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Predlog zakona o 

ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA POTREBE 

REPUBLIKE SLOVENIJE V OBDOBJU 

ZAČASNEGA FINANCIRANJA V LETU 

1997 (ZZF97) 

- EPA 105 - II - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 8. seji dne 14. aprila 1997 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA 
POTREBE REPUBLIKE SLOVENIJE V OBDOBJU ZAČAS- 
NEGA FINANCIRANJA V LETU 1997, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku za sejo 
Državnega zbora Republike Slovenije v aprilu 1997. 

Vlada Republike Slovenije meni, da je treba dodatno urediti 
financiranje iz državnega proračuna do sprejema državnega 
proračuna za leto 1997 glede na izjemno situacijo v letošnjem 
letu, ko osnova iz preteklega leta ni primerna zaradi spremenjene 
gospodarske politike sredi leta, ki se je odrazila v rebalansu 
državnega proračuna v letu 1996 in zaradi dejstva, da se je 
precejšne število že sprejetih zakonov uveljavilo šele v drugi 
polovici lanskega leta oziroma v začetku letošnjega leta. 

S predlaganim zakonom bi se zagotovila najnujnejša sredstva 
na tistih področjih, kjer glede na omejitve v obdobju začasnega 

financiranja ni bilo mogoče zagotoviti zadostnih sredstev za 
najnujnejše naloge. 

S predlaganim zakonom se tudi ureja zadolževanje v obdobju 
začasnega financiranja kot tudi izdajanje poroštev. 

Upoštevanje negativne gospodarske posledice, ki jih ima začasno 
financiranje na gospodarstvo, ko glede na omejitve ni mogoče 
zagotoviti najnujnejših sredstev za financiranje raziskovalnih 
zavodov, subvencij ter investicij. Vlada Republike Slovenije meni, 
da je sprejem tega zakona po hitrem postopku nujen in utemeljen. 

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 njegovih delovnih teles 
sodelovali: 

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance; 
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance: 
- Andrej ENGELMAN, državni sekretar v Ministrstvu za finance: 
- Marija FERLEŽ, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance. 

1. UVOD 

1.1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

Glede na dejstvo, da državni proračun za leto 1997 ni bil sprejet 
pred pričetkom leta, je za prvo polletje leta 1997 financiranje urejeno 
skladno s 148. členom ustave, 17. členom zakona o financiranju 
javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90 s spremembami in 
dopolnitvami), določili zakona o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96; v nadaljevanju: ZlPro) in na podlagi 
uredbe o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike 
Slovenije v prvem polletju 1997 (Uradni list RS, št. 77/96; v 
nadaljevanju: uredba). 

Skladno z ustavo RS in določili zakona o financiranju javne porabe 
se upravičenci, ki se financirajo iz proračuna, v času začasnega 

financiranja financirajo po prejšnjem proračunu. To pomeni, da je v 
tem obdobju moč financirati le tiste naloge, ki so bile vključene v 
proračun leta 1996 in tiste nove naloge, ki imajo osnovo v novo 
sprejetih zakonih in še niso bile vključene v proračun leta 1996. 

Pri oblikovanju začasnega financiranja sta bila upoštevana drugi in 
tretji odstavek 17. člena zakona o finaniciranju javne porabe ter 24. 
člen in prvi odstavek 45. člena ZlPra. 

Pri oblikovanju začasnega financiranja je bilo potrebno izhajati tudi 
iz odločbe Ustavnega sodišča št. U-l-55/92-17, s katero so bile 
razveljavljene posamezne določbe 17. člena ter v celoti 17.a in 17,b 
člen zakona o financiranju javne porabe. Iz obrazložitve k odločbi 
izhaja, da je potrebno tudi v obdobju začasnega financiranja 
zagotoviti nepretrgano financiranje javne porabe, ki ne bo v nasprotju 
z načeli socialne in pravne države. 
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Prav tako je bilo potrebno izhajati iz odločbe Ustavnega sodišča št. 
U-l-238/96-11, po kateri ni v skladu z ustavo in zakonom, če proračun 
ne zajema vseh izdatkov, ki jih bo potrebno plačati za financiranje 
javne porabe iz naslova že prevzetih in v proračunskem letu zapadlih 
obveznosti. Odhodki, ki jih je mogoče predvideti oziroma za katere 
je iz prevzetih obveznosti jasno, da jih bo treba plačati iz proračuna, 
morajo biti v proračunu predvideni. 

Obseg proračunskih odhodkov določen v uredbi o začasnem 
financiranju ne omogoča nepretrganega financiranja javne porabe, 
izpolnjevanje zakonsko in pogodbeno že prevzetih obveznosti 
proračunskih uporabnikov in pomeni bistveno motnjo pri kontinuiteti 
izvajanja njihove osnovne dejavnosti. Vlada zato meni, da je nujno 
že tekom obdobja začasnega financiranja zagotoviti ustrezna 
sredstva, in sicer preko posebnega zakona. 

S predlogom zakona se določa obseg sredstev v prvem polletju 
leta 1997, ki povečujejo obseg sredstev za proračunske odhodke 
določene v uredbi o začasnem financiranju in določa skupni obseg 
sredstev proračunskih odhodkov v drugem polletju leta 1997, ločenem 
na kvartale. Slednje je potrebno, ker ni mogoče točno določiti datuma 
sprejetja proračuna za leto 1997, kar je neposredni pogoj za določitev 
obsega proračunskih odhodkov v obdobju začasnega financiranja. 
Določitev višine sredstev v drugem polletju leta 1997 po načelu 
šestin skupnega obsega sredstev v začasnem financiranju v prvem 
polletju leta 1997, zaradi predvidene neenakomerne realizacije 
odhodkov po posameznih namenih v prihodnjih mesecih, ni primerna, 
zato je z zakonom predviden obseg odhodkov določen kvartalno. 

1.2. Osnove za izračun obsega začasnega financiranja, 
določenega v uredbi 

Z rebalansom proračuna RS za leto 1996 je bil določen skupni obseg 
odhodkov v višini 594,2 mlrd SIT. Na podlagi določil 4. člena ZlPra 
in 8. člena ZlPra (novo sprejeti zakoni, sprejete donacije ter vplačila 
sredstev kupnin) je bil povečan skupni obseg državnega proračuna 
za leto 1996 na 613,4 mlrd SIT. Povečanja po posameznih namenih 
znašajo: 

- iz naslova kupnin 12,7 mlrd SIT (od tega prenos iz preteklega leta 
3,7 mlrd SIT) 
- iz naslova donacij 1,1 mlrd SIT 
- iz naslova novo sprejetih zakonov 5,4 mlrd SIT, od tega: 

- na podlagi zakona o zdravilih 61,1 mio SIT, 
- zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic zime v letu 
1995/96 2.956,8 mio SIT, 
- zakona o Agenciji RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja 
podjetij in o Agenciji RS za plačilni promet 97,7 mio SIT 
- zakona o ukrepih za sanacijo finančnega položaja podjetij s 
področja elektrogospodarstva in rudnikov rjavega premoga v 
zapiranju 2.300,0 mio SIT. 

Značilno za porabo državnega proračuna v letu 1996 je neenakomerna 
realizacija odhodkov po posameznih mesecih, poleg tega pa se je 
cela vrsta zakonov pričela izvajati v drugi polovici leta. Naj omenimo 
samo zakon o družinskih prejemkih, ki je šele z mesecem majem 
omogočil uveljavitev univerzalnega otroškega dodatka (dejansko 
se je poraba iz tega naslova postopno dvigovala v poletnih in 
jesenskih mesecih) ali pa prenos obveznosti iz naslova nove šolske 
zakonodaje iz občin na državni proračun s 1.7.1996. Prav tako so 
bile v drugi polovici leta z rebalansom bistveno povečane obveznosti 
državnega proračuna do Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, povečane obveznosti po zakonih o varstvu vojnih 
invalidov ter žrtvah vojnega nasilja pa bodo - vključno s poračuni za 
nazaj - v večji meri obremenile državni proračun šele v letu 1997. 

Gramatikalna razlaga 3. odstavka 17. člena zakona o financiranju 
javne porabe bi zahtevala, da se začasno financiranje določi v višini 
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sredstev, kot so bila dejansko porabljena v prvi polovici leta 1996, 
kar pa je bilo "le" 262,3 mlrd SIT. To bi pomenilo, da država ne bi 
mogla izpolnjevati zakonskih in na podlagi zakona prevzetih 
pogodbenih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v prvi polovici leta 
1997, saj je samo za plačilo plač, socialnih transferov in transferov 
v pokojninsko blagajno potrebno zagotoviti najmanj 207 mlrd SIT. 
Potrebno je bilo tudi upoštevati, da 10. člen ZlPro dovoljuje 
uporabnikom prevzemanje obveznosti, ki bodo terjale plačilo v 
naslednjih letih ter da jih je bilo potrebno vključiti v proračun leta, na 
katerega se nanašajo. Predvsem na področju investicij je velik del 
prevzetih obveznosti terjal plačila v prvi polovici leta 1997. 

Zato ni bilo mogoče oblikovati obsega začasnega financiranja v 
višini, kot bi izhajala iz dejanske porabe v prvi polovici leta 1996, 
pač pa je bilo kot osnovo za določitev obsega potrebno vzeti 
sorazmerno obdobje - pol leta - v primerjavi s celotnim proračunom. 
Na tej podlagi je znašala osnova začasnega financiranja 306,7 mlrd 
SIT. 

Ena izmed osnovnih značilnosti državnega proračuna za leto 1996 
je bila politika razbremenjevanja stroškov delovne sile preko 
zniževanja prispevkov za socialno varnost in na podlagi tega 
povečevanje transferov v pokojninsko blagajno, kar je bilo še posebno 
izrazito po uveljavitvi rebalansa proračuna in v polovici leta znižanih 
prispevnih stopenj za financiranje pokojninsko-invalidskega 
zavarovanja. Pri tem je potrebno opozoriti, da je bilo v letu 1996 
okoli 16,6 mlrd SIT zagotovljenih iz računa financiranja kot poplačilo 
zaostalih obveznosti do ZPIZ iz preteklih let, ne pa kot tekoči odhodek 
državnega proračuna, ki se izkaže v bilanci prihodkov in odhodkov. 
Tako so predstavljali transferi v ZPIZ v bilanci prihodkov in odhodkov 
za leto 1996 66,7 mlrd SIT, celotna sredstva namenjena pokojninam 
iz državnega proračuna pa, ob upoštevanju zaostalih obveznosti, 
83,3 mlrd SIT. 

Uredba je temeljila na oceni, da je za zagotovitev zakonsko določenih 
pravic upokojencev potrebno iz državnega proračuna v prvi polovici 
leta 1997nakazati v pokojninsko blagajno najmanj 53,1 mlrd SIT. 
Ker je državni proračun v letu 1996 vrnil vse zaostale neporavnane 
obveznosti iz preteklih let, je potrebno celotni transfer v pokojninsko 
blagajno v letu 1997 zagotoviti kot tekoči odhodek v bilanci prihodkov 
in odhodkov. Upoštevaje tudi rebalansirani proračun za leto 1996 
doseže polovica tekočih transferov v ZPIZ v letu 1996 dobrih 33,3 
mlrd SIT. ZlPro določa v 82. členu, da se v proračunu zagotavljajo 
sredstva za izvajanje obveznega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, če so odhodki Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije iz naslova uresničevanja pravic iz obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja večji od prihodkov. Zato 
je potrebno obseg proračuna povečati za razliko med 33,3 mlrd SIT 
in 53,1 mlrd SIT, kolikor je potrebno zagotoviti v prvi polovici leta 
1997 - ali za 19.731,0 mio SIT - in s tem omogočiti nemoteno 
izvrševanje z zakonom določenih pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 

Upoštevaje navedeno je znašal obseg začasnega financiranja po 
uredbi 326.411,00 mio SIT. Pri tem ni bila upoštevana revalorizacija 
oz. usklajevanje z inflacijo, čeprav velja, da ima večina odhodkov v 
večji ali manjši meri vgrajene usklajevalne mehanizme (eskalacijska 
lestvica pri plačah in večini socialnih trasferov, devizne obveznosti 
itd.), kot tudi evidenten primanjkljaj sredstev pri nekaterih uporabnikih, 
za katere z uredbo dodeljena sredstva ne omogočajo izpolnjevanje 
zakonsko in pogodbeno že prevzetih obveznosti, ali pa pomenijo 
bistveno motnjo pri kontinuiteti izvajanja njihove osnovne dejavnosti. 

Tako so bili do 31.3.1997 realizirani odhodki že v višini 161,8 mlrd 
SIT (brez sredstev kupnin in donacij) kar predstavlja 49,6 % z uredbo 
dovoljenega zneska odhodkov v prvem polletju letočniega leta, kar 
kaže na izredno visoko dinamiko odhodkov kljub dejstvu, da 
prevzemanja novih obveznosti praktično ni ter da se pokrivajo 
predvsem že zapadle obveznosti ter le najnujnejši materialni stroški 
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- ob zagotavljanju sredstev za plače, v višini določeni z zakoni in 
kolektivnimi pogodbami ter ob zagotavljanju sredstev za transfer v 
pokojninsko blagajno in za socialne transfere, ki omogočajo 
izpolnjevanje obveznosti v z zakonom predpisani višini. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Predlog zakona o začasnem financiranju izhaja iz uredbe o 
začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v 
prvem polletju leta 1997 (Uradni list RS, št. 77/96; v nadaljevanju: 
uredba), pri čemer se povečuje obseg odhodkov za namene, določene 
v 2. členu zakona in s tem na strani proračunskih odhodkov spreminja 
višino sredstev, določenih v uredbi ter določa pravila za določanje 
obsega sredstev do sprejetja proračuna za letošnje leto tudi v drugi 
polovici leta. 

Takšna rešitev je potrebna zaradi zagotovitve nepretrganega financi- 
ranja javne porabe in za normalno izvajanje nalog in funkcij državne 
uprave, ki so zaradi omejenega obsega začasnega financiranja, 
temelječega na proračunu preteklega leta, ogrožene. Predlog zakona 
bo omogočil plačilo prevzetih in zapadlih, z zakoni ali s pogodbami 
prevzetih obveznosti, ki se plačujejo iz proračuna Republike 
Slovenije v obdobju začasnega financiranja, ter omogočil kontinuirano 
izvajanje osnovnih funkcij in nalog proračunskih uporabnikov. 

Predlagatelj v predlogu zakona ureja začasno financiranje tudi za 
obdobje druge polovice leta do sprejema proračuna za letošnje leto, 
v primeru, da proračun za letošnje leto ne bo sprejet še v prvi polovici 
leto njega leta, s tem da financiranje v posameznem kvartalu določi 
v višini, ki je enaka največ polovici proračunskih odhodkov, določenih 
s tem zakonom za prvo polovico letošnjega leta. Ker gre za obdobje 
začasnega financiranja, je potrebno jasno določiti, da se sredstva 
razporejajo na uporabnike na podlagi postavk iz proračuna za leto 
1996 in v okviru pooblastil, ki jih vladi daje zakon o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije. 

Z zakonom se bo določil nominalni znesek, ki gaje v posameznem 
obdobju potrebno izdvojiti iz državnega proračuna za financiranje 
izgradnje cest. S to rešitvijo so sredstva za avtoceste, ki se izdvajajo 
po posebnem zakonu, postavljena v enak položaj, kot vsi ostali 
"posebni tolarji", katere 75. člen Zl Pra omejuje na znesek določen s 
proračunom. Upoštevaje mehanizem oziroma avtomatizem 
izdvajanja bencinskega tolarja bi izdvajanje po posebnem zakonu 
povečalo odhodke proračuna za vsaj 6 mlrd SIT, kar bi zahtevalo 
dodatno zadolžitev v tej višini za pokrivanje drugih nujnih odhodkov 
državnega proračuna. To pa bi povečalo obseg zadolževanja preko 
še sprejemljivih meja. 

Ker so bile v letu 1996 bistveno znižane prispevne stopnje za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, sredstva za izplačilo z 
zakonom zagotovljenih pravic upokojencev in drugih upravičencev 

iz tega zavarovanja pa se zagotavljajo v vedno večji meri tudi s 
transferjem iz državnega proračuna, bo zaradi večje jasnosti posebej 
izpostavljeno, da proračun zagotavlja potrebna sredstva za izplačilo 
pokojnin tudi iznad obsega določenega na podlagi za asnega 
financiranja in tega zakona, ob pogoju, da je to potrebno za 
zagotavljanje zakonsko določenih pravic upokojencev in drugih 
upravičencev. 

Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije ureja tudi način 
proračunskega financiranja v obdobju začasnega financiranja. Glede 
na določila 10. člena ZIP-ra in ob pogojih, ki veljajo za obdobje 
začasnega financiranja, lahko proračunski uporabniki tudi v prvem 
polletju leta 1997 prevzemajo obveznosti, ki bodo terjale plačilo v 
drugem polletju in v prihodnjih letih, če je za to že odprta proračunska 
postavka. Skupno tako prevzete obveznosti iz naslova investicijskih 
izdatkov ne smejo presegati 50%, iz drugih namenov pa rie 25% 
sredstev, določenih za iste namene v proračunu za loto 1996. 
Omejitve v razmerju z višino sredstev iz proračuna za leto 1996 
omogoča proračunskim uporabnikom prevzemanje najnujnejših 
"predobremenitev", potrebnih za normalno in racionalno izvajanje 
osnovnih nalog. 

Glede na dolgotrajnost postopkov v zvezi s pridobivanjem kreditov 
bodo dana pooblastila za zadolževanje v obsegu, ki pa ne sme 
preseči sredstev, potrebnih za odplačilo glavnic dolgov v letu 1997 
- to pa je največ do višine 41 mlrd tolarjev. 

Prav tako bo Vlada Republike Slovenije v obdobju začasnega 
financiranja lahko odločala o dajanju poroštev za kreditne obveznosti 
domačih pravnih oseb na podlagi zakona o merilih in postopku za 
dajanje poroštev Republike Slovenije (Uradni list RS, t. 21/95 in 18/ 
96), pri katerih skupna višina glavnic ne presega 15 mlrd tolarjev. 

Prav tako se predlaga, da bi lahko v obdobju začasnega financiranja 
vlada odločala o dajanju poroštev, katerih skupna višina glavnic ne 
bi presegla 3 mlrd SIT za obveznosti Slovenskih železnic, d.d. iz 
naslova kreditov najetih za odplačilo obveznosti do domačih in tujih 
kreditodajalcev, ki dospejo v letu 1997 in plačilo obveznosti iz 
poslovanja, ki dospejo v letu 1997. 

S predlaganimi rešitvami se omogoči Ministrstvu za finance, da se 
v obdobju začasnega financiranja zagotovijo sredstva finančne 
izravnave za investicije, ki so bile že opredeljene v merilih resornih 
ministrstev za leto 1996. 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Upoštevaje predlagane rešitve iz tega zakona bi državni proračun v 
obdobju januar - junij 1997 znašal: 

v mioSIT 

Bilanca prihodkov in 

odhodkov 
Račun financiranja 

Prihodki 331.000 28.643 

Odhodki 354.712 18.421 

Presežek 10.222 

Primanjkljaj 23.712 

Zmanjšanje sredstev na 
računih 

13.490 
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Tako bi se v tem obdobju oblikoval primanjkljaj v višini 23,7 milijard 
tolarjev, kar znaša v primerjavi z ocenjenim celoletnim bruto domačim 
proizvodom (2.834 milijard tolarjev) primanjkljaj v višni 0,8% BDP 
Za financiranje primanjkljaja in odplačil glavnic bo uporabljeno 13,5 
milijard tolarjev presežka proračunskih prihodkov iz leta 1996 (pri 
tem niso upoštevana neporabljena sredstva kupnin in donacij, ki se 
prenašajo v letošnje leto) ter zadolžitev v višini dobrih 28 milijard 
tolarjev. 

S prvotno uredbo je bil predviden presežek proračuna v višini 1,2 
milijarde tolarjev ter potrebno zadolževanje v višini dobrih 9 milijard 
tolarjev. 

V prilogi obrazložitve je podana bilanca prihodkov in odhodkov ter 
račun financiranja državnega proračuna v obdobju januar-junij 1997 
in podrobnejši pregled odhodkov državnega proračuna ter predlaganih 
rešitev iz zakona po ekonomskih namenih ter proračunskih 

uporabnikih. V podrobnejšem pregledu je prikazana dejanska 
realizacija leta 1996, začasno financiranje leta 1997, ki že upošteva 
posamezne prenose skladno s pooblastili ZlPra med postavkami 
ter realizacija odhodkov do vključno 11.4.1997. 

4. BESEDILO ČLENOV: 

1.člen 

S tem zakonom se ureja financiranje nalog državnega proračuna v 
obdobju začasnega financiranja v letu 1997. 

2. člen 

V obdobju začasnega financiranja v prvem polletju leta 1997 se 
namenijo proračunska sredstva tudi za naslednje namene: 

Šifra Proračunski uporabnik oziroma 
ministrstvo 

Znesek v 
mio SIT 

Namen 

133 Agencija za revidiranje postopkov lastninskega 
preoblikovanja podjetij 

10,0 Materialni stroški 

1520 Servis skupnih služb vlade 800,0 Materialni stroški, 
vzdrževanje, investicije 

1521 Center vlade za informatiko 150,0 Informatizacija uprave 

16 Ministrstvo za finance 150,0 
200,0 

3.500,0 
674,0 
630,0 

1.700,0 

800,0 

Informatizacija 
DURS - materialni stroški 
Obveznosti do ZPIZ 
Obresti 
Jamstva 
Sredstva za izgradnjo 
avtocest (DARS) 
Tekoča proračunska rezerva 

17 Ministrstvo za notranje zadeve 350,0 Materialni stroški, 
vzdrževanje, investicije 

18- Ministrstvo za zunanje zadeve 528,0 
78,0 

Predstavništva v tujini 
Članarine 
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19 Ministrstvo za obrambo 121,0 

122,0 

90,0 

Zdravstevni pregledi 
nabornikov 
Intendantska in druga 
oprema 
Investicijsko vzdrževanje 
vojne opreme 

21 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 130,0 

200,0 
180,0 

400,0 
400,0 

2.000,0 

Javni zavodi (turizem + 
RAO) 
Plačila storitev 
Subvencije - prenova 
podjetij 
Zapiranje rudnikov 
Anhovo 
Dokapitalizacija Sklada za 
razvoj 

23 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1.800,0 
102,0 

Subvencije 
Melioracije 

24 Ministrstvo za promet in zveze 1.500,0 
465,0 

1.600,0 

Slovenske železnice 
Žel.povezava z Madžarsko 
Investicije - ceste 

26 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 1.950,0 

394,0 
400,0 

76,0 
116,0 

Socialni trans fen 
(zaposlovanje) 
Javni zavodi 
Subvencije (presežni 
delavci) 
Teharje, Kočevski rog 
Investicije 

27 Ministrstvo za zdravstvo 270,0 
170,0 
60,0 

Sekundariji 
Javni zavodi 
Investicije 

33 Ministrstvo za šolstvo in šport 1.000,0 
371,0 

2.261,0 

Plače izvajalskih organizacij 
Socialni transferi 
Investicije 

34 Ministrstvo za znanost in tehnologijo 1.796,0 
233,0 

Javni zavodi 
Investicije 

35 Ministrstvo za kulturo 160,0 
160,0 

Evropski mesec kulture 
Investicije 

39 Slovenska akademija znanosti in umetnosti 15,0 Investicije 

41-51 Pravosodni organi 115,0 Materialni stroški 

52 Upravne enote 74,0 Materialni stroški 

SKUPAJ: 28.301,0 

Za sredstva iz prvega odstavka tega člena se skladno s 4. členom 
Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 5/96; v nadaljevanju: ZlPro) povečuje obseg odhodkov 
začasnega financiranja, določenega z Uredbo o začasnem 

financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvem polletju 
leta 1997 (Uradni list RS, št. 77/96; v nadaljevanju: uredba). Podrobno 
razporeditev sredstev po postavkah določi vlada. 
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3. člen 

Če državni proračun ni sprejet do 30. junija 1997, se v obdobju 
začasnega financiranja v drugem polletju leta 1997 odhodki proračuna 
določijo v višini, ki je v vsakem kvartalu enaka polovici obsega 
sredstev, določenih za prvo polletje leta 1997 v skladu z 2. členom 
tega zakona. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka se razporedijo na uporabnike po 
postavkah in za namene določene s proračunom za leto 1996 in v 
skladu z ZlPro. Podrobno razporeditev sredstev po postavkah določi 
vlada. 

4. člen 

Ne glede na določila zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za 
gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 46/93) in določilo 78. člena ZlPra, se zagotovijo v državnem 
proračunu sredstva za graditev avtocest v prvem polletju leta 1997 
v višini 10.200.000.000 tolarjev. 

Ministrstvo za finance nakaže do 25. dne v mesecu na posebno 
podpartijo žiro računa proračuna znesek, ki ustreza eni šestini 
zneska iz prejšnjega odstavka. Razlika med že nakazanimi sredstvi 
na posebno podpartijo žiro računa proračuna v letu 1997 na podlagi 
zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega 
sistema v Republiki Sloveniji in zneski določenimi po tem zakonu 
se poračuna pri nakazilih šestin po uveljavitvi tega zakona. 

Če državni proračun ni sprejet do 30. junija 1997, se v obdobju 
začasnega financiranja v drugem polletju leta 1997 zagotavljajo 
sredstva za graditev avtocest v mesečni višini 1.875.000.000 tolarjev. 

5. člen 

Obseg sredstev, določen za obdobje začasnega financiranja se lahko 
poveča za znesek odhodkov potrebnih za financiranje izvajanja 
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v skladu z 
82. členom ZlPro. 

6. člen 

V obdobju začasnega financiranja v letu 1997 lahko proračunski 
uporabniki prevzemajo obveznosti, ki bodo terjale plačilo po 
prenehanju veljavnosti uredbe in v prihodnjih letih, če je za to še 
odprta proračunska postavka. Skupaj prevzete obveznosti iz naslova 
investicijskih izdatkov ne smejo presegati 50% sredstev, iz drugih 
namenov pa ne 25% sredstev, v proračunu za leto 1996 določenih 
za te namene. 

7. člen 

V obdobju začasnega financiranja v letu 1997 se Republika Slovenija 
lahko zadolži do višine 41.000.000.000 tolarjev. 

V zadolžitev iz prejšnjega odstavka se ne šteje zadolžitev po zakonu 
o zagotavljanju sredstev za realizacijo razvojnih programov 
obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994-2003 (Uradni list RS, 
št. 13/94) in dodatna zadolžitev po prvem odstavku 83. člena Zl Pro, 
če je to potrebno za izvajanje obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 

8. člen 

Vlada Republike Slovenije lahko v obdobju začasnega financiranja 
odloča o dajanju poroštev na podlagi zakona o merilih in postopku 
za dajanje poroštev Republike Slovenije (Ur. I RS, št. 21/95 in 18/ 
96) za kreditne obveznosti domačih pravnih oseb, pri katerih skupna 
višina glavnic ne presega 15.000.000.000 tolarjev. 

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka lahko Vlada Republike 
Slovenije v obdobju začasnega financiranja odloča o dajanju poroštev 
za obveznosti Slovenskih železnic d.d. L|ubljana iz naslova kreditov, 
najetih za odplačilo obveznosti do domačih in tujih kreditodajalcev, 
ki dospejo v letu 1997 in plačilo obveznosti iz poslovanja, pri katerih 
skupna višina glavnic ne presega 3.000.000.000 tolarjev. 

Minister za finance sklene poroštvene pogodbe s kreditodajalci za 
kredite iz prejšnjega odstavka pod pogojem, da krediti vključujejo 
enoletni moratorij za odplačilo glavnice in končno dospelost najmanj 
tri leta od črpanja posameznega kredita. 

9. člen 

Občinam, ki so jim bila v obsegu zagotovljene porabe za leto 1996 
priznana sredstva po tretjem odstavku 20. člena zakona o 
financiranju občin (Ur. I. RS št. 80/94) za nujne investicije, se lahko 
v obdobju začasnega financiranja v letu 1997 zagotovijo sredstva 
za ta namen skladno z merili pristojnih ministrstev. 

V obdobju začasnega financiranja se za namen iz prejšnjega 
odstavka lahko porabi v posameznem obdobju največ sorazmerni 
delež sredstev, ki je bil v ta namen opredeljen z merili za leto 1996. 

10. člen 

Odhodki določeni v tem zakonu so sestavni del proračuna za leto 
1997 in se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu. 

11. člen 

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

k 1. členu 
S predlogom tega zakona se dodatno ureja financiranje državnega 
proračuna v letu 1997 do sprejetja proračuna za letošnje leto. 

k 2. členu 
Predlog zakona o začasnem financiranju izhaja iz uredbe o 

začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v 
prvem polletju leta 1997 (Uradni list RS, št. 77/96; v nadaljevanju: 
uredba), pri čemer povečuje obseg odhodkov za namene, 
določene v 2. členu zakona in s tem na strani proračunskih 
odhodkov spreminja višino sredstev, določenih v uredbi. 

Sredstva so dodeljena posameznim proračunskim uporabnikom 
oziroma ministrstvom namensko s točno določenimi nameni, 
podrobno razporeditev sredstev po proračunskih postavkah pa 
bo z uredbo določila vlada, in sicer: 

133- Agencija Republike Slovenije za revidiranje 
lastninskega preoblikovanja podjetij 

Agencija je pričela z delovanjem v drugi polovici leta 1996. Potrebno 
je zagotoviti sredstva za redno poslovanje ter sredstva za 
zagotovitev najnujnejših prostorov, za kar je potrebno dodatno 
najmanj 10 mio SIT. 

1520- Servis skupnih služb vlade 

Za izvedbo dogovorjenih in s pogodbami že prevzetih obveznosti 
za adaptacije in rekonstrukcije objektov državne uprave, za 
zagotovitev potrebnih sredstev za plačilo najemnin, nujno tekoče 
in investicijsko vzdrževanje objektov državne uprave, so 
dodeljena dodatna sredstva v višini 800 mio SIT. Sredstva so 
potrebna za nadaljevanje izgradnje objekta Mladike, za katero je 
sklenjena in podpisana pogodba, sicer bo potrebno prekiniti dela, 
kar pa bo povzročilo dodatne stroške prekinitve del in zaprtja 
gradbišča. Del sredstev je potrebnih za poplačilo že nastalih 
obveznosti iz leta 1996 ter za preselitev CVI na novo lokacijo na 
Langusovi. Sredstva so nujno potrebna tudi za pokrivanje najemnin 
za državne organe, nastale z reorganizacijo lokalne samouprave 
in davčne službe. Del obveznosti nastaja tudi iz naslova odškodnin 
(zemljišča, objekti) ob južni meji. 

1521- Center vlade za informatiko 

Za nadaljevanje že začetih projektov, ki so vezani na 
informatizacijo državne uprave, potrebuje Center vlade za 
informatiko dodatna sredstva v višini 150 mio SIT. Sredstva so 
nujno potrebna za vzpostavitev že začetega informatizacijskega 
sistema v upravnih enotah in vzdrževanje obstoječega 
informacijskega sistema državnih organov, tako strojne kot 
programske opreme, predvsem pa komunikacijske infrastrukture. 

1611 - Ministrstvo za finance 

Zaradi nalog na področju informatizacije je potrebno zagotoviti 
ustrezna sredstva v višini 150 mio tolarjev, ki se bodo skladno s 
predvideno realizacijo nalog lahko koristila v obdobju začasnega 
financiranja. 

Plačila obveznosti iz naslova obresti so odvisna predvsem od 
gibanja tečajev tujih valut. V prvih mesecih leta 1997 je izrazita 
predvsem rast USD, ki vpliva na višino v tolarjih izraženih 
obveznosti. Ob upoštevanju navedenega je potrebno dodatno 
zagotoviti 229 mio SIT. Povečujejo se tudi obveznosti iz naslova 
obresti novega zadolževanja, saj je potrebno najemanje 
kratkoročnih likvidnostnih posojil za premoščanje neusklajenosti 
med teko imi prihodki in odhodki proračuna. Ocenjuje se, da je 

potrebno zaradi tega povečati obresti domačega zadolževanja 
za 445 mio SIT. Skupno potrebna sredstva za ekonomski namen 
- obresti znašajo torej 674 mio SIT. 

Na osnovi podatkov o že plačanih jamstvih in najavah za 
vnovčevanje, ocenjujemo, da zagotovljena sredstva ne bodo 
zadoščala. Upoštevaje določila zakona o sanaciji elektro- 
gospodarstva ocenjujemo, da je potrebno v ta namen zagotoviti 
dodatna sredstva v višini 630 mio SIT. 

Davčna uprava Republike Slovenije se je sredi leta 1996 
reorganizirala in med drugim prevzela veliko število delavcev 
Agencije za plačilni promet, nadziranje in informiranje. Posledica 
te reorganizacije je tudi prevzem obveznosti, s katerimi se 
zagotavljajo pogoji za delo teh služb - predvsem plačilo najemnin 
za prostore, v katerih te službe še delujejo. Davčni upravi RS se 
za to nameni dodatnih 200 mio SIT za kritje materialnih stroškov 

Skladno z doloili ZlPra in upoštevaje znižane prispevne stopnje 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je potrebno sredstva 
za izplačila z zakonom določenih pravic zagotoviti iz državnega 
proračuna, v kolikor izvirni prihodki ZPIZ ne zadoščajo. Upoštevaje 
najnovejše ocene ugotavljamo, da je potrebno v ta namen do 
konca meseca junija zagotoviti 3,5 mtrd SIT več kot je bilo 
predvideno s prvotno uredbo vlade. 

Skladno z določili 4. člena tega zakona bo potrebno za sredstva 
namenjena izgradnji avtocest nameniti 1,7 mlrd SIT več, kot je 
bilo to predvideno s prvotno uredbo. 

Predlagamo tudi določitev sredstev za tekočo proračunsko 
rezervo v višini 800 mio SIT, od tega naj bi se dobrih 400 mio SIT 
namenilo za plače pri različnih proračunskih uporabnikih. Z 
določitvijo dodatnih sredstev bi omogočili potrebno fleksibilnost 
pri izvajanju državnega proračuna, saj ni moč predvideti vseh 
potrebnih odhodkov. 

1711 - Ministrstvo za notranje zadeve 

Dodatna sredstva v višini 350 mio SIT se namenijo za kritie 
najnujnejših materialnih stroškov ministrstva ter za napiujnejse 
vzdrževanje in investicije: primankljaj sredstev na tem področju 
je prisoten že nekaj let in se je v obdobju začasnega financiranja 
še povečal. 

1811- Ministrstvo za zunanje zadeve 

Za delovanje predstavništev v tujini se Ministrstvu za zunanje 
zadeve zagotovi dodatnih 528 mio SIT. V letu 1996 je skladno s 
sklepi Vlade RS ministrstvo odprlo tri nova predstavništva, ki jih je 
potrebno v letu 1997aktivirati. Zaradi bistveno povečanega obsega 
nalog v zvezi z vstopom Slovenije v EU in NATO je bilo potrebno 
povečati in preseliti predstavništvo v Bruslju na drugo lokacijo, 
katero pa je potrebno še opremiti. Dodatna sredstva so potrebna 
tudi zato, da bo moč v diplomatskih predstavništvih izvesti običajne 
proslave ob dnevu državnosti, ki se izrabijo predvsem za 
promocijo države in navezovanje gospodarskih, kulturnih in 
političnih stikov. 

V letu 1997 se izteče tudi mandat večjemu številu diplomatov, kar 
pomeni precejšnje dodatne stroške selitev. 

Upoštevati je potrebno tudi planirane dodatne stroške v zvezi z 
vključevanjem RS v NATO in stroške v zvezi z kandidaturo 
Slovenije za nestalno članstvo v VS OZN 

V povezavi s tem so povezani stroški plačevanja članarin in 
kotizacij, katere se plačujejo v prvi polovici leta. Za ta namen se 
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namenja 78 mio SIT, in sicer za članarine: Mirovne sile OZN - dolg 
izleta 1996, WTO, UNESCO, SVET EVROPE, INTERNATIONAL 
LABOUR OFFICE, VVORLD TURISM ORG., EUROCONTROL, 
ipd. 

Pri obveznostih Ministrstva za zunanje zadeve je potrebno 
upoštevati tudi hitro rast vrednosti dolarja 

1911 - Ministrstvo za obrambo 

Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije se dodelijo dodatna 
sredstva za zdravstvene preglede nabornikov, intendantsko 
opremo in investicijsko vzdrževanje, ki predstavljajo nujne naloge, 
pa jih zaradi omejitev v začasnem financiranju ni bilo moč vključiti 
v vladno uredbo. Del sredstev se veže tudi na opremljanje enot 
za mednarodno sodelovanje. Predlagamo, da se obseg sredstev 
v prvem polletju poveča za 333 mio SIT. 

2111- Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 

Za delovanje javnih zavodov, ki imajo izrazito sezonski značaj 
delovanja in aktivnosti, se zagotovijo dodatna sredstva v višini 
130 mio SIT, predvsem za financiranje Centra za promocijo 
turizma (promocijske aktivnosti v začetku leta), deloma pa tudi 
za financiranje Direkcije RS za poslovno-informacijsko središče 
in Agencije za radioaktivne odpadke. V okviru plačil storitev se 
bodo dodatna sredstva v višini 200 mio SIT zagotovila za 
financiranje pospeševalne mreže malega gospodarstva. 

Nujno je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za program 
zapiranja rudnikov Zagorje, Senovo in Kanižarica v višini 400 mio 
SIT. Namen porabe teh sredstev je za financiranje investicijskih 
del, vezanih na zapiranje rudnika ter izvedba kadrovsko socialnega 
programa aktivnih in pasivnih oblik prezaposlovanja delavcev. 
Obseg sredstev, katera so bila dodeljena v začasnem financiranju 
zadoščajo samo za materialne stroške rudnikov. 

Skladno z zakonom o prepovedi proizvodnje in prometa z 
azbestnimi izdelki (Ur. list RS 56/96) in programom zapiranja 
cementarne Anhovo se zagotovijo sredstva v višini 400 mio SIT 

Vlada predlaga v sprejem poseben zakon o dokapitalizaciii Sklada 
za razvoj. Ocenjujemo, da bi bilo potrebno zagotoviti v prvi polovici 
leta najmanj 2 mlrd SIT. 

V okviru subvencij je za program prenove podjetij potrebno 
zagotoviti dodatno 180 mio SIT. 

23 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Dodatna sredstva v višini 1.800 mio SIT so namenjena plačilu 
obveznosti v skladu z uredbo o uvedbi finančnih intervencij za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za prvo 
polletje 1997. Dodatna sredstva se bodo namenjala predvsem za 
izravnavo stroškov pridelave in podporo gorsko-višinskemu 
območju, izravnavo stroškov pri pripravi blaga za zunanji trg ter 
subvencijam za pospe- ševanje pitanja govedi, konj in drobnice. 

Dodatna sredstva v višini 102 mio SIT za vzdrževanje 
melioracijskih sistemov so namenjena za poravnavo v letu 1996 
že izvrženih nalog (52 mio SIT) in za nujno potrebna dela v prvem 
polletju leta 1997 (50 mio SIT). 

24 - Ministrstvo za promet in zveze 

Glede na predvideno izgubo pri poslovanju Slovenskih železnic v 
letu 1996 in glede na že prevzete pogodbene obveznosti v zvezi 
z elektrifikacijo železni ške proge med Koprom in Divačo se 
Ministrstvu za promet in zveze dodeli dodatnih 1.500 mio SIT - 
deloma kot subvencijska in deloma kot investicijska sredstva. 

Hkrati se za izvedbo meddržavnega projekta želežniške 
povezave z Madžarsko namenja dodatnih 465 mio SIT. Sporazum 
o gradnji, ki se mora začeti v letu 1997, je bil med slovensko in 
madžarsko vlado podpisan 15 10.1996. Dodeljena sredstva so 
namenjena za odkupe zemljišč, pripravo projektne dokumentacije 
in vodenje upravnih postopkov, nujnih za pričetek gradnje. 

Direkcija Republike Slovenije za ceste je v letu 1996 prevzela za 
okoli 4.800 mio SIT pogodbenih obveznosti, ki terjajo plačilo v 
prvem polletju leta 1997. Z uredbo je bilo Direkciji za investicije v 
istem obdobju dodeljenih 4.700 mio SIT. Del teh sredstev je bilo na 
zahtevo Ministrstva za promet in zveze naknadno prerazporejenih 
za plačila storitev pri istem uporabniku, s čimer se je primankljaj 
na podro ju investicij še povečal. Hkrati so z delno porušitvi/o 
predora Ljubelj nastopile dodatne potrebe po investicijskih 
sredstvih, ki so vezane tudi na mednarodne dogovore. 

26 - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je potrebno 
zagotoviti dodatna sredstva v višini 2.936 mio SIT za pokrivanje 
najnujnejših obveznosti iz naslova: 

- socialnih transferjev v višini 1.950 mio SIT in sicer predvsem 
zaradi naraščanja števila upravičencev do nadomestil na področju 
zaposlovanja in štipendiranja (1.800 mest) ternadaljne rasti upravi 
čencev do denarnega dodatka (100 mio SIT) in nadomestila za 
telesno in duševno prizadete (50 mio SIT). 
- plačil storitev javnim zavodom in ustanovam na področju 
socialnega varstva v višini 394 mio SIT, in sicer za institucionalno 
varstvo v zavodih (366,3 mio SIT) in plačilo dela in stroškov za 
rejnine (27,7 mio SIT); predlagana dodatna sredstva pomenijo 
zagotavljanje plačila nastalih obveznosti v obdobju začasnega 
financiranja na podlagi določb zakona o socialnem varstvu in 
veljavnih cen storitev na oskrbni dan ter s sklepom Vlade RS 
določene cene za delo rejnic/rejnikov in materialnih stioškov za 
rejence; 

- subvencij na področju aktivne politike zaposlovanja v višini 400 
mio SIT, in sicer za poravnavanje že prevzetih obveznosti na 
podlagi zakona o zaposlovanju in sklepa Vlade RS v zvezi z 
vladnim projektom pomoči pri kadrovski prenovi in preprečevanju 
prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost za 12 podjetij 
(Hidromontaža. Mariborska livarna, Paloma, Cimos, Litostroj, 
Radeče papir, MTT Melje, TAM. Peko, BPT Tržič, Planika in Pivka) 
ter sofinanciranjem programov presežnih delavcev v Slovenskih 
železarnah, skladno s sprejetim programom; 

- izgradnje Spominskega parka Teharje v višini 76 mio SIT in 
sicer za poravnavanje prevzetih obveznosti za teto 1997, ki so 
posledica pričetka izvedbe programa predvidenega s proračunom 
za leto 1996; 

■ investicij na področju socialnega varstva i/ višini 116 mio SIT, in 
sicer za poravnavanje prevzetih obveznosti v zvezi z investicijo 
DU Šentjur. 

27 - Ministrstvo za zdravstvo 

Ministrstvu za zdravstvo se dodelijo dodatna sredstva i/ višini 
500 mio SIT za pokrivanje najnujnejših obveznosti iz naslova- 

- sekundarijev v višini 270 mio SIT za poravnavanje obveznosti 
do javnih zdravstvenih zavodov, ki na podlagi zakona o 
zdravstveni dejavnosti zaposlujejo zdravnike - pripravnike oz. 
sekundarije in se mesečno refundira sredstva za njihove plače; 

- plačila storitev javnim zavodom in ustanovam v višini 170 mio 
SIT, in sicer za poravnavanje obveznosti iz naslova storitev javnim 
zavodom po potrjenih programih za leto 1997 in za obveznosti iz 
naslova obveznega psihiatričnega zdravljenja ter zdravstvenega 
varstva nezavarovanih oseb. 
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- za investicije v zdravstvu v višini 60 mio SIT za poravnavo _ 
obveznosti po sklepu vlade in nujno nadaljevanje priprave izvedbe 
investicij v Kliničnem centru. 

33 - Ministrstvo za šolstvo in šport 

Ministrstvu za šolstvo in šport se dodeli dodatna sredstva v 
višini 1.914 mio SIT za pokrivanje najnujnejših obveznosti iz 
naslova: 

■ plač izvajalskih organizacij na področju vzgoje in izobraževanja 
v višini 1.000 mio SIT, za poravnavanje obveznosti, ki izhajajo iz 
zakona o razmerjih plač v državnih organih in javnih zavodih, 
zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja ter kolektivne 
pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja; predlagana 
dodatna sredstva pomenijo zagotovitev minimalnega obsega 
sredstev za plače, prispevke delodajalcev in druge osebne 
prejemke kot izhajajo iz sprememb zakona o razmerjih plač in 
kolektivne pogodbe, uveljavljenih v letu 1996 in imajo finančne 
posledice v letu 1997; 

- socialnih transferov v višini 371,0 mio SIT - za poravnavanje 
obveznosti v zvezi z regresiranjem prevozov (140,0 mio SIT) in 
regresiranjem prehrane (231,0 mio SIT) učencev na podlagi 
zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja; 

■ investicij na področju šolstva v višini 2.261,0 mio SIT ■ od tega 
543,0 mio SIT za plačilo že prevzetih obveznosti v zvezi z 
investicijami na področju srednjega in visokega šolstva ter 
investicijami za OŠ na demografsko ogroženih področjih, 1.718,0 
mio SIT pa za investicijo v novo poslopje Pravne fakultete v 
Ljubljani. 

34 - Ministrstvo za znanost in tehnologijo 

Ministrstvu za znanost in tehnologijo se dodelijo dodatna sredstva 
v višini 2.029 mio SIT za financiranje raziskovalne dejavnosti, in 
sicer: 

• na podlagi zakona o financiranju raziskovalne dejavnosti, 
sprejetega nacionalnega programa in podzakonskih aktov, ki 
urejajo način financiranja JRZ preko financiranja ustanoviteljskih 
obveznosti JRZ ter temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, 
je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za financiranje večletnih 
projektov (1.119,0 mio SIT), ki so bili sprejeti in potrjeni v preteklih 
letih na podlagi javnih razpisov, ter dodatna sredstva za financiranje 
ustanoviteljskih obveznosti (412 mio SIT) in znanstvenega 
informiranja in komuniciranja (ARNES - 265 mio SIT); 
■ na področju investicij je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v 
višini 233 mio SIT za poravnavanje že prevzetih obveznosti do 
konca junija 1997. 

35 • Ministrstvo za kulturo 

V letu 1993je bil mednarodno dogovorjen projekt "Evropski mesec 
kulture" v Ljubljani. Vlada se je zavezala, da bo pri pripravi tega 
projekta sodelovala s proračunskimi sredstvi. Celotna obveznost 
v letošnjem letu bo znašala 240 mio SIT, od tega je potrebno v 
prvem polletju zagotoviti 160 mio SIT. Na investicijah so potrebna 
dodatna sredstva prav tako v višini 160 mio SIT iz naslova 
pogodbenih obveznosti, vezanih na obnovo cerkve Svetega 
Jožefa pri vzpostavitvi v prvotno stanje. 

39 - Slovenska akademija znanosti in umetnosti 

Dodatna sredstva v višini 15 mio SIT so potrebna za pokritje že 
prevzetih obveznosti v zvezi z adaptacijo prostorov Znanstveno- 
raziskovalnega centra SAZU. 

41-51 Pravosodni organi 

Dodatna sredstva v višini 115 mio SIT so namenjena za kritje 
nastajajočih dodatnih materialnih stroškov ob novih zaposlitvah 
sodnikov višjih, okrožnih in delovno-socialnih sodišč, sodnikov 

viš- jih in okrožnih tožilstev in sodnikov za prekrške. Delno so ta 
sredstva namenjena tudi stroškom najema novih poslovnih 
prostorov kot posledice reorganizacije državne uprave. 

52 - Upravne enote 

Dodatna sredstva v višini 74 mio SIT se namenjajo za materialne 
stro ke upravnih enot v zvezi z izdajanjem zaračunljivih tiskovin, 
kot so potni listi, registrske tablice, osebne izkaznice in podobno. 
Višina potrebnih dodatnih sredstev izhaja iz ocene proračunskih 
prihodkov in odhodkov iz tega naslova, upoštevajo povišanje 
cen plačljivih tiskovin v odnosu na leto 1996 

k 3. členu 
Predlog zakona ureja začasno financiranje tudi za obdobje druge 
polovice leta do sprejema proračuna za letošnje leto, s tem da se 
financiranje v posameznem kvartalu določi v višini, ki je enaka 
največ polovici proračunskih odhodkov, določenih na podlagi 
določil drugega člena tega zakona za prvo polovico letošnjega 
leta. 

Ker gre za obdobje začasnega financiranja, je v členu jasno 
določeno, da se sredstva razporejajo na uporabnike na podlagi 
postavk iz proračuna za leto 1996 in v okviru pooblastil, kijih vladi 
daje zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. 

k 4. členu 
Vlada predlaga, da se s tem zakonom določijo sredstva, ki se iz 
državnega ptoračuna namenjajo za gradnjo avtocest v 
absolutnem znesku za obdobje do 30. junija 1997. V zadnjem 
odstavku je opredeljena višina sredstev, ki se bo zagotavljala iz 
državnega prora- čuna za gradnjo avtocest mesečno v primeru, 
da proračun ne bo sprejet do 30. junija 1997. Upoštevaje zneske 
to pomeni, da se bo iz državnega proračuna v letošnjem letu 
zagotovilo skupno 21.450 mio SIT, s čimer se bo realiziral plan 
razvoja in finančni načrt DARS-a za leto 1997, kot ga /e potrdila 
vlada dne 7. novembra 1996. 

V letu 1996 je bilo v ta namen iz državnega proračuna izdvojeno 
na posebno podpartijo 18.661 mio SIT, hkrati pa je bilo s posebnim 
zakonom določeno, da se del sredstev od bencinskega tolarja v 
višini 2.956,8 mio SIT nameni za odpravo posledic zime na 
magistralnih in regionalnih cestah. Vlada sodi, da je tudi v letu 
1997 potrebno del sredstev bencinskega tolarja preusmerili za 
financiranje preostalega cestnega omrežja. Zato bo predložila 
ustrezen zakon po hitrem postopku, s katerim bo del razlike med 
zneskom, določenim za izgradnjo avtocest v letu 1997 ter 
zneskom, ki izhaja iz zakona o bencinskem tolarju, namenila za 
sanacijo oziroma razvoj preostalega cestnega omrežja. 

Sedanji zakon o "bencinskem tolarju" predvideva izdvajanje za 
gradnjo avtocest v višini 16 % od drobnoprodajne cene na liter 
prodanih količin motornih bencinov in dieselskih goriv. Upoštevaje 
trende na področju potrošnje goriva in potrebe po dvigovanju cen 
naftnih derivatov zaradi fiskalnih razlogov, bi nespremenjena 
ureditev zahtevala v letošnjem letu izdvojitev v višini najmanj 26 
mlrd SIT do 27 mird SIT, to pa bi zahtevalo ustrezno povečanje 
zadolžitev za financiranje drugih nalog državnega proračuna. 

k 5. členu 
V letu 1996 so bile bistveno znižane prispevne stopnje za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, sredstva za izplačilo z 
zakonom zagotovljenih pravic upokojencev in drugih upravičencev 
iz tega zavarovanja pa se zagotavljajo v vedno večji meri tudi s 
transferjem iz državnega proračuna. Zato je bilo že z zakonom o 
izvrševanju proračuna določeno, da mora proračun zagotavljati 
sredstva za pokrivanje vseh zakonskih obveznosti iz naslova 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja in da se proračun za 
zagotavljanje teh pravic lahko zadolži iznad obsega določenega 
v prvem odstavku 85. člena zakona o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije. 
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Zaradi večje jasnosti, predvsem glede na določila drugega in 
tretjega člena tega zakona je s predlaganim členom določeno, da 
proračun zagotavlja potrebna sredstva za izplačilo pokojnin tudi 
iznad obsega določenega na podlagi začasnega financiranja in 
tega zakona,če je to potrebno za zagotavljanje zakonsko določenih 
pravic upokojencev in drugih upravičencev. 

k 6. členu 
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije ureja način 
proračunskega financiranja tudi v obdobju začasnega financiranja. 
V obdobju začasnega financiranja se smiselno uporabljajo določila 
10. člena ZlPro o prevzemanju obveznosti, ki bodo terjale plačilo 
v prihodnjih letih, oziroma, zaradi polletne veljavnosti uredbe - po 
prenehanju veljavnosti uredbe. Potrebno pa je določiti osnovo, ki 
dolo a višino, do katere lahko uporabniki sprejemajo predobre- 
menitve. Glede na to, da proračun za tekoče leto še ni sprejet, 
predlagamo, da se kot osnova do sprejetja letošnjega proračuna 
upošteva proračun za leto 1996, kot zadnji sprejeti proračun. 
Tako bi lahko v obdobju začasnega financiranja v letu 1997 
proračunski uporabniki prevzemali obveznosti, ki bodo terjale 
plačilo po prenehanju veljavnosti uredbe in v prihodnjih letih, če je 
za to še odprta proračunska postavka. Skupaj tako prevzete 
obveznosti iz naslova investicijskih izdatkov pa ne bi smele 
presegati 50%, iz drugih namenov pa ne 25% sredstev, določenih 
v proračunu za leto 1996. Iz obsega proračuna za leto 1996 je 
potrebo izhajati, kar omogoča prevzemanje obveznosti 
proračunskih uporabnikov v obsegu, ki omogoča izvajanje nalog 
proračunskih uporabnikov. 

k 7. členu 
Zaradi posebne narave zadolževanja, kjer so postopki priprave 
relativno dolgotrajni, poleg tega pa ni možno aH vsaj ni smotrno 
postopno zadolževanje, predvsem na zunanjih trgih, predlagamo 
z zakonom pooblastilo vladi, da še v času začasnega financiranja 
izvede potrebne ukrepe, ki bi omogočilo kar najustreznejše 
zadolževanje. Predlagani znesek ne presega sredstev, potrebnih 
za odplačila glavnic dolgov v letu 1997, saj je določen v znesku, 
ki je enak že znanim obveznostim države za odplačila glavnic v 
leto- šnjem letu - do višine 41 milijard tolarjev. 

V drugem odstavku tega člena zaradi večje jasnosti povzemamo 
rešitev iz drugega odstavka 85. člena ZlPra. 

k 8. členu 
Prav tako predlagamo, da lahko Vlada Republike Slovenije v 
obdobju začasnega financiranja odloča o dajanju poroštev za 
kreditne obveznosti domačih pravnih oseb na podlagi posebnega 
zakona, pri katerih skupna višina glavnic ne presega 
15.000.000.000 tolarjev. S tem ukrepom bo omogočeno nadaljnje 
izvajanje ustreznih gospodarskih ukrepov v pristojnosti vlade. 

Na osnovi določb je vladi dano pooblastilo, da lahko odloča v 
obdobju začasnega financiranja o dajanju poroštev za obveznosti 
Slovenskih železnic, d.d., Ljubljana iz naslova kreditov, najetih za 
odplačilo obveznosti do kreditodajalcev, ki dospejo v plačilo v letu 
1997 in plačilo obveznosti iz poslovanja, pri katerih skupna višina 
glavnic ne presega višine 3 milijarde tolarjev, s tem da se predpiše 
tudi ustrezna ročnost kreditov. 

k 9. členu 
Po določbah 20. člena zakona o financiranju občin Ministrstvo za 
finance ugotavlja zagotovljeno porabo za vse občine in za 
posamezno občino na podlagi meril, ki jih določijo in finančno 
ovrednotijo pristojna ministrstva v sodelovanju z občinami. Merila 
morajo biti usklajena z globalnimi finančnimi možnostmi za finan- 
ciranje javne porabe občin in razpoložljivimi dopolnilnimi sredstvi 
v državnem proračunu, sprejeti pa jih mora vlada. 

Za preteklo proračunsko leto so za zagotovljeno porabo na svojem 
področju posamezna resorna ministrstva oblikovala ustrezna 
merila, k tem merilom pa so se priznala tudi določena sredstva za 
nujne investicije. Drugi odstavek tega člena opredeljuje višino 
sredstev v obdobju začasnega financiranja, ki se bodo lahko 
nakazala iz dopolnilnih sredstev za investicije na lokalni ravni. Ta 
rešitev bo omogočila nakazovanje dopolnilnih sredstev za tiste 
investicije, ki so bile že začete, nekatere pa tudi že dokončane 
lani, dokončno pa bodo pokrite z merili v letošnjem letu. 

k 10. čenu 
S tem členom je določeno, da so odhodki v obdobju začasnega 
financiranja sestavni del proračuna za letošnje leto in da se morajo 
izkazati v njegovem zaključnem računu. 

k 11. členu 
Iz razlogov, ki utemeljujejo sprejetje predlaganega zakona in glede 
na to, da ni potrebe po posebnem roku za seznanjanje z vsebino 
zakona, predlagatej predlaga, da začne zakon veljati naslednji 
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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ZAČASNO FINANCIRANJE DRŽAVNEGA PRORAČUNA 

V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 1997 

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV : 

I. PRIHODKI PRORAČUNA - v 000 tolarjih 

Znesek 

A. DAVČNI PRIHODKI 
P 
1. DAVEK OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB 

2. POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE 

3. DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE 

4. DOHODNINA 

5. PROMETNI DAVKI 

Davek od prometa naftnih derivatov 
Davek od prometa tobačnih izdelkov 
Davek od prometa alkoholnih pijač 
Ostali davki od prometa proizv.in storitev 

6. TAKSA ZA OBREMENJEVANJE ZRAKA 

7. CARINE IN UVOZNE TAKSE 

6. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 

Prispevek za zaposlovanje 
Prispevek za porodniški dopust 

40,470,000 
13,120,000 
3,820,000 

115,990,000 

311,438,000 

16,600,000 

1,655,000 

16,355,000 

67,700,000 

173,400,000 

3,350,000 

30,055,000 

2,323,000 

1,189,000 
1,134,000 

B. NEDAVČNI PRIHODKI 

Registracijske takse 
Vodna povračila 
Odškodnine zaradi spremembe namembnosti 
Sodne takse 
Prenočitvene takse 
Upravne takse in pristojbine 
Denarne kazni in povprečnine 
Prihodki upravnih organov 
Prihodki od obresti 
Presežek prihodkov Banke Slovenije po ZR 
Drugi prihodki 

19,562,000 

3,810,000 
491,000 
373,000 

2,280,000 
38,000 

2,436,000 
1,875,000 
2,260,000 

474,000 
0 

5,525,000 

I. SKUPAJ PRIHODKI PRORAČUNA 331,000,000 
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II. ODHODKI PRORAČUNA 

-v 000tolarjih 

Znesek 

» 

A. TEKOČI ODHODKI 

1. PLAČE,PRISPEVKI IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI 

1.1. V državnih organih 
1.2. V izvajalskih organizacijah 

2. MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 

2.1. V državnih organih 
2.2. V izvajalskih organizacijah 

3. SREDSTVA ZA OBRAMBO 

3.1. Plače, prispevki in drugi osebni prejemki 
3.2. Materialni stroški 
3.3. Drugi odhodki na področju obrambe 
3.4. Drugi odhodki na področju zaščite 
3.5. Investicije v redno dejavnost obrambe in zaščite 
3.6. Investicije v temeljne razvojne programe 

4. SOCIALNI TRANSFERI 

4.1. Zaposlovanje 
4.2. Otroško varstvo 
4.3. Socialno varstvo 
4.4. Varstvo vojnih invalidov,veter.in žrtev voj.nasilja 
4.5. Drugi socialni transferi 
4.6. štipendije 

4./1. TRANSFERI - OBVEZNOSTI DO Z P I Z 

5. DOTACIJE IN PU\ČIU\ STORITEV JAVNIM ZAVODOM 

5.1. Javni zavodi v zdravstvu 
5.2. Drugi javni zavodi in ustanove 

6. DRUGA PLAČILA STORITEV 

7. PLAČILA OBRESTI 

7.1. Plačila domačih obresti 
7.2. Plačila obresti v tujino 

8. JAMSTVA 

40,130,694 
50,304,567 

11,958,660 
6,147,851 

8,596,549 
1,301,259 
2,015,101 

64,613 
2,428,022 

505,000 

13,148,213 
23,984,043 

5,342,568 
6,859,786 
2,204,760 
6,803,884 

1,147,450 
17,517,054 

12,021,018 
6,596,774 

321,414,011 

90,435,261 

18,106,511 

14,910,544 

58,343,254 

56,571,586 

18,664,504 

10,142,370 

18,617,792 

2,130,000 
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-v 000tolarjih 

J 

Znesek 

9. SUBVENCIJE IN TRANSFERI GOSPODARSTVU 15,005,279 

9.1. Železnica 
9.2. Kmetijstvo 
9.3. Prestrukturiranje industrije 
9.4. Tehnološki razvoj 
9.5. Ostali transferi v gospodarstvo 

3,600,000 
4,047,861 
1,108,379 

234,000 
6,015,039 

10. TRANSFERI OBČINAM 

11. DRUGI ODHODKI 

12. SREDSTVA ZA BEGUNCE 

B. INVESTICIJSKI ODHODKI 

13. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

13.1. Ceste 
13.2. Avtoceste 
13.3. železnica 
13.4. Ostali promet in zveze 
13.5. Energetika 
13.6. Kmetijstvo 
13.7. Komunala in urejanje voda 
13.8. Javni zavodi in ustanove 
13.9. Zdravstvo 
13.10. Demografsko ogrožena območja 
13.11. Državni organi 

14. KAPITALSKE NALOŽBE 

C. REZERVE 

5,139,716 
10,200,000 

1,385,000 
159,300 

1,223,000 
384,701 

86,000 
5,167,983 

816,871 
234,315 

4,120,180 

11,950,000 

5,756,911 

780,000 

32,138,916 

28,917,066 

3,221,850 

1,158,932 

II. SKUPAJ ODHODKI PRORAČUNA 354,711,860 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK(PRIMANJKLJAJ) -23,711,860 
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RAČUN FINANCIRANJA 

- v 000 tolarjih 

Znesek 

IV. ZADOLŽEVANJE 

V. ODPLAČILA DOLGA 

1. ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 

2. ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 

VI. NETO ODPLAČILA DOLGA 

VII. ZMANJŠANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH 

6,973,640 

11,447,605 

28,643,105 

18,421,245 

-10,221,860 

13,490,000 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 DAVKU NA 

IZPLAČANE PLAČE (ZDIP-A) 

- EPA 106 - II - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 8. seji dne 14. aprila 1997 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O DAVKU NA 
IZPLAČANE PLAČE, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku za sejo 
Državnega zbora Republike Slovenije v aprilu 1997. 

S predlagano spremembo 2. člena zakona o davku na izplačane 
plače se bo nadalje zmanjševala obremenitev plač, posebno v 
delovno intenzivnih panogah. S to spremembo zakona bodo plače 
približno 319.000 ali dobrih 50 % vseh zaposlenih v Sloveniji 
neobdavčene. v 

Zato Vlada Republike Slovenije meni, daje obravnava in sprejem 
zakona po hitrem postopku nujna zaradi sprejete ekonomske 
politike v letošnjem letu. 

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 njenih delovnih 
teles sodelovali: 

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance; 
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance; 
- Marija FERLEŽ, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance; 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

S 1. julijem 1996 so bile znižane stopnje prispevkov za socialno 
varnost s 42% na 38%. S predlaganim znižanjem prispevnih stopenj 
za socialno varnost je prišlo do znižanja obremenitev stroškov dela 
ter tudi do določenega izpada sredstev iz teh naslovov. Predvideni 
izpad sredstev je v celoti pokrival proračun Republike Slovenije,ki 
pa za te obveznosti ni imel zagotovljenih predvidenih virov (davek 
na dodano vrednost in trošarine). Zato je Državni zbor hkrati sprejel 
obdavčitev izplačanih plač po progresivni lestvici, in sicer so plače 
po zaposlenem do 90.000 tolarjev neobdavčene, če znaša plača od 
90.000 do 95.001 tolarja, je obdavčena po stopnji 1%, od 95.000 do 
105.000 tolarjev 2%, od 105.001 do 115.000 3% , od 115.001 do 
750.000 tolarjev 4% in nad 750.000 tolarji 10%. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Ob uveljavitvi zakona je znašala ocenjena efektivna obdavčitev plač 

2,75%. Zaradi rasti plač se je efektivna obdavčitev povečevala tako, 
da je znašala v decembru 1996 3,09%. 

Vlada meni, da je, ob upoštevanju možnosti proračuna, potrebno 
zmanjšati obremenitev plač, ki so pod določenim zneskom, s tem 
davkom ter hkrati močneje obdavčiti plače, ki so večje od 750.00 
SIT. 

Zato meni, da se s predlagano lestvico, po kateri se plače, izplačane 
po zaposlenem, do višine 105.000 tolarjev, ne obdavčuje, plače od 
105.000 do 115.000 obdavčuje po nižji stopnji od dosedanje (predlog 
2%, veljavno 3%), plače v razredu od 115.000 do 750.000 SIT 
ostanejo obdavčene z isto stopnjo ( 4%), s tem, da se pri plačah 
nad 750.000 SIT obdavčitev povečuje z 10% na 12%. S tem bo 
prišlo do nadaljnje razbremenitve plač v delovnointenzivnih panogah. 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Zaradi zmanjšanja davka na plače se bo priliv proračuna v obdobju 
junij-december 1997 zmanjšal za okoli 900 milijonov tolarjev. 
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BESEDILO ČLENOV: 

1-člen 2. člen 

V zakonu o davku na izplačane plače (Uradni list RS, št. 34/96) se Ta zakon začne veljati 1 .junija 1997. 
v 4. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

" Stopnje davka so: 

če znaša mesečna bruto plača zaposlenega znaša davek 

do 105.000 tolarjev 0% 
od 105.001 do 115.000 tolarjev 2% 
od 115.001 do 750.000 tolarjev 4% 
nad 750.001 tolarjev 12%." 

OBRAZLOŽITEV 

S predlagano spremembo drugega člena se spremeni lestvica 
obdavčitve plač tako, da se bo še nadalje povečevala razbremenitev 
plač. S predlagano spremembo zakona bodo plače približno 319.000 
aH dobrih 50% vseh zaposlenih v Sloveniji neobdavčene s tem 
davkom. S predlagano spremembo je tudi zagotovljeno, da te plače, 
tudi ob njihovem morebitnem povečanju od veljavnih 90.000 na 
predlaganih 105.000 tolarjev (to je povečanje za 16,6%), ostanejo 

še naprej neobdavčene. 

Poleg tega se s predlagano spremembo zagotavlja davčna 
razbremenitev plač za enoodstotno točko dobrih 42.000 zaposlenih, 
ki so v davčnem razredu med 105.000 in 115.000 tolarji. To pomeni 
nadaljnjo razbremenitev plač v delovno intenzivnih panogah, kjer 
so izplačane plače nižje od povprečnih. 

ČLEN ZAKONA, KI SE SPREMINJA 

4. člen 

Stopnje davka so: 

če znaša mesečna bruto plača zaposlenega znaša davek 
do 90.000 tolarjev 0% 
od 90.001 do 95.000 tolarjev 1% 
od 95.001 do 105.000 tolarjev 2% 
od 105.001 do 115.000 tolarjev 3% 
od 115.001 do 750.000 tolarjev 4% 
nad 750.000 tolarjev 1 o%. 

Če se plača izplača v več delih, se ob izplačilu zadnjega dela plače 
ugotovi mesečna višina plače in izvrši obračun davka ter poračun 
plačanega davka od posameznih delov plače. 
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Predlog zakona o 

POSEBNEM DAVKU OD CESMH 

MOTORNIH VOZIL (ZPDCMV) 

- EPA 107 - II - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 8. seji dne 14. aprila 1997 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O POSEBNEM DAVKU OD CESTNIH 
MOTORNIH VOZIL, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku za 
sejo Državnega zbora Republike Slovenije v aprilu 1997. 

Z navedenim predlogom zakona se predlaga uvedba 
posebnega davka od cestnih motornih vozil, ki temelji na večji 
obdavčitvi avtomobilov, ki porabijo sorazmerno več pogonskih 
goriv. S tem se bo pospeševalo prodajo osebnih avtomobilov 
z manjšo porabo in s tem vplivalo na boljše okolje. 

Zaradi zniževanja prihodkov državnega proračuna zaradi 

predlagane spremembe zakona o davku na izplačane plače 
ter v zvezi s postopnim zniževanjem in dokončno odpravo 
carin pri uvozu osebnih motornih vozil po poreklu iz Evropske 
skupnosti do leta 2001, Vlada Republike Slovenije meni, daje 
obravnava in sprejem zakona po hitrem postopku nujna zaradi 
zagotovitve dodatnih sredstev za proračun. 

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 njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance; 
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance; 
- Marija FERLEŽ, državna podsekretarka v Ministrstvu za fi- 
nance. 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

1. Obdavčevanje motornih vozil je v Republiki Sloveniji urejeno v 
zakonu o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92, 9/92, 12/93- 
552, 71/93 in 16/96), po katerem so za motorna vozila predpisane 
naslednje stopnje prometnega davka: 

- 20%: - od osebnih avtomobilov z delovno prostornino ben- 
cinskega motorja do 1.8 litra in dieselskega motorja do 
1,9 litra, 

- od drugih motornih vozil, za katera je potrebna 
registracija; od uvoženih rabljenih osebnih avtomobilov 
ter drugih uvoženih rabljenih motornih vozil, 

- 32%: - od osebnih avtomobilov z delovno prostornino ben- 
cinskega motorja nad 1,8 litra in dieselskega motorja 
nad 1,9 litra, 

- od uvoženih rabljenih osebnih avtomobilov z delovno 
prostornino bencinskega motorja nad 1,8 litra in die- 
selskega motorja nad 1,9 litra, 

- 5%: - od motornih vozil (razen osebnih avtomobilov), ki se 
štejejo za opremo po 10. členu zakona; 

- od rabljenih qsebnih avtomobilov in drugih rabljenih 
motornih vozil, razen uvoženih. 

t 

1. januarja 1997 je začel veljati Začasni sporazum o trgovini in 
zadevah v zvezi s trgovino med Republiko Slovenijo in Evropsko 
skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko 
skupnostjo za jedrsko energijo (t.i. Internim sporazum z EU), po 
katerem se prične liberalizacija pri uvozu blaga po poreklu iz 
držav Evropske skupnosti. Tako bodo carine pri uvozu osebnih 
motornih vozil po poreklu iz Evropske skupnosti postopoma 
znižane in v celoti odpravljenje do 2001. leta, istočasno pa poteka 
tudi zmanjševanje carinskih stopenj iz naslova drugih sprejetih 
mednarodnih obveznosti (EFTA, CEFTA, GATT). 

2. Z obdavčitvijo osebnih avtomobilov se je doslej v pretežni meri 
zasledoval le fiskalni cilj, medtem ko se s politiko fiskalnih 
obremenitev ni vplivalo na odločitve kupcev pri nabavi avto- 
mobilov. Vlada meni, da je potrebno z zastavljeno politiko 
varčevanja tudi na tem področju omejevati nabavo avtomobilov, 
ki porabijo sorazmerno več pogonskih goriv. Na ta način se bo 
pospeševala prodaja osebnih avtomobilov z manjšo porabo ter s 
tem tudi posredno izboljševalo okolje. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Z zakonom o posebem davku od cestnih motornih vozil bo 
uvedena dodatna obdavčitev določenih cestnih motornih vozil. 
Zakon predvideva obdavčitev vseh novih osebnih motornih vozil 
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ter vseh uvoženih vozil, ki se v carinski tarifi uvrščajo v tarifno 
oznako KN 8703, razen KN 870390. 

Davčni zavezanec je proizvajalec oziroma uvoznik motornih vozil, 
proizvajalec oziroma uvoznik, ki vzame motorno vozilo na lastno 
rabo ali ga brezplačno odtuji ter fizična oseba, ki sama izdela motorno 
vozilo ali ga za njen račun izdela druga fizična oseba. 

Predlagane so standardne oprostitve, in sicer: od motornih vozil, ki 
se izvozijo; vozil diplomatskih in konzularnih predstavništev, misij 
tujih držav in mednarodnih organizacij ter vozil tujcev, zaposlenih v 
teh predstavništvih, misijah in organizacij; uvoza rabljenih vozil 
muzejske vrednosti ter začasnega uvoza vozil, ki se uvažajo 
zaradi udeležbe na organiziranih prireditvah in športnih vozil, 
namenjenih samo za uporabo na tekmovališčih. 

Davčna osnova je prodajna cena motornega vozila, ki vključuje 
vse odvisne stroške, zaračunane pri prodaji vozila. Pri uvoženih 
in začasno uvoženih motornih vozilih se v osnovo vštevajo uvozne 
dajatve, ki se plačujejo pri uvozu. Pri določanju davčne osnove 
za motorna vozila, ki se vzamejo za lastno rabo ali se brezplačno 
odtujijo oz. za tista vozila, ki jih izdelajo fizične osebe ali jih izdelajo 
druge fizične osebe, se upošteva prodajna cena, ki bi se dosegla 
s prodajo teh motornih vozil. 

Posebni davek od motornih vozil se plačuje po stopnji, ki se določi 
glede na povprečno porabo bencina oziroma plinskega olja na 
100 km, zmanjšani za 5 I pri porabi bencina in za 4 I pri porabi 
plinskega olja, pomnoženi z 2.5. Najvišja stopnja posebnega davka 
se določi največ do višine 14%. Z navedenim načinom bodo iz 
navedene obdavčitve izključeni avtomobili, ki porabijo manj kot 5 I 
motornega bencina pri povprečni vožnji. 

Povprečno porabo bencina oziroma plinskega olja se bo ugotovila 
na podlagi podatkov proizvajalca in bo morala biti navedena v 
izjavi o ustreznosti vozila v skladu s predpisi o homologaciji vozil. 

Obveznost za obračun posebnega davka nastane na dan prodaje 
oz. uvoza motornega vozila. Predvideno je, da pri uvozu ter 
začasnem uvozu motornih vozil obračuna posebni davek pristojni 
carinski organ, v skladu s postopkom, ki je predpisan za plačilo 
carinskih dajatev, 

V zakopu je glede evidentiranja, obračunavanja in plačevanja 
davka, zastaranja, nadzora nad obračunavanjem in plačevanjem 
davka, pravnih sredstev, povračila davka, zamudnih obresti in 
kazenskih določb predlagano, da se uporabljajo določbe zakona 
o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92, 9/92,12/93-552, 71/ 
93 in 16/96), glede na to, da se po navedenem zakonu obdavčuje 
promet proizvodov ter se tako lahko uporabljajo te določbe tudi 
za obdavčitev po tem zakonu. 

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Ob predpostavki, da znaša povprečna poraba motornega bencina 
oziroma plinskega olja na 100 km 7 litrov, bi znašala povprečna 
stopnja davka 5 %. Ocenjujemo, da bi se v tem primeru v proračunu 
za leto 1997 realiziral priliv v višni okoli 3,7 mlrd tolarjev (če bi bil 
davek uveljavljen s 1.6.1997). 

BESEDILO ČLENOV: 

l.člen 

S tem zakonom se uvaja obveznost obračunavanja in plačevanja 
posebnega davka od cestnih motornih vozil. 

2. člen 

Prihodki od posebnega davka od cestnih motornih vozil pripadajo 
proračunu Republike Slovenije. 

3. člen 

Posebni davek od cestnih motornih vozil se plačuje od vozil iz 
tarifne številke 8703 (razen 870390) kombinirane nomenklature 
carinske tarife, ki se dajo prvič v promet na območju Republike 
Slovenije. 

4. člen 

Zavezanec za obračunavanje in plačevanje posebnega davka je 
proizvajalec oziroma uvoznik cestnih motornih vozil. 

Zavezanec je tudi proizvajalec oziroma uvozniki, ki vzame cestno 
motorno vozilo za lastno rabo ali ga brezplačno odtuji. 

Zavezanec je tudi fizična oseba, ki sama izdela cestno motorno 
vozilo ali ga za njen račun izdela druga fizična oseba. 

5. člen 

Posebni davek od cestnih motornih vozil se ne plača: 

- od vozil, ki se izvozijo, 
- od vozil, ki so oproščena plačila davka od prometa proizvodov 

po 4. in 6. točki 18. člena zakona o prometnem davku (Uradni 
list RS, št. 4/92, 71/93 in 16/96), 

- od rabljenih vozil muzejske vrednosti, starejših od 30 let, 
- od vozil, ki se uvažajo za čas do 30 dni, zaradi udeležbe na 

tekmovanjih, sejmih ali drugih prireditvah, organiziranih na 
območju Republike Slovenije, 

- od športnih vozil, ki niso prirejena za vožnjo v cestnem prometu, 
niti ne bodo registrirana in so namenjena samo za uporabo na 
tekmovališčih. 

6. člen 

Osnova za obračun posebnega davka je prodajna cena mo- 
tornega vozila, ki vključuje vse odvisne stroške, ki jih proizvajalec 
zaračuna kupcu motornega vozila, razen posebnega davka po 
tem zakonu. 

Pri uvozu in začasnem uvozu motornega vozila je osnova za 
obračun posebnega davka vrednost motornega vozila, ugotovljena 
po carinskih predpisih, ki vsebuje vse carinske dajatve, ki se 
plačajo pri uvozu, razen posebnega davka po tem zakonu. 

Osnova za posebni davek za motorno vozilo, ki se vzame za 
lastno rabo ali se brezplačno odtuji oziroma za motorno vozilo, ki 
ga izdela fizična oseba ali ga za njen račun izdela druga fizična 
oseba, je prodajna cena, ki bi se dosegla s prodajo zadevnega 
motornega vozila. 

Posebni davek na motorna vozila se všteva v osnovo za obračun 
davka od prometa proizvodov po zakonu o prometnem davku. 

7. člen 

Posebni davek od motornih vozil se plačuje po stopnji, ki je enaka 
povprečni porabi bencina oziroma plinskega olja na 100 km, 
zmanjšani za 5 I pri porabi bencina in zmanjšani za 4 I pri porabi 
plinskega olja, pomnoženi z 2,5, vendar ne več kot po stopnji 14%. 
Izračunana stopnja se zaokroži na 0,5 % navzgor ali navzdol. 

Povprečna poraba po prejšnjem odstavku se ugotovi na podlagi 
podatkov proizvajalca, ki morajo biti vpisani v izjavi o ustreznosti 
vozila v skladu s predpisi o homologaciji vozil. 
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Če se podatki o povprečni porabi iz prejšnjega odstavka ne morejo 
zagotoviti, se posebni davek plača po stopnji 14 %. 

8. člen 

Obveznost za obračun posebnega davka nastane z dnem, ko 
proizvajalec proda motorno vozilo, pri uvozu motornega vozila 
pa z dnem uvoza. 

Pri uvozu motornih vozil, ne glede na morebitno oprostitev plačila 
carinskih dajatev, obračuna posebni prometni davek pristojni 
carinskih organ, na način in v rokih, ki so predpisani za plačilo 
carinskih dajatev v skladu s carinskimi predpisi. 

Pri začasnem uvozu motornih vozil s popolno ali delno oprostitvijo 
plačila carine obračunava posebni davek pristojni carinski organ, 
na način in v rokih, ki so predpisani za obračun carinskih dajatev 
pri začasnem uvozu z delno oprostitvijo plačila carine. 

9. člen 

Če oseba, ki opravlja trgovsko dejavnost izvozi motorno vozilo, 

od katerega je bil plačan posebni davek, ima pravico do vračila 
plačanega posebnega davka, če davčnem organu predloži 
dokazilo o plačilu posebnega davka ter izvozno carinsko 
deklaracijo, potrjeno s strani carinskega organa, iz katerega mora 
biti razvidno, da je motorno vozilo zapustilo carinsko območje 
Republike Slovenije. Posebni davek se vrne v petih dneh po tem 
ko davčni organ ugotovi, da je vračilo utemeljeno. 

10. člen 

Glede evidentiranja prometa, obračunavanja in plačevanja davka, 
zastaranja, nadzora nad obračunavanjem in plačevanjem davka 
ter pravnih sredstev, povračila davka, zamudnih obresti in 
kazenskih določb, se uporabljajo določbe zakona o prometnem 
davku, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

11. člen 

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

OBRAZLOŽITEV: 

Z zakonom o posebnem davku od cestnih motornih vozil je 
predlagana uvedba posebnega prometnega davka od cestnih 
motornih vozil v Republiki Sloveniji, pri čemer zakon izhaja iz 
kombinirane nomenklature carinske tarife. Obdavčujejo se motorna 
vozila, ki se po carinski tarifi uvrščajo v tarifno oznako KN 8703 
- osebni avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana za prevoz 
ljudi (razen vozil iz tar. št. 8702), vključno z motornimi vozili na 
kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa "karavan", "kombi", itd.) in 
dirkalnimi avtomobili, razen vozila z električnim motorjem in druga 
vozila (npr. solarna), ki se uvrščajo v tarifno oznako KN 870390. 

Po predlogu zakona je zavezanec za obračun in plačilo posebnega 
davka proizvajalec oz. uvoznik motornih vozil. Zavezanec je tudi 
proizvajalec oz. uvoznik, ki vzame novo motorno vozilo za lastno 
rabo in ga brezplačno odtuji in fizična oseba, ki sama izdela 
motorno vozilo ali ga za njen račun izdela druga fizična oseba. 

V zakonu so predvidene nekatere oprostitve plačila posebnega 
davka, ki so vezane predvsem na mednarodne sporazume, ki jih 
je sprejela Republika Slovenija, na izvoz motornih vozil ter v 
določenih primerih začasnega uvoza (udeležba na tekmovanjih, 
sejmih in drugih prireditvah). 

Poleg tega je predvidena še oprostitev za rabljena motoma vozila 
muzejske vrednosti in za športna motorna vozila, namenjena samo 
za uporabo na tekmovališčih. 

Posebni davek se bo obračunaval in plačeval od cene, ki se bo 
zaračunavala kupcu. Pi uvozu motornih vozilih se bodo v osnovo 
vštevale tudi uvozne dajatve, ki se plačujejo pri uvozu. Pri lastni 
rabi, brezplačni odtujitvi oziroma lastni izdelavi motornih vozil je za 
davčno osnovo določena prodajna cena, ki bi se dosegla s prodajo 
teh motornih vozil. 

Davek se bo obračunaval glede na porabo goriva na 100 km s 

tem, da se bo priznaval odbitek 5 litrov pri porabi bencina in 4 litre 
pri porabi plinskega olja, pomnoženi z 2,5. Najvišja predvidena 
stopnja posebnega davka je v višini 14 %. 

Primer izračuna: 

povprečna poraba 
zmanjšani za olajšavo 
izračun stopnje 
stopnja davka je 5 % 

51 za bencin 
21x2.5 

= 7.01 
= 2.01 
= 5% 

davčna osnova (brez davka 
od prometa proizvodov) =1.771.200 tolarjev 
+ 5 % posebni davek 88.560 " 
osnova za davek od prometa proizvodov 1.859.760 " 
+ 20 % davek od prometa proizvodov 371.952 " 
maloprodajna cena 2.231.712 " 

Maloprodajna cena po veljavnih predpisih: 
davčna osnova 
+ 20% davek 
maloprodajna cena 
razlika 

1.771.200 tolarjev 
354.240 " 

2.125.440 " 
+ 106.272 " 

Obveznost za obračun posebnega davka nastane na dan prodaje 
oz. uvoza motornega vozila. V zakonu je predvideno, da pri uvozu 
ter začasnem uvozu motornih vozil obračuna posebni davek pristojni 
carinski organ, v skladu s postopkom, ki je predpisan za plačilo 
carinskih dajatev in postopek vračila davka v primeru izvoza. 

V zakonu se glede evidentiranje prometa, obračunavanja in 
plačevanja davka, zastaranja, nadzora nad obračunavanjem in 
plačevanjem davka, pravnih sredstev, povračila davka, zamudnih 
obresti in kazenskih določb predlaga, da se uporabljajo določbe 
zakona o prometnem davku. 
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Predlog zakona o 

LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU 

PRAVNIH OSEB Z DRUŽBENIM 

KAPITALOM, KI PRIREJAJO POSEBNE 

IGRE NA SREČO IN 0 STRUKTURI 

KAPITALA PRAVNIH OSEB, KI 

OPRAVLJAJO DEJAVNOST 

PRIREJANJA POSEBNIH IGER NA 

SREČO (ZLPPOD) 

- EPA 108 - II - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je dne 20. aprila 1994 predložila v 
obravnavo predlog zakona o dopolnitvah zakona o lastninskem 
preoblikovanju igralnic - prva obravnava - EPA 500. 
Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona še ni končan, je 
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega odstavka 174. 
člena poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev predloga 
zakona o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z družbenim 
kapitalom, ki opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na 
srečo (ZLPPOD-?) - hitri postopek - EPA 108 - II in ga je 
Državnemu zboru 14.4.1997 predložila v obravnavo Vlada 
Republike Slovenije. 
Vlada Republike Slovenije pa je dne 14.4.1997 tudi predlagala 
umik predloga zakona o lastninskem preoblikovanju igralnic 
prva obravnava - EPA 500 iz zakonodajnega postopka. Zato 
bo novi predloženi zakon dodeljen v zakonodajni postopek 
takoj, ko bo Državni zbor odločil o umiku. 
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Vlada Republike Slovenije je na 8. seji dne 14. aprila 1997 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU 
PRAVNIH OSEB Z DRUŽBENIM KAPITALOM, KI PRIREJAJO 
POSEBNE IGRE NA SREČO IN O STRUKTURI KAPITALA 
PRAVNIH OSEB, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST PRIRE- 
JANJA POSEBNIH IGER NA SREČO, 

ki ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku za 
sejo Državnega zbora Republike Slovenije v aprilu 1997. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republi- 
ke Slovenije, da navedeni zakon sprejme po hitrem postopku, 
saj 3/6-1997 pravnim osebam, ki kot svojo dejavnost opravljajo 
posebne igre na srečo, preneha veljati dovoljenje za prirejanje 
posebnih iger na srečo. 

Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95), ki je začel 
veljati 3/6-1995 v prvem odstavku 128. člena določa, da pravna 
oseba, ki ima na dan uveljavitve tega zakona dovoljenje za 
prirejanje posebnih iger na srečo, nadaljuje s to dejavnostjo v 
nespremenjenem obsegu in v istih poslovnih prostorih do 
odločitve Vlade o dodelitvi koncesije za prirejanje posebnih 
iger na srečo. Hkrati v tretjem odstavku določa, da v kolikor ta 
pravna oseba ne pridobi koncesije za prirejanje posebnih iger 
na srečo v dveh letih po uveljavitvi zakona o igrah na srečo 
(torej do 3/6-1997), ji preneha veljati dovoljenje za prirejanje 
posebnih iger na srečo, ki ga je pridobila po prej veljavnih 
predpisih. 

V kolikor bi zaradi nepravočasnega sprejetja tega zakona 
obstoječe pravne osebe izgubile dovoljenje za prirejanje 
posebnih iger na srečo, bi nastala nepopravljiva škoda za 
Republiko Slovenijo tako z vidika turistične ponudbe kot iz 
finančnega vidika, saj naj bi prihodki od prirejanja posebnih 
iger na srečo predstavljali zelo pomemben vir dohodkov 
lokalnih skupnosti na posameznih zaokroženih turističnih 
območjih, kjer se prirejajo posebne igre na srečo, humanitarnih, 
invalidskih ter športnih organizacij v Republiki Sloveniji, izpad 
prihodkov pa bi utrpel tudi proračun Republike Slovenije. 

Nepravočasno sprejetje tega zakona bi povzročilo nepoprav- 
ljivo škodo na omenjenih področjih, kar prav gotovo ni v interesu 
Republike Slovenije, zato menimo, da sprejetje tega zakona 
po hitrem postopku narekujejo izredne potrebe države. 

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 ne sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance; 
- Andrej SIMONIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance; 
- Pavo IVANKOVIČ, direktor Urada Republike Slovenije za nadzor 
prirejanja iger na srečo. 

Borut Šuklje 
GENERALNI SEKRETAR 

Priloga: 1 • 

A. UVOD 

1. OCEN A STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Zakon o igrah na srečo je začel veljati dne 03.06.1995. V 128. 
členu zakon določa, da mora pravna oseba, ki ima na dan 
uveljavitve zakona dovoljenje za prirejanje posebnih iger na srečo, 
v dveh letih po uveljavitvi zakona, to je do 03.06.1997, pridobiti 
koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo. V nasprotnem 
primeru ji preneha veljati dovoljenje za prirejanje posebnih iger na 
srečo, ki ga je pridobila po prej veljavnih predpisih. 

V 64. členu zakon določa, da se koncesija za prirejanje posebnih 
iger na srečo lahko dodeli samo delniški družbi, ki je registrirana za 
opravljanje dejavnosti posebnih iger na srečo. Glede na zgoraj 
navedeno ter na veljavnost Zakona o začasni prepovedi lastninskega 
preoblikovanja pravnih oseb, ki prirejajo posebne igre na srečo, 
nobena izmed pravnih oseb, ki imajo dovoljenje za prirejanje posebnih 
iger na srečo po prej veljavnih predpisih, v tem trenutku ne izpolnjuje 
pogojev za pridobitev koncesije. 

Zakon o začasni prepovedi lastninskega preoblikovanja pravnih oseb, 
ki prirejajo posebne igre na srečo, prirediteljem dodatno prepoveduje 
vse statusne spremembe, ki predstavljajo kakršnokoli spremembo 
v strukturi osnovnega kapitala, statusni obliki ali lastnini nad 
osnovnim kapitalom. Te pravne osebe tudi ne smejo prodajati, vlagati 
ali kakorkoli razpolagati s sredstvi večje vrednosti, kakor tudi dajati 
ali najemati posojila, če to presega okvir njihovega rednega 
poslovanja. 

V Republiki Sloveniji je imelo po stanju 31.12.1996 dovoljenje za 
prirejanje posebnih iger na srečo pet pravnih oseb z družbenim 
kapitalom in sicer: 

- Pohorje - Podjetje za zdravstvo, turizem in rekreacijo p.o., 

Maribor, 
-Turistično podjetje Casino Bled d.o.o., Bled, 
- Casino Ljubljana d.o.o., Ljubljana, 
-Turistično podjetje Portorož d.o.o., Portorož in 
- HIT - Hoteli, igralnice, turizem d.o.o.. Nova Gorica. 

Na podlagi 6. člena Zakona o začasni prepovedi lastninskega 
preoblikovanja pravnih oseb, ki prirejajo posebne igre na srečo, je 
revizijski organ v navedenih pravnih osebah že opravil finančni, 
računovodski in pravni pregled v zvezi z zakonitostjo in 
pravilnostjo poslovanja ter na tej podlagi izdal odločbe za odpravo 
ugotovljenih nepravilnosti. Pri posameznih pravnih osebah je bilo 
ugotovljeno naslednje: 

-Pohorje - Podjetje za zdravstvo, turizem in rekreacijo p.o., Maribor; 
ugotovljeno je bilo oškodovanje družbenega kapitala, podjetje je v 
100% družbeni lasti, 

-Turistično podjetje Casino Bled d.o.o., Bled; ugotovljeno je bilo 
oškodovanje družbenega kapitala; ustanovitelji družbe so vsi razen 
enega, ki ima 20% delež, v 100% družbeni lasti, 

-Casino Ljubljana d.o.o., Ljubljana; ugotovljeno je bilo oškodovanje 
družbenega kapitala ter ničnost delnega prenosa (12% delež) 
družbenega kapitala na zasebno podjetje, 

-Turistično podjetje Portorož d.o.o., Portorož; v revizijskem postopku 
ni bilo ugotovljenega oškodovanja družbenega kapitala, družba ima 
enega ustanovitelja, ki je v 100% družbeni lasti, 

-HIT - Hoteli, igralnice, turizem d.o.o., Nova Gorica; v revizijskem 
poročilu je bilo ugotovljeno oškodovanje družbenega kapitala, zlasti 
zaradi nepravilne delitve dobička in neutemeljenega brezplačnega 
prenosa družbenega kapitala na družbo HIT Invest d.o.o., ki naj bi 
nastala z razdelitvijo družbenega podjetja HIT p.o. na dve novi podjetji 
HIT d.o.o in Hit Invest d.o.o.Ta delitev podjetja dejansko sploh ni 
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bila izvedena, saj podjetje HIT p.o., ki naj bi se razdelilo na dve 
novi podjetji, ni bilo izbrisano iz sodnega registra. Motiv za takšno 
dejanje je bil brezplačni prenos družbenega kapitala. 

Na izdane odločbe za odpravo nepravilnosti, ugotovljenih v 
revizijskem postopku, so nekatere pravne osebe vložile tožbo zoper 
nekatere ugotovitve revizijskega organa, o katerih pa pristojna 
sodišča še niso dokončno odločala. Pravne osebe bodo morale po 
stanju 18.06.1994 pripraviti otvoritveno bilanco z upoštevanjem 
ugotovitev revizijskega postopka, le-ta pa bo podlaga za lastninsko 
preoblikovanje pravnih oseb z družbenim kapitalom, ki prirejajo 
posebne igre na srečo. 

Veljavna zakonodaja na področju prirejanja posebnih iger na srečo 
preprečuje kakršnokoli spremembo v strukturi osnovnega kapitala, 
statusni obliki ali lastnini nad osnovnim kapitalom pravnih oseb, ki 
prirejajo posebne igre na srečo. Obenem prepoveduje vsa vlaganja 
ali kakršnakoli razpolaganja s sredstvi večje vrednosti, kar pomeni 
nespremenjeni obseg poslovanja in investiranja, brez katerega 
pa se igralništvo dolgoročno ne more uspešno razvijati. 

Pravne osebe, ki prirejajo posebne igre na srečo, morajo v 
skladu z določilom 128. člena Zakona o igrah na srečo, 
najkasneje do 03.06.1997 pridobiti koncesijo vlade za prirejanje 
posebnih iger na srečo, v nasprotnem primeru izgubijo 
dovoljenje za prirejanje posebnih iger na srečo. Glede na takšno 
trenutno stanje bi le s pravočasnim sprejetjem predlaganega 
zakona omogočili nemoten razvoj in nadaljevanje izvajanja 
posebnih iger na srečo v Republiki Sloveniji, zato predlagamo, 
da se zakon sprejema po hitrem postopku. 

Predlagani zakon spreminja besedilo Zakona o lastninskem 
preoblikovanju igralnic ter pri tem celovito ureja opredelitev 
lastninskih razmerij in subjektov lastninskega preoblikovanja pravnih 
oseb, ki prirejajo posebne igre na srečo kot tudi strukturo kapitala 
pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na 
srečo. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

S predlaganim zakonom se dokončno ureja lastninsko preoblikovanje 
pravnih oseb, ki prirejajo posebne igre na srečo in izkazujejo med 
viri sredstev v bilanci stanja družbeni kapital (v nadaljevanju: PPIS). 
S tem se odpravljajo razlogi za trenutno nazadovanje razvoja na 
področju igralništva zaradi zakonske omejitve predvsem na področju 
investiranja in drugih predhodno omenjenih področjih. S tem 
zakonom se tudi dolača lastniška struktura pravnih oseb, ki kot 
svojo dejavnost prirejajo posebne igre na srečo. 

Zgled takšni ureditvi igralniškega poslovanja je ureditev igralniške 
dejavnosti v Avstriji in na Nizozemskem. V teh dveh državah z 
dolgo igralniško tradicijo ima koncesijo za izvajanje iger na srečo 
le ena pravna oseba in sicer v Avstriji delniška družba Casinos 
Austria, na Nizozemskem pa državno podjetje Holland Casino. 
Igralniška dejavnost je v obeh navedenih državah kljub državnemu 
upravljanju visoko dobičkonosna. 

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Dajatve od posebnih iger na srečo predpisuje že veljavni Zakon 
o igrah na srečo, vendar bodo koncesionarji pričeli vplačevati 
koncesijske dajatve šele po končanem lastninskem preoblikovanju 
in pridobitvi koncesij v skladu z Zakonom o igrah na srečo. 

Predlagani zakon bo imel finančne posledice predvsem za državni 
proračun ter za proračune lokalnih skupnosti. Glede na veljavno 
zakonodajo so sredstva, zbrana s posebnim prometnim davkom od 
posebnih iger na srečo, izključno prihodek proračuna Republike 
Slovenije. Po sprejetju predlaganega zakona bodo pravne osebe, ki 

prirejajo posebne igre na srečo pridobile koncesijo po Zakonu o 
igrah na srečo za opravljanje te dejavnosti. S tem bo prenehal 
veljati Zakon o posebnem prometnem davku od posebnih iger na 
srečo (Uradni list RS, št. 67/93), koncesionar pa bo moral za 
vsako dodeljeno koncesijo plačevati koncesijsko dajatev. Zakon 
o igrah na srečo v 74. členu določa način delitve koncesijske 
dajatve, ki je naslednji: 4% koncesijske dajatve se vplačuje v 
posebno fundacijo za financiranje invalidskih, humanitarnih ter 
športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Od preostalega dela je 
50% prihodek proračuna Republike Slovenije in se nameni za 
razvoj in promocijo turizma, 50% sredstev pa se nameni lokalnim 
skupnostim v zaokroženem turističnem območju in se uporablja 
za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično 
infrastrukturo. 

Naj opozorimo, da zaradi zakonske nedorečenosti lokalne 
skupnosti, na območju katerih prireditelji opravljajo dejavnost 
prirejanja posebnih iger na srečo, prirediteljem z občinskimi odloki 
predpisujejo komunalne takse na podlagi Zakona o komunalnih 
taksah iz leta 1965 ter tako skušajo nadomestiti prihodke, ki bi jih 
dobile na podlagi plačevanja koncesijskih dajatev koncesionarjev, 
vendar jih zaradi zastoja pri lastninskem preoblikovanju teh pravnih 
oseb še ne dobivajo. 

Glede na podatke o poslovanju prirediteljev posebnih iger na 
srečo v letu 1996 so le-ti skupaj plačali dobrih 5 mlrd SIT posebnega 
prometnega davka od prirejanja posebnih iger na srečo. Po 3. členu 
Zakona o posebnem prometnem davku od posebnih iger na srečo 
prihodki iz tega naslova pripadajo proračunu Republike Slovenije. V 
kolikor bi že v letu 1996 prireditelji posebnih iger na srečo plačevali 
koncesijsko dajatev (seveda ob pogoju lastninskega preoblikovanja 
ter pridobitve koncesije po zakonu o igrah na srečo), bi znašale 
dajatve iz tega naslova dobrih 6 mlrd SIT oziroma 20% več zaradi 
drugačne progresivne lestvice obdavčitve. Zaradi spremenjenega 
načina delitve koncesijske dajatve bi bil po naših ocenah prihodek 
proračuna Republike Slovenije iz tega naslova manjši za 42%, 
vendar bi na drugi strani invalidske, humanitarne in športne 
organizacije ter lokalne skupnosti, na območju katerih se opravljajo 
posebne igre na srečo, pridobile dodatna sredstva za delovanje in 
svoj razvoj. Pri vsem tem je potrebno ponovno poudariti, da omenjena 
prerazdelitev prihodkov iz naslova prirejanja posebnih iger na srečo 
ne bo posledica sprejetja tega zakona, temveč je le-ta določena že 
s 74. členom veljavnega Zakona o igrah na srečo. 

Druge posledice sprejetja predlaganega zakona bodo prav tako 
pozitivne v smislu dokončne zakonske ureditve poslovanja pravnih 
oseb, ki prirejajo posebne igre na srečo. Predlog zakona določa, da 
lahko dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo lahko opravljajo le 
delniške družbe, v katerih so lastniki vseh delnic s pravico do 
udeležbe pri upravljanju družbe Republika Slovenija, lokalne 
skupnosti in pravne osebe, katerih 100% lastnik ali edini 
ustanovitelj je Republika Slovenija. Zakon tudi določa, da z dnem 
uveljavitve tega zakona Republika Slovenija postane lastnik 
družbenega kapitala v PPIS in s tem dnem prevzame izvrševanje 
vseh upravljalskih pravic iz naslova družbenega kapitala, kar je 
po našem mnenju nujno potrebni korak predvsem zaradi odprave 
ugotovljenega oškodovanja družbenega kapitala in nemotenega 
nadaljevanja opravljanja dejavnosti prirejanja posebnih iger na 
srečo ob upoštevanju določil veljavne zakonodaje. Pred 
lastninskim preoblikovanjem bodo morale pravne osebe, ki 
prirejajo posebne igre na srečo v računovodskih izkazih 
vzpostaviti stanje na podlagi ugotovitev in naloženih ukrepov 
Agencije RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij 
(oziroma bivše APPNI). 

Igralniška dejavnost ni primerljiva z ostalimi gospodarskimi 
dejavnostmi in je v nekem smislu monopolna dejavnost. Za 
dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo je značilno, da zahteva 
majhne vložke ter na dolgi rok prinaša velike dobičke, zato kot taka 
ni primerna za 100% zasebno lastništvo. Do podobnega spoznanja 
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je prišla tudi Avstrija, ki je že v zakon, ki ureja prirejanje iger na 
srečo, vnesla določilo, da je prirejanje posebnih iger na srečo 
monopolna dejavnost države. 

Po preoblikovanju PPIS v skladu s tem zakonom bodo le-te postale 
delniške družbe, ki bodo morale pridobiti koncesijo za prirejanje 
posebnih iger na srečo v skladu z Zakonom o igrah na srečo 
(postali bodo koncesionarji). Lastniška struktura koncesionarja 
bo v prehodnem obdobju predpisana s tem zakonom, kasneje bo 
s soglasjem Vlade Republike Slovenije dovoljena prodaja delnic 
koncesionarja, vendar ob izpolnjevanju pogojev, ki so prav tako 
določeni s tem zakonom. 

Predlog zakona lastniško strukturo pogojuje le za dejavnost prirejanja 
posebnih iger na srečo, medtem ko se za ostale dejavnosti 
prirediteljev predvideva lastninjenje po Zakonu o lastninskem 
preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št.55/92, 7/93, 31/93 in 12/ 
96, v nadaljevanju: ZLPP) ter po Zakonu 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 in 57/95, v nadaljevanju: ZPPOLS). 

4. PRIMERJALNO PRAVNI PREGLED UREDITVE 
IGRALNIŠKE DEJAVNOSTI VTUJINI 

Pri pripravi tega zakona je predlagatelj pregledal ustrezne zakonske 
predpise evropskih držav (Avstrija, Nizozemska, Velika Britanija), 
ki urejajo področje prirejanja posebnih iger na srečo in v nadaljevanju 
daje kratek pregled ureditve v zvezi s to dejavnostjo. 

Politične in gospodarske razmere v posameznih državah imajo 
prevladujoči vpliv na urejenost področja prirejanja posebnih iger na 
srečo kot tudi na strategijo na tem področju. Za Evropo je npr. značilna 
težnja po poenotenju igralniške zakonodaje v državah, članicah 
Evropske skupnosti. Vzhodnoevropske države skušajo na 
igralniškem področju po velikih političnih in gospodarskih 
spremembah v letih 1989 in 1990 slediti razvitim zahodnoevropskim 
državam. 

Avstrija je država z dolgoletno tradicijo na področju igralništva, saj 
začetki segajo v čas habsburške monarhije. Do leta 1960 je na tem 
področju vladala neurejenost, igralnice so bile lahko tudi v tuji lasti. 
V tem letu je država ustanovila delniško družbo Casinos Austria, 
na katero se je preneslo upravljanje z avstrijskimi igralnicami. 
Lastniška struktura družbe je sledeča: družbe v državni lasti imajo 
skupaj 70% lastniški delež, ostalo je v lastništvu zasebnih bank ter 
drugih pravnih oseb. Z delnicami družbe ni mogoče trgovati na borzi 
vrednostnih papirjev. Družba je od svojega nastanka odprla 12 
igralnic, lociranih v vseh zveznih deželah, kar je tudi zgornja meja 
glede danih koncesij po njihovem zakonu o igrah na srečo. Zaradi 
omejitve glede števila igralnic v Avstriji kot tudi zaradi premajhnega 
trga je delniška družba Casinos Austria že v letu 1976 svoje 
delovanje razširila preko državnih meja. Sicer pa je v Avstriji prirejanje 
posebnih iger na srečo državni monopol, kar je določeno v 3. členu 
njihovega zakona o igrah na srečo. 

Nizozemska se je dolgo časa soočala s problemom nezakonitega 
igralništva, dokler država v letu 1975 ni sprejela zakona o igralništvu. 
Ustanovljen je bil tudi odbor za igralništvo (Gaming Board), katerega 
prva naloga je bila priprava zakonodaje za področje igralništva ter 
izdaja licenc za delovanje novih igralnic. Izključno koncesijo za 
odprtje novih igralnic ima le družba Holland Casino, ki je v 100% 
državni lasti. Zakon o igralništvu določa, da 33% prihodkov od 
prirejanja posebnih iger na srečo pripada državnemu proračunu. Prav 
tako zakon omejuje znesek letnih izdatkov za reklamo in propagando 
ter ostale podobne storitve. Sredstva dobička od prirejanja iger na 
srečo se vplačujejo v posebni skupni sklad, s katerim se financira 
razvoj in promocija turizma. Nadzor nad poslovanjem nizozemskih 
igralnic tako opravlja Odbor za igralništvo na politični ravni, Ministrstvo 

za tinance in Inštitut za meroslovje, ki opravlja tehnični nadzor. 

Velika Britanija je značilna po svoji konservativnosti in tradicional- 
nosti, kar se odraža tudi na področju igralništva. Tudi v tej državi je 
nelegalno prirejanje iger na srečo (preko 1.200 neiegalnih igralnic) 
državi povzročalo velike težave vse do sprejetja zakona o igralništvu 
v letu 1960 ter ustanovitve odbora za igralništvo (Gaming Board) v 
letu 1968, ki je prevzel nalogo nadzora področja prirejanja posebnih 
iger na srečo. Igralnice so vVeliki Britaniji zasebne in so klubskega 
tipa z bolj ali manj stalnimi gosti - člani kluba. Zunanji obiskovalec 
mora 48 ur pred obiskom v igralnici zaprositi za dovoljenje za vstop. 
Za razliko od večine evropskih držav, kjer se prihodki od igralništva 
namenijo promociji in razvoju turizma, je glavni vzrok ustanavljanja 
morebitnih novih igralnic zadostiti igralniškemu povpraševanju s 
strani prebivalstva. Nadzorni organ za področje igralništva (Gaming 
Board) je pristojen za izdajo dovoljenj novim igralnicam kot tudi za 
kontrolo poslovanja. Dovoljenje se izda le v primeru, če obstaja na 
področju, kjer je igralnica predvidena, zadostno povpraševanje po 
prirejanju posebnih iger na srečo. Vsaka igralnica je v manjšem 
obsegu kontrolirana enkrat mesečno, enkrat letno v srednjem 
obsegu ter v celovitem obsegu na vsakih 4 do 5 let. Kontrola 
temelji na primerjavi delovanja igralnice s sprejetimi igralniškimi 
standardi. 

V Italiji so igralnice v državni lasti, pripravljajo pa se spremembe, 
ki bodo omogočile delno zasebno lastništvo. V Nemčiji se v štirih 
zveznih deželah igralništvo smatra kot državni monopol. Igralnice 
so v lastništvu bank, nacionalne loterije in nogometnih poolov Na 
Bavarskem pa so igralnice izključno državne. V Franciji je lastništvo 
nad igralnicami zasebno, vendar smejo biti igralnice locirane le v 
turističnih krajih kot popestritev turistične ponudbe. V Grčiji je država 
100% lastnik v treh igralnicah, v ostalih je lastništvo zasebno. V 
Španiji so igralnice v zasebni lasti in so lahko locirane samo v 
turističnih območjih. 

Vzhodnoevropske države so doživele razmah na področju prirejanja 
posebnih iger na srečo šele po političnih in gospodarskih spremem- 
bah ob koncu osemdesetih let. Poljska je tako npr. ustanovila družbo 
Casinos Poland, s podobnimi pristojnostmi kot jih ima delniška 
družba Casinos Austria. Češka je v letu 1990 sprejela novi zakon o 
igralništvu. ki je med drugim omejil lastništvo igralnic le na domače 
pravne osebe oziroma predpisal večinski delež domačih pravnih 
oseb. Od vseh vzhodnoevropskih držav ima Madžarska na področju 
igralništva najdaljšo tradicijo, ki tudi sega v čas habsburške 
monarhije, vedar je bilo po drugi svetovni vojni prekinjeno. Šele leto 
1980 pomeni ponovni začetek razmaha igralništva. S pomočjo družbe 
Casinos Austria je bila v tem letu ustanovljena družba Casino Hun- 
gary, v naslednjem letu pa odprta prva in desetletje edina igralnica 
v Budimpešti. Novi zakon o igralništvu med drugim določa, da znaša 
pristojbina za podelitev koncesije za novo igralnico 1.000.000 USD 
in sicer za dobo 10 let, v kolikor gre za igralnico najvišje kategorije. 
Vrednost kapitala družbe, ki je lastnica igralnice, mora znašati 
najmanj 650.000 USD. Delniška družba Casinos Austria ostaja glavni 
udeleženec madžarske igralniške industrije, saj ima od skupno 21 
podeljenih koncesij (podatek za leto 1993) svoj delež v 12 igralnicah. 

B. BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

"l.člen 

Ta zakon ureja: 

- lastninsko preoblikovanje pravnih oseb z družbenim kapitalom, ki 
kot svojo dejavnost prirejajo posebne igre na srečo, 

- predhodne postopke za lastninsko preoblikovanje pravnih oseb z 
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družbenim kapitalom po Zakonu o lastninskem preoblikovanju 
podjetij (Uradni list RS, št .55/92, 7/93, 31/93 in 12/96, v 
nadaljevanju: ZLPP), ki imajo v lasti delnice ali poslovne deleže v 
pravnih osebah, ki kot svojo dejavnost prirejajo posebne igre na 
srečo, 

- strukturo kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja 
posebnih iger na srečo. 

PRAVNE OSEBE Z DRUŽBENIM KAPITALOM POTEM 
ZAKONU 

2. člen 

Pravne osebe z družbenim kapitalom so po tem zakonu podjetja v 
družbeni lastnini ter podjetja v mešani lastnini, organizirana v eni 
izmed oblik gospodarske družbe, ki kot svojo dejavnost prirejajo 
posebne igre na srečo, ter izkazujejo med viri sredstev v bilanci 
stanja iz prvega odstavka 4. člena tega zakona družbeni kapital (v 
nadaljevanju: PPIS). 

Družbeni kapital je razlika med vrednostjo sredstev PPIS (celotne 
aktive) ter vrednostjo obveznosti PPIS, vključno z obveznostmi 
do pravnih in fizičnih oseb na podlagi trajnih vlog teh oseb v PPIS, 
ter obveznostmi do upravičencev iz 9. člena ZLPP. Družbeni 
kapital so tudi trajne vloge, navadne in prednostne delnice ali 
deleži, ki ne pripadajo nobeni pravni ali fizični osebi. 

II. LASTNINSKO PREOBLIKOVANJE PPIS 

3. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona postane Republika Slovenija 
lastnik družbenega kapitala v PPIS in s tem dnem prevzame 
izvrševanje vseh upravljalskih pravic iz naslova družbenega 
kapitala. 

Lastninsko preoblikovanje po tem zakonu predstavlja spremembo 
lastniške strukture PPIS, na podlagi katerega se PPIS preoblikuje 
v delniško družbo z Republiko Slovenijo kot lastnikom celotnega 
osnovnega kapitala preoblikovane PPIS. 

Osnovni kapital PPIS se ob lastninskem preoblikovanju po tem 
zakonu razdeli na delnice, tako, da PPIS izda 50% navadnih delnic 
in 50% participativnih prednostnih delnic, brez pravice do udeležbe 
pri upravljanju družbe, s fiksno dividendo v višini 1% knjigovodske 
vrednosti delnice. 

II./1. POSTOPKI PRED LASTNINSKIM 
PREOBLIKOVANJEM PPIS 

A. IZDELAVA OTVORITVENE BILANCE IN POSTOPEK 
UGOTOVITVE DELEŽA DRUŽOBENEGA KAPITALA PPIS 
V MEŠANI LASTNINI 

4. člen 

Višina družbenega kapitala ter delež družbenega kapitala v 
osnovnem kapitalu PPIS se določi z otvoritveno bilanco, ki jo PPIS 
izdela na podlagi ugotovitev ter naloženih ukrepov Agencije 
Republike Slovenje za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij 
(v nadaljevanju: Agencija za revidiranje) iz opravljene revizije, na 
način, določen v 8. členu Zakona o začasni prepovedi lastninskega 
preoblikovanja pravnih oseb, ki prirejajo posebne igre na srečo (Uradni 
list RS, št. 35/94), ter ob upoštevanju izvedenih neodplačnih 
prenosov kapitalskih naložb na podlagi 6, člena tega zakona in 
izvedenih sprememb kapitalskih deležev v obveznosti PPIS na 

podlagi 8. člena tega zakona. 

Otvoritveno bilanco, izdelano v skladu z določilom prvega 
odstavka tega člena, mora PPIS najkasneje v roku 120 dni po 
uveljavitvi tega zakona predložiti v potrditev Agenciji Republike 
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljevanju: 
Agencija). Otvoritveni bilanci mora PPIS predložiti listine oziroma 
dokumentacijo, na podlagi katere je bila izdelana Agenciji predložena 
otvoritvena bilanca, ter listine, navedene v 9. členu tega zakona. 

V kolikor PPIS Agenciji ne predloži otvoritvene bilance, izdelane v 
skladu z določilom prvega odstavka tega člena, v roku iz drugega 
odstavka tega člena, Agencija o tem nemudoma obvesti Ministrstvo 
za finance ter Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na 
srečo (v nadaljevanju: Urad). 

B. ZAVAROVANJE PRAVIC BIVŠIH LASTNIKOV IN 
NJIHOVIH DEDIČEV 

5. člen 

Za zavarovanje pravic bivših lastnikov in njihovih dedičev se 
smiselno uporabljajo določbe členov 9. do 13. ter 15. ZLPP, s tem, 
da predlog za izdajo začasne odredbe vloži upravičenec pri 
pristojnem organu najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega 
zakona, ter o tem obvesti Agencijo. 

V kolikor pristojni organ začasne odredbe, predlagane v roku iz 
prvega odstavka tega člena, ne izda in vroči upravičencem, 
Agenciji in PPIS v roku, določenem v prvem odstavku 11. člena 
ZLPP, Agencija opravi izločitev sredstev PPIS, ki so predmet 
zavarovanja v obsegu, kot to izhaja iz vloženega predloga za 
izdajo začasne odredbe. 

V postopku lastninskega preoblikovanja PPIS po tem zakonu ni 
možno zavarovanje pravic bivših lastnikov in njihovih dedičev po 
predlogu, ki bi se glasil na vzpostavitev lastninskega deleža 
upravičencev na družbenem kapitalu PPIS. 

C. IZLOČITEV IN PRENOS DEJAVNOSTI NA NOVO 
PRAVNO OSEBO 

6. člen 

PPIS, ki poleg prirejanja posebnih iger na srečo opravlja še druge 
dejavnosti, lahko ustanovi novo pravno osebo, v katero vloži 
sredstva, ki niso potrebna za opravljanje dejavnosti prirejanja 
posebnih iger na srečo. Za ustanovitev nove pravne osebe se ne 
uporabljajo določbe 170., tretjega odstavka 191. in tretjega odstavka 
410. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/ 
93, 29/94; v nadaljevanju: ZGD), osnovni kapital pa se določi na 
podlagi knjigovodske vrednosti vloženih stvarnih vložkov. 

PPIS s pogodbo neodplačno prenesejo svoje kapitalske naložbe 
v novo ustanovljeno pravno osebo na Sklad Republike Slovenije 
za razvoj (v nadaljevanju: Sklad za razvoj). 

Pred prenosom delnic ali poslovnega deleža na Sklad za razvoj 
• mora pravna oseba, katere delnice ali poslovni delež se prenašajo, 

s PPIS skleniti pogodbo o prevzemu ustreznega dela obveznosti 
PPIS. 

7. člen 

Pravne osebe, katerih delnice ali poslovni deleži se prenašajo na 
Sklad za razvoj, ne smejo prirejati posebnih iger na srečo in ne 
smejo imeti v lasti sredstev, ki so potrebna za opravljanje dejavnosti 
prirejanja posebnih iger na srečo in spremljajočih dejavnosti. 

Pred sklenitvijo pogodbe s Skladom za razvoj mora PPIS pridobiti 
dovoljenje Agencije in Urada. 
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V primeru prenosa kapitalske naložbe na Sklad za razvoj po tem 
členu Republika Slovenija PPIS izroči delnice v enaki knjigovodski 
vrednosti, kot znaša na Sklad za razvoj prenesena naložba. PPIS 
tako pridobljene delnice umakne. 

Na Sklad za razvoj prenešene delnice ali poslovni deleži se 
privatizirajo po Zakonu 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 in 57/95; v nadaljevanju: ZPPOLS). 

II./2. IZVEDBA LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA PPIS 

8. člen 

PPIS se na podlagi tega zakona preoblikuje v delniško družbo, katere 
osnovni kapital je razdeljen na delnice. 

Kapitalski deleži fizičnih oseb in pravnih oseb, ki niso predmet 
lastninskega preoblikovanja po 17. členu tega zakona, se spremenijo 
v obveznosti PPIS, če to ni naloženo že z dokončno odločbo 
revizijskega organa. 

Obstoj in višina obveznosti PPIS napram posameznim imetnikom 
kapitalskih deležev iz predhodnega odstavka tega člena se ugotovi 
in določi na podlagi deleža v kapitalu pred spremembo v obveznost, 
ugotovljenega v otvoritveni bilanci, izdelani v skladu s 4. členom 
tega zakona. 

Po tem členu ugotovljena višina obveznosti PPIS se za obdobje od 
18.06.1994 do vpisa lastninskega preoblikovanja v sodni register 
revalorizira z indeksom rasti cen na drobno v Republiki Sloveniji. 

Neodplačani del obveznosti PPIS iz tega člena se za čas od vpisa 
lastninskega preoblikovanja v sodni register do dneva izplačila 
mesečno revalorizira z indeksom rasti cen na drobno v Republiki 
Sloveniji, ter obrestuje po 8% letni obrestni meri. 

Za plačilo obveznosti iz tega člena se mora vsako leto nameniti 
vsaj tretjina dobička, ugotovljenega v zaključnem računu za preteklo 
leto. 

9. člen 

V roku 120 dni po uveljavitvi tega zakona mora organ upravljanja 
PPIS Uradu ter Agenciji predložiti dokazilo o izvedeni uskladjtvi 
lastniške strukture osnovnega kapitala PPIS po določbah tega 
zakona. 

Kot dokazilo o izvedeni uskladitvi lastniške strukture osnovnega 
kapitala PPIS mora PPIS predložiti Uradu in Agenciji otvoritveno 
bilanco PPIS, izdeiano v skladu s 4. členom tega zakona ter sklep 
ustreznega organa upravljanja PPIS o preoblikovanju PPIS v 
delniško družbo, iz katerega bo razvidna tudi sprememba lastniške 
strukture osnovnega kapitala v skladu s tem zakonom. 

V kolikor organ upravljanja PPIS zgoraj navedenega dokazila ne 
predloži v roku iz prvega odstavka tega člena, ali je dokazilo 
nepopolno, ker mu ni priložen sklep ustreznega organa upravljanja 
PPIS o preoblikovanju PPIS v delniško družbo, iz katerega je 
razvidna tudi sprememba lastniške strukture osnovnega kapitala v 
skladu s tem zakonom, z dnem poteka roka PPIS preneha dovoljenje 
za opravljanje dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo. 

10. člen 

Osnovni kapital PPIS določi Agencija na podlagi otvoritvene bilance 
na dan 18.06.1994. 

Agencija lahko pri oblikovanju višine osnovnega kapitala PPIS 

razčleni in izkaže posamezne postavke kapitala v drugačni višini, 
kot je izkazan v otvoritveni bilanci PPIS, vendar v osnovni kapital 
ne sme prerazporediti nerazporejenega dobička preteklih let. 

Višino in strukturo osnovnega kapitala PPIS (sestavnih delov 
kapitala) ugotovi Agencija z odločbo. Izdana odločba Agencije o 
ugotovitvi višine in strukture osnovnega kapitala PPIS je dokončna, 
ter zoper njo pritožba ni dovoljena. 

Po določbi 17. člena tega zakona izvedeni neodplačni prenosi 
kapitalskih naložb ali sredstev se pri pravnih osebah, ki navedene 
naložbe ali sredstva prenašajo, vnesejo v njihovo bilanco stanja kot 
neposreden popravek ter ne vplivajo na izkaz uspeha. 

11. člen 

Lastninsko preoblikovanje PPIS je izvedeno z dnem vpisa v sodni 
register, na podlagi katerega Republika Slovenija prevzame celotni 
osnovni kapital preoblikovane PPIS. 

Vsa pravnotehnična opravila, potrebna za vpis lastninskega 
preoblikovanja v sodni register, opravi Agencija. 

12. člen 

V roku 30 dni po pridobitvi delnic preoblikovane PPIS, Republika 
Slovenija vse delnice s pogodbami prenese, tako da pridobijo: 

- Slovenski odškodninski sklad 20% osnovnega kapitala PPIS v 
obliki navadnih delnic, 

- Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja 20% 
osnovnega kapitala PPIS v obliki navadnih delnic, 

- lokalne skupnosti na zaokroženih turističnih območjih, na katerih 
se prirejajo posebne igre na srečo, določenih na podlagi 74. člena 
Zakona o igrah na srečo, 10% osnovnega kapitala PPIS v obliki 
navadnih delnic. 

Lastninska upravičenja posameznih lokalnih skupnosti določi mini- 
ster, pristojen za lastninsko preoblikovanje družbene lastnine s 
pravilnikom, pri čemer za podlago za določitev deleža uporabi obseg 
prometa v posamezni igralnici v letu 1996 glede na celoten obseg 
prometa igralnice pri posamezni PPIS. 

Participativne prednostne delnice PPIS izroči Republika Slovenija: 

- Slovenskemu odškodninskemu skladu 25% osnovnega kapitala 
PPIS, 

- Kapitalskemu skladu pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
25% osnovnega kapitala PPIS, 

v uživanje oziroma se jih dokončno prenese nanje, v kolikor se jih 
ne uporabi za prodajo pooblaščenim investicijskim družbam v skladu 
z zakonom, ki bo določil vrsto in obseg dodatnega premoženja, 
namenjenega prodaji pooblaščenim investicijskim družbam za 
lastniške certifikate. 

II./3.VPIS LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA PPISV 
SODNI REGISTER 

13. člen 

Agencija je po tem zakonu pooblaščena za vložitev predloga za 
vpis lastninskega preoblikovanja PPIS v sodni register, ter mora 
predlog za vpis vložiti pri pristojnem sodišču najkasneje v roku 60 
dni po izteku roka iz prvega odstavka 20. člena tega zakona. 

Pristojno sodišče mora o vloženem predlogu odločiti v roku 15 
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dni, oziroma v tem roku poslati predlagatelju odredbo, s katero 
mu naloži odpravo pomankljivosti. 

14. člen 

Ne glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe in 
zakona, ki ureja sodni register, se predlogu za vpis lastninskega 
preoblikovanja PPIS v sodni register predložijo le naslednje listine: 
statut, imena dosedanjih članov poslovodstva kot so vpisana v sodni 
register in otvoritveno bilanco PPIS iz prvega odstavka 10. člena 
tega zakona z odločbo Agencije. 

IIV4. PRAVNE POSLEDICE PRENEHANJA DOVOLJENJA 
ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI PRIREJANJA 
POSEBNIH IGER NA SREČO PO DOLOČBAHTEGA 
ZAKONA 

15. člen 

V primerih, določenih s tem zakonom, ko PPIS preneha dovoljenje 
za opravljanje dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo, sodišče 
na predlog Ministrstva za finance izbriše dejavnost prirejanja 
posebnih iger na srečo iz sodnega registra. 

16. člen 

Družbeni kapital PPIS, ki ji je prenehalo dovoljenje za prirejanje 
posebnih iger na srečo, Republika Slovenija prenese na Sklad za 
razvoj. 

PPIS, ki ji je na podlagi tega zakona prenehalo dovoljenje za 
prirejanje posebnih iger na srečo, se lastninsko preoblikuje na podlagi 
določb ZLPP in ZPPOLS. 

V primeru, da PPIS, katere družbeni kapital je bil prenešen na Sklad 
za razvoj na podlagi prvega odstavka tega člena, po izvedenem 
prenosu na Sklad za razvoj (ponovno) izpolni pogoje za opravljanje 
dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo po tem zakonu ter 
Zakonu o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95), mora Sklad 
za razvoj delnice oziroma poslovne deleže PPIS v roku 30 dni 
neodplačno prenesti na Republiko Slovenijo. 

III. LASTNINSKO PREOBLIKOVANJE PRAVNIH OSEB Z 
DRUŽBENIM KAPITALOM, KI IMAJO V LASTI DELNICE 
ALI POSLOVNE DELEŽEV PPIS 

17. člen 

Pravne osebe, ki se lastninsko preoblikujejo na podlagi določb ZLPP 
ali ZPPOLS, ter imajo ob uveljavitvi tega zakona med svojimi sredstvi 
kapitalsko naložbo v PPIS, morajo v roku 30 dni od uveljavitve tega 
zakona navedeno naložbo neodplačno prenesti v last Republike 
Slovenije. 

Pravne osebe, ki se lastninsko preoblikujejo na podlagi določb ZLPP 
ali ZPPOLS, ter imajo ob uveljavitvi tega zakona med svojimi sredstvi 
nepremičnine in opremo, ki je potrebna za opravljanje dejavnosti 
prirejanja posebnih iger na srečo in spremljajočih dejavnosti, morajo 
te nepremičnine in opremo v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona 
neodplačno prenesti v last Republike Slovenije. 

IV. STRUKTURA KAPITALA PRAVNIH OSEB, KI 
OPRAVLJAJO DEJAVNOST PRIREJANJA POSEBNIH 
IGER NA SREČO 

18. člen 

Dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo lahko opravljajo delniške 

družbe, v katerih so lastniki vseh delnic s pravico do udeležbe pri 
upravljanju družbe Republika Slovenija, lokalne skupnosti in pravne 
osebe, katerih 100% lastnik ali edini ustanovitelj je Republika 
Slovenija. 

19. člen 

Določba 18. člena tega zakona velja do 31.12.2001. 

Po poteku datuma iz prvega odstavka tega člena bodo lahko delnice 
koncesionarja s pravico do udeležbe pri upravljanju družbe pridobile 
tudi gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki glede 
lastniške strukture izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- delež posameznega delničarja in z njim povezanih družb v smislu 
460. člena ZGD, razen Kapitalskega sklada pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja in Slovenskega odškodninskega sklada, 
v osnovnem kapitalu PPIS ne sme presegati 20% navadnih delnic, 

- delničar ali družbenik navedenih pravnih oseb ne sme biti tuja 
fizična ali pravna oseba niti posredno niti neposredno, 

- fizična oseba, državljan Republike Slovenije, ne sme biti večinski 
delničar oziroma imetnik večinskega poslovnega deleža v navedeni 
pravni osebi, 

- navedene pravne osebe ne smejo imeti v družbi tihega 
družbenika in same ne smejo biti udeležene pri drugi družbi kot 
tihi družbenik. 

Za prenos in pridobitev delnic s pravico do udeležbe pri upravljanju 
PPIS je potrebno predhodno soglasje Vlade Republike Slovenije. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

20. člen 

Pravne osebe, ki ob uveljavitvi tega zakona opravljajo dejavnost 
prirejanja posebnih iger na srečo, morajo svojo lastniško strukturo 
osnovnega kapitala, vsebino statuta delniške družbe in 
pravnoorganizacijsko obliko uskladiti z določbami tega zakona v 
roku 120 dni po uveljavitvi tega zakona, sicer jim po preteku tega 
roka preneha dovoljenje za prirejanje posebnih iger na srečo. 

Šteje se, da je vsebina statuta delniške družbe usklajena z 
določbami tega zakona, ko organizator pridobi soglasje Urada. 

21. člen 

Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati Zakon o začasni 
prepovedi lastninskega preoblikovanja pravnih oseb, ki prirejajo 
posebne igre na srečo (Uradni list RS, št. 35/94: v nadaljevanju: 
ZZPLP), njegove določbe pa se še naprej uporabljajo do 
preoblikovanja PPIS po tem zakonu, razen določbe tretjega 
odstavka 6. člena ZZPLP, ter določb prvega odstavka 2. člena in 
3. člena ZZPLP, v kolikor so statusne spremembe PPIS oziroma 
razpolaganje P.PIS z lastniškimi deleži ali delnicami pravnih oseb 
izvedene na podlagi določb tega zakona. 

Ne glede na določbo 63. člena Zakona o igrah na srečo (Uradni 
list RS, št. 27/95) lahko PPIS, ki ima ob uveljavitvi tega zakona 
dovoljenje za opravljanje dejavnosti prirejanja posebnih iger na 
srečo v več kot treh igralnicah, lahko pridobi koncesijo za 
opravljanje dejavnosti v nespremenjenem obsegu. 

22. člen 

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

Zakon je razdeljen na naslednje vsebinske sklope: 

a.splošne določbe, v katerih so opredeljena področja, kijih zakon 
ureja ter podana splošna definicija družbenega kapitala v pravnih 
osebah, ki same prirejajo posebne igre na srečo, 

b.lastninsko preoblikovanje PPIS, ki vključuje postopke pred 
lastninskim preoblikovanjem PPIS, način izvedbe lastninskega 
preoblikovanja PPIS, vpis lastninskega preoblikovanja PPIS v sodni 
register ter pravne posledice prenehanja dovoljenja za opravljanje 
dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo po določbah tega zakona, 

c.način lastninskega preoblikovanja pravnih oseb z družbenim 
kapitalom, ki imajo v lasti delnice ali poslovne deleže v PPIS, 

d.struktura kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja 
posebnih iger na srečo in 

e. prehodne in končne določbe, v okviru katerih je opredeljen rok za 
uskladitev z določbami tega zakona. 

V nadaljevanju so pomembnejši členi po posameznih vsebinskih 
sklopih podrobneje obrazloženi. 

I. Splošne določbe 

Pravne osebe, ki imajo dovoljenje za prirejanje posebnih iger na 
srečo, bodo lastninsko problikovane po določbah tega zakona. V 
zvezi s preoblikovanjem zakon ureja tri sklope vprašanj: 

- lastninsko preoblikovanje PPIS, ki opravljajo dejavnost prirejanja 
posebnih iger na srečo in imajo same družbeni kapital, ki je predmet 
lastninskega preoblikovanja, 

- zakon tudi določa posebnosti lastninskega preoblikovanja pravnih 
oseb z družbenim kapitalom, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo 
z igralniško dejavnostjo, poleg te pa opravljajo še druge dejavnosti. 
Doslej se te pravne osebe niso mogle preoblikovati zaradi določb 
Zakona o začasni prepovedi lastninskega preoblikovanja pravnih 
oseb, ki prirejajo posebne igre na srečo; predlog zakona tem pravnim 
osebam omogoča reorganizacijo in sicer tako, da se v eni pravni 
osebi zaokroži igralniška dejavnost, neigralniška dejavnost in za to 
dejavnost potrebno premoženje pa se lahko prenese na drugo pravno 
osebo, ki se bo lastninsko preoblikovala po ZLPP oziroma po 
ZPPOLS. 

• zakon določa obvezno lastniško strukturo kapitala družb, ki se 
ukvarjajo z igralniško dejavnostjo. Obstoječe PPIS bodo lahko 
izbirale med dvema možnostima: uskladijo lahko lastniško strukturo 
in pridobijo (ohranijo) koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo 
ali pa ne uskladijo lastniške strukture v skladu s tem zakonom. V 
drugem primeru se PPIS spremeni v navadno pravno osebo, za 
katero veljajo splošne določbe Zakona o gospodarskih družbah, 
(Uradni list RS, št. 30/93, 29/94; v nadaljevanju: ZGD) in ZLPP 
oziroma ZPPOLS, če imajo družbeni kapital. 

Trenutna lastniška struktura pravnih oseb, ki imajo dovoljenje za 
prirejanje posebnih iger na srečo, se razlikuje po posameznih pravnih 
osebah. Vse, razen ene pravne osebe, so po organizacijski obliki 
družbe z omejeno odgovornostjo, pri čemer njihovi ustanovitelji še 
niso lastninsko preoblikovani. Zaradi zastoja glede lastninskega 
preoblikovanja pravnih oseb, ki prirejajo posebne igre na srečo, se 
lastninsko ne morejo preoblikovati tudi ustanovitelji, primer 
predstavlja Turistično podjetje Casino Bled d.o.o., katerega 
ustanovitelji so znani blejski hoteli, ki ne morejo pridobiti soglasja k 
programu lastninskega preoblikovanja s strani Agencije Republike 
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljevanju: 

Agencija). Preoblikovanje teh ustanoviteljev bo uredil 17. člen zakona. 
Glede lastninske strukture družbe HIT - hoteli, igralnice, turizem 
d.o.o., Nova Gorica, revizijski organ z odločbo zahteva ponovno 
oblikovanje družbenega kapitala v 100% vrednosti in ne priznava 
preoblikovanja v družbo z omejeno odgovornostjo; spor glede 
naloženih zahtev v odločbi revizijskega organa na sodišču še ni 
razrešen. Posebnost predstavlja tudi trenutna organiziranost pravne 
osebe Pohorje - podjetje za zdravstvo, turizem in rekreacijo p.o., 
Maribor, ki se v pretežni meri ukvarja z dejavnostmi, navedenimi v 
njeni firmi, medtem ko igralniška dejavnost predstavlja le okoli 8% 
celotne realizacije pravne osebe. Lastninsko preoblikovanje te pravne 
osebe posebej urejata 6. in 7.člen tega zakona. 

II. Lastninsko preoblikovanje PPIS 

- Dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo po predlaganem zakonu 
bodo lahko opravljale le delniške družbe, ki bodo imele lastniško 
strukturo v skladu s tem zakonom. Preoblikovanje PPIS se izvede 
tako, da: 

- po samem zakonu Republika Slovenija postane lastnik nespornega 
deleža družbenega kapitala v osnovnem kapitalu PPIS in s tem 
dnem prevzame izvrševanje vseh upravljalskih pravic iz naslova 
družbenega kapitala, 

- se ugotovljeni deleži drugih fizičnih in pravnih oseb spremenijo v 
obveznosti PPIS, določene po tem zakonu z oh'oritveno bilanco. 
Sprememba deležev v obveznost ni zakonska prisila, temveč gre 
za prostovoljno odločitev ustanoviteljev, ki sprejmejo sklep o 
preoblikovanju PPIS v delniško družbo, iz katerega bo razvidna tudi 
sprememba lastniške strukture osnovnega kapitala v skladu s tem 
zakonom. 

PPIS se tako v skladu s 3. členom zakona preoblikuje v delniško 
družbo z Republiko Slovenijo kot lastnikom celotnega osnovnega 
kapitala preoblikovane PPIS. Osnovni kapital PPIS se po 
lastninskem preoblikovanju razdeli na delnice tako, da PPIS izda 
50% navadnih delnic ter 50% participativnih prednostnih delnic brez 
pravice do udeležbe pri upravljanju družbe s fiksno dividendo v višini 
1% knjigovodske vrednosti delnice. 

Takšna ureditev glede izdaje dveh vrst delnic je predvidena zaradi 
možnosti kasnejše razdelitve prednostnih delnic pooblaščenim 
investicijskim družbam (v nadaljevanju: PID) za lastniške certifikate, 
v skladu z zakonom o končanju postopka lastninskega 
preoblikovanja, v kolikor bo to potrebno. Razdelitev delnic je določena 
v 12. členu tega zakona. 

II./1. POSTOPKI PRED LASTNINSKIM 
PREOBLIKOVANJEM PPIS 

Delež družbenega kapitala se po 4. členu zakona ugotavlja zaradi 
določitve višine obveznosti PPIS, ki nastane po spremembi 
lastniškega deleža v obveznost. Če do sporazumne spremembe v 
obveznost ne pride, posledično preneha dovoljenje za opravljanje 
dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo PPIS. V tem primeru se 
za izdelavo otvoritvene bilance in za odpravo morebitnih oškodovanj 
družbene lastnine uporabijo splošna pravila po ZLPP oziroma po 
ZPPOLS. Otvoritveno bilanco izdela sama PPIS, pregleda in potrdi 
pa jo Agencija. 

Čeprav so otvoritveno bilanco po določbi 8. člena ZZPLP dolžne 
izdelati vse PPIS, pa je izdelava slednje v skladu z metodologijo 
prvenstveno pomembna samo za PPIS v mešani lastnini, to je za 
PPIS, ki po sodnem registru poleg družbenega kapitala izkazujejo 
tudi delež zasebnega kapitala in sicer zaradi zagotovitve uporabe 
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enotnih kriterijev pri ugotovitvi deleža družbenega kapitala v 
osnovnem kapitalu vseh PPIS v mešani lastnini. Uporaba enotnih 
kriterijev za vse PPIS pa je zagotovljena prav z ovrednotenjem 
bilančnih postavk PPIS po metodologiji. Ovrednotenje bilančnih 
postavk za PPIS, ki so izključno v družbeni lastnini, je relevantno 
samo v primeru izločitve in prenosa dejavnosti (sredstev) na novo 
pravno osebo po 6. členu tega zakona. 

Ker 8. člen ZZPLP ne določa roka za pripravo otvoritvene bilance 
PPIS, je bilo potrebno rok določiti v drugem odstavku 4. člena 
zakona, le-ta je terminsko usklajen z rokoma iz 9. in 20. člena tega 
zakona. Zaradi kontrole skladnosti izdelane otvoritvene bilance z 
metodologijo je predvideno,-da mora PPIS Agenciji predložiti vso 
potrebno listinsko dokumentacijo, na podlagi katere je bila ta izdelana 
(npr. vrednotenje nepremičnin, opreme ter naložb po metodologiji, 
revizijsko poročilo ter odločbo, ipd.). 

Zavarovanje zahtevkov denacionalizacijskih upravičencev (5.člen) 
je v celoti povzeto po ZLPP, skrajšan je le rok za vložitev predloga 
za izdajo začasne odredbe. Zaradi samega števila PPIS je skrajšanje 
roka za vložitev predlogov za zavarovanje 30 dni oportuno in časovno 
primerno, še posebej, ker je v zakon vgrajena tudi dodatna 
"varovalka", t.j. da mora upravičenec o vložitvi predloga obvestiti 
Agencijo (notifikacijska dolžnost). V kolikor pristojni organ ne odloči 
o predlogu za izdajo začasne odredbe v roku 60 dni od njegove 
vložitve, se izločitev opravi v obsegu iz podanega predloga. Postopek 
zavarovanja zahtevkov denacionalizacijskih upravičencev se s 5. 
členom vsebinsko ne odmika od citiranih določb ZLPP, temveč 
predstavlja zgolj njihovo kvalitativno nadgradnjo, temelječo na 
dosedanjih (negativnih) izkušnjah Agencije iz lastninskega 
preoblikovanja podjetij po ZLPP, ko upravni organi ne podjetij ne 
Agencije niso obveščali o pravočasno vloženih predlogih 
upravičencev, niti predlagane začasne odredbe niso izdali v zakonsko 
predvidenem roku. 

Zaradi zakonsko določene lastniške strukture PPIS način 
denacionalizacije z vzpostavitvijo deleža na kapitalu PPIS ni možen, 
so pa možni vsi ostali načini po Zakonu o denacionalizaciji (Uradni 
list RS, št. 27/91 -I, 56/92 - odločba US, 13/93 - odločba US, 31/93, 
24/95 - odločba US). 

6. in 7. člen zakona določata način lastninskega preoblikovanja PPIS, 
ki ob uveljavitvi tega zakona poleg prirejanja posebnih iger na srečo 
opravlja še druge dejavnosti v manjšem ali večjem obsegu (npr. 
gostinstvo, turizem, ipd.). Predlog zakona v tem primeru daje 
možnost ustanovitve nove pravne osebe, v katero PPIS vloži 
sredstva, ki niso potrebna za opravljanje dejavnosti prirejanja 
posebnih iger na srečo. Novonastala pravna oseba pogodbeno 
prevzame tudi sorazmerni del obveznosti PPIS in mora pred 
sklenitvijo pogodbe s Skladom pridobiti dovoljenje Agencije ter Urada 
Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo. Predlog zakona 
tako več ne predvideva, da bi pravna oseba poleg dejavnosti prirejanja 
posebnih iger na srečo opravljala tudi druge dejavnosti, ampak ji je 
dana možnost ustanovitve nove pravne osebe. 

Ker gre v tem postopku le za izločitev in prenos dejavnosti na novo 
pravno osebo in ne za klasično ustanovitev pravne osebe, ta zakon 
omejuje uporabo nekaterih določb ZGD. Tako se ne uporablja 170. 
člen ZGD, ki določa, da lahko delniško družbo ustanovi najmanj pet 
fizičnih oziroma pravnih oseb ter tretji odstavek 191. in 410. člena, 
ki določata, da mora biti najmanj tretjina osnovnega kapitala 
zagotovljena v denarju. Osnovni kapital se določi na podlagi 
knjigovodske vrednosti stvarnih vložkov. 

V primeru neodplačnega prenosa kapitalske naložbe na Sklad se 
zmanjšajo sredstva PPIS. To bi pri PPIS povzročilo nepotrebno 
izgubo, zato se zmanjšanje sredstev pri PPIS nadomesti z lastnimi 
delnicami PPIS, kijih nanjo prenese Republika Slovenija. Prenešene 

lastne delnice predstavljajo vrednost naložbe, ki jo je PPIS prenesla 
na Sklad. Število delnic PPIS v lasti Republike Slovenije se torej 
zmanjša za toliko, kolikor je vredna naložba PPIS. ki se prenaša na 
Sklad. Na Sklad prenešena naložba se privatizira po ZLPP oziroma 
poZPPOLS. 

II./2. IZVEDBA LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA PPIS 

8. člen po svoji vsebini predstavlja izvedbeni člen tega zakona, s 
tem, ko določa izvedbo postopka in način spremembe lastniških 
(kapitalskih) deležev fizičnih in pravnih oseb v PPIS v obveznosti 
PPIS. Temeljna definicija lastniških (kapitalskih) deležev navedenih 
oseb je podana že v drugem odstavku 2. člena tega zakona (kot 
trajnih vlog teh oseb v PPIS), njihova višina pa se (posredno) ugotovi 
skladno z določilom 4. člena tega zakona v izdelani otvoritveni bilanci 
PPIS (kot razlika med z otvoritveno bilanco ugotovljena višina 
osnovnega kapitala PPIS ter zneskovno opredeljenim deležem 
družbenega kapitala v osnovnem kapitalu PPIS). 

Zakon v novoustanovljenih delniških družbah, ki bodo pridobile 
koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo ne predvideva 
kapitalskih deležev pravnih in fizičnih oseb, zato določa konverzijo 
morebitnih ugotovljenih kapitalskih deležev v obveznost PPIS. Za 
plačilo obveznosti iz tega naslova se mora vsako leto nameniti vsaj 
tretjina dobička, ugotovljenega v zaključnem računu za preteklo leto. 

Obstoj in višina obveznosti PPIS, nastalih s konverzijo kapitalskih 
deležev pravnih in fizičnih oseb se ugotovi in določi na podlagi 
otvoritvene bilance, ki jo bodo morale po stanju 18.06.1994 pripraviti 
PPIS, upoštevaje izid revizijskega postopka. Ugotovljena višina 
obveznosti se bo za obdobje od 18.06.1994 do vpisa lastninskega 
preoblikovanja v sodni register revalorizirala z indeksom rasti cen 
na drobno, od tega dne dalje pa se bo neodplačani del obveznosti 
PPIS mesečno revaloriziral ter obrestoval po 8% letni obrestni meri. 

Uskladitev lastniške strukture osnovnega kapitala PPIS po določbah 
tega zakona mora biti izvršena najkasneje v 120 dneh po uveljavitvi 
tega zakona, sicer PPIS preneha dovoljenje za opravljanje dejavnosti 
prirejanja posebnih iger na srečo. Kot dokazilo o uskladitvi mora 
PPIS predložiti potrjeno otvoritveno bilanco in skjep ustreznega 
organa upravljanja PPIS o preoblikovanju PPIS v delniško družbo, 
iz katerega bo razvidna tudi sprememba lastniške strukture 
osnovnega kapitala v skladu s tem zakonom. 

Če PPIS do izteka roka po tem zakonu ne predloži sklepa 
ustreznega organa upravljanja PPIS o preoblikovanju PPIS v 
delniško družbo, iz katerega bo razvidna tudi sprememba lastniške 
strukture osnovnega kapitala v skladu s tem zakonom, ji preneha 
dovoljenje za opravljanje dejavnosti PPIS. V tem primeru ta zakon 
ne vpliva na pravni položaj družbenikov PPIS. Republika Slovenija 
pa v tem primeru nesporni delež družbenega kapitala v osnovnem 
kapitalu PPIS, kiji je že prenehalo dovoljenje za opravljanje igralniške 
dejavnosti, prenese na Sklad. Sklad izvede lastninsko preoblikovanje 
takšne pravne osebe na enak način kot to velja za vse ostale pravne 
osebe z družbenim kapitalom, vključno z notranjo razdelitvijo in 
notranjim odkupom. 

Predlog zakona pa vseeno dopušča možnost, da Sklad s pravicami 
delničarja doseže reorganizacijo pravne osebe tako, da bo le-ta spet 
izpolnjevala pogoje za prirejanje posebnih iger na srečo. Bistveni 
predpogoj pa je seveda, da postane Sklad nesporni 100% lastnik 
takšne pravne osebe. 

Skladno s 4. členom tega zakona in z 8. členom ZZPLP izdelana 
otvoritvena bilanca PPIS na dan 18.06.1994 predstavlja osnovo za 
lastninsko preoblikovanje PPIS po tem zakonu ter izvedbo vpisa 
preoblikovanja v sodni register. Ker so bile skladno z določilom 
drugega odstavka 6. člena ZZPLP s strani pravne predhodnice 
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Agencije (bivša APPNI) v PPIS opravljene revizije lastninskega 
preoblikovanja za obdobje od01.01.1989 do 18.06.1994, predlagano 
zakonsko določilo omogoča neposredno vključitev ter upoštevanje 
z revizijo ugotovljenih oškodovanj družbene lastnine v otvoritveni 
bilanci PPIS. Navedeno določilo je pravno konsistentno tudi s 
stališča določb ZZPLP ter ZLPP, saj že sam četrti odstavek 6. 
člena ZZPLP neposredno določa uporabo določb ZLPP pri izvedbi 
revidiranja lastninskega preoblikovanja PPIS. 

Z vpisom v sodni register je lastninsko preoblikovanje PPIS izvedeno, 
s tem pa Republika Slovenija tudi prevzame celoten osnovni kapital 
preoblikovane PPIS. 

Po pridobitvi vseh delnic preoblikovanih PPIS jih Republika Slovenija 
s pogodbami prenese, tako, da pridobi Slovenski odškodninski sklad 
20% navadnih delnic, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja 20% navadnih delnic in lokalne skupnosti na 
zaokroženih turističnih območjih, na katerih se prirejajo posebne 
igre na srečo na podlagi 74. člena Zakona o igrah na srečo 10% 
navadnih delnic. Za te delnice veljajo določbe o lastniški strukturi, 
navedene v 18. in 19. členu tega zakona. 

Ostali osnovni kapital preoblikovanih PPIS v višini 50% pogodbeno 
prenese Republika Slovenija v obliki participativnih prednostnih 
delnic Slovenskemu odškodninskemu skladu v višini 25% ter 
Kapitalskemu skladu pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 
višini 25%. Sklada imata navedene delnice v svojem portfelju do 
odločitve Vlade Republike Slovenije med možnostjo trajnega prenosa 
teh delnic na navedena sklada ali prodaje teh delnic PID-om za 
lastniške certifikate. Do odločitve vlade imata sklada navedene 
delnice v uživanje. Prednostne participativne delnice, kijih pridobita 
sklada, prinašajo fiksni donos v višini 1% knjigovodske vrednosti 
izdanih delnic. Presežek dobička po delitvi dividend iz naslova 
prednostnih delnic se deli na prednostne in navadne delnice. 

Za prednostne participativne delnice ne veljajo določbe o predpisani 
lastniški strukturi, kar pomeni, da bodo prosto prenosljive ter jih 
bodo lahko prodajali PID-i oziroma sklada, v kolikor le-te ostanejo 
s sklepom Vlade Republike Slovenije trajno v njuni lasti. 

• 
II./3. VPIS LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA PPIS V 
SODNI REGISTER 

Za potrebe vpisa lastninskega preoblikovanja PPIS po tem zakonu 
v sodni register, je postopek poenostavljen. Za vse naslednje vpise 
se bodo v celoti uporabljala doloala ZGD in Zakona o sodnem registru 
(Uradni list RS, št. 13/94). 

11/4. PRAVNE POSLEDICE PRENEHANJA DOVOLJENJA 
ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI PRIREJANJA 
POSEBNIH IGER NA SREČO PO DOLOČBAH TEGA 
ZAKONA 

Pravna oseba, ki ne uskladi svoje lastniške strukture v roku, ki ga 
določa ta zakon, izgubi dovoljenje za prirejanje posebnih iger na 
srečo. Ministrstvo za finance lahko v tem primeru pri pristojnem 
sodišču vloži zahtevo za izbris dejavnosti prirejanja posebnih iger 
na srečo iz sodnega registra. 

Družbeni kapital PPIS, ki izgubi dovoljenje za prirejanje posebnih 

iger na srečo, Republika Slovenija prenese na Sklad. V tem primeru 
se pravna oseba, ki je izgubila dovoljenje za prirejanje posebnih 
iger na srečo in je v lasti Sklada, lastninsko preoblikuje na podlagi 
določil ZLPP in ZPPOLS. 

V kolikor takšna pravna oseba po prenosu na Sklad ponovno izpolni 
pogoje za prirejanje posebnih iger na srečo, Sklad RS za razvoj 
delnice oziroma poslovne deleže pravne osebe neodplačno prenese 
na Republiko Slovenijo. 

III. LASTNINSKO PREOBLIKOVANJE PRAVNIH OSEB Z 
DRUŽBENIM KAPITALOM, KI IMAJO V LASTI DELNICE 
ALI POSLOVNE DELEŽE V PPIS 

To poglavje ureja način lastninskega preoblikovanja pravnih oseb, 
ki ne opravljajo dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo in imajo 
ob uveljavitvi tega zakona že v lasti naložbo v PPIS, s katero niso 
mogle razpolagati zaradi določil Zakona o začasni prepovedi 
lastninskega preoblikovanja pravnih oseb, ki prirejajo posebne igre 
na srečo. 

Te pravne osebe bodo morale svojo kapitalsko naložbo v PPIS v 
roku 30 dni od uveljavitve zakona neodplačno prenesti v last 
Republike Slovenije, prav tako pa bodo morale izločiti in prenesti na 
Republiko Slovenijo tudi nepremičnine in opremo, ki je potrebna za 
opravljanje dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo. 

IV. STRUKTURA KAPITALA PRAVNIH OSEB, KI 
OPRAVLJAJO DEJAVNOST PRIREJANJA POSEBNIH 
IGER NA SREČO 

Dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo bodo po uveljavitvi tega 
zakona do leta 2001 opravljale le delniške družbe, v katerih so lastniki 
vseh delnic s pravico do udeležbe pri upravljanju Republika Slovenija, 
lokalne skupnosti in pravne osebe, katerih lastnik ali edini 
ustanovitelj je Republika Slovenija. 

Po prehodnem obdobju, v katerem bodo po predvidevanju končani 
postopki v zvezi s tožbami zoper revizijske odločbe in bo Vlada 
Republike Slovenije pripravila strategijo razvoja igralništva v Republiki 
Sloveniji, bodo lahko tudi druge gospodarske družbe pridobile 
upravljalske deleže PPIS pod pogoji, ki jih določa ta zakon. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Zakon določa 120 dnevni rok, v katerem morajo PPIS uskladiti svojo 
lastniško strukturo osnovnega kapitala ter predložiti dokazilo o 
izvedeni uskladitvi. Sankcija za nepravočasno uskladitev je izguba 
dovoljenja za prirejanje posebnih iger na srečo. 

Drugi odstavek 20. člena tega zakona dopušča možnost, da PPIS 
obdržijo igralnice, ki jih imajo ob uveljavitvi tega zakona. Za te PPIS 
ne bo veljala omejitev iz 63. člena Zakona o igrah na srečo glede 
zgornje meje števila možnih koncesij. 

Zakon naj bi začel veljati že naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije zaradi nujnosti pravočasnega sprejetja zakona 
za nemoteno opravljanje dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 DRUŽBI ZA ZAVAROVANJE 

IN FINANCIRANJE IZVOZA SLOVENIJE 

(ZDZFI-C) 

- EPA 109 - II - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 8. seji 14. aprila 1997 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O DRUŽBI ZA ZAVAROVANJE IN FINANCIRANJE 
IZVOZA SLOVENIJE, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku za 
sejo Državnega zbora v aprilu 1997. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da sprejme zakon po hitrem postopku. 
Da ne bi nastala še večja in s tem nepopravljiva škoda v 
izvoznem gospodarstvu za Republiko Slovenijo, je treba urediti 
pokrivanje nastajajočih tečajnih razlik pri izvoznikih. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 

Republike Slovenije, da ob obravnavi navedenega predloga 
zakona sprejme poseben sklep, na podlagi katerega se 
presežek prihodkov nad odhodki Banke Slovenije po 
zaključnem računu za leto 1996, v višini 1 mlrd SIT namensko 
usmeri v proračun Republike Slovenije za oblikovanje posebnih 
varnostnih rezerv Slovenske izvozne družbe d.d. Ljubljana. 

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 njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj, 
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 
ekonomske odnose in razvoj, 
- Jelka PFEIFER, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
ekonomske odnose in razvoj. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Spremembe realnih vrednosti valut pogodb oziroma plačil 
predstavljajo za podjetja rizik, ki je izven njihove kontrole. Možnost 
izgub zaradi neugodnih gibanj tečajev in sprememb realnih vrednosti 
valut ter stroški zavarovanj pred temi riziki ogrožajo rentabilnost 
njihovih poslov, zmanjšujejo njihovo konkurenčnost na tujih trgih ter 
vplivajo na velikost mednarodne menjave. 

Primerjalna analiza ustreznih pravil, poslovnih politik in aktivnosti 
sorodnih finančnih institucij v svetu, ki se ukvarjajo z zavarovanjem 
pred nekomercialnimi riziki, je pokazala, da velika večina teh 
institucij, zlasti po spremembah mednarodnega monetarnega 
sistema in prehodu na sistem drsečih deviznih tečajev, daje svojim 
podjetjem možnost zavarovalnega pokritja pred riziki fluktuacije 
valut. 

Uvedba sistema zavarovanja slovenskih podjetij, zlasti izvoznega 
gospodarstva in njihovega najbolj propulzivnega dela, ki so "vlečni 

konj" celotnega slovenskega gospodarstva, pred spremembami 
vrednosti valut bo za njih predstavljala pomemben instrument, ki 
bo vplival na stabilnost monetarnega okolja in jim zmanjšal rizike, 
ki jih ovirajo pri večjem vključevanju v mednarodno menjavo. S 
tem, da jim bo glede pogojev poslovanja, ki jih predstavlja monetarni 
sistem, izenačil tuje trge z domačimi. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

V sistemu drsečega tečaja SIT so tudi slovenska podjetja, ki 
sodelujejo v mednarodni menjavi, izpostavljena tečajnim in valutnim 
rizikom, ki jih na doma em trgu pri poslovanju v nacionalni valuti 
nimajo, kakor tudi rizikom povečanja cen inputov. Ob omejenih 
možnostih prenašanja teh rizikov oz. zavarovanja pred omenjenimi 
riziki, ki jih imajo sedaj na voljo slovenski izvozniki, bi s predlaganimi 
spremembami in dopolnitvami zakona uvedena možnost 
zavarovalnega pokritja za omenjene rizike zmanjšala negotovost 
in velikost rizikov, ki jih imajo slovenska podjetja pri nastopu na 
tujih trgih. 

Ob tem bi jim zmanjšala stroške oziroma potencialne izgube, ki 
jih imajo zaradi neugodnih gibanj tečajev ter jih pri ponudbi blaga 
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in storitev na tujih trgih, glede pogojev poslovanja na tem področju, 
izenačila s konkurenco iz drugih razvitih držav. 

S spremembami in dopolnitvami zakona se dodatno k varnostnim 
rezervam za pokrivanje srednjeročnih komercialnih in 
nekomercialnih rizikov oblikuje posebne varnostne rezerve za 
zavarovanje pred riziki sprememb vrednosti valut. 

Te posebne varnostne rezerve se bodo prvenstveno uporabljale 
za poravnavo obveznosti do zavarovancev in kritje izgub iz 
omenjenih zavarovalnih poslov, ki so specifični glede na naravo 
rizika, možnost predvidenja nastopa škodnega dogodka 
(neugodnih gibanj tečajev), velikosti škod ter instrumentov in cen 
zavarovanja, ki so na voljo slovenskim podjetjem. Ker bo SID 
izvajala zavarovanje pred riziki sprememb realne vrednosti valut, 
kot tudi zavarovanje pred drugimi nekomercialnimi riziki, na račun 
države, bo potrebno za te namene zagotoviti začetna sredstva 
za oblikovanje posebnih varnostnih rezerv v višini 2 mlrd SIT. 

Sredstva omenjenih posebnih varnostnih rezerv se bodo po 
vplačilu začetnih sredstev za oblikovanje posebnih varnostnih 
rezerv z nuđenjem omenjenega kritja rizikov kasneje oblikovala 
iz zavarovalnih premij in iz dobička, ki ga bo družba ustvarila s 
poslovanjem na področju zavarovanja pred riziki sprememb 
vrednosti valut. Tako bo SID pokrivala škode, ki bodo podjetjem 
nastale zaradi neugodnih gibanj tečajev (v izvozu npr. ob apreciaciji 
domače valute glede na njen garantiran tečaj), zaslužki podjetij iz 
nasprotnih gibanj tečajev pa se bodo vplačevali v omenjene 
posebne varnostne rezerve SID. Posebne varnostne rezerve za 
pokritje škod iz zavarovanja pred spremembami vrednosti valut 
bodo prvenstveno v funkciji zagotavljanja likvidnosti in 
nemotenega ter pravočasnega izplačevanja morebitnih škod, do 
takrat pa bodo skladno s sprejeto poslovno politiko Slovenske 
izvozne družbe v celoti namenjena pospeševanju izvoza, 
predvsem v obliki kratkoročnega refinanciranja izvoznih posojil s 
konkurenčno obrestno mero. Poslovno politiko SID sprejema 
Skupščina družbe vsako leto, Komisija za pospeševanje izvoza 
pa daje predloge za dajanje soglasij k določenim poslom SID ter 
določa pogoje in merila za regresiranje obresti za izvozne kredite. 
Glede na to, da je Vlada Republike Slovenije več kot 90% delničar 
SID, obravnava pomembnejša gradiva SID in nanje daje mnenja, 
ki jih uveljavlja preko svojih predstavnikov v Nadzornem svetu 
družbe. Poročila o delu ter Poslovno politiko SID obravnavajo tudi 
zainteresirana delovna telesa Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Riziki iz naslova zavarovanj pred spremembami vrednosti valut 
so glede na njihovo "pokrivanje" izenačeni s tistimi iz naslova 
nekomercialnega zavarovanja. Pokrivanje izgub iz naslova teh 
rizikov v breme posebnih varnostnih rezerv in potencialno 
državnega 

proračuna je potrebno zlasti, ker teh rizikov ni mogoče zavarovati 
na privatnem zavarovalnem trgu. 

V spremembah in dopolnitvah zakona je, glede na omenjeno, 
pristojnost Komisije za pospeševanje izvoza ustrezno razširjena 
tudi na dajanje soglasja k oblikovanju zavarovalnih pogojev za 
zavarovanje pred riziki sprememb vrednosti valut. 

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Predlagani zakon bo imel z vidika stroškov uvajanja in izvajanja 
predlaganih dopolnitev neposredne finančne posledice za 
proračun RS v letu 1997. Iz proračuna za to leto bodo zagotovljena 
začetna sredstva v višini 1 mlrd SIT, 1 mlrd SIT naj bi se pa 
zagotovila iz sredstev prese ka prihodka nad odhodki po 
zaključnem računu Banke Slovenije za leto 1996. 

Predlagana dopolnitev zavarovanja predstavlja, podobno kot tudi 
pri drugih nekomercialnih zavarovanjih, potencialno obveznost 
za posebne varnostne rezerve SID in posredno za državni 
proračun, še posebne varnostne rezerve ne bi zadoščale za 
pokritje škod. 

4. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA PO HITREM POSTOPKU 

Predlagamo, da se zakon sprejme po hitrem postopku na podlagi 
201. člena Poslovnika Državnega zbora. Da ne bi nastala še večja 
in s tem nepopravljiva škoda v izvoznem gospodarstvu za Republiko 
Slovenijo, je potrebno urediti pokrivanje nastajajočih tečajnih razlik 
pri izvoznikih. 

11. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije 
(Uradni list RS, št. 32/92, 37/95 in 34/96) se za prvim odstavkom 
12. člena doda nov drugi odstavek, ki se glasi: "Za zavarovanje 
pred riziki sprememb vrednosti valut se oblikujejo posebne 
varnostne rezerve, ki se oblikujejo iz zavarovalnih premij in iz 
dobička, ki ga družba ustvari s poslovanjem na področju 
zavarovanja pred temi riziki.". 

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se 
za besedama "varnostnih rezerv" doda besedilo: "ter posebnih 
varnostnih rezerv". 

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrtf odstavek, se 
za besedami "iz zavarovalnih poslov" doda besedilo: "pred 
srednjeročnimi komercialnimi riziki in nekomercialnimi riziki". 

Za četrtim odstavkom, se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 
"Posebne varnostne rezerve iz drugega odstavka tega lena se 
uporabljajo za poravnavo obveznosti do zavarovancev in kritje 
izgub iz zavarovalnih poslov pred riziki sprememb vrednosti 
valut". 

Besedilo dosedanjega četrtega odstavka, ki postane šesti 
odstavek, se spremeni tako, da se glasi: " e nastalih škod ni 
mogoče povrniti iz varnostnih in posebnih varnostnih rezerv iz 
četrtega in petega odstavka tega člena, zagotovi sredstva za 
izplačilo odškodnin iz naslova zavarovanja pred srednjeročnimi 
komercialnimi in nekomercialnimi riziki ter riziki sprememb 
vrednosti valut Republika Slovenija, na podlagi proračuna 
Republike Slovenije.". 

Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek. 

2. člen 

Prva alineja tretjega odstavka 27. lena se spremeni tako, da se 
glasi: 

" - oblikovanju zavarovalnih pogojev za zavarovanje pred srednje- 
ročnimi komercialnimi riziki, nekomercialnimi riziki in riziki 
sprememb vrednosti valut ter". 

3. člen 

Za naslovom XI. poglavja PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
se doda nov 28. a člen, ki se glasi: 

"Sredstva za posebne varnostne rezerve Slovenske izvozne 
družbe se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije za leto 
1997 v višini 2 mlrd SIT. Od tega se sredstva v višini 1 mlrd SIT 
vplačajo iz proračuna Republike Slovenije za leto 1997 po vplačilu 
sredstev v proračun Republike Slovenije iz presežka prihodkov 
nad odhodki Banke Slovenije po zaključnem računu Banke 
Slovenije za leto 1996." 

4. člen 

Ta zakon za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami k 12. členu Zakona, 
se določbe o varnostnih rezervah za zavarovanje pred srednje- 
ročnimi komercialnimi in nekomercialnimi riziki dopolnijo s tem, da 
se na podoben način določa tudi način oblikovanja posebnih 
varnostnih rezerv za zavarovanje pred riziki sprememb vrednosti 
valut, s čimer se ŠID d.d. omogoča, da slovenska podjetja zavaruje 
tudi pred temi riziki. Posebne varnostne rezerve za pokritje škod 
iz zavarovanja pred spremembami vrednosti valut bodo 
prvenstveno v funkciji zagota vijanja nemotenega in pravočasnega 
izplačevanja morebitnih škod , do takrat pa bodo skladno s 
sprejeto poslovno politiko Slovenske izvozne družbe v celoti 
namenjena pospeševanju izvoza, predvsem v obliki kratkoroč- 
nega refinanciranja izvoznih posojil s konkurenčno obrestno mero. 
Riziki iz naslova zavarovanj pred spremembami vrednosti valut 
so glede na njihovo "pokrivanje" izenačeni s tistimi iz naslova 
nekomercialnega zavarovanja. Pokrivanje izgub iz naslova teh 
rizikov v breme posebnih varnostnih rezerv in potencialno 
državnega proračuna je potrebno zlasti, ker teh rizikov ni mogoče 
zavarovati na privatnem zavarovalnem trgu. 

Poslovno politiko SID vsako leto sprejema Skupščina družbe, 
Komisija za pospeševanje izvoza pa daje predloge za dajanje 
soglasij k določenim poslom SID ter določa pogoje in merila za 
regresiranje obresti za izvozne kredite. Glede na to, da je Vlada 
Republike Slovenije ve kot 90% delničar SID, obravnava 
pomembnejša gradiva SID in nanje daje mnenja, ki jih uveljavlja 
preko svojih predstavnikov v Nadzornem svetu družbe. Poročila 
o delu in Poslovno politiko SID obravnavajo tudi zainteresirana 
delovna telesa Državnega zbora Republike Slovenije. 

K 2. členu 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami k 27. členu se glede 
na novo uvedeno zavarovanje pred riziki sprememb vrednosti 
valut pristojnost Komisije za pospeševanje izvoza ustrezno 
razširja tudi na dajanje soglasja k oblikovanju za varovalnih pogojev 
za omenjeno zavarovanje. 

K 3. lenu 

V predlaganem novem lenu se določa vir sredstev za oblikovanje 
posebnih varnostnih rezerv SID v višini 2 mlrd SIT. Ta sredstva 
se bodo zagotovila iz proračuna Republike Slovenije za leto 1997. 

Od tega bi se sredstva v višini 1 mlrd SIT vplačala iz proračuna 
Republike Slovenije za leto 1997 po vplačilu sredstev v proračun 
Republike Slovenije iz presežka prihodkov nad odhodki Banke 
Slovenije po zaključnem računu Banke Slovenije za leto 1996. 

Istočasno s sprejetjem zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o Slovenski izvozni družbi predlaga Vlada Republike 
Slovenije poseben sklep, po katerem se zagotovi iz presežka 
prihodkov nad odhodki po zaključnem računu Banke Slovenije 
za leto 1996 1 mlrd SIT sredstev v proračun Republike Slovenije 
za leto 1997 za oblikovanje posebnih varnostnih rezerv SID. 

Iz obeh virov (neposredno proračuna Republike Slovenije za leto 
1997 v višini 1 mlrd SID ter zaključnega računa Banke Slovenije 
za leto 1996 v višini 1 mlrd SIT) bi tako v letu 1997 zagotovili 2 
mlrd SID za oblikovanje posebnih varnostnih rezerv SID v letu 
1997. 

BESEDILI ČLENOV, KI SE 
SPREMINJATA 

12. člen 

Varnostne rezerve se oblikujejo iz zavarovalnih premij in iz dela 
dobička, ki ga družba ustvari s poslovanjem na področju zavarovanja 
pred srednjeročnimi komercialnimi riziki in nekomercialnimi riziki. 

Začetna sredstva za oblikovanje varnostnih rezerv zagotovi družbi 
Republika Slovenija. 

Varnostne rezerve se uporabljajo za poravnavo obveznosti do 
zavarovancev in kritje izgub iz zavarovalnih poslov ter v skladu s 
poslovno politiko družbe tudi za druge namene. 

Že nastalih škod ni mogoče povrniti iz varnostnih rezerv iz 
prejšnjega odstavka, zagotovi sredstva za izplačilo odškodnin iz 
naslova zavarovanja pred srednjeročnimi komercialnimi in 
nekomercialnimi riziki Republika Slovenija. 

Vlada določi pogoje o uporabi in vračanju sredstev iz tega člena. 

27. člen 

Komisijo iz petega odstavka 5. člena tega zakona sestavljajo 
predstavniki pristojnih ministrstev, Banke Slovenije in Gospodarske 
zbornice Slovenije. Imenuje jo Vlada Republike Slovenije. 

Komisija odloča o poslih kreditiranja, refinanciranja, zavarovanja in 
izdajanja garancij po petem odstavku 5. člena tega zakona. 

Komisija daje soglasje k: 

- oblikovanju zavarovalnih pogojev za zavarovanje pred srednje- 
ročnimi komercialnimi riziki in nekomercialnimi riziki ter 

- limitom, do katerih se lahko zavaruje izvozne posle pred srednje- 
ročnimi komercialnimi riziki in nekomercialnimi riziki po posamezni 
državi. 

Komisija določa tudi pogoje in merila za regresiranje obresti za 
izvozne kredite po drugem odstavku 8. člena tega zakona. 

Komisija pripravlja strokovne podlage za zakone o prevzemu jamstev 
države za zadolževanje družbe, izdajanih garancij v tujino in izdanih 
vrednostnih papirjev in jih predlaga ministru, pristojnemu za finance. 
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Predlog zakona o 

SLOVENSKI RAZVOJNI DRUŽBI IN 

PROGRAMU PRESTRUKTURIRANJA 

PODJETIJ (ZSRDPP) 

- EPA 111 - II - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 8. seji dne 14. aprila 1997 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SLOVENSKI RAZVOJNI DRUŽBI IN 
PROGRAMU PRESTRUKTURIRANJA PODJETIJ, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku za 
zasedanje zbora v aprilu 1997. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da sprejme navedeni zakon po hitrem postopku, saj 
bodo v nasprotnem primeru nastopile hude posledice v 
gospodarstvu in bo onemogočen proces prestrukturiranja 
gospodarskih družb in nalog na področju programa prestruktu- 

riranja podjetij in s tem ogroženo ca 15.000 delovnih mest irr 
gospodarska rast nasploh. 

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 njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- Metod DRAGONJA, minister za gospodarske dejavnosti. 
- dr. Boris ŠUŠTAR, državni sekretar v Ministrstvu za 
gospodarske dejavnosti, 
- Branka KOSTIČ, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
gospodarske dejavnosti. 

UVOD 

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Doseženi rezultati v preteklem letu in tekoča gospodarska gibanja 
kažejo, da se sedanji gospodarski razvoj odvija v polju med 
optimističnim in pesimističnim scenarijem iz dokumenta Strategija 
gospodarskega razvoja v Sloveniji. Gospodarstvo je v občutljivem 
prehodnem obdobju, ko mu zunanji pogoji (nihajoča evropska 
konjuktura, medvalutna razmerja) in dosežena raven tranzicije 
(zaostale domače strukturne reforme in že obstoječa makroeko- 
nomska nestabilnost) še ne zagotavljata konkurenčnega 
makroekonomskega okolja za trajno gospodarsko rast. Prestruktu- 
riranje in rast produktivnosti v podjetjih zato v povprečju komajda 
pretehtata poslabševanje konkurenčnosti zaradi naraščajočih 
stroškov dela, visokih stroškov financiranja in obremenitev 
gospodarstva z drugimi proizvodnimi stroški. Dosežena stabilnost 
tečaja tolarja, ob še obstoječi domači inflaciji, zmanjšuje dohodkovni 
učinek izvoza in onemogoča samofinanciranje investicij. Bančne 
obrestne mere so višje od donosov investicij, kar deluje nespodbudno, 
zlasti na redke industrijske naložbe in na možnost nadaljnjega 
prestrukturiranja v proizvodnji. 

Prihaja do neravnotežja med potrebo po nadaljnjem prestruktu- 
riranju in povečevanju produktivnosti na mikro ravni ter med 
zastalimi procesi ustvarjanja konkurenčnega (evropsko 

primerljivega) ekonomskega okolja na makro ravni. 

To se odraža v vse večjih težavah ekonomske politike pri doseganju 
in usklajevanju ključnih makroekonomskih ciljev (znižanje inflacije, 
gospodarske rast in povečanje zaposlenosti). Dosežena raven 
inflacije med 8 in 9 % letno se kaže kot izredno trdoživa, njeno 
nadaljnje zniževanje pa pogojeno z razširitvijo inštrumentarija 
ekonomske politike in z učinki sistemskih sprememb. Trdoživa je 
tudi nezaposlenost, ki se ob ponovnem upadanju skupne 
zaposlenosti ne zmanjšuje. Tudi tu so za doseganje ciljev 
ekonomske politike potrebne sistemske spremembe na trgu dela in 
širše v ekonomskem sistemu. 

Na prehodu v leto 1997 so razvojno neugodna razmerja v 
primarni in končni delitvi BDP. Raven plač in stroškov države 
je za večino producentov previsoka, raven nacionalnega 
varčevanja in investicij pa nezadostna za hitrejši in trajni 
gospodarski razvoj. K temu so pripomogle tudi zamude in odsotnost 
časovne koordinacije pri ključnih gospodarskih reformah (zamujanje 
z dokončanjem davčne reforme in s tem z razbremenitvijo 
gospodarstva, zamude z vzpostavljanjem davčne službe s 
potencialno izgubo davčnih virov, krepitvijo sive ekonomije in 
demonstracijskim učinkom neobdavčenih dohodkov na plače, 
relativna počasnost privatizacije in s tem odsotnost investicijske in 
razvojne motivacije ter odsotnost interesov kapitala v primarni delitvi). 
Tudi dohodkovna politika še nima dovolj pravih inštrumentov za 
doseganje razvojno ugodnejših makroekonomskih razmerij in se zato 
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ne prilagaja v potrebni meri spremenjenim zunanjim pogojem in 
-mstrorvr f:v i. i: nr-j.- • Povečanje plač je zapolnilo celoten 
prostor, ki ga je ustvarila povečana produktivnost dela, in sicer 
ne le v zadnjih dveh letih, ampak v precejšnji meri tudi že letos. 

Proces privatizacije se je zavlekel. Boljše in prilagodljivejše 
gospodarske družbe so se uspele privatizirati. Takšne gospodarske 
družbe so uspele pmstrukt; ra* ■ >ie vire financiranja v korist večjo 

ii'." h ■; uo ■ •" 1 strtih virov, kar je v primeru še vedno 
neugodnih pogojev na trgu kapitala ugodno vplivalo na saniranje 
drugih problemov tehnološke, proizvodne, kadrovske in druge narave. 
Medtem pa je ostalo še veliko število gospodarskih družb, ki niso 
jspeie pta.očasno in radostno odpraviti problemov na različnih 
področjih poslovanja. To je imelo za posledico njihovo tehnološko 
zastarevanje, probleme v zvezi z odpuščanjem delovne sile, 
likvidnostne probleme, izgube iz poslovanja kot tudi rednega 
delovanja, podkapitaliziranost itd. Finančna situacija je njihove 
tekoče probleme poslovanja še poglabljala, tako da so se znašla v 
situaciji, ko rešitve ne morejo poiskati brez ustrezne pomoči. 

Povečalo se je število ogroženih gospodarskih subjektov, to je 
tistih, ki po osnovnih pokazateljih finančne stabilnosti izkazujejo 
prezadolženost in prevelike tekoče in akumulirane izgube in naglo 
padanje reprodukcijske sposobnosti. 

Povečalo se je število stečajev. Podatki, ki govorijo o gospodarskih 
dmžbah v stečajnem postopku, namreč kažejo, da se število 
stečajev povečuje iz leta v leto. Konec leta 1995 so bile v stečajnem 
postopku 402 gospodarske družbe, konec lanskega leta pa je bilo v 
tečajnem postopku že 509 gospodarskih družb. 

Poslovni izid gospodarskih družb, ki so predložile statistične 
oodatke je bii v letu 1996 slab. Negativna razlika med prihodki in 
jdhodki. ki se je v predhodnih treh letih še postopno zmanjševala, 

je v let. i i1""* ' -mi močno povečala Na ravni celotnega 
■i nxi ir .tv !» u.iu - ugotovljena neto cista izguba v znesku 

68.417 mio SIT. Najbolj je zaskrbljujoče dejstvo, da so največji delež 
te izgube ugotovile predelovalne dejavnosti, ki zaposlujejo skoraj 
polovico zaposlenih 

Medtem pa so im-;e izmed gospodarskih družb, ki se trenutno 
soočajo z omenjenimi problemi, ob ustrezni pomoči sposobne 
• - reživeti na domačem trgu. uspešno konkurirati na mednarodnih 
ir jih in ohran,:: vemo delovnih mest. Zato Vlada RS želi spodbuditi 
takšne gospodaiske dmžbe v smislu podpiranja konkurenčnih 
azvoi'-.ih programov, ki omogočajo rast gospodarskih družb, 
'iW i .j 1 .i •••:. i >nj« dodatnih delovnih mest kar pozitivno in 

joi-)uo':no vpliva na celotno rast slovenskega gospodarstva v 
rat.;«-Jnjem obdobju. 

I Ti •: /ser: > takšne gospodarske družbe potrebujejo dodatne vire za 
financiranje svoji! lazvojnih programov, kar jim v prvi fazi omogoča 

,i! ■ o finančno sanacijo in kasneje tudi sanacijo ostalih poslovnih 
■ xlročij. Predlagamo, da Slovenska razvojna družba prevzame 

ikt>vnejšo viogo v pomoči omenjenim gospodarskim družbam. S 
svojimi dosedanjimi aktivnostmi, strokovnimi organi in ob pomoči 
Vlade Republike Slovenije lahko omogoči sanacijo tistih gospodarskih 
družb, ki jih je glede na objektivne in racionalne kriterije smiselno 
podpreti pri izhodu ;z njihovih težav. Slovenska razvojna družba 
lahko pomaga gospodarskim družbam pri ustvarjanju pogojev za 
učinkovito sanacijo poslovanja, če se ustrezno organizira in se ji 
omojoči dostop do sredstev na finančnem trgu ter zagotovi 
financiiarije projektov razvoja in prestrukturiranja gospodarskih družb. 

Sanacija bančnega sistema, ki se uspešno zaključuje, se ni 
ustrezno odrazila tudi v sanaciji gospodarstva. Priča smo 
slabšanj' i poslovnih rezultatov v gospodarstvu, zelo trdim pogojem 
financira g iz bančnih virov, previsokim obrestnim menam, zahtevam 
po mak imalnem zavarovanju kreditov in previsokim drugim 
stroškom financiranja. Veliko gospodarskih družb zaradi 

prezadolženosti ni sposobno izboljšati pogojev financiranja, s tem 
pa tudi na daljši rok svoje finančne strukture kar predstavlja dodatno 
nevarnost za njihov obstoj. V primerih, ko so podjetja uspela 
zagotoviti programsko in tržno preobrazbo in zagotavljajo pozitivne 
rezultate iz poslovanja, jih je zaradi previsokih stroškov financiranja 
smiselno razbremeniti in sodelovati pri njihovi finančni reorganizaciji. 

Sklad RS za razvoj v preteklih letih ni imel dovolj sredstev, da bi 
lahko v večji meri izvajal funkcijo prestrukturiranja v gospodarskih 
družbah. Potreba po povečevanju sredstev za te namene postaja 
vse bolj aktualna, saj so bila sredstva iz drugih virov premajhna, da 
bi lahko zagotovila uspešno sanacijo v mnogih gospodarskih družbah 
v lasti Sklada RS za razvoj. Kratkoročen koncept hitre privatizacije, 
ki tako v gospodarskih družbah v lasti Sklada RS za razvoj, kot v 
mnogih drugih gospodarskih družbah, do sedaj še ni v celoti omogočil 
njihove finančne sanacije in lastninjenja, se zato vse bolj umika 
dolgoročnemu konceptu spremljanja, aktivne podpore, usposabljanja 
in nadzora sanacije v gospodarskih družbah. Slovenska razvojna 
družba s predlaganimi ukrepi lahko pomaga gospodarskim družbam, 
ki same zaradi nepripravljenosti finančnih institucij niso sposobne 
dobiti virov financiranja njihovih razvojnih projektov ali podpreti 
financiranja najnujnejših obratnih sredstev. 

V tem smislu je Vlada pripravila tudi zakonske rešitve, ki oprede- 
ljujejo pogoje, ki bodo omogočili tako pospešen zaključek lastnin- 
skega preoblikovanja podjetij, hitrejšega postopka v zvezi s stečaji 
oziroma prisilnimi poravnavami podjetij ter vloge, pristojnosti in 
finančnih pogojev za delo nove institucije, ki bi nadomestila delo 
dosedanjega Sklada RS za razvoj.Tako bo obravnavani zakon okrepil 
dodatne tunkcije Sklada, ki se bo preimenoval v Slovensko razvojno 
družbo in katera bo poleg dosedanjih nalog Sklada, ki so bile vezane 
na naloge, določene z zakonom o privatizaciji pravnih oseb v lasti 
Sklada RS za razvoj, razširjene tudi na naloge, ki so vezane 
neposredno na zakon o zaključku lastninjenja ter dejavnosti v zvezi 
s projektom financiranja in dejavnostmi prestrukturiranja 
gospodarskih družb in aktivnejšem sodelovanju pri izvajanju projektov 
ohranjanja in odpiranja novih delovnih mest. Slovenska razvojna 
družba bo tudi finančno podprta, in sicer v smislu dokapitalizacije s 
strani Republike Slovenije v višini 3 milijard SIT in z izdajo obveznic 
Republike Slovenije za izvajanje programa prestrukturiranja podjetij 
v skupnem nominalnem znesku največ do 5 milijard SIT. 

Za usposobitev Slovenske razvojne družbe, ki bo po novem zakonu 
opravljala naloge, tako zakon predvideva sredstva pridobljena na 
podlagi dokapitalizacije in sredstva iz naslova izdaje obveznic 
Republike Slovenije, ki bodo zagotavljala pogoje za opravljanje novih 
nalog, ki jih bo Slovenska razvojna družba opravljala. Le-to se zlasti 
nanaša na znatna finančna sredstva, ki bodo potrebna za izpeljavo 
projektnega financiranja, ki bodo vsebovala tudi prevzeta tveganja 
nase zlasti iz naslova kreditiranja, izdajanja jamstev, nakupom 
dolžniških oziroma lastniških vrednostnih papirjev ter z uporabo 
drugih finančnih sredstev in instrumentov. 

Namen zakona je tudi v koordiniranem delovanju Slovenske razvojne 
družbe in Vlade Republike Slovenije, ki se odraža v novo 
opredeljenem organu Slovenske razvojne družbe - Projektnem svetu, 
ki bo sklajeval uporabo proračunskih sredstev za izvajanje 
prestrukturiranja gospodarskih družb, sprejemal programe 
prestrukturiranja posameznih gospodarskih družb, določal poslovno 
politiko in poslovni načrt Slovenske razvojne družbe. 

II. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Temeljni cilj in načela zakona so v zagotovitvi dodatnih finančnih 
pogojev Slovenske razvojne družbe za namene opravljanja njenih 
zakonsko opredeljenih nalog, ki se nanašajo zlasti na dejavnost 
Slovenske razvojne družbe v zvezi s projektnim financiranjem in 
dejavnosti prestrukturiranja gospodarskih družb ter nalog na področju 
programov prestrukturiranja podjetij. Tako bo omogočeno Slovenski 
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razvojni družbi dajanje kreditov pod bolj ugodnimi pogoji glede 
obrestnih mer oziroma rokov vračila, kot jih nudijo banke, izdajanjem 
jamstev, nakupom lastniških vrednostnih papirjev oziroma z uporabo 
drugih finančnih sredstev in instrumentov 

Vse navedeno bo omogočilo aktiven pristop Slovenske razvojne 
družbe v procesu prestrukturiranja slovenskega gospodarstva, ki je 
zadnje čase zaradi pomanjkanja gospodarskih ukrepov v situaciji, 
kjer je le-to ogroženo, zlasti tudi iz razlogov nezmožnosti 
gospodarskih subjektov, da sami pridobijo finančna sredstva iz 
lastnih virov ali na bančnem ali drugih trgih. 

Zakonska načela omogočajo ravno slednje in bodo ustvarila vsaj 
delne pogoje gospodarjenja podjetij, za katere Viada RS ocenjuje, 
da imajo tako s programskega, tržnega kot tudi razvojnega stališča 
možnost preživetja ter nadaljnjega razvoja. Ukrepi bodo posebej 
pomembni za izvajanje projektov ohranjanja in odpiranja novih 
delovnih mest. 

III. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ 

DRŽAVNEGA PRORAČUNA 

Izvajanje zakona bo imelo finančni vpliv na proračun Republike 
Slovenije iz naslova izdaje obveznic Republike Slovenije v skupnem 
nominalnem znesku največ do 5 milijard SIT, katerih glavnica dospe 
v izplačilo 10 let po izdaji, Republika Slovenija pa ima pravico izpolniti 
svoje obveznosti iz obveznic tudi predčasno. Izpolnjevanje obveznosti 
od takšnega zneska izdanih obveznic bo predstavljalo za proračun 
Republike Slovenije znatno obremenitev, vendar pa je predvideno, 
da se oblikuje odplačilni sklad za poplačilo izdanih obveznic, v 
katerega se bodo vplačevala vso vračila in drugi donosi iz namenov, 
za katerega bodo obveznice izdane. 

Iz naslova dokapitalizacije povečanje osnovnega kapitala Slovenske 
razvojne družbe za 2 milijarde SIT bo proračun Republike Slovenije 
obremenjen takoj v roku 30 dni od uveljavitve zakona, za preostalih 
1 milijarde pa po sprejemu proračuna za leto 1997. 

V. BESEDILO ČLENOV 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 

Predmet zakona 

1.člen 

Ta zakon določa: 

1. položaj, naloge in delovanje Slovenske razvojne družbe, 
2. način in pogoje usklajenega delovanja na področju programa 
prestrukturiranja podjetij. 

2. RAZVOJNA DRUŽBA 

2.1. Splošne določbe 

Pojem 
2.člen 

Slovenska razvojna družba je delniška družba, ki opravlja dejavnosti 
in naloge: 

1. upravljanja in razpolaganja z v ^dnostnirni papirji in 'in: jir- 
sredstvi,pridobljenim- vprocpsu>%»i .. hhk. . ■ : ha,.,, 
in v postopku prestruktruriranja podjeli • 
panog; 
2. določene z zakonom o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada 
razvoj (Uradni list RS, št. 71/94 in 57-95) in z zakonom o zakijuck ; 
lastninjenja (Uradni list RS, št. ??/97,-, 
3. v zvezi s projektnim financ!tanjem, 
4. prestrukturiranja gospodarskih družb in rv.ioge :>.i podrooj 
programa prestrukturiranja podjetij ter sc ;i k . m;-; j-i ,->r - ■ 
projektov ohranjanja oziroma odpiranja novih delovnih mest. doiocc -o 
s tem ali drugim zakonom; 
5. na področju spodbujanja in sofinanciranja tehnološkega razvoja v 
Republiki Sloveniji; 
6. v skladu z zakonom o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 
in 56/92) in stanovanjskim zakonom (Uradni list RS, št. 18/91-1,19/ 
91-1,21/94 in 23'96) in drugimi predpis:. 

Uporaba določb zakona o gospodarskih družbah 

3. člen 

Za Slovensko razvojno družbo se uporabljajo določbe zakona o 
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 3C/93. 29'9-i -n 82/94 j, ki 
se nanašajo na delniško družbo, če ni v tem zakonu drugače 
določeno. 

Za Slovensko razvojno družbo se upe ablje;; tu;!i i .. . ■ • .»k . k.c. 
gospodarskih družbah, ki se nanašajo na družbo z omejeno 
odgovornostjo glede naknadnih vplačil družbenikov. 

2.2. Osnovni kapital in delnice Slovenske razvojne 
družbe 

Osnovni kapital 

4. člen 

Najnižji znesek osnovnega kapital Slovenske razvojne družbe je 
4.000.000.000 tolarjev 

Delnice Slovenske razvojne družbe 

5. člen 

Pravice do udeležbe pri upravljanju iz delnic Slovensk- razvojn- 
družbe, katerih imetnik je Republika S'ovenija, izvrši i'- . i.nenu - 
za račun Republike Slovenije Vlad;.."oblike Sk. dnijt. iv nadaljnjen 
besedilu: Vlada), če ni s tem zakonom določeno ca nekateri- 
upravičenja izvršuje Projektni svet 

2.3. Organi razvojne družbe 

6. člen 

Slovenska razvojna družba ima naslednje organe 

- skupščino. 
- Projektni svet, 
- Nadzorni svet, 
- Uprava. 

Določbe zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Hm iist 
RS, št. 42/93) ne veljajo za Slovensko razvojno družbo. 
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Uprava Slovenske razvojne družbe 

7. člen 

Uprava Slovenske razvojne družbe ima najmanj tri in največ pet 
članov. 

Člane uprave in predsednika imenuje in odpokliče nadzorni svet ob 
predhodnem soglasjuVlade. 

Člani uprave in predsednik se imenujejo za dobo petih let'in so 
lahko ponovno imenovani. 

Vodenje poslov 

8. člen 

Uprava vodi posle Slovenske razvojne družbe samostojno in na 
lastno odgovornost v skladu s poslovnim načrtom, če ni v tem 
zakonu ali statutu Slovenske razvojne družbe določeno, da sme 
določene vrste poslov opravljati samo v soglasju z nadzornim 
svetom, skupščino oziroma Projektnim svetom. 

Nadzorni svet Slovenske razvojne družbe 

9. člen 

Nadzorni svet Slovenske razvojne družbe ima sedem članov. 

Čiani nadzornega sveta se imenujejo za dobo štirih let in so lahko 
ponovno imenovani.. 

Pristojnosti nadzornega sveta 

10. člen 

Nadzorni svet ima pristojnosti, določene z zakonom o gospodarskih 
družbah, razen pristojnosti, ki jih ima v skladu s tem zakonom na 
področju programa prestrukturiranja podjetij Projektni svet. 

2.4. Način opravljanja nalog in dejavnosti 

Splošna določba 

11. člen 

Slovenska razvojna družba opravlja naloge in dejavnosti iz 2. člena 
tega zakona na način, določen s tem zakonom ter zakoni iz prve, 
druge in šeste točke 2. člena tega zakona. 

Ukrepi za prestrukturiranje gospodarskih družb 

12. člen 

Prestrukturiranje gospodarskih družb je izvajanje finančnih, 
organizacijskih, kadrovskih, poslovodnih in drugih poslovnih ukrepov 
in metod, ki omogočajo izvajanje prestrukturiranja gospodarskih 
družb. 

Dejavnosti v zvezi s prestrukturiranjem gospodarskih družb iz 
prejšnjega odstavka opravlja Slovenska razvojna družba zlasti z 
izvajanjem naslednjih ukrepov in metod: 

1. odkupovanjem terjatev do gospodarskih družb in prestruktu- 
riranjem terjatev z odločitvami plačil oziroma delnimi odpusti dolgov; 
2. odkupovanjem delnic, poslovnih deležev oziroma drugih članskih 
pravic v gospodarskih družbah oziroma drugih pravnih osebah; 

3. vplačevanjem delnic v primerih povečanja osnovnega kapitala 
gospodarskih družb z denarnimi vplačili, s prenosom terjatev do teh 
gospodarskih družb oziroma z drugimi stvarnimi vložki; 
4. izdajanjem poroštev; 
5. izvajanjem združitev in razdružitev gospodarskih družb z 
izvrševanjem pravic do udeležbe pri upravljanju teh gospodarskih 
družb; 
6. odkupovanjem nepremičnin in proizvodnih sredstev v stečajnih 
postopkih z namenom nadaljevanja opravljanja dejavnosti. 

Ukrepe iz prvega odstavka tega člena izvršuje Slovenska razvojna 
družba v obsegu in na načine, določene s poslovnim načrtom 
Slovenske razvojne družbe, v naslednjih gospodarskih družbah s 
sedežem na območju Republike Slovenije; 

1. gospodarskih družbah, vključenih v program prestrukturiranja 
podjetij; 
2. drugih gospodarskih družbah v skladu s poslovnim načrtom 
Slovenske razvojne družbe. 

Če poslovni načrt Slovenske razvojne družbe izrecno določa uporabo 
spodaj navedenih ukrepov, lahko Slovenska razvojna družba v 
obsegu, določenem s poslovnim načrtom, opravlja dejavnosti v zvezi 
s prestrukturiranjem gospodarskih družb tudi z izvaianjem naslednjih 
ukrepov: 

1. zagotavljanjem subvencij, za pokrivanje dela obresti, tečajnih 
razlik oziroma v skladu z drugimi nameni prestrukturiranja; 
2. dodeljevanjem kreditov pod bolj ugodnimi pogoji glede obrestnih 
mer oziroma rokov vračila, kot jih nudijo banke. 

Slovenska razvojna družba lahko zaradi zagotavljanja sredstev za 
prestrukturiranje gospodarskih družb oziroma gospodarstva v 
posamezni regiji oziroma panogi, zlasti z namenom izvajanja 
programov ohranjanja oziroma odpiranja novih delovnih mest, 
ustanavlja pravne osebe, v katere vlaga premoženje, ki ga nanjo s 
tem namenom prenese Republika Slovenija, lokalna skupnost ali 
druga pravna oseba oziroma lastno premoženje, oziroma s takšnim 
namenom upravlja izločeni del premoženja. 

Za pravne osebe, ki jih Slovenska razvojna družba ustanovi na 
podlagi prejšnjega odstavka, se ne uporabljajo določbe zakona o 
gospodarskih družbah o obveznem denarnem vplačilu delnic oziroma 
poslovnih deležev ob ustanovitvi. 

Kadar je ustanovitev pravne osebe oziroma upravljanje s premo- 
ženjem iz petega odstavka tega člena sestavni del nalog na področju 
programa prestrukturiranja podjetij, se za izvajanje teh nalog 
smiselno uporablja določba 14. člena tega zakona. 

Projektno financiranje 

13. člen 

Slovenska razvojna družba lahko sama ali skupaj z drugimi pravnimi 
osebami financira projekte, pri katerih prevzema tveganja, ki so 
povezana predvsem s samim projektom ali njegovo izvedbo in jih ni 
mogoče ločiti od ostalih tveganj sodelujočih pravnih oseb (v 
nadaljnjem besedilu: projektno financiranje). 

Slovenska razvojna družba izvaja projektno financiranje zlasti s 
kreditiranjem, izdajanjem jamstev, nakupom dolžniških oziroma 
lastniških vrednostnih papirjev, in z uporabo drugih finančnih 
sredstev in instrumentov. 

Slovenska razvojna družba v poslovnem načrtu določi najvišji možni 
obseg denarnih in drugih sredstev, ki jih lahko uporabi za projektno 
financiranje. 
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Slovenska razvojna družba lahko zaradi obvladovanja tveganj in 
zagotavljanja ustreznih virov izvaja dejavnost projektnega financiranja 
v posebni pravni osebi, ki jo ustanovi v ta namen. 

Strokovne naloge na področju programa prestrukturiranja 
podjetij 

14. člen 

Slovenska razvojna družba na področju programa prestrukturiranja 
podjetij poleg dejavnosti iz 12. člena tega zakona opravlja tudi 
naslednje strokovne naloge po naročilu Vlade in v skladu z navodili 
Projektnega sveta: 

1. izvaja javne razpise za izbiro gospodarskih družb, ki se vključijo 
v program prestrukturiranja podjetij; 
2. organizira in pripravlja analize ekonomskega položaja gospodarskih 
družb, vključenih v program prestrukturiranja podjetij, njihovega 
premoženja in uspešnosti poslovanja oziroma organizira pripravo 
takih analiz; 
3. pripravlja programe prestrukturiranja posameznih gospodarskih 
družb, vključenih v program prestrukturiranja; 
4. izvaja oziroma usklajuje posamezne aktivnosti v zvezi z 
izvajanjem programov iz prejšnje točke; 
5. izvaja druge naloge na področju programa prestrukturiranja podjetij 
oziroma izvajanja programov ohranjanja oziroma odpiranja novih 
delovnih mest, če ni v tem zakonu določeno, da takšne naloge izvaja 
Projektni svet. 

2.5. Poslovne knjige, letno poročilo in poslovni načrt 

Splošna določba 

15. člen 

Slovenska razvojna družba mora voditi poslovne knjige, sestavljati 
knjigovodske listine, vrednotiti knjigovodske postavke in sestavljati 
računovodska poročila v skladu z zakonom o gospodarskih družbah 
in drugimi predpisi, ter ob upoštevanju računovodskih in finančnih 
standardov in načel ter splošnih računovodskih predpostavk, ki jih 
izdaja Slovenski inštitut za revizijo oziroma ustreznih mednarodnih 
standardov, kadar posebni slovenski niso določeni, če ni v tem 

j poglavju drugače določeno. 

Predpis o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih 

16. člen 

Minister, pristojen za finance, lahko predpiše: 

1. analitični kontni načrt za razvrščanje podatkov v računovodske 
evidence Slovenske razvojne družbe; 
2. vrste in sheme računovodskih izkazov ločeno po dejavnostih in 
nalogah Slovenske razvojne družbe; 
3. podrobnejšo vsebino poslovnega poročila Slovenske razvojne 
družbe in dodatkov k temu poročilu. 

Poslovni načrt 

17. člen 

Slovenska razvojna družba sprejme poslovni načrt za naslednje 
poslovno obdobje najkasneje v dveh mesecih po zaključku 
predhodnega poslovnega obdobja. 

Poslovni načrt za vsako od nalog oziroma dejavnosti iz 2. člena 
tega zakona določa obseg sredstev, vire sredstev in način uporabe 
sredstev v naslednjem poslovnem obdobju s tem, da določi zlasti: 

1. obseg in načine zadolževanja Slovenske razvojne družbe; 
2. vrste, obseg in kriterije za izbiro in uporabo ukrepov iz 12. in 13. 
člena tega zakona; 
3. najvišji možni jamstveni potencial Slovenske razvojne družbe. 

Poslovni načrt sprejme skupščina na predlog nadzornega sveta 
ob predhodnem soglasju Projektnega sveta. 

Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za 
finance, lahko predpiše omejitve v okviru naložbene politike 
oziroma politike zadolževanja Slovenske razvojne družbe. 

2.6. Revidiranje 

Revidiranje letnega poročila 

18. člen 

Letno poročilo Slovenske razvojne družbe mora pregledati 
pooblaščeni revizor. 

Vsebina revizijskega pregleda 

19. člen 

Minister, pristojen za finance, lahko predpiše podrobnejšo obliko in 
najmanjši obseg ter vsebino revizijskega pregleda in revizijskega 
poročila ter dodatkov k temu poročilu. 

3. PROGRAM PRESTRUKTURIRANJA PODJETIJ 

3.1. Splošne določbe 

Program prestrukturiranja podjetij 

20. člen 

Program prestrukturiranja podjetij je program usklajene uporabe 
finančnih, organizacijskih, kadrovskih, poslovodnih in drugih poslo- 
vnih ukrepov in metod z namenom prestrukturiranja gospodarskih 
družb oziroma ohranjanja ter odpiranja novih delovnih mest. 

Program prestrukturiranja iz prejšnjega odstavka obsega izvajanje 
ukrepov iz 12. člena tega zakona in zagotavljanje subvencij in drugih 
nepovratnih proračunskih sredstev, ki omogočajo izvajanje , 
prestrukturiranja gospodarskih družb, vključenih v program 
prestrukturiranja podjetij. 

Projektni svet 

21. člen 

Projektni svet sestavljajo minister, pristojen za delo, družino in 
socialne zadeve, minister, pristojen za ekonomske odnose in razvoj, 
minister, pristojen za finance, in minister, pristojen za gospodarstvo. 

Projektni svet ima naslednje pristojnosti in naloge: 

1. usklajuje uporabo nepovratnih proračunskih sredstev, ki 
omogočajo izvajanje prestrukturiranja gospodarskih družb, vključenih 
v program prestrukturiranja podjetij; 
2. pripravlja predloge Vladi za naročila strokovnih nalog Slovenski 
razvojni družbi iz 14.člena tega zakona; 
3. sprejema programe prestrukturiranja posameznih gospodarskih 
družb, vključenih v program prestrukturiranja podjetij; 
4. daje okvirna navodila in usmeritve Slovenski razvojni družbi v 
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zvezi s pripravo in izvajanjem programov prestrukturiranja v 
gospodarskih družbah, vključenih v program prestrukturiranja 
podjetij; 
5. daje mnenje k poslovnemu načrtu Slovenske razvojne družbe 
v delu, ki se nanaša na opravljanje nalog in dejavnosti na področju 
programa prestrukturiranja podjetij; 
6. opravlja druge naloge in pristojnosti, določene s tem zakonom. 

Pristojnosti in naloge iz prejšnjega odstavka opravlja Projektni svet 
tudi v zvezi s skladi in drugimi pravnimi osebami v izključni lasti 
Republike Slovenije, ki opravljajo posamezne naloge oziroma 
dejavnosti na področju prestrukturiranja oziroma razvoja 
gospodarstva. 

Način dela in odločanja Projektnega sveta določi Vlada. 

Vključitev v program prestrukturiranja podjetij 

22. člen 

V program prestrukturiranja podjetij se vključijo gospodarske družbe 
zlasti ob upoštevanju delovne intenzivnosti, izvozne usmerjenosti, 
pomena za razvoj regije in stopnje tehnološke usposobljenosti. 

O vključitvi v program prestrukturiranja podjetij odloča Vlada 
praviloma na podlagi javnih razpisov. 

Podrobnejše kriterije za izbiro gospodarskih družb, ki bodo vključene 
v program prestrukturiranja podjetij, pripravi Projektni svet. 

Strokovne naloge v zvezi z izvedbo javnih razpisov opravlja 
Slovenska razvojna družba. 

Prenos posameznih upravičenj do udeležbe pri upravljanju 

23. člen 

Slovenska razvojna družba lahko v soglasju s Projektnim svetom 
od uprave gospodarske družbe, vključene v program prestrukturiranja 
podjetij, zahteva, da skliče skupščino in ji predlaga sprejem skiepa, 
s katerim skupščina posamezna upravičenja delničarjev oziroma 
družbenikov do udeležbe pri upravljanju družbe prenese na 
Slovensko razvojno družbo. 

Ne glede na določbe zakona o gospodarskih družbah lahko skupščina 
v primeru iz prejšnjega odstavka na Slovensko razvojno družbo za 

* čas trajanja programa prestrukturiranja prenese naslednje pristojnosti 
skupščine oziroma nadzornega sveta družbe: 

1. odločanje o imenovanju in razrešitvi uprave družbe; 
1. odločanje o imenovanju in razrešitvi posameznih članov 
nadzornega sveta, vendar ne več kot polovico; 
1. odločanje o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala 
zaradi pokrivanja izgub ter povečanju osnovnega kapitala z novimi 
vložki z izključitvijo prednostne pravice dosedanjih delničarjev 
oziroma družbenikov do vpisa novih delnic oziroma poslovnih 
deležev. 

Ne glede na določbe zakona o gospodarskih družbah in morebitne 
določbe statuta je za sprejem sklepa iz drugega odstavka tega člena 
potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega 
osnovnega kapitala. , 

Sklep iz drugega odstavka tega člena se vpiše v sodni register. 

Če Uprava družbe v primeru iz prvega odstavka tega člena ne objavi 

sklica skupščine z ustreznim dnevnim redom, lahko skupščino skliče 
Slovenska razvojna družba. 

če skupščina v roku 60 dni od objave sklica ne sprejme sklepa iz 
drugega odstavka tega člena, je gospodarska družba izključena iz 
programa prestrukturiranja podjetij. 

Določbe prvega do četrtega odstavka tega člena, razen določb o 
soglasju Projektnega sveta, se uporabljajo tudi za ukrepe v 
gospodarskih družbah iz 2. točke drugega odstavka 12. člena tega 
zakona. 

Sporazum o delavski podpori programu prestrukturiranja 
podjetij 

24. člen 

Razvojna družba lahko delavcem predlaga sklenitev posebnega 
sporazuma o delavski podpori programu prestrukturiranja podjetja, 
s katerim se zavežejo, da: 

1. bodo s svojim delovanjem aktivno podpirali cilje prestrukturiranja 
podjetja, 
2. se bodo vzdržali ravnanj, ki bi onemogočila ali bistveno otežila 
izvedbo programa prestrukturiranja podjetja. 

Sporazum o delavski podpori programov prestrukturiranja podjetja 
sprejme svet delavcev, če tega ni, pa predstavniki reprezentativnih 
sindikatov v podjetju. 

Če je razvojna družba delavcem predlagala sklenitev sporazuma iz 
prvega odstavka tega člena, mora biti sporazum sklenjen pred 
odločitvijo Vlade o programu prestrukturiranja podjetij iz drugega 
odstavka 22. člena tega zakona. 

V primeru sklenitve sporazuma iz prvega odstavka tega člena je 
vodstvo podjetja dolžno seznanjati delavce s potekom prestruktu- 
riranja podjetja vsake tri mesece. 

4. OBVEZNICE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA IZVAJANJE 
PROGRAMA PRESTRUKTURIRANJA PODJETIJ 

Obveznice 

25. člen 

Republika Slovenija lahko izda obveznice, ki jih uporablja za izvajanje 
programa prestrukturiranja podjetij (v nadaljnjem besedilu: obveznice) 
v skupnem nominalnem znesku največ do 5.000.000.000 tolarjev. 

Vsebina pravic iz obveznic 

26. člen 

Nominalni znesek (glavnica) obveznic se za čas od dneva izdaje 
obveznic do dneva njihove dospelosti ali predčasne izpolnitve tekoče 
valorizira z valutno klavzulo, vezano na srednji tečaj Banke Slovenije 
za DEM. 

Glavnica obveznic dospe v izplačilo 10 let po izdaji, Republika 
Slovenija pa ima pravico izpolniti svoje obveznosti iz obveznic tudi 
predčasno. 

Od obveznic se plačujejo obresti po obrestni meri 5,55 % letno, 
obračunano od zneska glavnice, valorizirane na način iz prvega 
odstavka tega člena. 
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Predpis o obveznicah 

27. člen 

Datum izdaje in podrobnejšo vsebino pravic iz obveznic predpiše 
Vlada najkasneje v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona. 

Uporaba obveznic 

28. člen 

Republika Slovenija uporabi obveznice za odkup terjatev do gospo- 
darskih družb vključenih v program prestrukturiranja podjetij, oziroma 
drugega premoženja ali delnic oziroma poslovnih deležev teh 
gospodarskih družb. 

Premoženje, ki ga Republika Slovenija pridobi pri uporabi obveznic 
na podlagi prvega odstavka tega člena, se prenese v upravljanje 
Slovenski razvojni družbi. 

Slovenska razvojna družba opravlja posle v zvezi z upravljanjem 
premoženja iz drugega odstavka tega člena v imenu in za račun 
Republike Slovenije, pri tem pa je dolžna ravnati v skladu s 
programom prestrukturiranja podjetij. 

Zneski, ki jih Slovenska razvojna družba prejme pri opravljanju poslov 
iz tretjega odstavka tega člena, se v celoti in takoj vplačajo v 
proračun Republike Slovenije. 

Vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, določi podrobnejši 
način, pogoje in postopek uporabe obveznic. 

Odplačilni sklad 

29. člen 

Republika Slovenija oblikuje odplačilni sklad za obveznice tako, da 
vsako leto do dospelosti obveznosti iz obveznic, nameni znesek 
denarja iz proračuna Republike Slovenije izključno za odplačilo 
obresti in glavnice in za odkupovanje obveznic. 

Odplačilni sklad iz prejšnjega odstavka sestavljajo zneski, ki jih 
Republika Slovenija prejme na podlagi četrtega odstavka 28. člena 
tega zakona, zneski, ki jih Republika Slovenija s proračunom 
dodatno nameni za povečanje odplačilnega sklada in neporabljenimi 
zneski odplačilnega sklada iz prejšnjih let, povečani za obresti, ki 
jih je Republika Slovenija prejela z njihovim nalaganjem. 

O uporabi odplačilnega sklada za predčasno izpolnitev in odkup 
obveznic odloča Vlada. 

5. PREHODNE DOLOČBE 

Slovenska razvojna družba 

30. člen 

Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d., ustanovljen z zakonom o 
Skladu Republike Slovenije za razvoj (Uradni list RS, št. 7/93), z 
dnem uveljavitve tega zakona nadaljuje z delom kot Slovenska 
razvojna družba, d.d. 

Premoženje, prenešeno na Sklad Republike Slovenije za razvoj, 
postane z dnem uveljavitve tega zakona last Slovenske razvojne 
družbe, razen premoženja, ki je bilo prenešeno z namenom nadaljnje 
prodaje za certifikate oziroma gotovino v skladu z zakonom o 
lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 
in 31/93) oziroma zakonoma iz 2. točke 2.člena tega zakona in 

denarnih sredstev, prejetih s prodajo tega premoženja. 

Slovenska razvojna družba je pravni naslednik Sklada Republike 
Slovenije za razvoj, d.d., in prevzame vse njegove pravice in 
obveznosti. 

Uskladitev Slovenske razvojne družbe 

31 .člen 

Slovenska razvojna družba uskladi svoje poslovanje s tem zakonom 
v roku 60 dni od uveljavitve tega zakona, razen če ni s tem zakonom 
drugače določeno. 

Ne glede na določbo drugega odstavka 7. člena tega zakona imenuje 
člane Uprave Slovenske razvojne družbe za prvo mandatno obdobje, 
Vlada. 

Vlada imenuje člane uprave in člane nadzornega sveta Slovenske 
razvojne družbe v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona 

Z dnem imenovanja članov uprave in nadzornega sveta iz prejšnjega 
odstavka prenehajo funkcije dosedanjim članom organov Sklada 
Republike Slovenije za razvoj. 

Nadzorni svet Slovenske razvojne družbe mora Vladi predložiti 
predlog statuta Slovenske razvojne družbe v skladu s tem zakonom 
v roku 30 dni od imenovanja. Vlada mora sprejeti statut Slovenske 
razvojne družbe v roku 30 dni od predložitve. 

Nadzorni svet Slovenske razvojne družbe mora Vladi predložiti 
predlog poslovnega načrta za obdobje do zaključka koledarskega 
leta, v katerem prične veljati ta zakon, v roku 30 dni od imenovanja. 

Povečanje osnovnega kapitala Slovenske razvojne družbe 

32. člen 

Osnovni kapital Slovenske razvojne družbe se z dnem uveljavitve 
tega zakona poveča z dosedanjih 1.000.000.000 tolarjev na 
4.000.000.000 tolarjev. 

Za povečani osnovni kapital iz prejšnjega odstavka se izdajo nove 
delnice v skupni nominalni višini 3.000.000.000 tolarjev, ki tvorijo 
isti razred z že izdanimi delnicami dosedanjega Sklada Republike 
Slovenije za razvoj, katerih imetnik je Republika Slovenija. 

Z dnem uveljavitve tega zakona se šteje, da je celotno izdajo novih 
delnic iz prejšnjega odstavka prevzela Republika Slovenija. 

Republika Slovenija vplača delnice iz drugega odstavka tega člena 
v denarju po ceni, ki je enaka nominalni vrednosti, v naslednjih 
rokih: 

1. 2.000.000.000 tolarjev v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona; 
2. preostalo 1.000.000.000 tolarjev po sprejemu proračuna za-leto 
1997. 

Vpis v sodni register 

33. člen 

V sodni register se pri Skladu Republike Slovenije za razvoj vpiše 
sprememba naslednjih podatkov v skladu s tem zakonom: 

1. sprememba firme; 
2. sprememba osnovnega kapitala iz prvega odstavka 32. člena 
tega zakona; 
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3. sprememba dejavnosti; 
4. sprememba članov Uprave in članov nadzornega sveta 

Predlog za vpis iz prejšnjega odstavka mora vložiti Uprava v roku 8 
dni po sprejemu statuta Slovenske razvojne družbe. 

Posebne določbe o Slovenski razvojni družbi 

34. člen 

Dokler je Republika Slovenija kot delničar Slovenske razvojne družbe 
udeležena pri upravljanju Slovenske razvojne družbe z najmanj 50%, 
se za Slovensko razvojno družbo ne uporabljajo določbe 478. in 
481. člena zakona o gospodarskih družbah. 

Republika Slovenija lahko pri uresničevanju pravic iz poslovnih 
deležev, delnic oziroma drugih članskih pravic v pravnih osebah v 
njeni izključni lasti, ustanovljenih s posebnim zakonom, odloči, da 
se te pravne osebe pripojijo Slovenski razvojni družbi oziroma da 
prenehajo in se njihove naloge oziroma dejavnosti prenesejo na 
Slovensko razvojno družbo. V takšnem primeru se ustrezno razširijo 
dejavnosti in naloge Slovenske razvojne družbe iz 2. člena tega 
zakona. 

Obveznosti, ki izhajajo iz tretjega in četrtega odstavka 125. člena 
stanovanjskega zakona, izpolni Slovenska razvojna družba ■ izdajo 
posebne emisije obveznic. Obveznice, izdane na tej podlagi, se ob 
vnovčitvi vnovčijo v breme drugih sestavin kapitala Slovenske 
razvojne družbe. 

6. KONČNI DOLOČBI 

Prenehanje veljavnosti zakona 

35. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o Skladu 
Republike Slovenije za razvoj (Uradni list RS, št. 7/93). 

Uveljavitev zakona 

36. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

1. Splošno (1. in 2. člen) 

Predlog zakona o Slovenski razvojni družbi in programu prestruktu- 
riranja podjetij (v nadaljevanju: predlog) ureja položaj, naloge in 
delovanje Slovenske razvojne družbe ter način in pogoje usklajenega 
delovanja na področju programa prestrukturiranja podjetij (1. člen 
Predloga). 

Slovenska razvojna družba je delniška družba, katere edini delničar 
je Republika Slovenija, ki na področju razvoja in prestrukturiranja 
gospodarstva opravlja dve temeljni skupini funkcij: 

1. strokovne naloge za Republiko Slovenijo na naslednjih področjih: 

11. v zvezi z upravljanjem in razpolaganjem z vrednostnimi 
papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi v procesu lastninskega 
preoblikovanja podjetij in v postopku prestrukturiranja podjetij 
in panog, 

12. nalogami, določenimi z zakonom o privatizaciji pravnih oseb 
v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj, 

13. v zvezi z zaključkom lastninjenja, 

14. v zvezi s programom prestrukturiranja podjetij, torej v zvezi s 
prestrukturiranjem gospodarskih družb, ki jih Vlada vključi v 
program prestrukturiranja gospodarskih družb: 

2. posle v okviru lastnih dejavnosti na naslednjih področjih: 

21. v zvezi s projektnim financiranjem in razvojem, 
22. v zvezi s prestrukturiranjem gospodarskih družb in drugih 

gospodarskih družb. 

2. Slovenska razvojna družba (3. do 19. člen) 

2.1. Pravni položaj 

Za položaj Slovenske razvojne družbe, njene organe in njeno 
poslovanje se uporabljajo določbe zakona o gospodarskih družbah, 
razen glede tistih vprašanj, ki so v Predlogu kot specialnem predpisu 
izrecno drugače urejena (3. člen predloga), ob upoštevanju posebnih 

nalog in narave dejavnosti, ki jo Slovenska razvojna družba opravila. 

Kot posebna so urejena naslednja vprašanja: 

1/najnižji znesek osnovnega kapitala je višji (4. člen Predloga) kot 
najnižji znesek osnovnega kapitala določen v 172. členu ZGD 
(3.000.000 tolarjev). 

2Z v skladu z drugim odstavkom 5. člena Zakona o Vladi Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izvršuje pravice iz delnic, 
katerih imetnik je Republika Slovenija, Vlada. Ker ima po Predlogu 
določene pristojnosti v zvezi z izvrševanjem pra vic do udeležbe pri 
upravljanju Slovenske razvojne družbe Projektni svet, so ta 
vprašanja posebej urejena v5.,10.in21. členu Predloga. 

3/projektni svetima posebne pristojnosti samo v zvezi z izvajanjem 
nalog in dejavnosti Slovenske razvojne družbe na področju 
prestrukturiranja gospodarskih družb, ki so vključene v program 
prestrukturiranja podjetij. V zvezi s posli, ki jih Slovenska razvojna 
družba opravlja v okviru drugih dejavnosti, pa je določena pristojnost 
njenih organov na enak način kot pri vsaki delniški družbi (7. do 9. 
člen Predloga). Izjema je pri vlogi delavcev pri upravljanju, saj predlog 
zakona določa, da določbe zakona o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju ne veljajo za Slovensko razvojno družbo. Organi 
Slovenske razvojne družbe so: skupščina, Projektni svet, Nadzorni 
svet in Uprava. Ker je Republika Slovenija edini delničar Slovenske 
razvojne družbe, opravlja pristojnosti skupščine Vlada 

2.2. Način opravljanja nalog in dejavnosti 

V 11. do 14. členu Predlog določa vsebine (definicije) posameznih 
nalog in dejavnosti, ki jih opravlja Slovenska razvojna družba, in 
najbolj tipične ukrepe in metode, ki jih pri opravljanju nalog in 
dejavnosti Slovenska razvojna družba izvaja. Obseg sredstev, vire 
sredstev in način uporabe sredstev za vsako od nalog oziroma 
dejavnosti za posamezno poslovno obdobje določa poslovni načrt 
Slovenske razvojne družbe (17. člen Predloga). 

V skladu s sistematiko, ki jo terja ustaljena zakonodajna tehnika, 
so posamezni sklopi nalog oziroma dejavnosti obravnavani v ločenih 
členih (12., 13. in 14. člen). To pa seveda ne pomeni, da v zvezi s 

poročevalec, št. 8 64 



posamezno gospodarsko družbo Slovenska razvojna družba ne bo 
mogla opravljati sočasno ukrepov prestrukturiranja in projektnega 
financiranja. V primeru gospodarske družbe, ki je vključena v pro- 
gram prestrukturiranja podjetij, pa bo Slovenska razvojna družba 
sočasno opravljala ukrepe prestrukturiranja, in izvajala strokovne 
naloge iz 14. člena Predloga. 

Dejavnosti prestrukturiranja podjetij: 12. člen Predloga ureja ukrepe, 
ki jih izvaja Slovenska razvojna družba v okviru dejavnosti 
prestrukturiranja so opredeljeni najprej z generalno klavzulo (splošno 
definicijo) v prvem odstavku 12. člena Predloga. V prvem odstavku 
navedenega člena so zgolj primeroma (in ne izključujoče) našteti 
najbolj pogosto uporabljeni ukrepi. Nekateri drugi od možnih ukrepov 
pa so obravnavani v nadaljnjih odstavkih. 

Projektno financiranje (razvoj): 13. člen Predloga ureja projektno 
financiranje (strokovni izraz za razvojne aktivnosti - venture activi- 
ties). Projektno financiranje je posebna oblika financiranja projektov, 
pri katerem sodelujoči subjekti prevzemajo tveganja, ki so povezana 
s samim projektom oziroma njegovo izvedbo in jih je mogoče ločiti 
od ostalih tveganj povezanih z njimi. Običajno je takšno financiranje 
značilno za večje in tehnično zapletene projekte (v ektraktivno 
predelovalni industriji, gradbeništvu, turizmu, ipd.), kjer partnerji 
(matično podjetje in financerji) financirajo entiteto, kije ustanovljena 
za izvedbo projektov (joint venture). Financiranje takega subjekta je 
zato v tesni povezavi s samim projektom. 

Skupaj z dogovorom o skupnem financiranju so potrebni še številni 
drugi dogovori zaradi uspešne izvedbe projekta. Sodelujoči subjekti, 
ki iščejo partnerje za financiranje projektov, lahko prevzemajo še 
nekatere druge obveznosti, ko je na primer obveznost dobav in 
odkupa, zagotavljanje določene stopnje izkoriščenosti in izvedbena 
ali druga jamstva. S takimi dogovori so natančneje določena tveganja, 
ki jih prevzemajo financerji projekta in finančne institucije, ki 
financirajo tak projekt. Od obsega in vrste tveganj, ki jih prevzemajo 
sodelujoči v projektnem financiranju in njegovi izvedbi, je odvisna 
tudi uporaba finančnih tehnik oziroma instrumentov. Le-ti lahko 
zavzemajo najrazličnešjše oblike od lastniških do dolžniških in 
hibridnih instrumentov (praviloma vrednostnih papirjev), najbolj 
pogosto pa je dolžnikov financiranje s privatno ponudbo obveznic 
institucionalnim investitorjem. 

Projektno financiranje ima kar nekaj prednosti: 

t. S projektnim financiranjem je mogoče ločiti tveganja, ki so 
povezana s projektom od tveganj njegovih financerjev. To je še 
posebej pomembno v primerih, ko imamo opravka s tveganimi 
projekti, kjer bi se taka tveganja odrazila v bilancah matičnih podjetij. 

2. S projektnim financiranjem je mogoče finančni aranžma prilagoditi 
posebnostim samega projekta in tudi uporaba finančnih virov je 
pregledna in bolje nadzorovana. 

3. Ker gre za aranžmaje, ki so specifični za vsak primer posebej, je 
mogoče s posebnimi dogovori omejiti oziroma določiti tveganja, ki 
jih prevzemajo posamezni subjekti v zvezi s projektom. 

4. S sodelovanjem več upnikov, ki so pripravljeni financirati projekt, 
je mogoče zagotoviti razpršitev tveganj med njimi. 

Strokovne naloge na področju programa prestrukturiranja podjetij 
(14. člen Predloga): gre za strokovne naloge, ki jih Slovenska 
razvojna družba opravlja po naročilu Vlade in ki so potrebne zaradi 
izvajanja programa prestrukturiranja podjetij. 

2.3. Poslovanje, izkazovanje rezultatov poslovanja in 
nadzor (revidiranje) 

Zaradi posebne narave nalog in dejavnosti, kijih opravlja Slovenska 
razvojna družba, in s temi nalogami oziroma dejavnostmi povezanimi 

tveganji, zakon Vlado pooblašča, da predpiše: 

1. posebne (dodatne) računovodske in finančne standarde (16. člen 
Predloga); 
2. omejitve v okviru naložbene politike in zadolževanja Slovenske 
razvojne družbe (četrtem odstavku 17. člena); in 
3. najmanjši obseg ter vsebino revizijskega pregleda in revizijskega 
poročila (19. člen Predloga). 

Rešitev, da nadzorni organ (v primeru Slovenske razvojne družbe je 
to za račun Republike Slovenije Vlada), predpisuje minimalne 
(dodatne) finančne in računovodske okvire poslovanja in izkazovanja 
rezultatov poslovanja, je v primeru finančnih institucij splošno 
sprejeta in urejena tudi v Direktivah Evropskega sveta. Podobno 
rešitev določajo tudi matični zakoni, ki urejajo položaj in poslovanje 
drugih finančnih institucij (npr. Predloga zakona o bančništvu, Predlog 
zakona o trgu vrednostnih papirjev, Zakon o investicijskih družbah 
in družbah za upravljanje). 

3. Program prestrukturiranja podjetij 

Program prestrukturiranja podjetij je program usklajene uporabe 
finančnih, organizacijskih, kadrovskih, poslovodnih in drugih 
poslovnih ukrepov in metod z namenom prestrukturiranja 
gospodarskih družb oziroma ohranjanja oziroma odpiranja novih 
delovnih mest (prvi odstavek 20. člena Predloga). Namen programa 
prestrukturiranja je zagotoviti, da se usklajeno (in skoncentrirano) 
izvajajo vsi ukrepi, ki so potrebni za prestrukturiranje posamezne 
gospodarske družbe, torej: 

1. ukrepi prestrukturiranja, ki jih v okviru svoje dejavnosti izvaja 
Slovenska razvojna družba; 

2. ukrepi uporabe proračunskih sredstev (dodeljevanje subvencij in 
drugih nepovratnih proračunskih sredstev), o katerih v okviru 
pristojnosti po posameznih zakonih, ki urejajo uporabo teh sredstev, 
odločajo pristojni ministri; 

3. ukrepi povezani z ohranjanjem oziroma odpiranjem novih delovnih 
mest: Pogosto pri prestrukturiranju posamezne gospodarske družbe 
prihaja do ukinjanja delovnih mest zaradi ukinjanja posameznih 
sklopov proizvodnje. Zato je potrebno že v okviru programa 
prestrukturiranja te gospodarske družbe načrtovati in zagotavljati 
pogoje za odpiranje delovnih mest za delavce, ki jim zaradi 
prestrukturiranja preneha delovno razmerje (tehnološki viški), bodisi 
z razvojem novega proizvodnega sklopa v gospodarski družbi, ki je 
subjekt prestrukturiranja, ali z ustreznimi razvojnimi projekti. ki 
omogočajo odpiranje novih delovnih mest v regiji. 

Naloge na področju programa prestrukturiranja opravlja Projektni svet, 
ki ga sestavljajo tisti ministri, v katerih resorje sodijo pristojnosti in 
naloge iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka. 

O vključitvi posamezne gospodarske družbe v program prestruktu- 
riranja podjetij odloča Vlada in pri tem upošteva zlasti delovno 
intenzivnost, izvozno usmerjenost, pomen gospodarske družbe za 
razvoj regije in stopnjo tehnološke usposobljenosti (22. člen). 

Da bi Slovenska razvojna družba lahko učinkovito izvajata ukrepe 
prestrukturiranja, je pogosto potrebno, da pridobi možnost izbrati 
ustrezni management gospodarske družbe (1. in 2. točka drugega 
odstavka 23. člena Predloga), oziroma zagotoviti, da gospodarsko 
družbo dokapitalizira strateški investitor (3. točka drugega odstavka 
23. člena Predloga). Zato 23. člen kot specialni predpis, ki v tem 
delu izključuje uporabo zakona o gospodarskih družbah, kot 
splošnega predpisa, omogoča, da skupščina gospodarske družbe 
(torej njeni delničarji), določena pooblastila (upravičenja), ki izhajajo 
iz pravice do udeležbe pri upravljanju gospodarske družbe (torej 
pravice delničarjev) prenesejo na Slovensko razvojno družbo za 
čas trajanja programa prestrukturiranja. 
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Za uspešno prestrukturiranje podjetij je potrebno sodelovanje vseh 
socialnih partnerjev, zato se predlaga, da lahko Slovenska razvojna 
družba predlaga delavcem, zaposlenim v podjetju, kjer poteka 
prestrukturiranje, podpis posebnega sporazuma, s katerim bi se 
delavci zavezali, da bodo tudi sami oblikovali predloge za izboljšanje 
delovnega procesa, učinkovitejšo organizacijo dela, opozarjali na 
napake, ki le-to otežujejo, hkrati pa bi se s tem sporazumom obvezali 
tudi, da se bodo vzdržali ravnanj, ki bi onemogočala ali oteževala 
proces prestruktruriranja. Predlaga se, da bi omenjeni sporazum 
podpisali predstavniki delavskega soupravljanja, voljeni na podlagi 
zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, če takega organa v 
podjetju ni, pa predstavniki reprezentativnih sindikatov. 

V kolikor bi Slovenska razvojna družba predlagala sklenitev 
sporazuma o delavski podpori programu prestrukturiranja podjetja, 
bi moral biti omenjeni sporazum eden od elementov za odločanje 
Vlade o vključitvi v program prestrukturiranja podjetja, zato bi ga 
bilo treba pripraviti pred njenim odločanjem. 

Glede na zaveze delavcev, ki izhajajo iz sporazuma o delavski 
podpori programu prestrukturiranja podjetja, mora seveda na drugi 
strani obstojati zaveza delodajalca, da delavce seznanja s potekom 
prestrukturiranja, zlasti v tistem delu, ki se nanaša na njihove pravice 
in obveznosti ter na zaposlovanje. 

4. Obveznice Republike Slovenije za izvajanje programa 
prestrukturiranja podjetij 

Za izvajanje programa prestrukturiranja bo Republika Slovenija 
izdala obveznice v skupnem nominalnem znesku največ do 
5.000.000.000 tolarjev (25. člen zakona). 

26. člen zakona določa vsebino pravic iz obveznic (valorizacija z 
valutno klavzulo, dospelost glavnice obveznic v izplačilo - 10 let po 
izdaji, vendar ima Republika Slovenija pravico izpolniti svoje 
obveznosti iz obveznic tudi predčasno, določena obrestna mera - 
5.55% 

Datum izdaje in podrobnejšo vsebino pravic iz obveznic predpiše 
Vlada (27. člen). 

Način, pogoje in postopek uporabe obveznic določi Projektni svet 
na predlog ministra, pristojnega za finance (28. člen). Drugi odstavek 
28. člena določa, da Slovenska razvojna družba opravlja posle v 
zvezi s premoženjem, ki ga pridobi z uporabo obveznic, v svojem 
imenu in za račun Republike Slovenije, pri tem pa je dolžna ravnati 
v skladu s programom prestrukturiranja podjetij. Zneski, ki jih 
Slovenska razvojna družba prejme pri opravljanju teh poslov, se 
vplačajo v proračun Republike Slovenije (tretji odstavek 28. člena). 
Četrti odstavek 28. člena določa, da se Republiko Slovenijo šteje 
za imetnika obveznic, ki niso uporabljene za namene iz 25. člena 
tega zakona in Slovenska razvojna družba ne more uveljavljati 
terjatev do Republike Slovenije. 

V skladu s 29. členom Republika Slovenija oblikuje odplačilni sklad 
za obveznice tako, da vsako leto do dospelosti obveznosti iz 
obveznic, nameni znesek denarja iz proračuna Republike Slovenije 
izključno za odplačilo obresti in glavnice in za odkupovanje obveznic. 
Odplačilni sklad sestavljajo zneski, ki jih Republika Slovenija prejme 
na podlagi opravljanja poslov Slovenske razvojne družbe v zvezi s 
premoženjem, ki ga pridobi z uporabo obveznic, zneski, ki jih 

Republika Slovenija s proračunom dodatno nameni za povečevanje 
odplačilnega sklada in neporabljeni zneski odplačilnega sklada iz 
prejšnjih let, povečani za obresti, kijih je Republika Slovenija prejela 
z njihovim nalaganjem (drugi odstavek 29. člena). O uporabi 
odplačilnega sklada za predčasno izpolnitev in odkup obveznic 
odloča Vlada. 

5. Prehodne določbe (30. do 35. člen) 

Prehodne določbe urejajo statusno pravno uskladitev sedanjega 
Sklada RS za razvoj z določbami predlaganega zakona. Sklad RS 
za razvoj namreč z uveljavitvijo zakona nadaljuje z delom kot 
Slovenska razvojna družba. 

V 32. členu Predloga je predvideno povečanje osnovnega kapitala 
Slovenske razvojne družbe, ki se z dnem uveljavitve zakona poveča 
z dosedanjih 1.000.000.000 tolarjev na 4.000.000.000 tolarjev (prvi 
odstavek 32. člena). Za povečani osnovni kapital se izdajo nove 
delnice, ki tvorijo isti razred z že izdanimi delnicami dosedanjega 
Sklada Republike Slovenije za razvoj, katerih imetnik je Republika 
Slovenija. Z dnem uveljavitve zakona se šteje, da je celotno izdajo 
novih delnic v skupni višini3.000.000.000 tolarjev prevzela Republika 
Slovenija. V skladu s četrtim odstavkom 32. člena bo Republika 
Slovenija vplačala navedene delnice v denarju po ceni, ki je enaka 
nominalni vrednosti v dveh delih, in sicer 2.000.000.000 tolarjev v 
roku 30 dni od uveljavitve tega zakona, preostalih 1.000.000.000 
tolarjev pa po sprejemu proračuna za leto 1997. 

V 35. členu so urejena posebna vprašanja, ki izhajajo iz sedanje 
lastniške strukture Slovenske razvojne družbe. Edini (izključni) 
delničar (lastnik) le-te je namreč Republika Slovenija. Določbe 478. 
do 481. člena zakona o gospodarskih družbah so namenjene zaščiti 
manjšinskih delničarjev, v primeru, kadar obvladujoča družba 
(večinski delničar) daje obvladani družbi navodila, z izvrševanjem 
katerih se obvladani družbi omejuje možnost pridobivanja dobička 
(in s tem možnost izplačila dividend). Dokler pa je Republika Slovenija 
edini delničar, takšna zaščita (samega sebe pred samim seboj) 
seveda ni potrebna. 

Tretji odstavek 35. člena Predloga pa Republiki Sloveniji omogoča, 
kadar meni. da je to smotrno zaradi učinkovitejšega opravljanja nalog 
in dejavnosti, ki jih na področju prestrukturiranja gospodarstva, 
opravljajo tudi druge pravne osebe (npr. drugi skladi), ustanovljene 
s posebnimi zakoni, naloge in dejavnosti teh pravnih oseb združi v 
Slovenski razvojni družbi, bodisi s statusno pravno ali funkcionalno 
pripojitvijo. 

Četrti odstavek 35.člena opredeljuje obveznost Sklada Republike 
Slovenije za razvoj iz tretjega in četrtega odstavka 125. člena 
stanovanjskega zakona, ki jo bo Slovenska razvojna družba izpolnila 
z izdajo posebne emisije obveznic v višini približno 10 milijonov 
DEM. Navedene obveznice bodo izdane brez jamstva Republike 
Slovenije in se bodo vnovčile v breme drugih sestavin kapitala 
Slovenske razvojne družbe. 

6. Končni določbi 

V končnih določbah je opredeljeno prenehanje veljavnega zakona o 
Skladu Republike Slovenije za razvoj in začetek veljavnosti tega 
zakona. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA 

0 POROŠTVIH REPOBLIKE SLOVENIJE 

ZA OBVEZNOSTI GOSPODARSKIH 

DROŽD IZ POSLOV 

RESTRUKTURIRANJA 

DOLGOV (ZPOGO-C) 

- EPA 110 - II - skrajšani postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 5. seji dne 27. marec 1997 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI 
ZAKONA O POROŠTVIH REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
OBVEZNOSTI GOSPODARSKIH DRUŽB IZ POSLOV 
RESTRUKTURIRANJA DOLGOV, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204. a člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem postopku 
za sejo Državnega zbora v aprilu 1997. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da obravnava in sprejme zakon po skrajšanem postopku, 
ker gre za manj zahtevno spremembo in dopolnitev zakona, 
saj se pogodbeni stranki v primeru restrukturiranja dolgov lahko 

zavežeta za medsebojne obveznosti na podlagi nove kreditne 
pogodbe ali dodatka k obstoječi pogodbi in ne samo kot je 
določal veljavni zakon na podlagi sklenitve nove kreditne 
pogodbe. 

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 njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- Metod DRAGONJA, minister za gospodarske dejavnosti, 
- dr. Boris ŠUŠTAR, državni sekretar v Ministrstvu za gospodarske 
dejavnosti, 
- Branka KOSTIČ, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
gospodarske dejavnosti. 

UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

V postopku izvajanja zakona o poroštvih Republike Slovenije za 
obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov 
(Uradni list RS št. 69/94,13/95,35/96), Ministrstvo za gospodarske 
dejavnosti kot predlagatelj izdaje poroštev Republike Slovenije pri 
pripravi potrebne dokumentacije, kije predpisana na podlagi zakona, 
ugotavlja nekonsistentnost besedila prvega odstavka 3. člena 
zakona oz. s tem povezanim prvim odstavkom 5. člena zakona. 

Izvajanje tega dela zakona se nanaša na prenovitev veljavnega 
pogodbenega razmerja med banko in dolžnikom ter trajanje 
zavarovanja posojil, ki se restrukturirajo. 

V prvem odstavku 3. člena kot tudi v prvem odstavku 5. člena 
zakona je izrecno navedeno, da bo za odplačilo preostanka dolgov 
banka dolžnikom odobrila nov kredit s katerim dolžnik banki 
odplača del dolgov, ki ni bil odpuščen ali zamenjan za poslovni 
delež. Navedeno po vsebini pomeni prenovitev - novačijo 
pogodbenega razmerja med banko in dolžnikom za katero veljajo 
določbe 348. do 353. člena Zakona o obligacijskih razmerjih. Ravno 
izrecno navajanje zakona, da banka dolžniku "odobri nov kredit" 
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s katerim se odplača preostanek dolgov dolžnika po predvidenem 
odpustu oz. zamenjavi za delež ali delnice dolžnika nudi edini 
možni zaključek, da s tem dejanjem stare obveznosti dolžnika do 
banke prenehajo in nastanejo nove po novem kreditu. Nov kredit 
tudi v zakonu (5. člen) posebej določa pogoje, ki so obvezni za 
banko, kar pomeni drugačen predmet izpolnitve oziroma povsem 
drugačne bistvene sestavine glede na dosedanje dolžniško 
upniško razmerje. 

S temi elementi so izpolnjeni elementi novacije iz 348. člena Zakona 
o obligacijskih razmerjih. Zato pa, ne glede na drugačni namen 
zakonodajalca glede prenehanja zavarovanj, nastopijo učinki 
prenovitve po 350. členu Zakona o obligacijskih razmerjih, kar 
pomeni, da s prenehanjem prejšnje obveznosti preneha tako 
zastava kot poroštvo, enako pa velja tudi za druge stranske 
pravice, ki so bile v zvezi s prejšnjo obveznostjo. Z odobritvijo 
novega kredita dolžniku na podlagi nove pogodbe bi najmanj 
prenehale vse zastavne pravice, ki jih ima banka za zavarovanje 
svojih terjatev do dolžnika, glede katerih ne bi bilo več mogoče 
upoštevati prejšnjega stanja. 

Iz navedenih razlogov banke, ki sodelujejo pri restrukturiranju 
dolgov z danim poroštvom niso pripravljene pod takimi pogoji 
vstopati v proces restrukturiranja dolgov, kajti s podpisom nove 
kreditne pogodbe so prekinjena vsa dosedanja zavarovanja, ki 
pa jih banke žele v nekaterih primerih obdržati naprej. Zakon 

namreč ne zahteva umik zavarovanj ob dodelitvi poroštva 
Republike Slovenije za restrukturirane kredite. 

2. Cilji in načela zakona 

Cilj predloženega zakona je v čimvečji jasnosti in operativnosti 
določb zakona, ki se spreminja in se nanaša na že obstoječa 
zavarovanja terjatev bank do dolžnika, ki jih v primeru 
restrukturiranja dolgov z državnim poroštvom niso dolžne 
umakniti. Menimo, da bo s to spremembo možno zakon izvajati v 
skladu z namenom zakonodajalca, ki je zlasti v ustvarjanju 
pogojev za nemoteno poslovanje gospodarskih subjektov ob 
reprogramiranju obveznosti iz preteklih obdobij. V tem smislu zakon 
o spremembah in dopolnitvah zakona o poroštvih Republike 
Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov 
restrukturiranja dolgov določa, da dolžnik in banka s sklenitvijo 
kreditne pogodbe ali dodatka k obstoječim pogodbam določita 
pogoje kreditiranja dolžnika do vračila dela dolga, ki mu ni bil 
odpisan ali zamenjan za poslovni delež ali delnice. 

3. Ocena potrebnih finančnih sredstev in druge posledice 

Izvajanje tega zakona ne bo povzročilo nobenih dodatnih finančnih 
sredstev, ki bi bremenila proračun Republike Slovenije. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti 
gospodarskih družb iz poslov prestrukturiranja dolgov (Uradni 
list RS št. 69/94, 13/45, 35/96) se v prvem odstavku 3. člena v 
predzadnji vrstici beseda "nov" črta. 

2. člen 

Prvi odstavek 5. člena zakona se spremeni, tako, da glasi: 

"Dolžnik in banka s sklenitvijo kreditne pogodbe ali dodatka 
k obstoječim pogodbam (v nadaljevanju: kreditna pogodba) 
določita pogoje kreditiranja dolžnika do vračila dela dolga, 
ki mu ni bil odpuščen ali zamenjan za poslovni delež ali 
delnice na način iz tretjega odstavka 4. člena tega zakona". 

3. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

S spremembo in dopolnitvijo zagona o poroštvih Republike 
Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov 
restrukturiranja dolgov (Uradni list RS št. 69/94, 13/95, 35/96), 
gre za manj zahtevno spremembo in dopolnitev veljavnega zakona 
v smislu večje operativnosti določb zakona, ki se spreminjajo in s 
tem zagotavljajo pravno varnost obstoječih zavarovanj posojil 
bank, katere so predmet restrukturiranja dolgov s poroštvom 
Republike Slovenije. Sprememba zakona bo odpravila morebitne 
dvome o veljavnosti obstoječih zavarovanj posojil in glede posledic 

spremembe pogojev kreditiranja ob restrukturiranju dolgov z 
državnim poroštvom. V tem smislu zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti 
gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov določa, da 
dolžnik in banka s sklenitvijo kreditne pogodbe ali dodatka k 
obstoječim pogodbam določita pogoje kreditiranja dolžnika do 
vračila dela dolga, ki mu ni bil odpisan ali zamenjan za poslovni 
delež ali delnice. 
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BESEDILO ČLENOV, KI SE 
SPREMINJATA: 

3. člen 

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

Za razvrstitev terjatev zaradi izvajanja tega zakona je odločilna 
razvrstitev v skladu z veljavnimi pravili o razvrstitvi aktivnih bilančnih 
in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic na dan 31.12.1995. Če 
se terjatve na dan kasnejše razvrstitve uvrstijo v slabšo skupino, je 
odločilna kasnejša razvrstitev. K razvrstitvi terjatev mora dati mnenje 
pooblaščeni revizor, ki je revidiral zadnje računovodske izkaze banke. 

Če banka pri restrukturiranju dolgov opusti kakšno zavarovanje 
za svoje terjatve do dolžnika, se za izvajanje tega zakona upošteva 
razvrstitev terjatev po opustitvi zavarovanj. 

5. člen 

Dolžnik s sklenitvijo pogodbe z banko (v nadaljnjem besedilu: 
kreditna pogodba) najame pri banki nov kredit, s katerim ji odplača 

del dolgov, ki mu ni bil odpuščen ali zamenjan za poslovni delež ali 
delnice na način iz tretjega odstavka prejšnjega člena tega zakona. 

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

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

- kreditojemalec začne odplačevati glavnico kredita po preteku 
najmanj treh let od začetka uporabe kredita, in jo odplačuje 
najmanj štiri leta v enakih polletnih obrokih; 

- glavnica kredita se revalorizira z valutno klavzulo po srednjem 
tečaju BS za ECU ali s stopnjo, enako temeljni obrestni meri in 
obrestuje po obrestni meri največ 9% letno, obresti na 
revalorizirano glavnico pa se plačujejo v četrtletnih obrokih; 

- izpolnitev obveznosti kreditojemalca se delno zavaruje s 
poroštvom države; 

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

- kreditojemalec med trajanjem kreditiranja ne sme brez soglasja 
banke imenovati članov uprave, niti prodajati, vlagati, 
obremenjevati ali dajati v zakup sredstev, katerih vrednost 
presega 10.000.000 tolarjev, prenehati s poslovanjem ali se 
statusno preoblikovati z razdelitvijo, spojitvijo ali pripojitvijo. 

* 
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