije vršijo tudi komunikacijske aktivnosti. V okviru Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj že več
kot leto dni deluje posebna privatizacijska pisarna. Namenjena je telefonskemu posredovanju informacij o postopkih
lastninskega preoblikovanja in pomoči državljanom v zvezi
s temi postopki. Ministrstvo je, skupaj z Uradom Vlade RS za
informiranje, tudi izdajatelj brošure z naslovom »Od certifikata do delnice«, ki je v javnosti naletela na zelo ugoden
odmev. Izmed publikacijskih aktivnosti naj na tem mestu
navedemo še revijo AGENS, ki jo izdajata Agencija RS za
prestrukturiranje in privatizacijo ter Sklad RS za razvoj.

-podatki ankete iz aprila 1995 pokažejo, da se je delež državljanov, ki so pripraljeni delnice prodati za znesek, ki ustreza
najmanj njihovi nominalni vrednosti, povečal iz 17,64% na
40,3%. Prav tako se je povečal delež tistih, ki so pripravljeni
prodati delnice za več kot znaša njihova nominalna vrednost,
in sicer iz 8,82% na 18,6%.
Iz prikaza ugotovitev javnomnenjskih raziskav izhaja, da je
z vidika odnosa javnosti do procesa lastninskega preoblikovanja podjetij dosežena dokaj visoka stopnja poznavanja, razumevanja in podpore državljanov. Skladno s potekom lastninskega preoblikovanja, se trenutno, kot ključni kažejo predvsem problemi, povezani s seznanjenostjo z vrednostnimi
papirji, predvsem delnicami, in načini poslovanja z njimi.

Sestavni del načrtovanja promocijskih in izobraževalnih aktivnosti so kvantitativne in kvalitativne javnomnenjske raziskave.
Njihov namen je ugotavljanje in analiziranje odnosa javnosti
do procesa lastninskega preoblikovanja ter evidentiranje
ključnih problemov s tem v zvezi.

Nedvomno je omenjeno stanje, ob siceršnjem pomanjkanju
tradicije investiranja prihrankov v vrednostne papirje s strani
prebivalstva, predvsem posledica koncepta razdelitvene privatizacije in s tem povezane začetne množičnosti lastništva
delnic. Pričakujemo lahko da se bo s procesom postopne
koncentracije lastništva stabiliziral tudi odnos javnosti do
delnic in delničarstva, oziroma se bo nivo poznavanja, razumevanja in angažiranosti pri poslovanju z vrednostnimi

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ter Agencija RS za
prestrukturiranje in privatizacijo sta v obdobju od decembra
1993 do februarja 1995 naročila izvedbo štirih javnomnenjskih
raziskav. Rezultati in analiza navedenih raziskav, ki so jih
izvedle strokovne in neodvisne raziskovalne institucije so
pokazali naslednje:
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nepristrani način seznanijo s pravicami iz naslova delnic ter
načini in pogoji poslovanja z njimi. Informiranje javnosti je
namreč eden od ključnih pogojev, da do trgovanja z privatizacijskimi delnicami ne pride na način, ki bi ogrozil stabilnost in
zaupanje prebivalstva v trg vrednostnih papirjev.

papirji postopno približeval nivoju, ki je značilen za države
z razvitimi trgi kapitala.
Dolžnost vlade in vladnih institucij v tem obdobju je, da
vzporedno s procesom postopne koncentracije lastništva delnic, zagotovijo in približajo zadostno količino inforamcij, in
s tem omogočijo državljanom, ki so v postopku lastninskega
preoblikovanja podjetij postali delničarji, da se zadostno in na

Priloga :
- graf 21

graf 21: POZNAVANJE NAČINA UPORABE LASTNIŠKEGA
CERTIFIKATA PRI DRŽAVLJANIH
( primerjava med letom 1993 in 1994)
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tudi resnično zgodilo privatizacija sama po sebi ni bila in ni
dovolj. Slediti in spremljati jo morajo ustrezne sistemske in
regulacijske aktivnosti države, ki zagotavljajo ustrezno okolje
in osnovo za večjo makro in mikroekonomsko učinkovitost
gospodarstva.

10. GOSPODARSKI UČINKI PRIVATIZACIJE
Privatizacijski procesi so v 80. in 90. letih zajeli praktično cel
svet. Tako Vzhodno, kot Zahodno Evropo, Južno in Severno
Ameriko, Avstalijo, Afriko, kot tudi Azijo. Privatizacija se je
najprej pojavila predvsem na področjih delovanja javnih
monopolnih podjetij, ki so bila v preteklosti nacionalizirana,
vendar lahko poslujejo bolj učinkovito na tržnih principih.

Najpomembenjša ekonomska predpostavka in osnova za
spodbujanje privatizacijskih procesov je predpostavka, da
privatna lastnina, temelječa na tržnih mehanizmih ustvarja
učinkovitejšo alokacijo produkcijskih virov, kot državna lastnina, temelječa na birokraciji in političnih vplivih.

Privatizacijske procese so in še vedno spremljajo procesi
deregulacije gospodarstev in procesi ustvarjanja predvsem
takšne vloge države, ki je namenjena varovanju in spodbujanju konkurenčnosti gospodarstev.

Privatizacija mora zagotoviti učinkovitejše spodbujevalne
mehanizme za minimizacijo stroškov, za učinkovit nadzor
upravljanja in za večje napore vseh zaposlenih. Aktivna privatizacijska politika dejansko spreminja strukturo spodbud in
kriterijev, ki se uporabljajo za ocenjevanje uspešnosti gospodarjenja.

Najintenzivnejša ekspanzija privatizacijskih procesov se je
začela s privatizacijo v Vzhodni in Centralni Evropi z uporabo
metod masovne pospešene privatizacije državnih podjetij,
s čimer se je želelo iz gospodarstev izriniti centralizirano
administrativno kontrolo. Ti procesi so bili začeti ob predpostavki, da vzpodbude in motivi ustvarjeni s privatnim lastništvom vodijo k bolj učinkovitem gospodarstvu. Da pa bi se to
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Po nekaj več kot dveh letih optimizma in entuziazma glede
tranzicijskih procesov v bivših socialističnih državah Vzhodne
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izvajajo drugi nujno potrebni procesi preobrazbe gospodarstva kot celote. Mednarodna primerjava rezultatov gospodarjenja Slovenije z drugimi Vzhodno in Centralno Evropskimi
državami nedvomno kaže, da je Slovenija ena od najuspešnejših, če ne že najuspešnejša država med evropskimi državami
v tranziciji. To kažejo tako podatki o rasti bruto domačega
proizvoda, rasti izvoza, kot tudi podatki o nivoju ustvarjenega
bruto domačega proizvoda na prebivalca.

in Centralne Evrope, sta se optimizem in entuziazem v številnih državah sprevrgla v razočaranje in pesimizem.
Temeljna značilnost reform, ki so bile začete v teh državah je
temeljila na predpostavki popolnega poloma prejšnjega
gospodarskega sistema in zato potrebi po oblikovanju tržnega gospodarstva s takojšno deregulacijo trgov, cen in privatizacijo državne lastnine. Šok terapija je bila v teh državah
uporabljena tako na strani povpraševanja, kot na strani
ponudbe. Vendar se je izkazalo, da se delovanje države ne
more omejiti samo na ukinjanje funkcij centralno-planske
države, ampak je potrebno njeno delovanje usmeriti tudi
v spodbujanje in ustvarjanja pogojev za delovanje novega
tržnega sistema. Posledica neupoštevanja tega dejstva je bila,
da nov tržni sistem ni zapolnil sistemske praznine, ki je
nastala z ukinjanjem centralno- planske kontrole države,
zaradi česar nov sistem ni začel v polni meri delovati, pojavile
pa so se mnoge negativne posledice. Tovrsten pristop k vodenju reforme v bivših socialističnih državah je prispeval k povečevanju stroškov tranzicije. Tako je bruto domači proizvod
v vseh gospodarstvih Vzhodne in Centralne Evrope, ki so
stopila na pot tranzicije bila v letu 1994 približno za 30
% manjša kot leta 1989".

Gospodarski rezultati nedvomno kažejo, da dosedanji izvedeni procesi lastninske preobrazbe v Sloveniji niso negativno
vplivali na njeno gospodarsko rast, nasprotno dejstvo, da so
praktično vsa podjetja pripravila programe lastninskega preoblikovanja je bistveno zmanjšalo negotovost v teh podjetjih in
omogočilo dolgoročnejšo orientacijo izvajanja njihove
poslovne politike in pripravo na aktivnejšo investicijsko politiko.
Vsekakor je pomembno tudi, da obstoječi model lastninjenja
rezultira v prevladujočem notranjem lastništvu, kar v tranzicijskem obdob|u prispeva k zmanjšanju nagnjenosti podjetij
k povečevanju nezaposlenosti.
Za ohranitev obstoječe dinamike gospodarske rasti in njeno
dolgoročno orientiranost, kot tudi polne učinke privatizacije
pa je nujno, da se lastninska preobrazba izvede do konca, da
se v podjetjih vzpostavijo ustrezni odnosi med novimi lastniki
in upravo in da se v polni meri uveljavijo tudi zakonitosti trga
delovne sile. trga managementa in trga kapitala.

* UN Conference on Trade and Development - Privatization
in the Transition process Recent Experiences in Eastern
Europe.
Dolgoročno gledano izvedba lastninjenja, v kontekstu ustvarjenja temeljnih pogojev za oblikovanje mednarodno primerljivega, konkurenčnega in razvojno propulzivnega, predvsem
pa normalnega gospodarstva nima alternative. Kreiranje konkurenčnega okolja gospodarstva, ter povečanje in normalizacija odzivnosti podjetij na ukrepe ekonomske politike, je
mogoče samo v pogojih že olastninjenih podjetij. Pričakujemo lahko, da bo privatizacija temeljito spremenila ravnanje
slovenskih podjetij in pri tem zlasti povečala njihovo odzivnost na zunanje razmere.
Nov investicijski ciklus se v Sloveniji ne more in ne bi mogel
nadaljevati v pogojih, ko v podjetjih ne bi bilo razčiščenih
lastninskih odnosov. Učinkovitega vodenja ekonomske politike ni moč izvesti, v kolikor se ekonomski subjekti na ukrepe
ekonomske politike ne odzivajo vsaj približno pričakovano,
predvsem pa ne dovolj hitro. V podjetjih ni moč voditi politike
strateškega razvoja, v kolikor ni jasno kdo, kdaj in kako bo
v prihodnosti podjetje posedoval, upravljal in vodil. In nenazadnje samo izvedba privatizacijskih procesov lahko, ob ostalih pogojih, zagotovi polno delovanje trga kapitala, trga
delovne sile, v njegovem okviru trga managementa tudi delovanje trga za nadzor nad upravljanjem podjetij, kar vse je
eden od nujnih pogojev za polno in kontinuirano prestrukturiranje in prilagajanje podjetij vedno novim tržnim pogojem.

Priloga:
- tabela 18: Stopnja rasti GDP v državah OECD in državah
v prehodu
Tabela 18
STOPNJA RASTI GDP V DRŽAVAH
OECD IN DRŽAVAH V PREHODU
BRUTO DOMAČI PROIZVOD
1993

1955

1M4
oceni

projekcija

OF.CD

1.3

2.8

3

Slovenija

1.3

5

5

ZDA

3.1

3.7

2.8

0

0.7

2.6

EU

-0.3

2.4

3.2

Češka

-0.3

2

3

Proces lastninske preobrazbe gospodarstva, še zlasti masoven in pospešen, sam po sebi nedvomno na kratki rok ne
more biti samo dejavnih gospodarske rasti.

Poljska
Madžarska

3.8
-2.3

4
2

4

Celo nasprotno, na kratki rok povzroča nekatere stroške, tako
na podjetniškem, kot tudi na narodnogospodarskem nivoju,
ki lahko celo negativno vplivajo na gospodarsko rast.

Viri:
!) OEF- Oxford Economic Forecastmg, Oktober 1994
2) WUW - Wiener Institut fur Wirlscha/isvergle iche. Oktober 1994
3) OECD Economic Outlook, June 1994
4) Zavod za makroekonomske analize in razvoj. November 1994

Japonska

Na podjetniškem nivoju proces privatizacije povzroča stroške
priprave in izvedbe lastninjenja; v kolikor gre za Itveganl
notranji odkup pa lahko negativno vpliva na finančno stanje
podjetja in omejuje njegov dolgoročen razvoj.

1

11. ZAKLJUČEK
Analiza stanja lastninskega preoblikovanja v Sloveniji kaže,
da so pripravljeni oziroma sprejeti praktično vsi potrebni
zakonski in podzakonski predpisi, ki so nujni za lastninsko
preobrazbo slovenskega gospodarstva. Po sprejemu zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij se je nadaljevalo intenzivno dograjevanje sistema lastninskega preoblikovanja na
področjih, ki jih ta zakon zajema, na vseh ostalih področjih,
kjer je lastninsko preobrazbo nujno potrebno izvesti in se jo
bo izvajalo, kot tudi na področju dograjevanja sistemske
infrastrukture potrebne za normalno delovanje učinkovitega
tržnega gospodarstva v postprivatizacijskem obdobju.

Na narodnogospodarskem nivoju lahko masovni lastninski
procesi vplivajo na zmanjšanje zaposlenosti, proizvodnje in
opuščanje posameznih dejavnosti, zmanjšanje narodnogospodarskih prihrankov, izrivanje investicij, dvig obrestne
mere in cen, pojav špekulantskih nakupov in prevzemov
podjetij itd.
Zato je še kako pomembno kako se proces lastninske preobrazbe opredeli, kako se izvaja in predvsem tudi kako se
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Vlada Republike Slovenije je v obdobju po sprejemu zakona
o lastninskem preoblikovanju tako pripravila in predložila
Državnemu zboru v zakonodajni postopek več kot 20 zakonskih aktov s področja lastninskega preoblikovanja in na
osnovi sprejetih zakonov pripravila in začela izvajati 35 podzakonskih aktov s področja lastninskega preoblikovanja.

primerih prevzame aktivno vlogo v procesu lastninskega preoblikovanja. To pomeni, da sama pripravi in izvede program
lastninskega preoblikovanja. Agencija je podjetja na to možnost posebej opozorila in že pripravlja prve projekte tovrstnega lastninskega preoblikovanja podjetij.
Pospešitev denacionalizacijskih postopkov, dokončna
izvedba revizijskih postopkov, pospešitev dela za izvedbo
lastninskega preoblikovanja pristojnih inštitucij in prevzem
aktivne vloge v procesu lastninskega preoblikovanja v podjetjih, kjer z njim namenoma zavlačujejo so nujno potrebni
pogoji za dokončno in pospešeno izvedbo lastninskega preoblikovanja v večini slovenskih podjetij do konca letošnjega
leta.

Sočasno z intenzivno sistemsko preobrazbo so v minulem
obdobju potekali tudi intenzivni procesi lastninskega preoblikovanja podjetij. Od sredine leta 1993 do konca meseca maja
1995 so tako praktično v vseh slovenskih podjetjih, ki se
lastninsko preoblikujejo po zakonu o lastninskem preoblikovanju, pripravili programe lastninskega preoblikovanja in
v polovici od teh so jih začeli tudi izvajati, približno 400 pa jih
je lastninsko preoblikovanje tudi končalo, programi lastninskega preoblikovanja za ostala podjetja so pripravljena in so
v obdelavi na Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo.
Zelo pomembno je, da procesi lastninskega preoblikovanja
podjetij v Sloveniji tečejo ob udeležbi velike večine slovenskih
državljanov. Podatki in ocene o uporabljenih oziroma rezerviranih lastniških certifikatov kažejo, da je v teh postopkih do
konca maja letošnjega leta sodelovalo okoli 85 % slovenskih
državljanov. Ti so sedelovali direktno preko udeležbe pri
lastninjenju v podjetjih ali preko pooblaščenih investicijskih
družb.

Za celovito preobrazbo slovenskega gospodarstva pa je nujno
potrebno, da se privatizacijski procesi začno izvaiati tudi na
vseh tistih področjih, ki jih zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij in zakon o javnih gospodarskih službah ne urejata. Zato je potrebno že v letošnjem letu vse pripravljene
zakone o privatizaciji na različnih področjih, ki so bili že
predloženi v državni zbor čimprej sprejeti.
Eden izmed najpomembnejših pogojev za učinkovito in dolgoročno preobrazbo slovenskega gospodarstva pa je nedvomno transparenten in pošteno izveden proces lastninskega
preoblikovanja podjetij. Prispevek revizijskih postopkov in
vseh postopkov, ki tem postopkom sledijo je pri tem neprecenljiv. Analiza že izvedenih revizijskih postopkov in na njihovi osnovi izvedenih usklajevanj kaže, da ti v veliki večini
rezultirajo v popolni uskladitvi in na tej osnovi tudi pravičnejši
ceni družbenega kapitala. Del revizijskih postopkov, predvsem v primeru hujših oškodovanj družbenega kapitala, pa
rezultura tudi v sodnih postopkih in kazenskih ovadbah.
Agencija za plačilni promet opozarja* da je predvsem v primerih hujših oškodovanj družbenega kapitala potrebno zagotoviti in izpolniti dodatne sistemske pogoje, ki bodo tovrstna
oškodovanja tudi ustrezno sankcionirala predvsem pa jih
pomagala odkriti. Agenciji za plačilni promet je nujno
potrebno omogočiti, da bo revizijske postopke opravila čim
lažje in čimbolj kvalitetno. Vlada Republike Slovenije zato
predlaga nekatere dodatne sistemske spremembe, ki bodo
omogočile učinkovito izvedbo revizij kapitalskih naložb
podjetij v tujini, ki bodo omogočile dodatno in učinkovitejše
sankcioniranje oškodovanja družbenega kapitala in ki bodo
omogočile opravljanje revizijskih postopkov tudi po
31.12.1992.

Lastninsko preoblikovanje so v tem času začeli izvajati tudi
v podjetjih, ki se lastninijo v skladu z zakonom o javnih
gospodarskih službah in zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij.
Kljub dejstvu, da so rezultati lastninske preobrazbe vidni in
nedvomni pa je obseg že izvedene lastninske preobrazbe
manjši od pričakovanega, predvsem pa želenega. Razlogov za
to je več, najpomembnejša pa nedvomno ostajata dva:
- zastoji pri denacionalizacijskih postopkih in
- še neizvedeni revizijski postopki.
Poleg teh dveh razlogov, obstojijo tudi drugi, tako je za
manjšo dinamiko izvajanja lastninske preobrazbe razlog vsekakor tudi v relativno zapletenem postopku priprave in
izvedbe lastninskega preoblikovanja v podjetjih. To po eni
strani omogoča natančno in detal)no kontrolo in nadzor programov lastninskega preoblikovanja in transparentnost vseh
že izvedenih preoblikovanj, po drugi strani pa otežuje in
zavlačuje postopke lastninskega preoblikovanja. Na tem
področju je zato nujno potrebno pospešiti intenzivnost dela
pristojnih inštitucij in odpraviti nepotrebne in' dolgotrajne
administrativne postopke v teh inštitucijah.

Lastninsko preoblikovanje, še zlasti decentralizirano, pospešeno in masovno je enkraten, zapleten in konflikten proces, ki
zahteva stalno spremljanje, nadzor in razreševanje problemov, ki se pojavljajo.

Koncept decentralizirane privatizacije, ki pomeni, da o programih lastninskega preoblikovanja odločajo v podjetjih in jih
v podjetjih tudi izvajajo lahko pri tistih podjetjih, kjer iz različnih razlogov, ne obstoji pravih motivov za dokončno izvedbo
lastninskega preoblikovanja, prav tako pomeni enega od
možnih razlogov za počasnejše izvajanje zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. Zakon o lastninskem preoblikovanju vsebuje določbo o prekluzivnem roku, ki omogoča
Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo, da v takšnih
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Proces lastninske preobrazbe slovenskega gospodarstva,
kljub zapletenosti in težavam, ki se pri tem pojavljajo, poteka
z vse večjo intenzivnostjo in z vse pomembnejšimi vplivi na
gospodarstvo. Vlada Republike Slovenije bo zato z nezmanjšano intenzivnostjo nadaljevala z aktivnostmi, ki bodo zagotovile nadaljevanje procesa lastninske preobrazbe na vseh
področjih, kjer je to nujno in smiselno za dolgoročno in
učinkovito preobrazbo slovenskega gospodarstva
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SKLEP VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Ministrstvo za pravosodje in Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo proučita možne sistemske rešitve za
pospešitev dela tožilstev predvsem pri spremljanju in ukrepanju v zvezi s kaznivimi dejanji, storjenimi pri privatizaciji
podjetij.

Vlada Republike Slovenije je na 148. seji 8. junija 1995 obravnavala sintezno poročilo o lastninskem preoblikovanju v Sloveniji in sprejela naslednje
sklepe

4. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pripravi predlog
sprememb zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada
Republike Slovenije za razvoj in obveznosti Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, v katerem
bodo predvidene sistemske rešitve, ki bodo zagotovile učinkovito izvajanje nadzora nad kapitalskimi naložbami domačih
podjetij v tujini in ustrezno sankcioniranje oškodovanj družbenega kapitala po 31. 12. 1992.

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela sintezno poročilo
o lastninskem preoblikovanju v Sloveniji, s tem da ga Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj dopolni s prispevkom
Ministrstva za promet in zveze, Ministrstva za okolje in prostor
in dopolnitvami Ministrstva za finance. Tako dopolnjeno
poročilo Vlade Republike Slovenije pošlje Državnemu zboru
Republike Slovenije.

5. Upravni odbor Sklada Republike Slovenije za razvoj naj
opravi posebno sejo v zvezi z izvajanjem določila četrtega
odstavka 50. člena zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij, na kateri bo sprejel ukrepe, ki bodo zagotovili, da
bodo v teh podjetjih na najbolj učinkovit način odpravljene
nepravilnosti pri lastninjenju v teh podjetjih.

2. Ob tem je Vlada Republike Slovenije menila, da je treba
nemudoma pospešiti izvajanje zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, še zlasti v primerih, kadar je razlog za njegovo počasno izvajanje v zamudnih administrativno-tehničnih opravilih ali namernem zavlačevanju izvajanja privatizacije.
Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo naj pripravi program pospešitve in možne poenostavitve
odobravanja programov lastninjenja in program prevzemanja
aktivne vloge v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij
v skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij.

6. Ministrstvo za finance naj najkasneje do začetka meseca
oktobra 1995 pripravi zakon o privatizaciji bank, tako, da ga
bo Vlada Republike Slovenije še v mesecu oktobru 1995 lahko
poslala v Državni zbor Republike Slovenije.
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