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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 PREKRŠKIH (ZP-?) 

- EPA 112 - II - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je predložila v obravnavo 
predlog zakona o prekrških - druga obravnava - EPA 1146. 

Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki ga je v 
obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije, še ni 
končan, je predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega 
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora zadržal 
dodelitev predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o prekrških (ZP-?) - hitri postopek - EPA 112-11, 
(predlagatelj Vlada Republike Slovenije). 

Vlada Republike Slovenije pa je tudi dne 14.4.1997 
predlagala umik predloga zakona o prekrških druga 
obravnava - EPA 1146 iz zakonodajnega postopka. Zato bo 
novi predloženi zakon dodeljen v zakonodajni postopek 
takoj, ko bo Državni zbor odločil o umiku. 

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

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O PREKRŠKIH, 

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 navedeni zakon sprejme po hitrem postopku. 

Ob umiku predloga zakona o prekrških iz zakonodajnega postopka 

in njegovi dolgoročni nadomestitvi z upravno kazenskim koncep- 
tom, je prehodno obdobje treba nadomestiti z novelo sedaj 
veljavnega zakona. 

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: 

-Tomaž MARUŠIČ, minister za pravosodje, 
- Marjan POGAČNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za 
pravosodje, 
- Boštjan PENKO, državni podsekretar v Ministrstvu za pravosodje. 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA 

SPREJEM ZAKONA 

Ob sočasnem umiku predloga novega Zakona o prekrških in njegovi 
dolgoročni nadomestitvi z upravno kazenskim konceptom kot 
usklajenim in nujno potrebnim delom kaznovalne zakonodaje, ki 
mora obvladovati precej širše področje kot kazensko pravo v ožjem 
smislu, je prehodno obdobje potrebno premostiti z novelo sedaj 
veljavnega zakona. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami 
se: 

a) Zakon o prekrških usklajuje z Ustavo Republike Slovenije v delih, 
kjer je Ustavno sodišče neskladnost ugotovilo; 

b) v skladu z odločbo Ustavnega sodišča, ki se nanaša na Zakon o 
začasni ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za 
prekrške in na podlagi praktičnih potreb in zahtev po nemotenem in 
učinkovitem delovanju organov, ki vodijo postopek o prekrških, 
vzpostavlja nova ureditev bistvenih delov organizacije, postopkov 
za izvolitev oziroma imenovanje in pogojev za opravljanje funkcije 
sodnikov za prekrške; 

c) zaradi novih kriminalnopolitičnih spoznanj, predvsem učinkovitej- 
šega in hitrejšega postopka o prekršku, kot tudi iz razlogov specialne 
in generalne prevencije zvišujejo zneski denarnih kazni, ki se lahko 
izrekajo tako v rednem, kot tudi v skrajšanem oziroma mandatnem 
postopku; 
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d) Zakon o prekrških usklajuje s predlogom novega Zakona o varnosti 
cestnega prometa, ki je v drugi obravnavi pred Državnim zborom 
Republike Slovenije. 

II.FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o prekrških po mnenju 
predlagatelja ne bodo prinesle novih obremenitev za proračun 
Republike Slovenije. Nasprotno, če bo na podlagi možnosti izrekanja 
višjih denarnih kazni v skrajšanih in mandatnih postopkih sistem 
deloval, kot je treba, bo to imelo za posledico bistveno boljše 
polnjenje državnega proračuna iz naslova denarnih kazni za prekrške. 

Predlagatelj ocenjuje, da obstajajo utemeljeni razlogi za sprejem 
zakona po hitrem postopku. Po odločbi Ustavnega sodišča so 
ustavljene volitve novih sodnikov za prekrške za prosta delovna 
mesta. Nekateri organi, ki vodijo postopek o prekrških, so nezasedeni. 
Zaostanki v postopkih se povečujejo, vedno več prekrškov po 
veljavni ureditvi zastara. Poleg navedenega je tudi stanje na cestah 
v naši državi moč oceniti z besedami: "izredne razmere". Za sanacijo 
teh razmer je ob sočasnem sprejemu Zakona o varnosti cestnega 
prometa nujno potrebno spremeniti tudi Zakon o prekrških. 

III. BESEDILO ČLENOV 

"l.člen 

Na koncu prvega odstavka 5. člena Zakona o prekrških (Uradni list 
SRS, št.'25/83, 42/85, 47/87,5/90 in Uradni list RS, št. 10/91,13/93 
in 66/93) se pika nadomesti z vejico in doda besedilo: "za prekršek 
zoper varnost cestnega prometa pa tudi kazenske točke v cestnem 
prometu s prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja.". 

2. člen 

V drugem odstavku 25. člena se v 1. točki številka"150" nadomesti 
s številko "1000", številka "120.000" pa s številko "150.000". 2. točka 
se nadomesti z novima 2. in 3. točko, ki se glasita: 

"2. za pravno osebo od 100.000 do 10,000.000 tolarjev; 

3. za posameznika, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti, od 25.000 do 5,000.000 tolarjev;" 

Sedanja 3. točka postane 4. točka; v njej se številka "150" nadomesti 
s številko "10.000", številka "120.000" pa s številko "500.000". 

V tretjem odstavku se besedilo "do 6,000.000 tolarjev" nadomesti z 
besedilom:", ki je trikrat višja od tiste, predvidene v prejšnjem odstav- 
ku." 

V četrtem odstavku se besedilo "organa družbenopolitične skup- 
nosti, drugega državnega organa ali krajevne skupnosti od 150 do 
120.000 tolarjev" nadomesti z besedilom: "v državnem organu, 
državni organizaciji ali lokalni samoupravni skupnosti od 10.000 do 
500.000 tolarjev". 

V šestem odstavku se številka "10.000" nadomesti s številko 
"100.000", besedilo za kratico "SIT" do konca odstavka pa z 
besedilom, ki se glasi:", za pravne osebe v določenem znesku do 
300.000 tolarjev, za posameznika, ki stori prekršek v zvezi s samo- 
stojnim opravljanjem dejavnosti, pa v določenem znesku do 200.000 
tolarjev". 

3. člen 

V prvem odstavku 28. člena se številka "3000" nadomesti s številko 
"10.000". 

4. člen 

Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki se glasi: 

"29. a člen 

(1) Kazenske točke v cestnem prometu se lahko predpišejo v razponu 
od ene do sedmih točk. 

(2) Kazenske točke v cestnem prometu se izrečejo storilcu prekrška 
zoper varnost cestnega prometa, ki ima veljavno vozniško dovoljenje, 
izdano v Republiki Sloveniji oziroma, ki mu je vozniško dovoljenje 
začasno odvzeto. 

(3) Če storilec prekrška v času dveh let doseže ali preseže osemnajst 
kazenskih točk v cestnem prometu, mu organ, ki vodi postopek o 
prekršku, izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za 
vse kategorije motornih vozil. 

(4) Vozniško dovoljenje preneha veljati s pravnomočnostjo odločbe, 
s katero je bilo prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja izre- 
čeno. 

(5) Storilec prekrška, ki mu je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti 
vozniškega dovoljenja, sme na novo pridobiti vozniško dovoljenje 
ob pogojih, ki jih predpiše minister za notranje zadeve. 

(6) Vozniku začetniku se ukrep iz tretjega odstavka tega člena izreče, 
če v času dveh let doseže ali preseže sedem kazenskih točk v 
cestnem prometu. 

5. člen 
> 

V 2. točki 35. člena se beseda "in" nadomesti z vejico, za besedo 
"motorjem" pa se doda besedilo, ki se glasi: "in kolesa s pomožnim 
motorjem". 

6. člen 

V naslovu 37.a člena se beseda "in" nadomesti z vejico, za besedo 
"motorjem" pa se doda besedilo, ki se glasi: "in kolesa s pomožnim 
motorjem". 

V prvem odstavku se beseda "in" nadomesti z vejico, besedo "mo- 
torjem" pa se doda besedilo, ki se glasi: "in kolo s pomožnim motor- 
jem". 

7. člen 

V drugem odstavku 39. člena se besedilo od besede "storilcu" do 
konca prvega stavka nadomesti z besedilom: "prekrška zoper var- 
nost javnega prometa, s katerim je prišlo do ogrožanja ali prometne 
nesreče ali za katerega se lahko izrečejo kazenske točke v cestnem 
prometu." 

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"(6) Za motorno vozilo se šteje vsako prometno sredstvo, ki se 
premika z močjo lastnega motorja v kopnem, vodnem ali zračnem 
prometu". 

Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi: 

"(7) Z zakonom se lahko določijo prekrški, za katere je predpisan 
obvezen izrek ukrepa iz prvega odstavka tega člena v določenem 
trajanju". 

8. člen 

V prvem odstavku 109. člena se za besedo "prebivališča" vstavi 
besedilo: "ali če bi se z odhodom zaradi prebivanja v tujini lahko 
izognil odgovornosti za prekršek," 
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9. člen "258. člen 

V prvem odstavku 111. člena se številka "3000" nadomesti s številko 
"10.000". 

10. člen 

V prvem odstavku 154. člena se pika nadomesti s podpičjem in 
doda besedilo: "vselej pa to stori takrat, ko iz okoliščin spozna, da 
prihaja v poštev izrek zaporne kazni.". 

11. člen 

Na koncu drugega odstavka 159. člena se pika črta in doda besedilo: 
"ali denarna kazen in kazenske točke v cestnem prometu, če spodnja 
meja denarne kazni, predpisane za prekršek, ne presega zgornje 
meje denarne kazni, ki se lahko izreče v skrajšanem postopku.". 

V četrtem odstavku se številki "10.000" nadomestita s številkama 
"100.000", številka "100.000" s številko "500.000", beseda "ali" pa z 
besedilom: "denarna kazen do 1,000.000 SIT," 

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"(5) Z odločbo o prekršku, izdano v skrajšanem postopku, se sme 
izreči tudi kazen kazenskih točk v cestnem prometu v višini do 
štirih točk, varstveni ukrep prepovedi vožnje motornega vozila do 
treh mesecev in varstveni ukrep odvzema predmetov, če njihova 
vrednostne presega 100.000 SIT. 

12. člen 

V prvem odstavku 160. člena se številka"2500" nadomesti s številko 
"50.000". 

13. člen 

V prvem odstavku 161. člena se številka"2500" nadomesti s številko 
"10.000". 

14. člen 

V 2. točki 202. člena se številka "15.000" nadomesti s številko 
"100.000", številki "30.000" v 2. in 3. točki pa s številkama "300.000". 

15. člen 

241. členu se doda nov deseti odstavek, ki se glasi: 

"(10) Storilec, ki plača denarno kazen takoj na kraju prekrška ali v 
roku, predvidenem za ugovor v petem odstavku tega člena, plača 
le polovico denarne kazni, izrečene na kraju prekrška". 

16. člen 

V prvem odstavku 250. člena se za besedo "zavarovanja" vstavi 
besedilo: "ali ji je bila onemogočena oziroma odložena zaposlitev, 
do katere bi sicer prišlo". 

17. člen 

Četrti del Zakona o prekrških (devetnajsto poglavje) z naslovom 
"Organi za postopek o prekrških", ki vsebuje člene od 258 do vključno 
283, se, razen členov 263, 266.a, 270, 274, 275, 276, 277, prvega 
odstavka 278. člena, 279, 282 in 283 nadomesti z novimi členi 258 
do 258.k, ki se glasijo: 

(1)0 prekrških odločajo na prvi stopnji: 

1. sodniki za prekrške; 

2. drugi organi, ki so z zakonom pooblaščeni, da vodijo postopek o 
določenih prekrških na prvi stopnji: 

(2) V pritožbenem postopku proti odločitvam, izdanim na prvi stopnji, 
odloča Senat za prekrške Republike Slovenije. 

(3) Organi iz 1. točke prvega odstavka in prejšnjega odstavka tega 
člena opravljajo pravosodno funkcijo. 

258. a člen 

(1) Organi za postopek o prekrških, razen organov iz 2. točke prvega 
odstavka prejšnjega člena, so samostojni državni organi; njihov 
položaj in medsebojna razmerja ureja ta zakon. 

(2) Položaj organov iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena 
urejajo posebni predpisi. Ti organi vodijo postopek o prekrških po 
določbah tega zakona. 

Svet sodnikov za prekrške 

258. b člen 

(1) Svet sodnikov za prekrške (v nadaljevanju Svet) predlaga držav- 
nemu zboru kandidate za izvolitev v funkcijo sodnika za prekrške; 
predlaga državnemu zboru razrešitev sodnika za prekrške; odloča 
o nezdružljivosti funkcije sodnika za prekrške, daje mnenje k 
predlogu proračuna za sodišče in mnenje državnemu zboru o 
zakonih, ki urejajo položaj pravice in dolžnosti sodnikov za prekrške 
ter osebja sodišč za prekrške ter opravlja druge zadeve, če zakon 
tako določa. 

(2) Svet sestavlja sedem članov, ki jih volijo sodniki za prekrške 
izmed sebe. Pet članov se voli iz vrst sodnikov za prekrške, ki 
odločajo na prvi stopnji, dva člana pa iz vrst sodnikov za prekrške 
Senata za prekrške Republike Slovenije. Predsednika Sveta izvolijo 
člani z večino vseh glasov s tajnim glasovanjem. 

(3) Volitve članov Sveta razpiše predsednik Senata za prekrške 
Republike Slovenije najmanj tri mesece pred iztekom mandata članov 
Sveta. Volitve se opravijo na sedežu Senata za prekrške Republike 
Slovenije. 

258. c člen 

(1) Svet odloča o predlogih za izvolitev sodnikov za prekrške, o 
imenovanjih in napredovanjih in uvrstitvah v plačilni razred ter o 
predlogih za razrešitev sodnikov za prekrške z večino vseh članov, 
če zakon ne določa drugače. 

(2) S poslovnikom, ki ga Svet sprejme z večino vseh glasov, se 
uredi način odločanja v zadevah, ki niso zajete v prejšnjem odstavku 
ter druga vprašanja v zvezi z delom Sveta. 

(3) Kolikor ni s tem zakonom določeno drugače, veljajo smiselno 
določbe tretjega poglavja Zakona o sodiščih. 
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258. d člen 

Predsednika Senata za prekrške Republike Slovenije in predstojnika 
organa za postopek o prekrških prve stopnje imenuje in razrešuje 
minister za pravosodje na predlog Sveta izmed sodnikov za prekrške. 

Pogoji za izvolitev sodnika za prekrške in imenovanje 

258. e člen 

Za sodnika za prekrške je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje naslednje 
splošne pogoje: 

- daje državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada slovenski 
jezik; 
- da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost; 
-daje dopolnil 28 let; 
- da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov diplomirani 
pravnik ali v RS nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo pravne 
fakultete; 
- da je opravil pravniški državni izpit; 
- da ima pet let delovnih izkušenj na pravnem področju. 

258. f člen 

(1) Oseba je lahko izvoljena na mesto sodnika za prekrške Senata 
za prekrške Republike Slovenije, če je uspešno opravljala funkcijo 
sodnika za prekrške najmanj tri leta ali, ki je ob izpolnjevanju pogojev 
iz prejšnjega člena po opravljenem pravniškem državnem izpitu 
najmanj 5 let opravljala pravna dela v državnem organu, pri pravni 
ali fizični osebi. 

(2) Za sodnika za prekrške je lahko izvoljena tudi oseba, ki opravlja 
funkcijo sodnika sodišča splošne pristojnosti ali specializiranega 
sodišča, državnega tožilca, javnega pravobranilca ali poklic odvetnika 
ali notarja. 

258. g člen 

Postopek za izvolitev oziroma imenovanje sodnika 
za prekrške 

(1) Prosto mesto sodnika za prekrške razpiše ministrstvo, pristojno 
za pravosodje, v enem mesecu po prejemu predloga predsednika 
Senata za prekrške Republike Slovenije. Razpis se objavi v uradnem 
listu RS. Rok za prijavo ne more biti krajši kot petnajst dni. 

(2) Razpisni postopek vodi ministrstvo za pravosodje. V nadaljnjem 
postopku se smiselno uporablja določba 15. člena Zakona o sodniški 
službi. 

(3) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, posreduje kandidature 
predstojniku oziroma predsedniku organa, ki vodi postopek o 
prekršku, na katerem je razpisano prosto mesto sodnika za prekrške. 

258. h člen 

(1) Ko prejme razpisno gradivo od ministrstva za pravosodje, povabi 
predstojnik oziroma predsednik na razgovor prijavljene kandidate, 
ki prvič kandidirajo na prosto mesto sodnika za prekrške. Na podlagi 
ugotovitev, ki temeljijo na razpisnem gradivu in na podlagi 
neposrednega vtisa, ki so ga kandidati napravili na razgovoru, 
oblikuje mnenje glede predlogov za izvolitev. V mnenju razvrsti 
predstojnik oziroma predsednik kandidate glede na svojo oceno o 
primernosti za izvolitev ter utemelji razloge za sprejeto razvrstitev. 

(2) Mnenje iz prejšnjega odstavka pošlje ministru, pristojnemu za 
pravosodje, ki o kandidatih oblikuje svoje mnenje in ga skupaj z 
vsemi spisi predloži Svetu. V nadaljnjem postopku se smiselno 
uporabljajo določbe od 18. do 23. člena Zakona o sodniški službi. 

258. i člen 

(1) Funkcija sodnika za prekrške je trajna. 

(2) Sodnik za prekrške je glede pravic, ki izhajajo iz njegovega služ- 
benega razmerja z Republiko Slovenijo, izenačen s sodnikom, kolikor 
ta zakon ne določa drugače. 

(3) Plača sodnika za prekrške se določi po enakih osnovali z enakimi 
dodatki ter na enak način kot plača sodnika rednega sodišča. 

Plača sodnika za prekrške prve stopnje se določi enako kot plača 
okrajnega sodnika. 

Plača sodnika za prekrške Senata za prekrške Republike Slovenije 
se določi enako kot plača sodnika okrožnega sodišča. 

O uvrstitvi v plačilni razred odloči Svet sodnikov za prekrške. 

(4) Ne glede na ostale določbe tega zakona o uvrstitvi v plačilni 
razred se sodniki za prekrške, ki so to funkcijo opravljali pred 
uveljavitvijo tega zakona, pri prvi uvrstitvi ne morejo uvrstiti v plačilni 
razred, ki bi imel za posledico nižjo plačo, kot je bila plača, ki so jo 
na podlagi začasnih koeficientov prejemali pred uveljavitvijo tega 
zakona. V plačilnih razredih sodniki za prekrške nato. redno ne 
napredujejo, dokler po ostalih določbah tega zakona ne presežejo 
plačilnega razreda, v katerega so bili uvrščeni pri prvi uvrstitvi. 

(5) Kolikor s tem zakonom ni določeno drugače, veljajo za sodnike 
za prekrške smiselno določbe Zakona o sodniški službi glede: 

- napredovanja; 
- kriterijev za izbiro in napredovanje in postopek ocenjevanja dela; 
- sodniških dolžnosti in nezdružljivosti funkcije sodnika za prekrške; 
- dopustov; 
- izobraževanja; 
- premestitve in dodelitve sodnika za prekrške drugemu sodišču; 
- osebne evidence; 
- prenehanja funkcije in razrešitve; 
- disciplinskega postopka in začasne odstranitve iz službe. 

(6) Vlogo personalnega sveta po Zakonu o sodniški službi v postopku 
za ocenjevanje dela sodnika za prekrške opravlja predsednik oziroma 
predstojnik sodišča za prekrške. 

258. j člen 

(1) Predsednik Senata za prekrške Republike Slovenije lahko premesti 
sodnika za prekrške za določen čas na drug organ za postopek o 
prekršku na prvi stopnji, če je to potrebno zaradi izjemno povečanega 
obsega dela tega organa ali zaradi drugih razlogov, ki so povzročili 
izreden zaostanek v delu tega organa. 

(2) Za začasno premestitev ni potrebna privolitev sodnika za pre- 
krške. Sodnik za prekrške se lahko premesti le znotraj sodnega 
okrožja, v katerem opravlja svojo funkcijo 

(3) Za območje sodnega okrožja v prejšnjemu odstavku se šteje 
območje, določeno v 115. členu Zakona o sodiščih. 

(4) Začasna premestitev ne vpliva na položaj, plačo in druge pravice, 
ki jih je imel sodnik za prekrške pred premestitvijo. 

poročevalec, št. 9 6 



258. k člen 

(1) Sodniki za prekrške lahko po uveljavitvi tega zakona nadaljujejo 
z delom v svojih mandatih na organih, ki vodijo postopek o prekrških 
na prvi stopnji oziroma na Senatu za prekrške Republike Slovenije. 
Njihova prosta mesta se razpišejo pet mesecev pred iztekom 
njihovega mandata. 

(2) Vsi sodniki za prekrške, ki ob uveljavitvi tega zakona že opravljajo 
svojo funkcijo, imajo pravico pred iztekom svojega mandata prijaviti 
kandidaturo na mesto, ki ga zasedajo, za izvolitev v trajno funkcijo 
sodnika za prekrške. Kandidaturo prijavijo Ministrstvu za pravosodje. 

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka se šteje, da se sodnik za 
prekrške odpove svojemu mandatu, zaradi česar se njegovo mesto 
šteje za prosto in ga mora Ministrstvo za pravosodje razpisati v 
petnajstih dneh po prejemu njegove kandidature, ki mora vsebovati 
vse sestavine, ki se po Zakonu o sodniški službi zahtevajo za prijavo 
na prosto mesto sodnika. 

(4) Sodniku za prekrške iz drugega odstavka tega člena preneha 
sedanji mandat z dnem, ko je izvoljen na podlagi razpisnega 
postopka po prejšnjem odstavku. Če sodnik za prekrške ni izvoljen 
v trajno funkcijo, ima pravice, ki so jih dosedanji predpisi določali za 
sodnike za prekrške, ki niso bili ponovno izvoljeni. 

Prehodne in končne določbe 

18. člen 

Zakon o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih 
sodnikov za prekrške in občinskih javnih pravobranilcev (Uradni list 
RS, št. 82/94) se glede organizacije in pristojnosti organov, ki vodijo 
postopek o prekrških in sodnikov za prekrške uporablja samo toliko, 
kolikor ni s tem zakonom drugače določeno. 

19. člen 

Republiški senat za prekrške se v celotnem besedilu Zakona o 
prekrških preimenuje v Senat za prekrške Republike Slovenije. 

20. člen 

Volitve članov Sveta in njegovo konstituiranje mora biti opravljeno 
v tridesetih dneh po uveljavitvi tega zakona. 

21. člen 

Število mest sodnikov za prekrške na posameznem organu, ki vodi 
postopek o prekršku na prvi stopnji in na Senatu za prekrške 
Republike Slovenije določi na predlog Sveta minister, pristojen za 
pravosodje, v petnajstih dneh po prejemu predloga. 

22. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

K 2., 3., 9., 11., 12., 13. in 14. členu 

Spremembe v navedenih členih so istovrstne, zato je tudi obrazložitev 
skupna. Vselej gre za zvišanje denarnih zneskov, ki je delno pogojeno 
z denarnimi kaznimi, predvidenimi v predlogu Zakona o varnosti 
cestnega prometa, delno s kaznimi, ki so jih posamezni sestavljati 
zakonov, ki vsebujejo kazenske določbe, predpisali v pričakovanju 
novega Zakona o prekrških in delno kot posledica spoznanja, da je 
tako v generalno preventivne kot tudi v specialno preventivne 
namene potrebno strožje sankcioniranje prekrškov. Po domače 
rečeno je denarne kazni, predvidene v sedaj veljavnem Zakonu o 
prekrških tako v rednem postopku, kot tudi v skrajšanem in 
mandatnem postopku "povozil čas". Po oceni predlagatelja so kazni, 
ki se po tem predlogu lahko predpisujejo za prekrške, ob upoštevanju 
spremenjenih določb o organizaciji, pristojnostih, vlogi in statusnem 
položaju sodnikov za prekrške (kar bo pojasnjeno kasneje) in 
zagotovljenem sodnem varstvu skladne tudi z zahtevami, ki se 
nanašajo na varstvo človekovih pravic in izhajajo iz Ustave Republike 
Slovenije in mednarodnih pravnih aktov s tega področja. 

K 1., 4., 5., 6. in 7. členu 

Spremembe navedenih členov so posledica sočasnega obravna- 
vanja in medsebojne usklajenosti predloga Zakona o prekrških s 
predlogom Zakona o varnosti cestnega prometa. Ob tem, ko 
predlagatelj predlaga umik predloga Zakona o prekrških, se istočasno 
zaveda, da je predlog Zakona o varnosti cestnega prometa potrebno 
sprejeti v obliki in vsebini, kot je predlagana Državnemu zboru v 
drugo branje. Zato so v to novelo vnešene določbe o kazenskih 
točkah v cestnem prometu, kolesu s pomožnim motorjem, definiciji 
motornega vozila, preoblikovani vsebini varstvenega ukrepa 
prepovedi vožnje motornega vozila in, zaradi večje učinkovitosti 

postopkov na kraju prekrška, določba, ki storilcu prekrška daje 
"popust", če kazen plača takoj oziroma v ugovornem roku. 

K 8. členu 

Sprememba se nanaša na možnost privedbe tujca k sodniku za 
prekrške v primerih suma, da se bo z odhodom v tujino izognil 
odgovornosti za prekršek. Predlog je pogojen s praktičnimi razlogi, 
opažanji in postopki policije, ko se ta srečuje s tujci - storilci 
(prometnih) prekrškov, pri katerih je predpisano obravnavanje pred 
sodnikom za prekrške. 

K 10. členu 

Sprememba 154. člena je, ob istočasni zagotovitvi neodvisnosti in 
samostojnosti funkcije sodnika za prekrške, kot izhaja iz sprememb 
njegovega statusa, potrebna zaradi zadostitve standardom Ustave 
Republike Slovenije in Evropske konvencije o človekovih pravicah 
v povezavi z izrekanjem zaporne kazni - posega v osebno svobodo 
posameznika. V primeru tovrstnega posega je ena izmed pravic, ki 
morajo biti zagotovljene storilcu prekrška, tudi kontradiktorno 
obravnavanje zadeve - v konkretnem primeru ustna obravnava pred 
sodnikom za prekrške. 

K 15. členu 

Sprememba prvega odstavka 250. člena pomeni izpolnitev zahteve, 
ki jo je postavilo Ustavno sodišče Republike Slovenije v svoji odločbi 
št. U-l-33/95z dne 11.7.1996, kjer je ugotovilo neskladnost predmetne 
določbe z Ustavo Republike Slovenije in zakonodajalcu naložilo 
odpravo ugotovljenega neskladja. 
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K16. členu 

Gre za obširno spremembo poglavja z naslovom "Organi za postopek 
o prekrških", kije pogojena z odločbo Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije št. U-l-321/96 z dne 10.10.1996. Ustavno sodišče je v tej 
odločbi št. U-l-321/96, dne 10.10.1996 izreklo, da prvi odstavek 6. 
člena Zakona o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih 
sodnikov za prekrške in občinskih javnih pravobranilcev in drugi 
odstavek 278. člena Zakona o prekrških nista v skladu z ustavo. Ta 
odločitev ustavnega sodišča pomeni, da se do uskladitve izpodbijanih 
odločb z ustavo ne morejo opravljati volitve novih sodnikov za 
prekrške na prosta delovna mesta. 

Predlagate/jeva dolžnostjo bila uskladiti določbe obstoječih zakonov 
z Ustavo Republike Slovenije, hkrati pa je v perspektivi postavit 
temelje za nadaljnje poslovanje sodnikov za prekrške. 

Potrebno je bilo vzpostaviti novo organizacijsko shemo organov za 
prekrške, ki bo zagotavljala učinkovito in hitro reševanje prekrškov 
na eni strani, na drugi pa zadostila zahtevam citirane odločbe 
Ustavnega sodišča. S spremembami organizacije organov, ki vodijo 
postopek o prekrških, se ohranja sistem "šui generis"; ostajajo pa 
tudi organi, ki so z zakonom pooblaščeni, da vodijo postopek o 
prekrških na prvi stopnji. Ti organi so namreč specializirani za 
reševanje prekrškov iz svojega področja in bi z njihovo ukinitvijo 
naložili še dodatno breme sodnikom za prekrške, ki ga ti verjetno 
ne bi bili sposobni nositi. 

S spremembami se zagotavlja potrebna neodvisnost in nepristranost 
sodnikov za prekrške; zagotoviti jim je treba položaj, ki jim bo 
omogočil objektivnost in samostojnost pri odločanju, eno izmed 
jamstev je tudi trajnost njihove funkcije. 

Ustanavlja se Svet sodnikov za prekrške, ki je poseben organ s 
podobnim položajem in vlogo kot Sodni svet po Zakonu o sodiščih. 
Razlika je v številu članov (sedem), od katerih se jih pet voli izmed 
prvostopnih sodnikov za prekrške, dva pa izmed sodnikov za 
prekrške Senata za prekrške Republike Slovenije in v nekaj širših 
pristojnosti, kot je to primer pri Sodnem svetu. 

Zaradi narave postopka o prekrških in materialne podlage za 
odločanje se predlagajo nekaj spremenjeni splošni pogoji za izvolitev 
sodnika za prekrške, ki postajajo milejši kot za sodnike sodišč 
splošne pristojnosti. Zahteva se starost 28 let in pet let delovnih 

izkušenj na pravnem področju. Posebna pogoja za izvolitev na mesto 
sodnika za prekrške Senata za prekrške Republike Slovenije pa 
sta najmanj tri leta delovnih Izkušenj pri opravljanju funkcije sodnika 
za prekrške ali najmanj 5 let dela v državnem organu po opravljenem 
pravniškem državnem izpitu. Predlagatelj ocenjuje, da pogojem lahko 
zadosti tudi vsak, ki opravlja funkcijo sodnika, državnega tožilca, 
javnega pravobranilca, odvetnika ali notarja. Glede na zahtevnost 
dela in po primerjalni oceni se je predlagatelj odločil uvrstiti sodnike 
za prekrške prve stopnje v enak okvir kot okrajne sodnike, višje 
sodnike za prekrške pa v okvir okrožnih sodnikov. 

Četrti odstavek 258.i člena zagotavlja sodnikom za prekrške 
varovanje pridobljenih pravic; za nikogar ne sme biti posledica 
predlaganih sprememb uvrstitev v nižji plačilni razred oziroma prehod 
na nižjo dejansko plačo od sedanje. Zato bodo sodniki, ki bi bili 
sicer po določbah tega zakona uvrščeni v nižje plačilne razrede, 
uživali status pridobljenih pravic (plačilnega razreda), kot jim pripada 
po sedaj veljavni zakonodaji, in sicer vse do tedaj, dokler tega 
statusa ne dosežejo oziroma presežejo. 

Veljavni zakon o prekrških ne predvideva možnosti premestitve 
sodnika za prekrške v primerih povečanega obsega dela enega 
sodišča ali v drugih primerih (to pa je največkrat, kot so pokazale 
izkušnje) nezasedeno mesto sodnika za prekrške na določenem 
območju. Ta zakonska praznina predstavlja ključni problem pri velikih 
zaostankih na določenih območjih v Sloveniji. Z novim 258.j členom 
je predlagatelj predvidel rešitev, ki bo zakonska podlaga za 
premestitev sodnika za prekrške, če se bo to pokazalo za potrebno. 
Premestitev je možna le znotraj sodnega okrožja, v katerem opravlja 
premeščeni sodnik za prekrške svojo funkcijo in zaradi sorazmerno 
majhnih objektivnih teža v (razdalje med organi na področju sodnega 
okrožja) tudi ni povezana s privolitvijo sodnika za prekrške. 

Podobno kot v Zakonu o sodniški službi vodi ministrstvo za 
pravosodje razpisni postopek za izvolitev sodnikov za prekrške, za 
oblikovanje mnenj o kandidatih in posredovanje mnenj in vlog svetu 
sodnikov za prekrške. V nadaljnjem postopku izvolitve oziroma 
imenovanja sodnika za prekrške se smiselno uporabljajo določbe 
Zakona o sodniški službi. Določbe tega zakona se smiselno 
uporabljajo tudi za celo vrsto pravic in doložnosti sodnikov za 
prekrške. Vlogo personalnega sveta v postopku ocenjevanja dela 
sodnika za prekrške, kot tudi oblikovanja mnenja o predlogu za 
izvolitev opravlja predstojnik oziroma predsednik organa, ki vodi 
postopek o prekršku. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 PRISILNI PORAVNAVI, 

STEČAJU IN LIKVIDACIJI (ZPPSL-?) 

- EPA 113 - II - hitri postopek 

Poslanci Benjamin Henigman, Izidor Rejc in Miroslav 
Mozetič so dne 26.7.1996 predložili v obravnavo predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prisilni 
poravnavi, stečaju in likvidaciji - hitri postopek - EPA 1579. 

Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki so ga 
predložili v obravnavo poslanci Benjamin Henigman, Izidor 
Rejc in Miroslav Mozetič, še ni končan, je predsednik 
Državnega zbora na podlagi četrtega odstavka 174. člena 
poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev predloga 
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL- 
?) - hitri postopek - EPA 113-11, ki ga je Državnemu zboru 
predložila v obravnavo Vlada Republike Slovenije. 

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

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O PRISILNI PORAVNAVI, STEČAJU IN LIKVIDACIJI, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku za sejo 
Državnega zbora v aprilu 1977. 

Vlada Republike Slovenije daje predloga zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji v 
postopek sprejemanja Državnemu zboru v paketu z drugimi 
predlogi zakonov s področja gospodarstva. 

Stanje na nekaterih področjih, ki jih ureja zakon je potrebno čimprej 
korigirati saj povzroča težave v praksi (imenovanje in postavitev 
stečajnih upraviteljev, močnejša vloga upniškega odbora itd.), 
poleg tega pa je nujno potrebno pospešiti postopke tako prisilnih 
poravnav kot tudi stečajnih postopkov oziroma je potrebno s 
korekcijo določb urediti postopek prisilne poravnave tako, da bodo 

v večji meri lahko podjetja s tem postopkom sanirala podjetje in 
tako preprečila stečaj. Zelo nujno potrebno je s sprejemom zakona 
o jamstvenem skladu in s korekcijo določbe 51. člena veljavnega 
zakona doseči, da se ponovno lahko uporablja določba 51. člena, 
ki ureja položaj delavcev in njihovih pravic v postopkih prisilnih 
poravnav, ki je bila z ustavno odločbo izvzeta iz uporabe. Iz 
vsega navedenega sledi, da predlagane spremembe nujno 
narekujejo sprejem predloga zakona po hitrem postopku. 

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

-Tomaž MARUŠIČ, minister za pravosodje, 
- Marjan POGAČNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za pravo- 
sodje, 
- Nives MARINŠEK, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za pravosodje. 
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UVOD 

1. Ocena stanja 

Pri 11 okrožnih sodiščih, ki so pristojna za vodenje postopkov prisilne 
poravnave in stečajnih postopkov, je bilo na dan 1.1.1996 17 
nerešenih postopkov prisilne poravnave in 470 nerešenih stečajnih 
postopkov. Med letom je bilo vloženih 38 novih predlogov za začetek 
postopka prisilne poravnave in 224 predlogov za začetek stečajnega 
postopka. Po stanju na dan 31.12.1996 je bilo nerešenih 28 zadev v 
postopkih prisilne poravnave in 557 zadev v stečajnih postopkih. 

Iz zgornjih podatkov izhaja, da se dolžniki v likvidnostnih oziroma 
solventnih težavah redko poslužujejo postopkov prisilnih poravnav. 

2. Razlogi za sprejem zakona 

Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l. RS, št. 67/93; v 
nadaljevanju ZPPSL), kf je pričel veljati 1.1.1994, ureja tri vrste 
postopkov: postopek prisilne poravnave, stečajni postopek in 
postopek sodne (prisilne) likvidacije. 

Namen prisilne poravnave je odprava insolventnosti oziroma 
prezadolženosti dolžnika (primerjaj 2. odst. 1. člena ZPPSL), torej 
ekonomskega stanja, zaradi katerega se nad dolžnikom lahko začne 
stečajni postopek. Stečajni postopek se namreč opravi nad 
dolžnikom, ki je dalj časa plačilno nesposoben (insolventen) ali 
prezadolžen (1. odst. 2. člena ZPPSL). Takšnemu dolžniku zakon 
omogoča, da upnikom predlaga sklenitev prisilne poravnave (1. odst. 
5. člena ZPPSL); 

S sklenjeno in potrjeno prisilno poravnavo lahko po sedaj veljavni 
ureditvi dolžnik doseže, da se njegovi dolgovi (terjatve upnikov do 
dolžnika) zmanjšajo in (ali) odložijo v skladu s pogoji prisilne 
poravnave (primerjaj 1. odst. 63. člena ZPPSL). Ekonomski cilj, ki 
ga dolžnik v postopku prisilne poravnave lahko doseže, je tako zgolj 
odprava insolventnosti (dalj časa trajajoče plačilne nesposobnosti) 
ali prezadolženosti z zmanjšanjem in (ali) odložitvijo obveznosti 
dolžnika nasproti upnikom. 

Zaključen stečajni postopek pomeni prenehanje dolžnika in s tem 
tudi njegovih obveznosti do upnikov, zaradi katerih je postal dolžnik 
prezadolžen in insolventen. Glede na to je smiselno, da se postopek 
stečaja čimprej (v korist upnikov in dolžnika) in čimbolje zaključi 
(da se doseže najugodnejše poplačilo upnikov po načelu 
sorazmernega poplačila). Za dosego teh ciljev je pomembna vloga 
organov v stečajnem postopku, posebej stečajnega upravitelja, ki 
zastopa dolžnika in upniškega odbora, ki varuje koristi upnikov. 

Namen predlaganih sprememb in dopolnitev zakona je: 

1. omogočiti insolventnemu oziroma prezadolženemu dolžniku, da 
lažje (z znižanjem deležev in podaljšanjem rokov za poplačilo) in 
bolj učinkovito (s sočasno izvedbo konverzije terjatev v deleže - 
debt to equity swap) izvede finančno restrukturiranje; 
2. vzpodbuditi upnike, da aktivneje sodelujejo v postopkih finančne 
reorganizacije in okrepiti njigovo vlogo preko učinkovitejše vloge 
upniškega odbora; 
3. uskladiti ZPPSL glede pravic delavcev z ureditvijo v Evropskih 
direktivah in mednarodnih konvencijah in s tem povezanim 
predlogom novega zakona o jamstvenem skladu; 
4. okrepiti vlogo upniškega odbora v stečajnih postopkih; 
5. urediti pridobitev in odvzem licenc oziroma dovoljenj za opravljanje 
funkcije stečajnega upravitelja, upravitelja prisilne poravnave in 
likvidacijskega upravitelja. 
6. kolikor je možno bolj uveljaviti načelo hitrosti postopka, za kar bi 
moral skrbeti primamo stečajni upravitelj. 

7. olajšati postopek prodaje dolžnikovega premoženja. 
8. urediti status denacionalizacijskih upravičencev v podjetjih z 
družbenim kapitalom nad katerimi je uveden stečajni postopek. 

V prehodnih določbah zakona se poleg ureditve zatečenega stanja 
ob uveljavitvi tega zakona, ureja tudi položaj denacionalizacijskih 
upravičencev, ki so v postopku lastninskega preoblikovanja 
pravočasno zavarovali svoje zahtevke skladno z zakonom o 
lastninskem preoblikovanju podjetij z začasno odredbo, s katero se 
podjetju nad temi sredstvi prepove razpolaganje. S predlagano 
dopolnitvijo v prehodnih določbah se tem upravičencem prizna 
poseben status v stečajnem postopku, če je ta uveden zoper 
podjetje, kjer ima upravičenec zavarovane zahtevke. Poseben sta- 
tus je v tem, da se sredstva, ki so predmet denacionalizacijskega 
zahtevka v stečajnem postopku popišejo in izločijo iz stečajne mase, 
ter se prenesejo na Sklad za razvoj, ki ta sredstva uporablja kot 
dober gospodar. 

3. Ocena proračunskih sredstev, potrebnih za 
izvrševanje zakona 

Za izvrševanje zakona bo potrebno zagotoviti 5 mio SIT proračunskih 
virov letno za stroške v zvezi z dodelitvijo in odvzemom dovoljenj 
za opravljanje funkcije stečajnega upravitelja, prisilne poravnave in 
likvidacijskega upravitelja. 

BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V prvem odstavku 21. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in 
likvidaciji (Ur. list RS, št. 67/93), se v prvem odstavku za besedami 
"imenuje upniški odbor iz seznama upnikov dodajo besede: "oziroma 
izmed upnikov, ki so prijavili terjatve, pa niso bili na seznamu upnikov." 

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Na obrazložen predlog upniškega odbora poravnalni senat spremeni 
odredbo oziroma izda novo odredbo o imenovanju upniškega odbora 
iz prvega odstavka tega člena, če se sestava upniškega odbora 
spremeni po izdaji sklepa o začetku postopka prisilne poravnave." 

Dosedanja 2. in 3. odstavek postaneta nova 3. in 4. odstavek. 

2. člen 

V prvem odstavku 22. člena se četrta točka spremeni tako, da se 
glasi: 

"dajati predloge in soglasja ter opravljati druga dejanja, ki so 
pomembna za zaščito upnikov v postopku". 

3. člen 

Za četrtim odstavkom 31. člena se dodata nova peti in šesti 
odstavek, ki se glasita: 

"(5) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka tega člena da predsednik 
poravnalnega sveta po predhodnem soglasju upniškega odbora, ki 
ga mora upniški odbor dati ali odreči v osmih dneh od dneva prejema 
zahteve za soglasje. Če v tem roku upniški odbor ne sporoči niti da 
daje soglasje niti da odreka soglasje, se šteje, da je upniški odbor 
dal soglasje. 

(6) Obvestilo, s katerim upniški odbor odreka soglasje, mora biti 
obrazloženo z navedbo razlogov za odrek soglasja in s predlogom, 
katere tekoče posle v zvezi opravljanjem dejavnosti in poravna- 
vanjem obveznosti iz naslova tekočih poslov sme dolžnik opravljati. 
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Pri ponovnem odločanju predsednik poravnalnega sveta upošteva 
obrazložen predlog upniškega odbora iz prejšnjega odstavka, nanj 
pa ni vezan le, če skupaj z upraviteljem prisilne poravnave presodi, 
da bi to škodovalo interesom dolžnika." 

Dosedanji peti odstavek postane novi sedmi odstavek. 

4. člen 

V prvem odstavku 32. člena se za besedami "lahko poravnalni senat" 
dodajo besede: "s soglasjem upniškega odbora, na predlog dolžnika 
ali" 

Za prvim odstavkom 32. člena se dodajo novi 2., 3. in 4. odstavek, 
ki se glasijo: 

"(2) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ali obvestilo da odreka 
soglasje, mora upniški odbor dati v 8 dneh od prejema zahteve za 
soglasje. Če v tem roku upniški odbor ne sporoči niti da daje soglasje 
niti da odreka soglasje, se šteje, da je upniški odbor dal soglasje. 

(3) Obvestilo, s katerim upniški odbor odreka soglasje mora biti 
obrazloženo z navedbo razlogov za odrek soglasja in s predlogom 
ureditve izplačevanja iz dolžnikovega žiro računa. Pri ponovnem 
odločanju poravnalni senat upošteva obrazložen predlog upniškega 
odbora, nanj pa ni vezan, če skupaj s stečajnim upraviteljem presodi, 
da bi to škodovalo interesom dolžnika oziroma ne bi ustrezalo vodstvu 
postopka. 

(4) Soglasje upniškega odbora iz prvega odstavka tega člena ni 
potrebno, če gre za dolžnikove obveznosti, ki izvirajo iz tekočega 
poslovanja ali za stroške v zvezi s postopkom prisilne poravnave." 

Sedanji drugi odstavek postane peti odstavek. 

5. člen 

V prvem odstavku 34. člena se doda nova 4. točka, ki se glasi: 

"4.da lahko dolžnik izpolni svoje obveznosti v večjem deležu oziroma 
krajšem roku kot ga predlaga dolžnik v prisilni poravnavi." 

Za drugim odstavkom 34. člena naj se doda nov tretji odstavek, ki 
se glasi: 

"(3) Predlog iz prvega odstavka tega člena se lahko vloži najkasneje 
do glasovanja o predlagani prisilni poravnavi na naroku za prisilno 
poravnavo." 

6. člen 

Za prvim odstavkom 46. člena se dodajo novi 2., 3.,4. in 5. odstavek, 
ki se glasijo: 

"(2) Na obrazložen predlog dolžnika se lahko rok iz prejšnjega 
odstavka podaljša za en mesec. 

(3) O podaljšanju roka iz prvega odstavka odloča poravnalni senat 
s sklepom po predhodnem soglasju upniškega odbora, ki mora biti 
dano v 8 dneh od prejema odredbe poravnalnega sveta za izdajo 
soglasja. 

(4) Če upniški odbor ne soglaša s podaljšanjem roka, poravnalni 
senat zavrne predlog za podaljšanje roka iz prvega odstavka tega 
člena. 

(5) Če upniški odbor v roku iz tretjega odstavka niti ne da soglasja 
niti ne odreče soglasja se šteje, da je upniški odbor dal soglasje. 

(6) Zoper sklep, s katerim poravnalni svet ugodi predlogu za podalj- 
šanje roka in zoper sklep, s katerim zavrne predlog za podaljšanje 
roka, ni posebne pritožbe." 

Sedanji 2. in 3. odstavek postaneta nova 7. in 8. odstavek. 

7. člen 

(1) Za prvim odstavkom 47. člena se dodata notfa drugi in tretji 
odstavek, ki se glasita: 

"(2) Kadar je posamezen upnik pristal, da se mu terjatev namesto v 
denarju izplača v drugem premoženju stečajnega dolžnika (prvi 
odstavek 48. člena), mora dolžnik v načrtu finančne reorganizacije 
navesti tudi: 

1. višino "terjatve, ki se izplača na takšen način; 
2. predmet nadomestne izpolnitve; 
3. ocenjeno vrednost nadomestne izpolnitve. 

(3) Kadar je posamezen upnik pristal na vplačilo stvarnega vložka s 
prenosom terjatve do dolžnika zaradi povečanja osnovnega kapitala 
dolžnika, mora dolžnik v prisilni poravnavi navesti: 

1. novo višino osnovnega kapitala po spremembi osnovnega kapitala 
(3. točka prvega odstavka 49. c člena); 
2. višino terjatve, ki s prenosom zaradi vplačila stvarnega vložka 
preneha (drugi odstavek 49. č člena); 
3. delež (v nominalnem znesku in odstotku) v kapitalu dolžnika, ki 
ga upnik z vplačilom takšnega stvarnega vložka pridobi." 

(2) Drugi odstavek 47. člena, ki postane četrti odstavek, se spremeni 
tako, da se glasi: 

" (4) Načrtu finančne reorganizacije mora dolžnik priložiti: 

1. revidirano obračunsko bilanco stanja, ki prikazuje stanje sredstev 
in obveznosti do virov sredstev ob koncu zadnjega trimesečja pred 
vložitvijo načrta finančne reorganizacije (v nadaljnjem besedilu: 
zadnja bilanca stanja); 
2. revidirano predračunsko bilanco stanja, ki prikazuje stanje sred- 
stev in obveznosti do virov sredstev ob koncu zadnjega trimesečja 
pred vložitvijo načrta finančne reorganizacije, izdelano ob predpo- 
stavki, da bi na ta dan pričela učinkovati predlagana prisilna porav- 
nava glede sorazmernega znižanja terjatev in načina poplačila teh 
terjatev oziroma spremembe osnovnega kapitala na podlagi 49. a 
do 49. d členov tega zakona; 
3. revidiran izkaz uspeha in finančnih tokov za zadnje poslovno leto 
in za tekoče leto do datuma zadnje bilance stanje; 
4. predračunska izkaza finančnih in denarnih tokov za obdobje, na 
katero se nanaša prisilna poravnava (do izteka roka za izplačilo 
vseh terjatev, na katere se nanaša prisilna poravnava); 
5. v primeru iz 4. točke prvega odstavka tega člena: pisno izjavo 
imetnika terjatve, da pristaja na manj ugodne pogoje za poplačilo 
svoje terjatve; 
6. v primeru iz drugega odstavka tega člena: pisno izjavo upnika iz 
prvega odstavka 48. člena tega zakona, da pristaja na nadomestilo 
izpolnitev; 
7. kadar v primeru iz drugega odstavka tega člena višina terjatve 
presega 10.000.000 tolarjev: poročilo revizorja o oceni vrednosti 
premoženja, ki je predmet nadomestne izpolnitve; 
8. v primeru iz tretjega odstavka tega člena: notarski zapisnik skup- 
ščine dolžnika, na kateri je sprejela sklep o spremembi osnovnega 
kapitala iz 49c. člena tega zakona; 
9. v primeru iz četrtega odstavka 48. člena tega zakona: pisno izjavo 
ločitvenega upnika, da pristane na manj ugodno izplačilo in se 
odpoveduje terjatvi v višini, ki presega ponujeno izplačilo. Kadar je 
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ločitvena pravica nastala z vpisom v zemljiško knjigo, mora imeti 
pisna izjava obliko listine, sposobne za ustrezen vpis v zemljiško 
knjigo." 

(3) Sedanji tretji odstavek 47. člena postane novi peti odstavek. 

8. člen 

Drugi in tretji odstavek 48. člena se spremenita tako, da se glasita: 
"(2) Dolžnik mora upnikom ponuditi znižano poplačilo oziroma 
odložitev plačil terjatev najmanj v naslednjih znižanih deležih oziroma 
rokih: 

1.20% poplačilo, če rok za izplačilo ni daljši od enega leta; 
2. 40% poplačilo, če rok za izplačilo ni daljši od dveh let; 
3. 60% poplačilo, če rok za plačilo ni daljši od treh let; 
4. 80% poplačilo, če rok za plačilo ni daljši od štirih let; 
5. 100% poplačilo z odložitvijo za največ pet let. 

(3) Poleg znižanja poplačila terjatev iz naslova glavnice in obresti, 
nateklih do dneva začetka postopka, v obsegu in rokih iz drugega 
odstavka tega člena, lahko dolžnik ponudi tudi znižanje obrestnih 
mer za čas od dneva začetka postopka dalje." 

9. člen 

V 49. členu se besede "tretjega odstavka" nadomestijo z besedami 
"petega odstavka". 

10. člen 

Za 49. členom se dodajo novi 49. a do 49. d členi, ki se glasijo: 

"49 a. člen 

Če dolžnik kot eno od metod finančne reorganizacije izbere pove- 
čanje osnovnega kapitala z izdajo delnic dolžnika namesto izplačila 
terjatev posameznim upnikom, se za spremembo osnovnega kapitala 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, če v tem 
zakonu ni drugače določeno. 

49 b. člen 

(1) V primeru iz 49. a člena tega zakona lahko dolžnik sočasno 
sprejme sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala in povečanju 
osnovnega kapitala z novimi stvarnimi vložki, ki se vplačajo s 
prenosom (cesijo) terjatev posameznih upnikov do dolžnika (v 
nadaljnjem besedilu: sklep o spremembi osnovnega kapitala). 

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena se določbe tega zakona 
o spremembi osnovnega kapitala delniške družbe smiselno 
uporabljajo tudi za spremembo osnovnega kapitala družbe z omejeno 
odgovornostjo. 

(3) Osnovni kapital se lahko zmanjša na način iz prvega odstavka 
tega člena za znesek nepokrite izgube, izkazane v zadnji bilanci 
stanja. 

(4) Pri povečanju osnovnega kapitala na način iz prvega odstavka 
tega člena se ne uporabljajo določbe zakona o gospodarskih družbah 
o revidiranju stvarnih vložkov. 

(5) Pri povečanju osnovnega kapitala na način iz prvega odstavka 
tega člena se ne uporabljajo določbe zakona o gospodarskih družbah 
o prepovedi vplačila delnic za znesek, ki je nižji od nominalnega 
zneska, na katerega se glasijo, kadar se delnice vplačajo s terjatvami 
iz petega odstavka 43. člena tega zakona oziroma terjatvami iz 
drugega odstavka 55. člena tega zakona. 

49. c člen 

(1) Sklep o spremembi osnovnega kapitala mora vsebovati: 

1. nominalno višino, za katero se osnovni kapital zmanjša in druge 
sestavine, ki jih mora obsegati sklep o poenostavljenem zmanjšanju 
osnovnega kapitala; 
2. nominalno višino, za katero se poveča osnovni kapital s stvarnimi 
vložki; 
3. novo višino osnovnega kapitala po spremembi; 
4. število delnic, ki se izdajo zaradi povečanja osnovnega kapitala, 
in nominalni znesek, na katerega se glasi posamezna delnica; 
5. izključitev prednostne pravice dosedanjih delničarjev do vpisa 
novih delnic; 
6. posamezne upnike in višine njihovih terjatev do dolžnika, ki so 
predmet stvarnega vložka; 
7. skupni nominalni znesek delnic, ki se zagotovi posameznemu 
upniku iz prejšnje točke; 
8. navedbo, da je sklep sprejet pod odložnim pogojem, da bo 
predlagana prisilna poravnava pravnomočno potrjena. 

(2) Ne glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, in 
morebitne določbe statuta, je za sprejem sklepa o spremembi osnov- 
nega kapitala potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju 
zastopanega osnovnega kapitala. 

49 č. člen 

(1) Rok za vpisovanje novih delnic, ki se izdajo zaradi povečanja 
osnovnega kapitala, mora biti določen tako, da izteče najkasneje 
zadnji delovni dan pred dnevom naroka za prisilno poravnavo. 

(2) Izjava o vpisu novih delnic (vpisno potrdilo) mora poleg sestavin, 
določenih z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, vsebovati tudi 
izjavo upnika, da na dolžnika prenaša terjatev, ki je predmet 
stvarnega vložka, pod odložnim pogojem, da bo prisilna poravnava 
pravnomočno potrjena. 

(3) Kopijo vpisnega potrdila iz drugega odstavka tega člena mora 
upnik predložiti sodišču najkasneje pred pričetkom glasovanja o 
prisilni poravnavi. 

49 d. člen 

(1) Če je prisilna poravnava pravnomočno potrjena, se štejejo nove 
delnice za vplačane in osnovni kapital za spremenjen z dnem 
pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave. 

(2) Uprava družbe mora vložiti predlog za vpis sklepa o spremembi 
osnovnega kapitala v sodni register sočasno s predlogom za vpis 
spremembe osnovnega kapitala, in sicer v roku 15 dni, šteto od 
pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave. 

(3) Predlog iz drugega odstavka tega člena lahko vloži tudi 
posamezen upnik, ki je vpisal in vplačal nove delnice na način iz 
49. č člena tega sklepa, če ga ne vloži uprava v roku iz drugega 
odstavka tega člena. 

(4) Predlogu za vpis iz drugega odstavka tega člena je potrebno 
priložiti: 

1. zadnjo bilanco stanja; 
2. notarski zapisnik skupščine, na kateri je sprejela sklep o 
spremembi osnovnega kapitala iz 49. c člena tega zakona; 
3. potrdila o vpisu novih delnic; 
4. overjeno kopijo sklepa o potrditvi prisilne poravnave s potrdilom o 
pravnomočnosti." 
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11. člen 13. člen 

51. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"51. člen 

(1) Če je kot ena od metod finančne reorganizacije predvideno 
zmanjšanje števila pri dolžniku zaposlenih delavcev, je potrebno 
načrtu finančne reorganizacije priložiti program prenehanja delovnih 
razmerij zaradi finančne reorganizacije. 

Program mora vsebovati: 

1. število delavcev, ki jim zaradi finančne reorganizacije preneha 
delovno razmerje; 
2. delovna mesta, ki se zaradi finančne reorganizacije ukinejo; 
3. rok prenehanja delovnega razmerja za vsako od delovnih mest iz 
prejšnje točke. 

(2) O programu prenehanja delovnih razmerij mora uprava dolžnika 
nemudoma obvestiti svet delavcev ali delavskega zaupnika, če tega 
ni, pa sindikat pri delodajalcu. Istočasno mora predlagatelj s 
programom seznaniti tudi Zavod za zaposlovanje. 

(3) Uprava dolžnika mora obravnavati in upoštevati morebitne 
predloge Zavoda za zaposlovanje o možnih ukrepih za preprečitev 
oziroma za kar največjo omejitev prenehanja delovnih razmerij. Če 
se v okviru finančne reorganizacije predvideva prenehanje delovnega 
razmerja več kot 25% delavcev, vendar ne manj kot 10 delavcev, 
lahko Zavod za zaposlovanje predlaga, da se prenehanje delovnega 
razmerja razporedi na daljše časovno obdobje, ki ne more biti krajše 
od treh in ne daljše od šestih mesecev. 

(4) V primeru iz prvega odstavka tega člena, lahko po pravnomočnosti 
sklepa o potrditvi prisilne poravnave preneha delovno razmerje največ 
takšnemu številu delavcev, kot je določeno v programu, in ki 
opravljajo delo na delovnih mestih, ki se zaradi finančne reorga- 
nizacije ukinjajo. 

(5) Pri določitvi delavcev, ki jim preneha delovno razmerje na podlagi 
prvega odstavka tega člena, se upoštevajo naslednji kriteriji: 
strokovna izobrazba oziroma usposobljenost za delo in potrebna 
dodatna znanja in zmožnosti, delovne izkušnje, delovna uspešnost 
in delovna doba. 

(6) Delavcem preneha delovno razmerje z vročitvijo sklepa o 
prenehanju. Delovno razmerje ne more prenehati pred iztekom 30 
dnevnega roka od seznanitve Zavoda za zaposlovanje s programom 
prenehanja delovnih razmerij. 

(7) Delavci, ki jim preneha delovno razmerje na podlagi četrtega 
odstavka tega člena, imajo enake pravice kot delavci, ki jim preneha 
delovno razmerje zaradi začetka stečajnega postopka. 

(B) Minister, pristojen za delo, družino in socialne zadeve, izda 
podrobnejši predpis o odločanju Zavoda za zaposlovanje na podlagi 
tretjega odstavka tega člena." 

12. člen 

Tretji odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(3) Če je v potrjeni prisilni poravnavi določeno, da se znižajo obrestne 
mere, tečejo od terjatev upnikov iz 3. točke drugega odstavka 59. 
člena in tretjega odstavka 59. člena tega zakona, obresti po znižani 
obrestni meri skladno s tretjim odstavkom 48.člena tega zakona od 
začetka postopka prisilne poravnave dalje." 

78. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Za stečajnega upravitelja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje: 

1. da ima strokovno izobrazbo najmanj VII. stopnje pravne, 
ekonomske ali druge ustezne smeri; 
2. da je opravila strokovni izpit za opravljanje funkcije upravitelja v 
postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije; 
3. da ima veljavno dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja v 
postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije. 

(2) Za stečajnega upravitelja ne more biti imenovana oseba: 

1. ki je upnik v stečajnem postopku; 
2. ki je bila zaposlena pri stečajnem dolžniku v zadnjih dveh letih 
pred začetkom stečajnega postopka ali je v tem obdobju opravljala 
funkcijo člana uprave ali nadzornega sveta; 
3. če obstajajo druge okoliščine, ki vsebujejo dvom o njegovi 
nepristranosti. 

(3) Minister, pristojen za pravosodje, predpiše program in način 
opravljanja strokovnega izpita iz 2,točke prvega odstavka tega člena. 
Z odločbo, s katero se dovoli pristop k izpitu, se določi tudi čas in 
kraj opravljanja izpita ter izpitno komisijo. 

(4) O izdaji in odvzemu dovoljenja iz 3. točke prvega odstavka tega 
člena odloča minister, pristojen za pravosodje, na podlagi mnenja 
komisije, ki jo izmed sodnikov, ki sodijo v stečajnih zadevah in 
drugih strokovnjakov imenuje minister, pristojen za pravosodje (v 
nadaljnem besedilu komisija). 

(5) Komisija iz prejšnjega odstavka tega člena ima 5 članov. Dva 
člana se imenujeta izmed sodnikov, ki sodijo v stečajnih zadevah, 
dva člana iz vrst neodvisnih strokovnjakov, en član pa je predstavnik 
Ministrstva za pravosodje. Predsednika komisije imenujejo člani 
izmed sebe. Člani in predsednik komisije se imenujejo za dobo pet 
let in so lahko ponovno imenovani. 

(6) Člani komisije sprejmejo poslovnik za delovanje komisije. 

(7) Sredstva za delo komisije ter administrativne, tehnične in druge 
pogoje za delo komisije zagotavlja Ministrstvo za pravosodje." 

14. člen 

Za 78. členom se dodata nova 78. a in 78. b člena, ki se glasita: 

"78. a člen 

(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v 
postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije je potrebno priložiti 
dokaze o izpolnjevanju pogojev iz 1. in 2. točke 78. člena tega zakona. 

(2) Minister, pristojen za pravosodje, izda dovoljenje za opravljanje 
funkcije likvidacije, če vložnik zahteve izpolnjuje pogoje iz 1. in 2. 
točke 78. člena tega zakona. 

(3) Minister, pristojen za pravosodje, zavrne zahtevo za izdajo 
dovoljenja, če je bilo vložniku zahteve dovoljenje odvzeto na podlagi 
78. b člena tega zakona. 

(4) Odločba, s katero minister, pristojen za pravosodje, odloči o 
zahtevi iz prvega odstavka tega člena, je dokončna v upravnem 
postopku. 

13 poročevalec, št. 9 



78. bčlen 
i 

(1) Minister, pristojen za pravosodje odvzame dovoljenje za 
opravljanje funkcije upravitelja v postopkih prisilne poravnave, 
stečaja in likvidacije, če oseba pri opravljanju funkcije upravitelja 
prisilne poravnave ali stečajnega oziroma likvidacijskega upravitelja 
huje krši obveznosti upravitelja prisilne poravnave ali stečajnega 
oziroma lividacijskega upravitelja oziroma zlorabi položaj in 
pristojnosti upravitelja prisilne poravnave ali stečajnega oziroma 
likvidacijskega upravitelja z namenom naklanjanja ugodnosti 
posameznim upnikom oziroma drugim osebam ali oškodovanja 
upnikov oziroma dolžnika. 

(2) Predlog za odvzem dovoljenja lahko podajo upniški odbor, 
posamezni upnik, sodišče, ki vodi postopek, dolžnik v postopku 
prisilne poravnave. 

(3) Odločba, s katero minister, pristojen za pravosodje, odloči o 
predlogu za odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v 
postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije, je dokončna v 
upravnem postopku. 

(4) Odločba, s katero minister, pristojen za pravosodje, odvzame 
dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih prisilne 
poravnave, stečaja in likvidacije, se vroči vsem okrožnim sodiščem. 

(5) V primeru iz četrtega odstavka tega člena morajo sodišča, ki so 
za upravitelja prisilne poravnave ali stečajnega oziroma 
likvidacijskega upravitelja, v posameznih postopkih, ki jih vodijo, 
imenovale osebo, ki ji je bilo odvzeto dovoljenje, to osebo v roku 3 
dni odstaviti in imenovati novega upravitelja. 

(6) Za obveznosti odstavljenega upravitelja v zvezi s prenosom na 
novega upravitelja se smiselno uporabljajo določbe 96. in 105. člena 
tega zakona." 

15. člen 

V prvem odstavku 80. člena se doda nova 10. točka, ki se glasi: 

"10. skrbeti za to, da stečajni postopek poteka hitro in brez 
neutemeljenega zavlačevanja." 

Za 2. odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"(3) Stečajni upravitelj sestavi začetno stečajno bilanco, vodi 
poslovne knjige in sestavlja računovodske izkaze v skladu z 
računovodskimi rešitvami v podjetjih v stečaju, ki jih z računovod- 
skim standardom določi Slovenski inštitut za revizijo." 

16. člen 

84. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Da se zavarujejo koristi upnikov se v stečajnem postopku 
ustanovi upniški odbor, razen če je stečajna masa neznatna ali če 
bi to pripeljalo do znatnega povečanja stroškov stečajnega postopka. 

(2) Stečajni senat izda sklep o ustanovitvi upniškega odbora oziroma 
sklep, da se upniški odbor ne ustanovi iz razlogov iz 1. odstavka 
tega člena. 

17. člen 

Za 4. odstavkom 86. člena se dodajo novi 5., 6. in 7. odstavek, ki 
se glasijo: 

"(5) člani izmed sebe z večino glasov vseh članov upniškega odbora 
izvolijo predsednika upniškega odbora, ki predstavlja upniški odbor 
ter sklicuje in vodi seje upniškega odbora. 

(6) Stečajni senat lahko po predhodnem soglasju upniškega odbora 
zamenja člana upniškega odbora, če se ugotovi, da zanemarja svojo 
dolžnost. 

(7) Upniški odbor mora soglasje iz prejšnjega odstavka tega člena 
oziroma obvestilo o odreku soglasja dati v 8 dneh od prejema 
zahteve za soglasje. Če upniški odbor v tem roku niti ne da soglasja 
niti ga ne odreče, se šteje, da je upniški odbor dal soglasje." 

18. člen 

1. odstavek 87. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Upniški odbor opravlja svoje delo na sejah, ki jih sklicuje 
predsednik upniškega odbora zaradi sprejemanja odločitev in 
pristojnosti upniškega odbora ali na predlog stečajnega upravitelja 
in stečajnega senata." 

Za 1. odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"(2) Ne glede na določbo 1. odstavka tega člena lahko sejo upniškega 
odbora skliče tudi predsednik stečajnega senata po uradni dolžnosti 
ali na predlog stečajnega upravitelja." 

Sedanji 2. odstavek postane 3. odstavek. 

Sedanji tretji odstavek, ki postane 4. odstavek, se spremeni tako, 
da se glasi: 

"(4) Upniški odbor odloča z večino glasov navzočih članov. Upniški 
odbor lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča več kot polovica 
članov upniškega odbora." 

19. člen 

V prvem odstavku 88. člena se črta 7. točka, 1., 5. in 6. točka pa se 
spremenijo tako, da se glasijo: 

"1. zahteva in obravnava poročila stečajnega upravitelja o poteku 
stečajnega postopka in o stanju stečajne mase, 

5. daje soglasje o vnovčevanju dolžnikovega premoženja, 

"6. daje soglasje v zvezi z nadaljevanjem začetka poslov in 
sklepanjem novih poslov," 

Sedanja 8. točka postane 7. točka. 

Za drugim odstavkom 88. člena se doda nov 3. odstavek, ki se 
glasi: 

"(3) Člani upniškega odbora so odgovorni vsem upnikom v stečajnem 
postopku za škodo, ki jim jo povzročajo namerno ali iz hude 
malomarnosti pri opravljanju dolžnosti člana upniškega odbora." 

20. člen 

3.in 4. odstavek 108. člena se črtata. 

21. člen 

V drugem odstavku 114. člena se besede "zakonite zamudne obresti" 
nadomestijo z besedami "obresti po temeljni obrestni meri". 

22. člen 

V 131. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 

"(5) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena ločitvene 
pravice z dnem začetka stečajnega postopka nehajo veljati glede 
obresti, ki do dneva začetka stečajnega postopka še niso dospele." 
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23. člen 

Drugi odstavek 133. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(2) Stečajni senat odloči na predlog stečajnega upravitelja in po 
predhodnem soglasju upniškega odbora, kateri posli veljajo za nujne 
po prvem ostavku tega člena" 

Za 2. odstavkom se doda nov 3. in 4. odstavek, ki se glasita: 

"(3) Soglasje iz 2. odst£vka tega člena ali obvestilo, da odreka 
soglasje mora upniški odbor dati v 8 dneh po prejemu zahteve za 
soglasje. Če v tem roku niti ne da soglasja niti ga ne odreče, se 
šteje, da je upniški odbor dal soglasje. Obvestilo o zavrnitvi soglasja 
mora biti obrazloženo, z navedbo razloga za zavrnitev in s predlogom, 
kateri posli po mnenju upniškega odbora veljajo za nujne. 

(4) Na podlagi predloga upniškega odbora iz 3. odstavka tega člena 
in po predhodnem mnenju stečajnega upravitelja stečajni senat 
ponovno odloči, kateri posli veljajo za nujne, pri čemer ni vezan na 
predlog upniškega odbora le, če skupaj s stečajnim upraviteljem 
ugotovi, da bi to škodovalo interesom dolžnika ali interesom vseh 
upnikov." 

24. člen 

Drugi odstavek 135. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(2) Stečajni senat dovoli nadaljevanje proizvodnje in opravljanje 
drugih tekočih poslov iz prvega odstavka tega člena na predlog 
stečajnega upravitelja in po predhodnem soglasju upniškega odbora." 

Za drugim odstavkom 135. člena se dodajo novi 3., 4. in 5. odstavek, 
ki se glasijo: 

"(3) Soglasje iz prejšnjega odstavka tega člena ali obvestilo, da 
odreka soglasje, mora upniški odbor dati v 8 dneh od prejema 
zahteve za izdajo soglasja. Če v tem roku niti ne da soglasja niti ga 
ne odreče, se šteje, da je upniški odbor dal soglasje. 

"(4) Obvestilo, s katerim upniški odbor odreka soglasje, mora biti 
obrazloženo z navedbo razlogov za zavrnitev in s predlogom o 
nadaljevanju proizvodnje in opravljanju tekočih poslov." 

"(5) Pri ponovnem odločanju stečajni senat upošteva predloge 
upniškega odbora, razen če s stečajnim upraviteljem presodi, da bi 
to škodovalo interesom dolžnika ali bi povzročilo zmanjšanje 
stečajne mase. O tej odločitvi mora obvestiti upniški odbor." 

Sedanji 3., 4., 5. in 6. odstavek postanejo 6., 7., 8. in Ek odstavek 

25. člen 

Prvi odstavek 146. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Stečajni senat sme potem, ko je pridobil soglasje upniškega 
odbora in mnenje stečajnega upravitelja, odločiti na podlagi ocene 
oziroma izvedenskega mnenja, da se dolžnik proda kot pravna 
oseba". 

Za prvim odstavkom 146.člena se doda novi drugi odstavek, ki se 
glasi: 

"(2)Soglasje iz prvega odstavka tega člena ali obvestilo, da odreka 
soglasje mora dati upniški odbor v 8 dneh od prejema zahteve za 
soglasje. Če v tem roku niti ne da soglasja niti ga ne odreče, se 

šteje, da je upniški odbor dal soglasje. Obvestilo o zavrnitvi soglasja 
mora biti obrazloženo z navedbo razlogov za zavrnitev in s predlogom 
za drugačno rešitev. 

Sedanji 2., 3. in 4. odstavek postanejo 3., 4. in 5. odstavek. 

26. člen 

Drugi odstavek 151. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(2) Ceno določi stečajni senat po predhodnem mnenju stečajnega 
upravitelja in po predhodnem soglasju upniškega odbora." 

Za drugim odstavkom se dodata nov 3. in 4. odstavek, ki se glasita: 

"(3) Soglasje iz prejšnjega odstavka tega člena ali odrek soglasja 
mora upniški odbor dati v 8 dneh od dneva prejema zahteve za 
soglasje. Če v tem roku niti ne da soglasja niti ne odreče soglasja, 
se šteje, daje upniški odbor dal soglasje. 

"(4) Obvestilo, s katerim odreka soglasje, mora biti obrazloženo z 
navedbo razlogov za zavrnitev in s predlogom za določitev cene. 
Pri ponovnem odločanju stečajni senat upošteva predlog upniškega 
odbora, razen če skupaj s stečajnim upraviteljem presodi, da bi 
predlog lahko škodljivo vplival na velikost stečajne mase." 

Sedanji 3., 4. in 5. odstavek postanejo 5., 6. in 7. odstavek. 
i 

Sedanji 4. odstavek 151. člena, ki postane 6. odstavek, se spremeni 
tako, da se glasi: 

"(6) Če prodaja ni mogoča niti po ceni iz četrtega odstavka tega 
člena, sme stečajni upravitelj v soglasju s predsednikom stečajnega 
senata in predsednikom upniškega odbora prodati stvari in pravice, 
ki so predmet prodaje tudi po nižji ceni. Soglasje mora biti dano 
takoj oziroma najkasneje v treh dneh od prejema zahteve za soglasje. 
Če v tem roku soglasje niti odrek soglasja ni dano, se šteje, da je 
soglasje dano." 

27. člen 

V 154. členu se za tretjim odstavkom doda novi četrti odstavek, ki 
se glasi: 

"(4) Če je javna dražba ostala delno ali v celoti neuspešna, lahko 
stečajni upravitelj v soglasju s predsednikom stečajnega senata in 
predsednikom upniškega odbora proda stvari in pravice, ki so 
predmet prodaje, takoj po javni dražbi po nižji ceni od izklicne cene." 

Sedanji 4. odstavek postane 5.odstavek. 

28. člen 

Drugi odstavek 160. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se: 

1. plače in nadomestila plač za obdobje zadnjih treh mesecev pred 
začetkom stečajnega postopka, 
2. odškodnine za poškodbo pri delu, ki jo je delavec utrpel pri dolžniku, 
ter za poklicne bolezni, 
3. nadomestila plač za čas neizrabljenega rednega letnega dopusta 
za tekoče koledarsko leto, 
4. odpravnine v višini in pod pogoji, kot gre presežnim delavcem po 
zakonu o delovnih razmerjih, poravnajo kot stroški stečajnega 
postopka." 
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29. člen 

Za 160. členom se doda nov 160. a člen, ki se glasi: 

"160. a člen 

(1) Terjatve upnikov, ki se poplačajo iz razdelitvene mase, se 
izplačajo po naslednjem vrstnem redu: 

1. terjatve iz naslova glavnice in obresti, ki so se natekle do dnsva 
začetka stečajnega postopka; 
2. terjatve iz naslova obresti, glede katerih je na podlagi petega 
odstavka 131. člena tega zakona prenehala ločitvena pravica, če bi 
premoženje, ki je bilo predmet ločitvene pravice, zadoščalo za 
njihovo poplačilo, v primeru, da ločitvena pravica ne bi prenahala; 
3. druge terjatve iz naslova obresti; 
4. terjatve, ki se na podlagi pravnega razmerja med dolžnikom in 
upnikom v primeru stečaja poplačajo šele po poplačilu drugih terjatev 
do dolžnika (podrejene terjatve). 

(2) Dokler niso v celoti poplačane terjatve predhodnega vrstnega 
reda, ni mogoče poplačati terjatev naslednjega vrstnega reda. 

(3) Razdelitvena masa, ki ostane po celotnem poplačilu vseh terjatev 
iz prvega odstavka tega člena, se razdeli delničarjem, družbenikom 
oziroma imetnikom drugih članskih pravic stečajnega dolžnika, v 
sorazmerju z njihovo udeležbo v osnovnem kapitalu dolžnika, če 
zakon, statut, družbena pogodba oziroma drug pravni akt, ki ureja 
razmerja med imetniki članskih pravic, ne določa drugače." 

30. člen 

Prvi odstavek 172. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Do naroka za obravnavo osnutka za glavno obravnavo lahko stečajni 
upravitelj, lastniki s kapitalsko večino v stečajnem dolžniku, ki je 
pravna oseba, oziroma podjetnik posameznik in upniški odbor vložijo 
predlog za začetek postopka prisilne poravnave." 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

31. člen 

(1) Postopek stečaja, ki je bil začet pred uveljavitvijo tega zakona, 
se konča po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona. 

(2) Postopek prisilne poravnave, ki je bil začet pred uveljavitvijo 
tega zakona in je rok za vložitev načrta finančne reorganizacije 
iztekel pred uveljavitvijo tega zakona, se konča po predpisih, ki so 
veljali do uveljavitve tega zakona. 

(3) V postopkih prisilne poravnave, ki so bili začeti pred uveljavitvijo 
tega zakona in se rok za vložitev načrta finančne reorganizacije do 
uveljavitve tega zakona še ni iztekel, se lahko z dnem uveljavitve 
tega zakona vloži zahteva za podaljšanje roka za en mesec. 

32. člen 

(1) Določbe 9. in 10. člena tega zakona (novi 78., 78. a in 78. b člen 

Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji) pričnejo veljati 
šest mesecev po uveljavitvi predpisa iz tretjega odstavka 78. člena 
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. 

(2) Če oseba, ki opravlja funkcijo opravitelja prisilne poravnave ali 
stečajnega oziroma likvidacijskega upravitelja do izteka roka iz 
prvega odstavka tega člena ne vloži zahteve za pridobitev dovoljenja 
za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih prisilne poravnave, 
stečaja in likvidacije, oziroma je takšna zahteva zavrnjena, se 
smiselno uporabljajo določbe petega in šestega odstavka 78. b člena 
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. 

(3) Minister, pristojen za pravosodje lahko pri odločanju o zahtevi 
iz drugega odstavka tega člena zahtevo zavrne tudi, če ugotovi, da 
obstajajo razlogi iz prvega odstavka 78. b člena Zakona o prisilni 
poravnavi, stečaju in likvidaciji. 

(4) Minister, pristojen za pravosodje, imenuje komisijo iz četrtega 
odstavka 78. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, 
v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona in izda predpis iz tretjega 
odstavka 78. člena v roku 60 dni od uveljavitve tega zakona. 

33. člen 

(1) Upravičenci iz zakona o denacionalizaciji, ki so v postopku 
lastninskega preoblikovanja podjetij v skladu z 11. členom Zakona 
o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur.list RS, št. 55/92,7/93,31/ 
93) (v nadaljevanju ZLPP) pravočasno zavarovali svoje zahtevke, 
imajo v podjetjih z družbenim kapitalom po definiciji iz 3. člena ZLPP, 
nad katerim je uveden stečajni postopek in imajo v teh podjetjih 
pravočasno zavarovan zahtevek za denacionalizacijo, poseben sta- 
tus v stečajnem postopku. 

(2) Kadar imajo upravičenci iz prvega odstavka tega člena zavarovan 
zahtevek na sredstvih (stvareh) podjetja, nad katerim je uveden 
stečajni postopek, se ta sredstva popišejo in izločijo iz stečajne 
mase ter prenesejo na Sklad Republike Slovenije za razvoj, ki jih 
mora uporabljati kot dober gospodar, v primeru iz drugega odstavka 
13. člena ZLPP pa se stvari v zavrnjenem delu vrnejo v stečajno 
maso. 

(3) Kadar imajo upravičenci iz prvega odstavka tega člena zavarovan 
zahtevek na lastninskem deležu na družbenem kapitalu podjetja, 
nad katerim je uveden stečajni postopek, se po razdelitvi sredstev, 
ki ostanejo po popolnem poplačilu upnikov v skladu s 168. členom 
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji sorazmerni del, ki 
ga ima upravičenec zavarovanega v kapitalu podjetja, prenese na 
Sklad Republike Slovenije za razvoj, ki ga po pravnomočni odločbi 
o denacionalizaciji nakaže upravičencu, če pa je zahtevek za 
denacionalizacijo v celoti ali delno zavrnjen, pa ta del postane last 
Sklada RS za razvoj, kot tudi preostali nerazdeljeni del stečajne 
mase. 

34. člen 

(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV: 

Pomembnejšimi sklopi sprememb in dopolnitev, ki jih ureja predlog 
Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o prisilni poravnavi, stečaju 
in likvidaciji so naslednji: 

V poglavju o prisilni poravnavi: 

Sedanji ZPPSL v drugem in tretjem odstavku 48. člena določa najvišji 
dopustni odstotek znižanja terjatev in najdaljši dopustni rok odložitve 
le-teh na naslednji način: 

- če dolžnik ponuja odložitev izplačil za eno leto, ne sme biti odstotek 
za poplačilo terjatev upnikov manjši od 50 %; 
- če dolžnik ponuja odložitev izplačil za dve leti, ne sme biti odstotek 
za poplačilo terjatev upnikov manjši od 60 %; 
■ če ponuja 100% poplačilo, ne sme biti rok za odložitev izplačila 
daljši od treh let. 

V praksi se je pokazalo, da so prej navedeni pragovi, za večino 
dolžnikov previsoki, zato se s 4. členom Predloga sprememb in 
dopolnitev zakona (v nadaljevanju: predlog) ti pragovi ustrezno 
znižujejo oziroma podaljšujejo. 

Če je dolžnik po sedanji ureditvi kot eno od metod finančne 
reorganizcije izbral povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki, 
ki se vplačajo s prenosom terjatev upnikov do dolžnika (debt to 
equity swap), je to lahko izvedel samo v skladu z zakonom o 
gospodarskih družbah. 6. člen Predloga z novimi 49. a do 49. d členi 
ZPPLS uvaja posebne določbe o spremembi osnovnega kapitala, 
ki omogoča enostavnejšo in hitrejšo (sočasno) znižanje in povečanje 
osnovnega kapitala v prej opisanem primeru. 

Določbe drugih členov predloga, ki spreminjajo in dopolnjujejo 
poglavje o prisilni poravnavi, pomenijo samo uskladitev drugih določb 
ZPPSL s prej opisanima novostima. 

Tako v postopku prisilne poravnave kot v stečajnem postopku se 
krepi vloga stečajnega upravitelja oz. upravitelja prisilne poravnave. 
51. člen ZPPSL (11. člen predloga) ureja problematiko delavcev, ki 
jim delovno razmerje pri dolžniku preneha zaradi finančne 
reorganizacije. V tem primeru je potrebno načrtu finančne 
reorganizacije priložiti program prenehanja delovnih razmerij, ki mora 
vsebovati (poleg tega, kar je takšen program moral vsebovati že po 
sedanji ureditvi), tudi predvidene roke za prenehanje delovnih 
razmerij. Predlagana (nova) določba nalaga upravi dolžnika, da s 
programom seznani predstavnike delavcev ter Zavod za 
zaposlovanje. Razlogi za vključitev Zavoda za zaposlovanje so: 

1. omogočiti zavodu, da se čimhitreje vključi v reševanje problemov 
povezanih z brezposelnostjo delavcev, ki jim bo zaradi finančne 
reorganizacije prenehalo delovno razmerje, 
2. omogočiti, da se Zavod pripravi na obveznosti, ki jih bo zaradi 
zagotavljanja pravic teh delavcev potrebno izpolniti v breme 
jamstvenega sklada. 

V postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije opravlja 
upravitelj pomembno funkcijo. Tej funkciji ustrezno, je potrebno bolj 
jasno, kot je bilo to v sedanjem 78. členu določiti tudi pogoje, ki jih 
mora oseba za opravljanje takšne funkcije izpolnjevati (novi prvi 
odstavek 78. člena ZPPSL). Odločitev ali določena oseba izpolnjuje 
pogoje za opravljanje funkcije upravitelja sprejme minister, pristojen 
za pravosodje na podlagi mnenja petčlanske komisije, ki jo izmed 
sodnikov, ki sodijo o stečajnih zadevah in drugih neodvisnih 
strokovnjakov, imenuje minister, pristojen za pravosodje (novi 78. 
člena ZPPSL oz 13. člen predloga ). Nova 78. a in 78. b člena ZPPSL 
(14. člen Predloga) pa urejata postopek izdaje in odvzema dovoljenja. 

V zvezi z nagrajevanjem stečajnih upraviteljev, bo potrebno veljavno 
odredbo o nagrajevanju stečajnih upraviteljev in upraviteljev prisilne 
poravnave dopolniti z dodatnim kriterijem, na podlagi katerega bo 
višina nagrade odvisna tudi od ažurnosti upravitelja pri izpeljavi 
posameznih dejanj v postopku ter s tem posredno od hitrosti izvedbe 
celotnega postopka, ki ga vodijo. 

V skladu s sedaj veljavnim drugim odstavkom 114. člena ZPPSL 
tečejo od dneva začetka stečaja zakonite zamudne obresti. Obrestna 
mera zakonitih zamudnih obresti (določena z 2. členom Zakona o 
predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri 
(Uradni list RS, št. 45/95) pa je praviloma višja od obrestnih mer, ki 
jih je stečajni dolžnik dolžan plačati upnikom, na podlagi kreditnih in 
drugih pogodb. Upniki, zlasti tisti, ki imajo terjatve zavarovane z 
zastavno pravico (hipoteko) na dolžnikovem premoženju 
(nepremičninah), so zato z dnem začetka stečaja prišli celo v 
ugodnejši položaj, saj so lahko (zaradi višjih obresti) prejeli več, kot 
bi prejeli v primeru, če stečaja ne bi bilo. Upniki (zlasti hipotekami 
upniki) tako praviloma sploh niso bili zainteresirani, da bi aktivno 
sodelovali v finančni reorganizaciji dolžnika in s tem omogočili, da 
dolžnik nadaljuje s poslovanjem. Da bi upnike vzpodbudili, da aktivno 
sodelujejo v finančni reorganizaciji dolžnika, so s 13., 14. in 16. 
členom predloga sedanje neutemeljene ugodnosti upnikov glede 
visokih obresti v pri(neru stečaja dolžnika odpravljene. 

Namen spremembe 160. (29. člen predloga) člena je uskladitev z 
rešitvami novega zakona o jamstvenem skladu (Predlog zakona o 
jamstvenem skladu je bil predložen v obravnavo sočasno s 
predlogom tega zakona). Izdajo Zakona o jamstvenem skladu 
predvideva že 8. člen ZPPSL. Predlagana ureditev predstavlja tudi 
uskladitev z zahtevami direktive EU o prilagajanju predpisov članic 
skupnosti o varstvu pravic delavcev v primeru insolventnosti 
delodajalca, kot tudi Konvencije MOD o zaščiti zahtev delavcev v 
primeru insolventnosti delodajalca. 

V postopku prisilne poravnave in stečaju je potrebno dati večji vpliv 
in konstruktivnejšo vlogo upniškemu odboru. V tem smislu se 
spreminjajo in dopolnjujejo tiste določbe veljavnega zakona, ki 
določajo in urejajo pristojnosti upniškega odbora in sicer tako, da se 
dosedanje pristojnosti upniškega odbora v zvezi z dajanjem 
predhodnih mnenj, na katere poravnalni senat ni bil vezan, spremenijo 
v pristojnost dajanja predhodnih soglasij. Veljavni zakon sedaj določa, 
da je namen oblikovanja upniškega odbora zavarovanje koristi 
upnikov, pri tem pa npr. ne določa njegove obligatorne funkcije v 
stečajnem postopku, njegove pristojnosti so v glavnem omejene le 
na dajanje mnenj k posameznim odločitvam stečajnega upravitelja 
ali stečajnega senata, omejen je pri predlaganju posameznih 
procesnih rešitev (npr. predlaganje prisilne poravnave v že začetem 
stečajnem postopku. Zaradi tako okrnjene in nemočne vloge 
upniškega odbora se krepi vloga stečajnega upravitelja, ki je glede 
na namen stečaja, to je poplačilo upnikov, de facto zastopnik 
interesov stečajnega dolžnika, obenem pa je dolžan ob sedanji 
nemočni vlogi upniškega odbora paziti tudi na interese upnikov. Ta 
dvojna vloga je po vsebini kontradiktorna in je zato tudi težko 
izvedljiva v praksi. Zato je potrebno z okrepitvijo vloge upniškega 
odbora upnikom omogočiti, da aktivneje in samostojneje zastopajo 
svoje interese, zaradi česar bo stečajni upravitelj lahko bolj 
učinkovito zastopal stečajnega dolžnika, saj bo razbremenjen vloge 
zaščitnika upniških interesov pri odločanju o najpomembnejših 
vprašanjih. 

S spremebami 151. in 154. člena (26. in 27. člen predloga) je 
omogočena hitrejša prodaja dolžnikovega premoženja, kar bo tudi 
prispevalo k hitrosti postopkov. 
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Poleg ureditve zatečenega stanja po sprejetju tega zakona se v 
prehodnih določbah tega zakona poseben status daje tudi 
denacionalizacijskim upravičencem, ki so svoje zahtevke v podjetjih 
z družbenim kapitalom, nad katerim je uveden stečajni postopek, 
pravočasno zavarovali. Poseben status je v tem, da se sredstva, 
nad katerimi imajo upravičenci zavarovan zahtevek, popišejo in 

izločijo iz stečajne mase ter se prenesejo na sklad za razvoj. S tem 
je dan denacionalizacijskim upravičencem status v smislu ločitvenih 
upnikov. Prav tako so v primeru, da Imajo zavarovan zahtevek na 
lastninskem deležu na družbenem kapitalu podjetja nad katerem je 
uveden stečajni postopek udeleženi s sorazmernim delom na 
preostalem delu stečajne mase. 

BESEDILO ČLENOV, KI SE 
SPREMINJAJO 

21. člen 

(1) Da se zavarujejo korist upnikov v postopku prisilne poravnave, 
poravnalni senat z odredbo, ki je sestavni del sklepa o začetku 
postopka prisilne poravnave, imenuje upniški odbor iz seznama 
upnikov. Upniški odbor ima liho število članov, in sicer najmanj pet. 

(2) Upniški odbor iz prvega odstavka tega člena je sestavljen iz 
upnikov, ki pristanejo na sodelovanje v upniškem odboru in imajo 
proti nasproti dolžniku najvišje terjatve. 

(3) Na naroku za prisilno poravnavo upniki, ki imajo glasovalno 
pravico, potrdijo upniški odbor iz prvega odstavka tega člena ali 
izvolijo upniški odbor v drugi sestavi. 

(4) Eden od članov upniškega odbora je predstavnik sveta delavcev 
oziroma delavski zaupnik. 

22. člen 

Upniški odbor iz 21. člena ima pravico: 

1. predlagati poslovanje in finančno stanje dolžnika ter zahtevati 
podatke, ki so pomembni za oblikovanje načrta finančne 
reorganizacije; 

2. sodelovati pri oblikovanju načrta finančne reorganizacije; 

3. predlagati postavitev ali odstavitev upravitelja; 

4. dajati predloge in opravljati druga dejanja, ki so pomembna za 
zaščito upnikov v postopku. 

34. člen 

(1) Poravnalni senat na obrazložen predlog upniškega odbora, 
vsakega upnika, ki je prijavil terjatev ali upravitelja prisilne poravnave 
ustavi postopek, če ugotovi: 

1. da lahko dolžnik tudi brez finančne reorganizacije izpolni svoje 
obveznosti, 
2. da ravna dolžnik v nasprotju z 31. členom tega zakona, zaradi 
česar se zmanjšujejo možnosti za poplačilo upnikov, 
3. da ni možnosti, da bo dolžnik izpolnil obveznosti na podlagi 
predloga za prisilno poravnavo. 

(2) V primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena začne 
poravnalni senat po uradni dolžnosti stečajni postopek. 

46. člen 

(1) Dolžnik lahko predlogu za začetek postopka prisilne poravnave 
priloži načrt finančne reorganizacije, mora pa ga predložiti v roku 
dveh mesecev od dneva vložitve predloga, predlagatelj mora načrt 
vložiti v najmanj 10 izvodih. 

(2) Če dolžnik v rokih iz prvega odstavka tega člena ne predloži 
načrta finančne reorganizacije, poravnalni senat ustavi postopek. 

(3) Načrt se vroči upravitelju prisilne poravnave, če je določen, in 
članom upniškega odbora. 

47. člen 

(1) V načrtu finančne reorganiazcije dolžnik predlaga prisilno 
poravnavo, s tem da: 

1. razvrsti terjatve v razrede terjatev glede na pravni in poslovni 
temelj in druge znake istovrstni (na primer razred terjatev iz naslova 
kratkoročnih likvidnostnih kreditov, razred terjatev iz naslova 
dolgoročnih investicijskih kreditov, razred terjatev dolžnikovih 
dobaviteljev, razred terjatev dolžnikovih kupcev oziroma naročnikov, 
razred terjatev pri dolžniku zaposlenih delavcev nad višino iz drugega 
odstavka 160. člena tega zakona in podobno), če za posamezne 
razrede ponudi različno sorazmerno znižanje terjatev, 

2. navede, za katere razrede terjatev se položaj upnikov tudi po 
potrditvi načrta finančne reorganizacije ne spremeni, 

3. navede predlog za izplačilo terjatev v zmanjšanem znesku in 
roke za izplačilo za vsak razred terjatev, razen za terjatve iz prejšne 
točke, 

4. predvidi enako sorazmerno znižanje terjatev oziroma podaljšanje 
roka za izplačilo vseh terjatev v okviru posameznega razreda, razen 
če imetnik posamezne terjatve izrecno pisno pristane na manj 
ugodne pogoje za izplačilo te terjatve. 

(2) Načrtu finančne reorganizacije mora dolžnik priložiti: 

1. ažurirano bilanco stanja, izkaz uspeha in finančnih tokov, overjeno 
po pooblaščenem revizorju, in 

2. podrobno finačno projekcijo, ki vključuje gibanje finančnih tokov, 
stanje prihodkov in projekcijo bilance, 

3. opis proizvodov podjetja in njegovih tržišč. 

(3) Dolžnik mora v načrtu finančne reorganizacije izkazati za verjet- 
no, da bo izpolnil obveznosti iz predlagane prisilne poravnave, in 
obrazložiti dodatne metode finančne reorganizacije, ki zagotavljajo 
izpolnitev obveznosti iz predlagane prisilne poravnave. 

48. člen 

(1) Dolžnik lahko v načrtu finančne reorganizacije ponudi izplačilo 
terjatev samo v denarju, razen če posamezen upnik izrecno pisno 
pristane na drugačno izplačilo. 

(2) Če je ponujeno izplačilo terjatev posameznega razreda v 
zmanjšanem znesku, ne sme biti odstotek, ki ga dolžnik ponuja 
upnikom za poplačilo njihovih terjatev manjši kot 50 %, če ponuja 
plačilo v roku enega leta, in ne manjši kot 60 %, če ponuja plačilo v 
roku dveh let. 
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(3) Če je ponujeno izplačilo terjatev v celotnem znesku, rok za izplačilo 
ne sme biti daljši od treh let. 

(4) Izplačil na način iz drugega iri tretjega odstavka tega člena ni 
mogoče ponuditi upnikom iz drugega odstavka 60. člena, razen če 
posamezni ločitveni upnik izrecno pisno pristane na manj ugodno 
izplačilo. 

49. člen 

Z metodo finančne reorganizacije iz tretjega odstavka 47. člena je 
mišljena vsaka poslovno finančna metoda ali kombinacija teh metod, 
ki naj zagotovi, da bo dolžnik postal plačilno sposoben. Metode 
finančne reorganizacije dolžnik v načrtu obrazloži zlasti s tem, da: 

1. oceni in obrazloži ukrepe, potrebne za pridobitev likvidnih sredstev 
(na primer: z odprodajo dela premoženja, z novimi krediti, in podobno), 

2. oceni in obrazloži ukrepe, potrebne za povečanje osnovnega 
kapitala (na primer: povečanje osnovnega kapitala z izdajo delnic 
dolžnika namesto izplačila terjatev posameznim upnikom, ki na to 
pristanejo ali zaradi pridobitve novih denarnih sredstev in podobno), 

3. opiše in ovrednoti ukrepe za racionalizacijo proizvodnje oziroma 
poslovanja (na primer: zmanjšanje števila zaposlenih, zmanjšanje 
drugih stroškov in podobno), 

4. opiše in ovrednoti načine, s katerimi bo podjetje ustvarjalo dohodek 
(na primer: proizvodnja oziroma prodaja novih proizvodov z opisom 
rezultatov raziskave tržišča za takšne proizvode). 

51. člen 

(1) Če je kot ena od metod finančne reorganizacije predvideno 
zmanjšanje števila pri dolžniku zaposlenih delavcev, je potrebno 
načrtu finančne reorganizacije priložiti tudi program prenehanja 
delovnih razmerij zaradi finančne reorganizacije, ki se sprejme v 
skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja. Program mora 
vsebovati: 

- število delavcev, ki jim zaradi finančne reorganizacije preneha 
delovno razmerje, 
- vrste delovnih mest, ki se zaradi finančne reorganizacije ukinejo. 

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena ima dolžnik po tem, ko 
postane sklep o potrditvi prisilne poravnave pravnomočen, pravico 
odločiti, da preneha delovno razmerje največ takšnemu številu 
delavcev, kot je določeno v programu in ki opravljajo tiste vrste del, 
ki so določena v programu kot presežna. Tako določenemu številu 
delavcev preneha delovno razmerje po izteku odpovednega roka, ki 
ne sme biti daljši kot 30 dni. 

(3) Pri določitvi delavcev, ki jim preneha delovno razmerje na podlagi 
drugega odstavka tega čelna, se upoštevajo naslednji kriteriji: 
strokovna izobrazba oziroma usposobljenost za delo in potrebna 
dodatna znanja in zmožnosti, delovne izkušnje, delovna uspešnost 
in delovna doba. 

(4) Delavci, ki jim preneha delovno razmerje na podlagi drugega 
odstavka tega člena, imajo enake pravice kot delavci, ki jim preneha 
delovno razmerje zaradi začetka stečajnega postopka. 

62. člen 

(1) Z ugotovljeno terjatvijo so po tem zakonu mišljeni glavni dolg in 
obresti, ki so dospele do začetka postopka prisilne poravnave, če 
temelji terjatev na izvršiljivi odločbi, pa tudi stroški pravdnega in 
izvršilnega postopka. 

(2) Če je v potrjeni prisilni poravnavi določeno, da se izplačajo terjatve 
v zmanjšanem znesku, se odstotek, ki se izplača po potrjeni prisilni 
poravnavi, obračuna od celotnega zneska ugotovljene terjatve iz 
prvega odstavka tega člena. 

(3) V obdobju od potrditve prisilne poravnave do poteka roka za 
izplačilo terjatve tečejo obresti. 

78. člen 

Za stečajnega upravitelja je lahko določen tisti, ki je glede na naravo 
in obseg stečajne mase ter ostale okoliščine primera strokovno 
usposobljen in v katerega nepristranost in poštenost ni mogoče 
dvomiti. 

80. člen 

(1) Stečajni upravitelj mora zlasti: 

1. ažurirati knjigovodsko evidenco od dneva začetka stečajnega 
postopka; 
2. sestaviti v 30 dneh v soglasju s predsednikom stečajnega senata 
načrt poteka stečajnega postopka s predračunom stroškov in 
terminskim planom; 
3. sestaviti komisijo za inventuro; 
4. sestaviti začetno stečajno bilanco; 
5. skrbeti kot dober gospodar za vodenje poslov stečajnega dolžnika; 
6. skrbeti za izterjavo terjatev dolžnika; 
7. vnovčiti stvari dolžnika, ki spadajo v stečajno maso; 
8. sestaviti v soglasju s predsednikom stečajnega senata osnutek 
glavne razdelitve in osnutek zaključne stečajne bilance; 
9. sestaviti osnutek poznejše razdelitve. 

(2) Stečajni upravitelj odgovarja vsakemu udeležencu v stečajnem 
postopku za škodo, ki mu jo prizadene namenoma ali iz hude 
malomarnosti. Za škodo nastalo zaradi dejanj stečajnega upravitelja, 
ki ga je odobril stečajni senat ali predsednik stečajnega senata, ali 
zaradi tega, ker je stečajni upravitelj ravnal po navodilu predsednika 
stečajnega senata, stečajni upravitelj ni odgovoren, razen če je na 
goljufiv način izposloval odobritev ali navodilo. 

84. člen 

(1) Da se zavarujejo koristi upnikov v stečajnem postopku, sme 
stečajni senat ustanoviti upniški odbor. 

(2) Na zahtevo upnikov, katerih terjatve 50 % presegajo terjatve 
vseh upnikov, mora ustanoviti stečajni Senat upniški odbor, razen 
če je stečajna masa neznatna ali če bi to pripeljalo do znantnega 
povečanja stroškov stečajnega postopka. 

86. člen 

(1) Člani upniškega odbora se izvolijo praviloma na prvem naroku 
za preizkus terjatev. Pravico udeležbe pri volitvah članov upniškega 
odbora imajo upniki, katerih terjatve so v celoti ali deloma ugoto- 
vljene, ter upniki, katerih terjatve so v celoti prerekane, stečajni 
senat pa spozna, da so ti svoje terjatve izkazali za verjetne. 

(3) Upnik, čigar ugotovljena terjatev presega 1/4 (eno četrtino) 
skupnih ugotovljenih terjatev vseh upnikov, pride na svojo zahtevo 
brez volitev v upniški odbor. 

(4) Člana upniškega odbora sme pri delu odbora zastopati tudi tisti, 
ki ni upnik, vendar samo s posebnim pooblastilom. 
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88. člen 

(1) Upniški odbor: 

1. obravnava poročila stečajnega upravitelja o poteku stečajnega 
postopka in o stanju stečajne mase; 

2. ima pravico pregledati poslovne knjige in celotno dokumentacijo, 
ki jo je prevzel stečajni upravitelj; 

3. ima pravico ugovarjati pri predsedniku stečajnega senata zoper 
delo stečajnega upravitelja in pri stečajnemu senatu zoper delo 
predsednika stečajnega senata; 

4. predlaga odstavitev stečajnega upravitelja in imenovanje novega 
stečajnega upravitelja; 

5. daje stečajnemu senatu mnenje o vnovčevanju dolžnikovega 
premoženja; 

6. daje stečajnemu senatu mnenje v zvezi z nadaljevanjem začetih 
poslov in sklepanjem novih poslov; 

7. daje predsedniku stečajnega senata mnenje o priznanju 
opravičenih primanjkljajev, ugotovljenih pri inventuri; 

8.-opravlja druga dela, ki jih določa ta zakon. 

(2) Upniški odbor mora upnike na njihovo zahtevo obveščati o poteku 
stečajnega postopka in o stanju stečajne mase. 

108. člen 

. (1) Ko je začet stečajni postopek, se stečajni upravitelj v nakrajšem 
času uvede v delo. 

(2) Ko je uveden v delo, stečajni upravitelj ažurira knjigovodsko 
evidenco do začetka stečajnega postopka in sestavi začetno 
stečajno bilanco na podlagi inventure po stanju na dan začetka 
stečajnega postopka. 

(3) Če se pri sestavljanju začetne stečajne bilance, da jetlejanska 
vrednost dolžnikovega premoženja manjša od vrednosti, izkazane 
v knjigovodstvu, sme stečajni senat na predlog stečajnega upravitelja 
izdati sklep, da se odpišejo razlike v vrednosti po stanju na dan 
začetka stečajnega postopka in neizterljive terjatve. 

(4) O odpisih iz tretjega odstavka tega člena se zahteva mnenje 
upniškega odbora, če je bil ustanovljen. 

114. člen 

(1) Z dnem začetka stečajnega postopka ne nehajo teči obresti od 
terjatev proti dolžniku. 

(2) Od terjatev iz 112. člena tega zakona tečejo od začetka stečajnega 
postopka zakonite zamudne obresti, od terjatev iz 113. člena tega 
zakona pa tečejo zakonite zamudne obresti od dneva, ko ni terjatev 
zapadla. 

131. člen 

(1) Začetek stečajnega postopka ne vpliva na pravice do posebnega 
poplačila iz določenega dolžnikovega premoženja (zastavna pravica, 
poplačilna pravica, pravica retencije in druge ločitvene pravice) in 
tudi ne na pravice, da se izločijo stvari, ki ne pripadajo dolžniku 
(izločitvene pravice). 

(2) Ločitvene pravice, pridobljene z izvršbo ali zavarovanjem v zadnjih 
dveh mesecih pred dnem začetka stečajnega postopka, nehajo 
veljati. 

(3) Ločitvene pravice ostanejo v veljavi, če se stečajni postopek ne 
opravi zaradi razlogov, navedenih v 99. členu tega zakona. 

(4) Če je ostala ločitvena pravica, ki je bila pridobljena z izvršbo, v 
veljavi po prvem in tretjem odstavku tega člena, se izvršba nadaljuje 
na podlagi sklepa stečajnega senata iz četrtega odstavka 143. člena 
tega zakona. 

133. člen 

(1) Med stečajnim postopkom se končajo tisti začeti posli, ki jih je 
nujno opraviti, da se poveča ali prepreči zmanjšanje stečajne mase, 
če se z dokončevanjem teh poslov ne zavleče vnovčenje stečajne 
mase. 

(2) Stečajni senat odloči na predlog stečajnega upravitelja in po 
predhodnem mnenju upniškega odbora, kadar je ta ustanovljen, kateri 
posli veljajo za nujne po prvem odstavku tega člena. 

135. člen 

(1) Ne glede na določbi 133. in 134. člena tega zakona sme stečajni 
dolžnik po začetku stečajnega postopka nadaljevati s proizvodnjo 
in upravljanjem drugih tekočih poslov pod pogojem: 

1. da se stečajni upravitelj vloži predlog v prisilno poravnavo ali 
2. da stečajni upravitelj predloži elaborat o možnostih prodaje 
stečajnega dolžnika kot pravne osebe iz katerega izhaja, da bi se 
zaradi prekinitve proizvodnje zmanjšala vrednost stečajnega dolžnika 
kot pravne osebe. 

(2) Stečajni senat dovoli nadaljevanje proizvodnje in opravljanje drugih 
tekočih poslov iz prvega odstavka tega člena na predlog stečajnega 
upravitelja in po predhodnem mnenju upniškega odbora, če je ta 
ustanovljen. 

(3) V primeru iz 2. točke drugega odstavka tega člena določi stečajni 
senat s sklepom, s katerim dovoli nadaljevanje proizvodnje in 
opravljanje drugih tekočih poslov, rok, v katerem mora stečajni 
upravitelj pripraviti predlog prodaje dolžnika kot pravne osebe. Z 
navedenim sklepom imenuje stečajni senat tudi upniški odbor po 
pravilih o imenovanju upniškega odbora v postopku prisilne 
poravnave, če ta še ni ustanovljen. 

(4) Če stečajni senat dovoli nadaljevanje proizvodnje in opravljanje 
drugih tekočih poslov, sme stečajni upravitelj odtujiti in obremeniti 
premoženje stečajnega dolžnika in dajati poroštva in navale semo 
z dovoljenjem stečajnega senata. Stečajni senat lahko poveže s 
svojim soglasjem tudi sklepanje drugih pogodb v zvezi z nadalje- 
vanjem proizvodnje in opravljanjem tekočih poslov. 

(5) Če stečajni senat dovoli nadaljevanje proizvodnje in opravljanje 
drugih tekočih poslov, mora stečajni upravitelj stečajnemu senatu 
mesečno poročati o poslovanju. Poročilu mora predložiti ažurirane 
mesečne bilance stanja, izkaz uspeha in izkaz gotovinskih tokov. 

(6) če stečajni senat dovoli nadaljevanje proizvodnje in opravljanje 
drugih tekočih poslov, mora stečajni upravitelj skleniti delovno 
razmerje za določen čas s potrebnim številom delavcev. 

151. člen 

(1) Pred dnem odreditve prodaje se po sodnih izvedencih oceni 
dejanska vrednost stvari in pravic, ki so predmet prodaje. 

(2) Ceno določi stečajni senat po predhodnem mnenju stečajnega 
upravitelja in upniškega odbora, če je ta ustanovljen. 

(3) Cena ne sme biti nižja od polovice ocenjene vrednosti. 
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(4) Če prodaja ni mogoča niti po oceni iz tretjega odstavka tega 
člena, sme stečajni senat dovoliti prodajo tudi po nižji ceni. 

(5) Če se od takrat, ko je bila ocenjena vrednost stvari oziroma 
pravic, do njihove prodaje vrednost stvari oziroma pravic občutneje 
spremeni, se določi njihova nova cena. 

154.člen 

(1) Premoženje proda stečajni upravitelj po navodilih in pod 
nadzorstvom predsednika stečajnega senata. 

(2) Javna dražba oziroma poziv za zbiranje ponudb se razglasi na 
oglasni deski sodišča, če gre za stvari oziroma pravice večje 
vrednosti, nepremičnine in naprave, pa tudi v dnevnem tisku, in 
sicer najmanj 8 dni pred prodajo. 

(3) Razglas iz drugega odstavka tega člena vsebuje poleg podatkov 
iz prvega odstavka 152.člena tega zakona tudi čas, v katerem si je 
predmete prodaje mogoče ogledati, ter čas in kraj prodaje. 

(4) Po opravljeni javni dražbi oz.zaključenem postopku za zbiranje 
ponudb, sklene stečajni upravitelj v imenu stečajnega dolžnika 
pogodbo s ponudnikom, ki je ponudil najvišjo ceno oz. druge 
najugodnejše pogoje. 

160. člen 

(1) Dolgovi dolžnika se izplačajo iz razdelitvene mase sorazmerno, 
če z zakonom ni odločeno drugače. 

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se osebni dohodki delavcev 
dolžnika v višini izhodiščnih plač, določenih s kolektivno pogodbo, 
do dneva, ko je bil začet stečajni postopek, in odškodnine za 
poškodbo pri delu, ki jo je delavec utrpel pri dolžniku ter za poklicne 
bolezni, poravnajo kot stroški stečajnega postopka. 

(3) Kot stroški stečajnega postopka se poplačajo tudi terjatve tistih 
upnikov, ki so nastale med postopkom prisilne poravnave, na podlagi 
pravnih poslov, potrebnih da je dolžnik v tem obdobju nadaljeval s 
proizvodnjo oziroma poslovanjem (na primer: kreditodajalci, 
dobavitelji in podobno), razen če so se s pogodobo iz petega odstavka 
43. člena tega zakona zavezali te terjatve zamenjati za delnice 
oziroma deleže. 

(4) Neizplačani osebni dohodki delavcev dolžnika nad izhodiščnimi 
plačami, določenimi s kolektivno pogodbo, se poplačajo po prvem 
odstavku tega člena. 

(5) Dolgovi razdelitvene mase niso denarne kazni. 
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Predlog zakona o 

ZAKLJUČKU LASTNINJENJA (ZZL) 

- EPA 114 - II - hitri postopek 

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

- PREDLOGA ZAKONA O ZAKLJUČKU LASTNINJENJA, 

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

S predlogom zakona izpolnjuje Vlada Republike Slovenije svojo 
obveznost iz 2. člena zakona o zagotavljanju sredstev 
pooblaščenim investicijskim družbam zaradi zamenjave teh 
sredstev za zbrane lastniške certifikate (Uradni list RS, št. 59/ 
96). Poleg tega tvori predlagani zakon del svežnja gospodarskih 

ukrepov, ki jih Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu 
zboru v sprejem po hitrem postopku in je posebej povezan z 
zakonom s Slovenski razvojni družbi. 

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

- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj, 
- dr. Edo PIRKMAJER, državni sekretar v Ministrstvu za ekonom- 
ske odnose in razvoj. 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA 
IZDAJO ZAKONA 

V Republiki Sloveniji že več let poteka preoblikovanje nekdaj 
"družbene lastnine" v lastnino znanih subjektov, to je fizičnih in pravnih 
oseb. Ta proces je znan zlasti pod izrazoma "lastninjenje" iniastninsko 
preoblikovanje". 

Lastninsko preoblikovanje ureja vrsta zakonov, ki so bili sprejeti v 
obdobju od 1991 dalje in ki zadevajo posamezne samostojne enote, 
ki so bile organizirane po predpisih, temelječih na družbeni lastnini. 
Večina teh zakonov je bila že uresničena, ali pa je njihovo 
uresničevanje v pristojnosti posameznih državnih organov, na 
področju lastninskega preoblikovanja podjetij, pa je situacija bolj 
zapletena. 

Za podjetja ureja lastninsko preoblikovanje Zakon o lastninskem 
preoblikovanju podjetij - ZLPP (U.l. RS,Št. 155/92, 7/93, 31/93, 32/ 
94, 43/95 in 1/96), ki temelji na decentraliziranem pristopu. Vsako 
družbeno podjetje s področij, ki jih ureja citirani zakon, pripravi svoj 
program lastninjenja oziroma privatizacije ter ga predloži Agenciji 
RS za prestrukturiranje in privatizacijo (Agenciji).Ta program pregleda 
in ga, če je sestavljen v skladu z določili zakona, potrdi, to je izda 
tako imenovano prvo soglasje k lastninjenju. Podjetje program nato 
izvede, kar pomeni, da izda za ugotovljeni družbeni kapital delnice, 
jih razporedi ter proda v skladu z zakonom in programom, nakar o 
tem poroča Agenciji. Če je bila privatizacija izvedena v skladu s 
programom, to Agencija ugotovi s posebno odločbo, znano kot "drugo 
soglasje". Ta odločba je temelj za vpis lastninskega preoblikovanja 
v sodni register. 

V času izvajanja ZLPP je pretežna večina podjetij že pridobila prvo 
soglasje, pa tudi drugo soglasje je bilo izdano v večini primerov, 

tako da je stanje po podatkih z dne 7. aprila 1997 naslednje: 

Število potrjenih programov 1.302 
Število programov v obdelavi 116 
Število izvedenih programov 941 
Število prenosov na Sklad 31 
Ocenjeno število podjetij, ki še niso pripravila 
programa lastninjenja 46 

Neobdelani so ostali le še programi podjetij, kjer obstajajo za to 
posebni zadržki, ki segajo od nerazčiščenih premoženjskih odnosov 
med posameznimi lastniki oziroma potencialnimi lastniki (predvsem 
denacionalizacijskimi upravičenci), pa do primerov, ko je dejavnost 
podjetij ugasnila in ko gre za formalne ostanke podjetij, ki jih je 
treba likvidirati. 

Decentralizirani pristop k lastninjenju za to ni več primeren in 
pokazala se je potreba, da se družbeni kapital takoj pretvori v 
premoženje znanega lastnika, ki potem izvede njegovo privatizacijo. 

Pri določitvi načina, ki naj bi urejal takšno privatizacijo, se kaže kot 
najboljša možnost izenačenje statusa teh podjetij s podjetji, katerih 
kapital je že bil prenešen na Sklad RS za razvoj (Sklad). Že v 
dosedanjem načinu lastninskega preoblikovanja obstaja namreč 
prenos na Sklad, kot ena izmed oblik lastninskega preoblikovanja, 
prav tako pa so na Sklad prešla podjetja, ki so o tem sprejela poseben 
sklep še pred uveljavitvijo ZLPP. 

Privatizacijo kapitala, ki je bil prenešen na Sklad, ureja poseben 
zakon, to je Zakon o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada 
Republike Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije Republike 
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo-ZPPOLS (Ur. L. RS Št. 
71/94 in 57/95) 
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Na ta način bi lahko lastninjenje po ZLPP zaključili in bi za 
privatizacijo nekdaj družbenega kapitala podjetij veljal ZPPOLS. Novo 
stanje bi uvedlo večjo preglednost in racionalnost v privatizacijo 
preostalega premoženja. 

ZLPP je uvedel kot instrument lastninjenja lastniške certifikate, ki 
so bili izdani vsem osebam, ki so bili državljani Republike Slovenije 
dne 5. decembra 1992, to je na dan, ko je bil ZLPP uveljavljen. 
Državljani lahko uporabljajo lastniške certifikate za nakup delnic 
družbenih podjetij v postopku lastninjenja ter za nakup delnic 
pooblaščenih investicijskih družb (PID). 

PID naj bi za zbrane lastniške certifikate kupovale delnice podjetij 
pri Skladu, in sicer tako, da bi jim bil Sklad zavezan prodati z ZLPP 
opredeljeno kvoto delnic v višini 20% družbenega kapitala podjetij, 
ki se lastninijo ter delnic, ki preidejo na Sklad na nekatere druge 
načine. 

Analiza kaže, da so državljani uporabili svoje certifikate kot sledi (v 
milijardah SIT); 

Vrednost izdanih certifikatov 567,0 
Na računih državljanov 76,2 
to je 13,4 % 

Zbiranje certifikatov PID: 

Skupna vrednost kapitala Pl D po dovoljenjih 331,7 
Vrednost zbranih certifikatov 307,9 
Od tega zamenjano za delnice 99,1 
kar je 32,2 % 

Zbiranje poteka še v 4 PID 

ž osnovnim kapitalom 15,3 
Skupna največja vrednost certifikatov PID (ocena) 330,0 

Pooblaščene investicijske družbe so zbrale od prebivalstva več 
certifikatov, kot znaša kvota, ki je pri Skladu rezervirana za prodajo 
tem družbam za certifikate. Točne višine tega primanjkljaja sedaj 
še ni mogoče ugotoviti, ker zbiranje certifikatov še ni zaključeno, 
pričakovati pa je, da bo znašala nekaj nad 100 milijard SIT. 

Državni zbor je oktobra 1996 sprejel Zakon o zagotavljanju sredstev 
pooblaščenim investicijskim družbam zaradi zamenjave teh 
sredstev za zbrane lastniške certifikate (ZZSPID). S tem zakonom 
je določeno, da bo Republika Slovenija zagotovila za pokrivanje 
primanjkljaja del državnega premoženja v postopku privatizacije. 
Vlada naj bi po tem zakonu do 31. 1.1997 predložila Državnemu 
zboru o tem poseben izvedbeni zakon. 

Odprta vprašanja primanjkljaja naj bi po prvotnih načrtih urejal Zakon 
o privatizaciji državnega premoženja, ki je v parlamentarni proceduri, 
za smiselno pa se kaže, da bi jih uredili z zakonom, ki bo urejal 
zaključek lastninjenja. 

Z zakonom kaže urediti tudi zaključek uporabe lastniških certifikatov 
na računih državljanov. 

2. NAČELA, CILJI IN TEMELJNE REŠITVE ZAKONA 

Predloženi zakon ureja dve glavni vprašanji, ki sta bili izpostavljeni, 
to je 

- zaključevanje lastninjenja podjetij ter 
■ zagotavljanje sredstev potrebnih za zamenjavo za certifikate PID. 

Zaključevanje lastninjenja je po predlogu urejeno tako, da se 

neolastninjen družbeni kapital prenese na Sklad in se privatizira v 
skladu z ZPPOLS. 

Za izvedbo tega načela so v zakonu predvideni roki, v katerih se 
družbeni kapital podjetij in drugih pravnih oseb, za katere veljajo 
zakoni, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij oziroma drugih 
pravnih oseb prenese na Sklad. V last in upravljanje Sklada preidejo 
podjetja, ki v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona ne bi 
pridobila prvega soglasja Agencije in tista, ki v roku šest mesecev 
od uveljavitve tega zakona ne bi pridobila od Agencije drugega 
soglasja. Za družbeni kapital Loterije Slovenije p.o., je določeno, da 
preide na Sklad, če podjetje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega 
zakona ne pridobi ustreznega soglasja Agencije. 

Na Sklad se lahko prenese in privatizira po določbah ZPPOLS še 
drugo premoženje in pravne osebe. Zakon določa spremembe v 
obstoječem ZPPOLS tako, da je uporaben tudi za to premoženje. 
Prav tako zakon določa pristojnosti Sklada pri obravnavanju 
zahtevkov iz naslova oškodovanja sredstev prenesenih podjetij 
oziroma družbenega kapitala ter ravnanje s pravicami, ki izhajajo iz 
zahtevkov po denacionalizaciji. Pri tem so upravičenci varovani, 
kot po ZLPP, le da morajo v roku 90 dni od uveljavitve zakona 
obvestiti Sklad o vloženih predlogih za začasno odredbo, s katero 
naj bi bilo premoženje, na katero se zahteva nanaša, zavarovano. 

S spremembami ZPPOLS so določeni tudi roki, v katerih je treba 
opraviti določena opravila v zvezi s privatizacijo premoženja, ki je 
bilo preneseno na Sklad. 

Posebno poglavje zakona je namenjeno določitvi vrste in obsega 
premoženja, namenjenega prodaji pooblaščenim investicijskim 
družbam za certifikate. Poleg delnic, ki so kot take opredeljene po 
ZLPR ter delnic, ki so ostale pri Skladu od raznih načinov lastninjenja 
po ZLPP se za pooblaščene investicijske družbe namenijo tudi 
poslovno nepotrebna sredstva in materialne naložbe, ki so bile 
prenešene na Sklad. Delnice podjetij v stečaju se pooblaščenim 
investicijskim družbam ne prodajajo, pač pa se prodajo sredstva, ki 
Skladu ostanejo po likvidaciji ali stečaju podjetja. 

Če vrednost premoženja, ki se tako nameni za PID, ne zadošča za 
izpolnitev obveznosti države iz ZZSPID, bo Vlada v roku šestih 
mesecev po uveljavitvi zakona določila seznam dodatnega 
premoženja, ki se nameni za prodajo pooblaščenim investicijskim 
družbam za certifikate. Prodajo tega premoženja opravi Sklad. 

V posebnem poglavju so posebej opredeljene obveznosti Agencije 
za prestrukturiranje in privatizacijo in Agencije za sanaacijo bank in 
hranilnic v zvezi s predajo dokumentacije Skladu, da bo lahko Sklad 
izvedel naloge, ki so prenešene nanj s tem zakonom. 

Zakon tudi določa, da z dnem njegove uveljavitve postane Republika 
Slovenija lastnik delnic bank v sanaciji in da prenehajo terjatve 
Republike do Agencije za sanacijo bank in hranilnic, ki izvirajo iz 
obveznic izdanih v ta namen. 

Zakon vsebuje tudi posebna določila o certifikatnih računih 
državljanov. Ti se s 1.7.1997 zapro, imetnikom pa je omogočeno, 
da do tedaj razpolagajo s preostalimi sredstvi med drugim tudi tako, 
da certiflkatna sredstva nakažejo na račune podjetij, ki se lastninijo 
oziroma na poseben račun Sklada za razvoj Triglavskega narodnega 
parka. 

3. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 

Predlagani zakon ne bo imel finančnih posledic za Republiko 
Slovenijo mimo tistih, ki so nastale z uveljavitvijo Zakona o 
zagotavljanju sredstev pooblaščenim investicijskim družbam zaradi 
zamenjave sredstev za zbrane lastniške certifikate (ZZSPID). 

poročevalec, št. 9 24 



BESEDILO ČLENOV 

1. UVODNA DOLOČBA 

Predmet zakona 
"l.člen 

(1) Ta zakon ureja: 

- zaključek lastninjenja podjetij z družbenim kapitalom ter 
prestrukturiranje in privatizacijo teh podjetij; 

- vrste premoženja v neposredni ali posredni lasti Republike 
Slovenije, namenjenega razdelitvi pooblaščenim investicijskim 
družbam za lastniške certifikate zaradi izpolnitve obveznosti 
Republike Slovenije iz zakona o zagotavljanju sredstev 
pooblaščenim investicijskim družbam zaradi zamenjave sredstev 
za zbrane lastniške certifikate (Ur.l. RS, št. 59/96 - v nadaljnjem 
besedilu: ZZSPI D); 

(2) Kadar se ta zakon sklicuje na posamezne določbe drugih zakon, 
ki se spreminjajo oziroma dopolnjujejo s tem zakonom, so s takšnim 
sklicevanjem mišljene določbe teh zakonov tako, kot so spremenjene 
in dopolnjene s tem zakonom. 

2. ZAKLJUČEK LASTNINJENJA 

Zaključek lastninjenja 
2. člen 

Zaključek lastninjenja po tem zakonu je prehod družbenega kapitala 
v last in upravljanje Sklada Republike Slovenije za razvoj (v 
nadaljnjem besedilu: Sklad) s sočasnim preoblikovanjem v kapitalsko 
družbo. 

Datumi zaključka lastninjenja 
3. člen 

(1) Družbeni kapital podjetij oziroma drugih pravnih oseb, ki se 
lastninsko preoblikujejo na podlagi enega od naslednjih zakonov: 

- zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur.l. RS, št. 55/92, 
7/93, 31/93, in 1/96 - v nadaljnjem besedilu ZLPP); 
- zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS, št. 32/93 - v 
nadaljnjem besedilu: ZGJS); 
- zakona o zadrugah (Ur.l. RS, št. 13/92 in 7/93; v nadaljnjem besedilu: 
ZZad); 
- zakona o veterinarstvu (Ur.l. SR, št. 82/94, 21/95 in 16/96 - v 
nadaljnjem besedilu: ZVet); 
- zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij z družbenim 
kapitalom, ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine 
se nahajajo na območjuTriglavskega narodnega parka (Ur.l. RS, št. 
24/96 - v nadalnjem besedilu ZLPPTR); 

in do uveljavitve tega zakona še niso pridobila soglasja Agencije 
Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljnjem 
besedilu: Agencija) iz četrtega odstavka 20. člena ZLPP, preide v 
last in upravljanje Sklada na dneve, določene v tem členu. 

(2) Družbeni kapital podjetij iz prvega odstavka tega člena, ki v treh 
mesecih od uveljavitve tega zakona ne pridobijo soglasja Agencije 
iz drugega odstavka 19. člena ZLPP, preide v last in upravljanje 
Sklada z iztekom trimesečnega roka. 

t 
(3) Družbeni kapital podjetij iz prvega odstavka tega člena, ki so v 
roku iz drugega odstavka tega člena pridobila soglasja Agencije iz 
drugega odstavka 19. člena ZLPP in v šestih mesecih od uveljavitve 
tega zakona ne pridobijo soglasja Agencije iz četrtega odstavka 20. 

člena ZLPP, preide v last in upravljanje Sklada z iztekom šestme- 
sečnega roka. 

(4) Družbeni kapital Loterije Slovenije, p.o., preide v last in upravljanje 
Sklada z iztekom trimesečnega roka, če Loterija Slovenije, p.o., v 
treh mesecih od uveljavitve tega zakona ne pridobi soglasja Agencije 
iz 5. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije 
(Ur.l. RS, št. 44/96 - v nadaljnjem besedilu ZLPLS). 

Pravne posledice zaključka lastninjenja 
4. člen 

(1) Z dnem prenosa družbenega kapitala na Sklad na podlagi 3. 
člena tega zakona pridobi Sklad vse pravice delničarja oziroma 
družbenika, v pravni osebi iz 3. člena tega zakona, in nanj preidejo 
vsi zahtevki iz naslova oškodovanja družbenega kapitala iz tretjega 
odstavka 11. a člena Zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti 
Sklada Republike Slovenije za razvoj (Ur.l. RS, št. 71/94 in 57/95 - 
v nadaljnjem besedilu ZPPOLS) 

(2) Z dnem prenosa družbenega kapitala na Sklad na podlagi 3. 
člena tega zakona vstopi Sklad namesto družbenega pravobranilca 
v vse pravde, ki tečejo na podlagi tožbe družbenega pravobranilca 
iz drugega odstavka 50. člena ZLPP. Hkrati prenehajo pooblastila 
družbenega pravobranilca za vodenje postopkov iz drugega odstavka 
50. člena ZLPP. 

(3) Če podjetje iz 3. člena tega zakona še .ni organizirano v pravno 
organizacijski obliki kapitalske družbe, prenehajo s prenosom 
družbenega kapitala v last in upravljanje Sklada vsa pooblastila 
dosedanjih organov upravljanja, razen pooblastil direktorja oziroma 
poslovodje. 

(4) Z dnem prenosa družbenega kapitala v last in upravljanje Sklada 
prenehajo pravice in obveznosti Agencije pri izbiri in izvedbi 
postopkov lastninskega preoblikovanja. 

Preoblikovanje v kapitalsko družbo 
5. člen 

(1) Če podjetje iz 3. člena tega zakona še ni organizirano v pravno 
organizacijski obliki kapitalske družbe, se s prenosom družbenega 
kapitala v last in upravljanje Sklada preoblikuje v delniško družbo 
ali v družbo z omejeno odgovornostjo. Sklad sprejme statut delniške 
družbe oziroma akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo. 

(2) Preoblikovanje v kapitalsko družbo iz prvega odstavka tega člena 
se vpiše v sodni register. Predlogu za vpis v sodni register je potrebno 
poleg listin, ki jih je potrebno priložiti vsakemu predlogu za vpis 
preoblikovanja, priložiti tudi naslednje listine: 

1. statut delniške družbe oziroma akt o ustanovitvi družbe z omejeno 
odgovornostjo; 
2. zadnjo letno bilanco stanja, ki je bila predložena Agenciji RS za 
plačilni promet (v nadaljnjem besedilu: APP), na podlagi katere je 
bil oblikovan osnovni kapital družbe. 
3. izjavo Agencije, da podjetje do izteka roka iz drugega odstavka 
3. člena ni pridobilo soglasja Agencije iz drugega odstavka 19. člena 
ZLPP oziroma izjavo Agencije, da podjetje do izteka roka iz tretjega 
odstavka 3. člena tega zakona ni pridobilo soglasja Agencije iz 
četrtega odstavka 20. člena ZLPP. 

(3) če je podjetje iz 3. člena tega zakona že organizirano v pravno 
organizacijski obliki družbe z omejeno odgovornostjo, se pri 
poslovnem deležu, ki je enak deležu družbenega kapitala v 
osnovnem kapitalu družbe, kot družbenik vpiše Sklad. 

(4) Ne glede na določbe zakona, ki ureja sodni register, o osebi, 
upravičeni zahtevati vpis v sodni register, vloži predlog za vpis 
sprememb iz prvega oziroma tretjega odstavka tega člena Sklad. 

25 poročevalec, št. 9 



(5) Sklad vloži predlog za vpis sprememb iz prvega oziroma tretjega 
odstavka tega člena v roku 60 dni šteto od predaje dokumentacije 
iz 33. člena tega zakona. 

Oblikovanje osnovnega kapitala 
6. člen 

(1) Pri sprejemu statuta delniške družbe oziroma akta o ustanovitvi 
družbe z omejeno odgovornostjo na podlagi prvega odstavka 5. člena 
tega zakona, oblikuje Sklad višino osnovnega kapitala na podlagi 
bilance stanja iz 2. točke drugega odstavka 5. člena tega zakona. 
Sklad lahko pri oblikovanju višine osnovnega kapitala razčleni in 
izkaže posamezne postavke kapitala v drugačni višini, kot je izkazan 
v zadnji bilanci stanja, vendar v osnovni kapital ne sme prerazporediti 
neizplačanega dobička preteklih let, razen če je to potrebno zaradi 
pokrivanja nepokrite izgube. 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena oblikuje Sklad 
osnovni kapital v višini najnižjega zneska osnovnega kapitala, 
določenega za ustrezno pravno organizacijsko obliko z zakonom, 
ki ureja gospodarske družbe, če je kapital podjetja izkazan v zadnji 
bilanci stanja nižji od tega zneska. 

Izdaja delnic 
7. člen 

(1) Podjetje iz 3. člena tega zakona, ki je organizirano v pravno 
organizacijski obliki delniške družbe oziroma se z zaključkom 
lastninjenja preoblikuje v delniško družbo, mora izdati delnice v 
nematerializirani obliki v roku 60 dni. 

(2) Rok iz prvega odstavka tega člena teče: 

- če podjetje ob zaključku lastninjenja po tem zakonu še ni bilo 
organizirano v pravno organizacijski obliki delniške družbe, od dneva 
vpisa preoblikovanja v sodni register; 
- če je bilo podjetje ob zaključku lastninjena že organizirano kot 
delniška družba, od dneva uveljavitve tega zakona. 

(3) V primeru iz prve alinee drugega odstavka tega člena opravi vsa 
pravna dejanja potrebna za izdajo delnic Sklad v imenu in za račun 
izdajatelja. 

(4) Pred izdajo delnic v nematerializirani obliki Sklad ne sme začeti 
privatizacije. 

(5) če je bila pred izdajo delnic iz prvega odstavka tega člena izdana 
pravnomočna odločba o denacionalizaciji, ki se glasi na vrnitev 
lastninskega deleža v podjetju, Sklad sočasno z izdajo delnic iz 
prvega odstavka tega člena izroči denacionalizacijskem upravičencu 
delnice v deležu, določenem s pravnomočno odločbo o 
denacionalizaciji. 

(6) Sočasno z izdajo delnic iz prvega odstavka tega člena pravnih 
oseb, ki so delno ali v celoti v lasti države na podlagi zakona o 
gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS, št. 32/93), izroči Sklad 
Republiki Sloveniji oziroma lokalni skupnosti (v nadaljevanjem 
besedilu: država) delež delnic, ki ustreza vrednosti deleža 
družbenega kapitala, ki je na podlagi 69. in 73. člena zakona o 
gospodarskih javnih službah, postal last države, in vrednost deleža, 
ki ga je država pridobila z vložitvijo objektov in naprav, pridobljenih 
na podlagi 76. člena zakona o gospodarskih javnih službah oziroma 
vložitvijo pravice uporabe navedenih objektov in naprav. 

(7) Če ima država v skladu z zakonom, ki ureja privatizacijo državne 
lastnine, oziroma drugim posebnim zakonom, pravico do delnice 
posebnega razreda (zlata delnica), Sklad ob izročitvi delnic iz prvega 

odstavka tega člena eno od delnic preoblikuje v zlato delnico. 

Uporaba določb za druge pravne osebe 
8. člen 

(1) Določbe 4., 5., 6. in 7. člena tega zakona se smiselno uporablja 
za vse pravne osebe, ki se poleg oseb iz 3. člena tega zakona, 
privatizirajo na podlagi ZPPOLS. 

(2) Pri pravnih osebah iz prvega odstavka tega člena nastopijo 
pravne posledice iz drugega odstavka 4. člena tega zakona z dnem 
uveljavitve tega zakona. 

3. PRESTRUKTURIRANJE IN PRIVATIZACIJA PODJETIJ, 
KI ZAKLJUČIJO LASTNINJENJE POTEM ZAKONU 

3.1. Splošna določba 

Uporaba določb zakona o privatizaciji 
pravnih oseb v lasti Sklada 

9. člen 

Prestrukturiranje in privatizacija podjetij, ki zaključijo lastninjenje 
po tem zakonu opravi Sklad na podlagi določb ZPPOLS, če ni v 
tem zakonu drugače določeno. . 

3.2. Spremembe in dopolnitve določb ZPPOLS v zvezi s 
privatizacijo pravnih oseb 

10. člen 

Naslov zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike 
Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije Republike Slovenije za 
prestrukturiranje in privatizacijo se spremeni tako, da se glasi "zakon 
o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada za razvoj". 

11. člen 

(1) V prvem odstavku 1. člena ZPPOLS se doda nova šesta alinea, 
ki se glasi: 

privatizacijo delnic oziroma deležev pravnih oseb, katerih družbeni 
kapital je prešel v last in upravljanje sklada na podlagi zakona o 
zaključku lastninjena." 

(2) Drugi odstavek 1. člena ZPPOLS se črta, dosedanji tretji odstavek 
postane drugi odstavek. 

12. člen 

Na koncu prvega odstavka 4. člena ZPPOLS se doda nov stavek, 
ki se glasi: "Kadar se prodaja opravi za lastniške certifikate oziroma 
potrdila, se ocenjena vrednost določi po stanju in vrednostih na dan 
31.12.1992, v vseh ostalih primerih pa po tekočem stanju in 
vrednostih." 

13. člen 

V tretjem odstavku 5. člena ZPPOLS se črta beseda "dvakratne". 

14. člen 

V drugem odstavku 9. člena se besede "druge, tretje in pete alinee" 
nadomestijo z besedami "druge, tretje, pete in šeste alinee". 
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15. člen 

(1) Drugi odstavek 10. člena ZPPOLS se spremeni tako, da se glasi: 
"Interna razdelitev in notranji odkup sta obvezna načina privatizacije, 
če ta zakon tako določa." 

(2) V tretjem odstavku 10. člena ZPPOLS se besede "druge in tretje 
alinee" nadomestijo z besedami "druge, tretje in šeste alinee". 

16. člen 

Za 11. členom ZPPOLS se dodajo novi 11. a -11. e členi, ki se 
glasijo: 

11. a člen 

(1) Zahtevki iz naslova oškodovanja sredstev podjetja oziroma 
oškodovanja družbenega kapitala se pri izvedbi privatizacije 
upoštevajo na način, določen v tem in naslednjih členih. 

(2) Zahtevek iz naslova oškodovanja premoženja podjetja je: 

- zahtevek podjetja na vrnitev odtujenega premoženja oziroma 
izplačilo ustreznega denarnega nadomestila, če je do odtujitve prišlo 
zaradi dejanja iz 48. oziroma 48. a člena zakona o lastninskem 
preoblikovanju, in 
- zahtevek podjetja na povrnitev škode, če je do povzročitve škode 
prišlo zaradi dejanja iz 48. oziroma 48. a člena zakona o lastninskem 
preoblikovanju. 

(3) Zahtevek iz naslova oškodovanja družbenega kapitala je zahtevek 
Sklada nasproti imetnikom delnic oziroma poslovnih deležev, ki so 
te delnice oziroma poslovne deleže pridobili z dejanjem iz 48. oziroma 
48. a člena zakona o lastninskem preoblikovanju, na izročitev teh 
delnic oziroma poslovnih deležev oziroma na plačilo ustreznega 
denarnega nadomestila. 

(4) Tožbo zaradi uveljavitve zahtevkov iz naslova oškodovanja 
premoženja podjetja vloži Sklad v imenu in za račun podjetja. 

(5) Sklad lahko pravico vložiti tožbo iz četrtega odstavka tega člena 
prenese na podjetje. V takšnem primeru lahko podjetje s tožbenim 
zahtevkom, katerega vrednost presega tolarsko protivrednost 
100.000 ECU, razpolaga samo v soglasju s Skladom. 

11. b člen 

(1) Vrednost zahtevka iz naslova oškodovanja premoženja podjetja 
se upošteva pri izdelavi otvoritvene bilance oziroma cenitve, ki je 
podlaga za določitev prodajne cene delnic. 

(2) Če je vrednost zahtevka iz naslova oškodovanja premoženja 
podjetja enaka ali večja od 30% vrednosti kapitala podjetja Sklad, 
pred privatizacijo zadrži delež delnic podjetja, katerih knjigovodska 
vrednost je enaka vrednosti zahtevka, in opravi privatizacijo 
preostalih delnic v skladu z določbami tega zakona. 

(3) Če Sklad v imenu podjetja pridobi pravnomočno sodbo oziroma 
z zavezanci doseže poravnavo, na podlagi katere ima podjetje 
pravico zahtevati vrnitev premoženja oziroma plačilo ustreznega 
denarnega nadomestila ali odškodnine, proda Sklad zadržane delnice 
iz drugega odstavka tega člena pooblaščenim investicijskim 
družbam. 

(4) Če je tožbeni zahtevek, ki ga Sklad uveljavlja v imenu podjetja, 
pravnomočno zavrnjen, ali če skupščina delničarjev podjetja s 
tričetrtinsko večino sklene, da se odpove uveljavljanju zahtevka, 
se zadržane delnice iz drugega odstavka tega člena umaknejo. Za 
umik zadržanih delnic se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki 
ureja gospodarske družbe, o poenostavljenem zmanjšanju 
osnovnega kapitala z umikom delnic, razen določb o plačilu povračila, 

ki ga je potrebno delničarjem zagotoviti v primeru zmanjšanja 
osnovnega kapitala in s tem povezanih določb o varstvu upnikov. 
Sklep o umiku zadržanih delnic sprejme uprava v soglasju s Skladom. 

11. c člen 

Če Sklad v primeru zahtevka iz naslova oškodovanja družbenega 
kapitala na podlagi pravnomočne sodbe oziroma poravnave pridobi 
delnice oziroma poslovne deleže oziroma doseže plačilo ustreznega 
denarnega nadomestila, proda Sklad tako pridobljene delnice, 
poslovne deleže oziroma denarna sredstva pooblaščenim 
investicijskim družbam. 

11. č člen 

(1) Pravice upravičencev po predpisih o denacionalizaciji, ki so vložili 
predlog za izdajo začasne odredbe v roku iz 11. člena zakona o 
lastninskem preoblikovanju, in predlog za izdajo začasne odredbe 
oziroma zahtevek za denacionalizacijo ob začetku privatizacije ni 
bil pravnomočno zavrnjen oziroma zavržen, se pri izvedbi 
privatizacije upoštevajo na način, določen v tem členu ter 11. d in 
11. e členu tega zakona. 

(2) Upravičenci iz prvega odstavka tega člena so dolžni Sklad 
obvestiti o vloženih predlogih za začasno odredbo in morebitnih 
izdanih začasnih odredbah v roku 90 dni od uveljavitve zakona, 
sicer se šteje, daje predlog za izdajo začasne odredbe umaknjen. 

(3) Če je zahtevek v predlogu za izdajo začasne odredbe iz prvega 
odstavka tega člena nedoločen, so upravičenci iz prvega odstavka 
tega člena dolžni popraviti predlog tako, da postavijo določen 
zahtevek, in o takšni popravi predloga obvestiti Sklad v roku 60 dni 
od prejema poziva Sklada, sicer se šteje, da je predlog za izdajo 
začasne odredbe umaknjen. 

11. d člen 

(1) Če se predlog za izdajo začasne odredbe iz prvega odstavka 
11 ,c člena tega zakona nanaša na vrnitev stvari, se vrednost stvari 
upošteva pri izdelavi otvoritvene bilance oziroma cenitve, ki je 
podlaga za določitev prodajne cene delnic. 

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena Sklad pred privatizacijo 
zadrži delež delnic podjetja, katerih knjigovodska vrednost je enaka 
vrednosti sredstev iz prvega odstavka tega člena, in opravi 
privatizacijo preostalih delnic. 

(3) Če je zahtevku na vrnitev stvari iz prvega odstavka tega člena z 
odločbo o denacionalizaciji pravnomočno ugodeno, in podjetje 
upravičencu vrne sredstva, se zadržane delnice iz drugega odstavka 
tega člena umaknejo. Za umik zadržanih delnic se smiselno 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, o 
poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic, 
razen določb o plačilu povračila, ki ga je potrebno delničarjem 
zagotoviti v primeru zmanjšanja osnovnega kapitala in s tem 
povezanih določb o varstvu upnikov. Sklep o umiku zadržanih delnic 
sprejme uprava v soglasju s Skladom. 

(4) Če je predlog za izdajo začasne odredbe oziroma zahtevek na 
vrnitev stvari z odločbo o denacionalizaciji pravnomočno zavrnjen, 
proda Sklad zadržane delnice iz drugega odstavka tega člena 
pooblaščenim investicijskim družbam. 

(5) Če se v postopku denacionalizacije upravičenec odpove vrnitvi 
stvari, in je Slovenski odškodninski Sklad (v nadaljnjem besedilu: 
Odškodninski sklad) na podlagi pravnomočne odločbe o denacionali- 
zaciji izdal upravičencu obveznice, izroči Sklad zadržane delnice iz 
drugega odstavka tega člena Odškodninskemu skladu v roku 15 
dni šteto od dneva, ko ga Odškodninski sklad obvesti o pravnomoč- 
nosti odločbe o denacionalizaciji. Obvestilu mora Odškodninski sklad 
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priložiti odločbo o denacionalizaciji s potrdilom pristojnega organa o 
pravnomočnosti. 

11. e člen 

(1) Če se predlog za izdajo začasne odredbe iz prvega odstavka 
11 .c člena tega zakona nanaša na vrnitev lastninskega deleža v 
podjetju. Sklad pred privatizacijo zadrži delež delnic podjetja, ki je 
enak deležu višine zahtevka glede na višino kapitala podjetja po 
otvoritveni bilanci. 

(2) Če je zahtevku na vrnitev lastninskega deleža v podjetju 
pravnomočno ugodeno izroči Sklad zadržane delnice iz prvega 
odstavka tega člena upravičencu do denacionalizacije v roku 15 dni 
šteto od dneva, ko ga upravičenec obvesti o pravnomočnosti odločbe 
o denacionalizaciji. Obvestilu mora upravičenec priložiti odločbo o 
denacionalizaciji s potrdilom pristojnega organa o pravnomočnosti. 

(3) Če je predlog za izdajo začasne odredbe oziroma zahtevek na 
vrnitev lastninskega deleža v podjetju pravnomočno zavrnjen, proda 
Sklad zadržane delnice iz prvega odstavka tega člena pooblaščenim 
investicijskim družbam. 

(4) Če se v postopku denacionalizacije upravičenec odpove vrnitvi 
lastninskega deleža, in je Odškodninski sklad na podlagi pravno- 
močne odločbe o denacionalizaciji izdal upravičencu obveznice, 
izroči Sklad zadržane delnice iz prvega odstavka tega člena 
Odškodninskemu Skladu v roku 15 dni šteto od dneva, ko ga 
Odškodninski sklad obvesti o pravnomočnosti odločbe o denacionali- 
zaciji. Obvestilu mora Odškodninski sklad priložiti odločbo o 
denacionalizaciji s potrdilom pristojnega organa o pravnomočnosti. 

17. člen 

(.1) V prvem odstavku 12 člena ZPPOLS se besede "v 30 dneh po 
uveljavitvi tega zakona" črtajo. 

(2) V drugem odstavku 12. člena ZPPOLS se besede"ki so v celoti 
ali delno v lasti pravne osebe, katere delnice so predmet prodaje po 
prvem odstavku tega člena" nadomestijo z besedami "ki jih je 
ustanovila pravna oseba, katere delnice so predmet prodaje po prvem 
odstavku tega člena, in so še v celoti ali delno v lasti te pravne 
osebe". 

(3) Tretji, četrti in peti odstavek 12. člena ZPPOLS se črtajo. 

18. člen 

13. člen ZPPOLS se spremeni tako, da se glasi: 

"13. člen 

(1) Ponudbo za odkup v okviru interne razdelitve objavi Sklad v 
roku 30 dni šteto od dneva, ko je upravni odbor Sklada sprejel sklep 
o privatizaciji pravne osebe po tem zakonu, v dveh dnevnih časopisih, 
ki izhajata na območju celotne Slovenije. 

(2) Ponudba za odkup iz prvega odstavka tega člena mora obsegati: 

1. ceno delnic in način vplačila; 
2. navedbo vpisnih mest in pogojev za vpis delnic; 
3. začetek in zaključek vpisovanja in vplačila delnic; 
4. opozorilo, da upravičenci, ki v roku za vpis in vplačilo delnic ne 
bodo vpisali in vplačali, izgubijo pravico do sodelovanja pri interni 
razdelitvi. 

(3) Datum začetka vpisovanja delnic mora biti določen najmanj 8 
dni in največ 15 dni šteto od dneva objave. 

(4) Vpisovanje in vplačilo delnic traja 60 dni. 

(5) Upravičenci, ki v roku za vpis in vplačilo delnic iz četrtega 
odstavka tega člena delnic ne vpišejo in vplačajo, izgubijo pravico 
do sodelovanja pri interni razdelitvi." 

19. člen 

(1) V 14. členu ZPPOLS, ki postane prvi odstavek 14. člena ZPPOLS, 
se besede "Sklad preostanek delnic do 20% ponudi v odkup ožjim 
družinskim članom zaposlenih" nadomestijo z besedami "Sklad proda 
preostale delnice do 20% ožjim družinskim članom zaposlenih, ki 
so delnice vpisali in vplačali v roku za vpis in vplačilo delnic 
določenem v ponudbi za odkup iz 13. člena tega zakona". 

(2) V 14. členu ZPPOLS se za prvim odstavkom doda nov drugi 
odstavek, ki se glasi: 

"(2) Upravičencem iz prvega odstavka tega člena mora Sklad 
ponuditi odkup s ponudbo za odkup iz 13. člena tega zakona." 

20. člen 

četrti in peti odstavek 15. člena ZPPOLS se nadomestita z novim 
četrtim odstavkom, ki se glasi: 

"(4) Sklad izroči delnice upravičencem, ki so delnice vpisali in vplačali 
v roku za vpis in vplačilo delnic določenem v ponudbi za odkup iz 
13. člena tega zakona, v roku 15 dni šteto od dneva, ko mu 
poslovodstvo pravne osebe, ki se privatizira, predloži potrdilo APP 
o dejansko razknjiženih potrdilih oziroma lastniških certifikatih." 

21. člen 

Tretji, četrti, peti in šesti odstavek 16. člena ZPPOLS se nadomestijo 
z novim tretjim odstavkom, ki se glasi: 

"(3) Za ponudbo za odkup se smiselno uporablja določba 13. člena 
tega zakona." 

22. člen 

Tretji odstavek 19. člena ZPPOLS se spremeni tako, da se glasi: 

"(3) Sklad izroči delnice udeležencem notranjega odkupa, ki so 
delnice vpisali in vplačali v roku za vplačilo delnic določenem v 
ponudbi za odkup iz 13. člena tega zakona, v roku 15 dni šteto od 
dneva, ko mu poslovodstvo pravne osebe, ki se privatizira, predloži 
potrdilo APP o dejansko razknjiženih potrdilih oziroma lastniških 
certifikatih oziroma potrdilo banke o opravljenem denarnem vplačilu" 

23. člen 

Za 22. členom ZPPOLS se dodajo nova podpoglavja in novi 22. a 
do 22. d členi, ki se glasijo: 

"Načini privatizacije s sočasnim ekonomsko finančnim 
prestrukturiranjem 

22. a člen 

(1) Kadar je zaradi ekonomsko finančnega položaja podjetja, ki se 
privatizira po tem zakonu, potrebno opraviti ekonomsko finančno 
prestrukturiranje podjetja, se takšno prestrukturiranje opravi sočasno 
s privatizacijo podjetja. 

(2) O tem, da se ekonomsko finančno prestrukturiranje podjetja opravi 
sočasno s privatizacijo, odloči pristojni organ Sklada. 

(3) Ekonomsko finančno prestrukturiranje se opravi v obsegu, 
določenem s tem zakonom. 
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22. b člen 

(1) V primeru iz prvega odstavka 22a. člena tega zakona se lahko 
kot način privatizacije opravi povečanje osnovnega kapitala z novimi 
stvarnimi vložki, katerih predmet so terjatve do podjetja. 

(2) Zaradi izvedbe povečanja kapitala s terjatvami delavcev iz 
naslova neizplačanih plač in drugih prejemkov iz dela, za katere 
niso bila izdana potrdila, lahko podjetje z delavci sklene poravnavo, 
katere predmet so vse terjatve iz prve alinee prvega odstavka tega 
člena, in s katero ugotovi skupno višino teh terjatev. 

(3) Kadar so predmet povečanja osnovnega kapitala z novimi 
stvarnimi vložki terjatve delavcev iz naslova neizplačanih plač in 
drugih prejemkov iz dela, za katere niso bila izdana potrdila, se 
osnovni kapital poveča tudi z vsemi terjatvami na plačilo davkov in 
prispevkov v zvezi s temi terjatvami delavcev, in se delnice, ki se 
štejejo za vplačane s temi terjatvami, izročijo Kapitalskemu skladu 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

(4) Delnice, ki se izdajo zaradi povečanja osnovnega kapitala na 
podlagi prvega odstavka tega člena, se vplačajo s terjatvami v višini, 
ki je enaka ali večja od nominalne vrednosti delnice. 

(5) Za povečanje osnovnega kapitala na podlagi prvega odstavka 
tega člena se ne uporabljajo naslednje določbe zakona, ki ureja 
gospodarske družbe: 

- o reviziji stvarnega vložka; 
- o obveznem denarnem vplačilu novega vložka v primeru povečanja 
osnovnega kapitala družbe z omejeno odgovornostjo. 

(6) Določbe četrtega in petega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo tudi v primeru povečanja osnovnega kapitala drugih 
pravnih oseb, ki se privatizirajo po tem zakonu, kadar je predmet 
stvarnega vložka terjatev do te pravne osebe. 

22. c člen 

(1) Kadar je v primeru iz prvega odstavka 22. a člena tega zakona 
zaradi ekonomsko finančnega prestrukturiranja potrebno opraviti 
prodajo strateškemu kupcu, se ne glede na določbe drugih členov 
tega zakona privatizacija opravi v skladu z določbami tega člena. 

(2) Za strateškega kupca se šteje oseba, ki je pripravljena odkupiti 
celoten ali večinski delež delnic z namenom aktivnega upravljanja 
podjetja, ki se privatizira. 

(3) Če delavci sprejmejo predlog Sklada iz tretjega odstavka tega 
člena, so obvezni načini privatizacije naslednji: 

- interna razdelitev in notranji odkup, pri čemer se delnice lahko 
vplačajo samo s potrdili; 
- prenos delnic na Kapitalski sklad in Odškodninski sklad; 
- prodaja pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške 
certifikate; 

(4) Kadar je v primeru iz petega odstavka tega člena zaradi 
ekonomsko finančnega prestrukturiranja potrebno opraviti tudi 
povečanje osnovnega kapitala z novim denarnim vložkom, je način 
privatizacije iz tretje alinee četrtega odstavka tega člena obvezen 
samo, če pooblaščena investicijska družba sočasno z nakupom 
delnic iz tretje alinee četrtega odstavka tega člena, vpiše in vplača 
delnice, ki se izdajajo zaradi povečanja osnovnega kapitala z novimi 
vložki. Če nobena pooblaščena investicijska družba na navedeni 
pogoje ne pristane, proda Sklad delnice drugemu strateškemu kupcu, 
ki na takšen pogoj pristane. 

Posebna določba o načinu privatizacije Loterije 
Slovenije p.o. 

22. d člen 

(1) Sklad pred izvedbo interne razdelitve in notranjega odkupa izroči 
deleže delnic skladom iz drugega odstavka 1. člena Zakona o 
lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Ur.l. RS, št. 44/96). 

(2) Določbe 11. č -11. e člena tega zakona se uporabljajo tudi za 
upravičence do denacionalizacije, ki so vložili predlog za izdajo 
začasne odredbe v roku iz 3. člena zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij, razen določb četrtega odstavka 11. d člena 
in tretjega odstavka 11. e člena. 

(3) Če je predlog za izdajo začasne odredbe oziroma zahtevek na 
vrnitev stvari oziroma lastninskega deleža pravnomočno zavrnjen, 
razdeli Sklad zadržane delnice skladom iz drugega odstavka 1. člena 
zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije v sorazmerju 
z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu Loterije Slovenije." 

24. člen 

Naziv tretjega poglavje ZPPOLS "Obveznosti Agencije Republike 
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo pri izvedbi postopka 
preoblikovanja po šestem odstavku 20. člena zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij ter 23., 24. in 25. člen ZPPOLS se črtajo. 

25. člen 

(1) V četrtem poglavju ZPPOLS se črtajo besede v naslovu poglavja 
"in Agencije" ter 25. a, 25. b, 25. c člen, drugi odstavek 25. e člena, 
25. f, 25. g člen, tretji odstavek 25.h člena in 25. j člen. 

(2) V 25. d členu ZPPOLS se besede "pri določitvi vrednosti delnic 
v postopkih privatizacije po tem zakonu" nadomestijo z besedami 
"v postopkih privatizacije po tem zakonu na način, določen v 11. a, 
11. b in 11. c členu tega zakona". 

(3) V prvem odstavku 25e. člena ZPPOLS se besede "agencijo, 
organe pregona, državno tožilstvo, javno pravobranilstvo in 
družbenega pravobranilca" nadomestijo z besedami "Sklad, organe 
pregona, državno tožilstvo in javnega pravobranilca". 

26. člen 

V četrtem odstavku 25.1 člena se besede "pri določitvi vrednosti 
delnic v postopkih privatizacije po tem zakonu" nadomestijo z 
besedami "v postopkih privatizacije po tem zakonu na način, določen 
v 11. a, 11. b in 11. c členu tega zakona". 

27. člen 

Črta se 25. m člen. 

4. DOLOČITEV VRSTE IN OBSEGA PREMOŽENJA, 
NAMENJENEGA PRODAJI POOBLAŠČENIM 
INVESTICIJSKIM DRUŽBAM ZA CERTIFIKATE 

Splošna določba 
28. člen 

(1) Sklad proda pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate: 

- 20% delež delnic, izdanih za družbeni kapital, namenjen razdelitvi 
na podlagi prvega odstavka 22. člena ZLPP in preostanek delnic do 
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20% oziroma 40%, namenjenih interni razdelitvi oziroma notranjemu 
odkupu, podjetij, ki so se lastninsko preoblikovala na podlagi 
zakonov iz prvega odstavka 3. člena tega zakona; 
- deleže delnic iz prve alinee podjetij, ki so zaključila lastninjenje na 
podlagi tega zakona, če ZPPOLS ne določa drugače; 
- poslovno nepotrebna sredstva in materialne naložbe, ki so bile v 
postopku lastninskega preoblikovaja prenesena na Sklad in drugo 
premoženje, ki je bilo po dosedaj veljavnih predpisih namenjeno 
prodaji pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate, ter 
- premoženje, za katero ta zakon določa, da se proda pooblaščenim 
investicijskim družbam za certifikate. 

(2) Prodajo premoženja iz prvega odstavka tega člena opravi Sklad 
na podlagi določb ZPPOLS, če ta zakon ne določa drugače. 

Nadomestno premoženje 
29. člen 

(1) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se pooblaščenim 
investicijskim družbam ne prodajo delnice podjetja iz prvega odstavka 
28. člena tega "zakona, če je bil nad podjetjem začet postopek 
stečaja. Če je bil nad podjetjem iz 28. člena tega zakona začet' 
postopek prisilne poravnave, se privatizacija prekine do zaključka 
tega postopka. 

(2) Kadar je bil nad podjetjem iz prvega odstavka 28. člena tega 
zakona opravljen postopek stečaja oziroma likvidacije, proda Sklad 
pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate denarna sredstva 
oziroma drugo premoženje, ki ga je prejel na podlagi pravice iz delnic 
iz prvega odstavka 28. člena tega zakona do sorazmernega dela 
ostanka premoženja v primeru stečaja oziroma likvidacije podjetja. 

(3) Določba drugega odstavka tega člena se smiselno uporablja 
tudi v primeru, kadar Sklad v skladu z določbami ZPPOLS oziroma 
drugih zakonov proda delnice iz prvega odstavka 28. člena tega 
zakona za gotovino oziroma za drugo premoženje. 

Zadržane delnice 
30. člen 

(1) Sklad proda pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate 
zadržane delnice oziroma denarna sredstva iz tretjega odstavka 
11. b člena, 11. c člena, četrtega odstavka 11. d člena in tretjega 
odstavka 11. e člena ZPPOLS. 

(2) Sklad proda pooblaščeni investicijski družbi za certifikate tudi 
zahtevke iz tretjega odstavka 11a. člena ZPPOLS. 

Terjatve in naložbe bank v sanaciji 
31. člen 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preide na Sklad naslednje 
premoženje Agencije za sanacijo bank in hranilnic (v nadaljnjem 
besedilu; Agencija za sanacijo); 

- terjatve, ki jih je Agencija za sanacijo odkupila od bank v sanaciji 
z obveznicami (v nadaljnjem besedilu: sanacijske obveznice) 
izdanimi na podlagi zakona o jamstvu Republike Slovenije za 
obveznice, izdane zaradi sanacije bank in hranilnic (Ur.l. RS, št. 57/ 
92) oziroma zakona o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za 
obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic 
(Ur.l. SR, št. 59/95); 

- lastniške deleže v pravnih osebah, ki jih je Agencija za sanacijo 
odkupila od bank v sanaciji s sanacijskimi obveznicami oziroma 
pridobila s stvarnim vložkom terjatev iz prve alinee. 

(2) Sklad proda premoženje iz prvega odstavka tega člena 
pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate 

(3) V primeru privatizacije pravne osebe, do katere ima Sklad terjatve, 
ki jih je pridobil na podlagi prve alinee prvega odstavka tega člena, 
lahko Sklad pred privatizacijo izvede povečanje osnovnega kapitala 
s stvarnimi vložki, katerih predmet so navedene terjatve. V takšnem 
primeru proda Sklad pooblaščenim investicijskim družbam za 
certifikate delnice, ki jih pridobi z vplačilom takšnega stvarnega 
vložka. 

Dodatno premoženje 
32. člen 

(1) Če vrednost premoženja iz 28. do 31. člena tega zakona, 
ugotovljena na način iz 3. člena ZZSPID, ne zadošča za izpolnitev 
obveznosti Republike Slovenije iz ZZSPID, Vlada Republike 
Slovenije v roku šest mesecev od uveljavitve tega zakona določi 
seznam dodatnega premoženja, ki se proda pooblaščenim 
investicijskim družbam za certifikate. 

(2) Vlada lahko na podlagi prvega odstavka tega člena prodaji 
pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate nameni 
premoženje v lasti države, ki ni potrebno za izvrševanje funkcij in 
nalog državnih organov, oziroma za upravljanje s prihodki in odhodki 
proračuna. 

(3) V sklepu, s katerim določi seznamu iz prvega odstavka tega 
člena Vlada: 

1. ugotovi skupno višino neporabljenih certifikatov pooblaščenih 
investijskih družb iz drugega odstavka 1. člena ZZSPID; 
2. ugotovi vrednost premoženja iz 28. do 31. člena tega zakona, ki 
je še na razpolago za prodajo pooblaščenim investicijskim družbam; 
3. ugotovi vrednost delnic oziroma poslovnih deležev podjetij, nad 
katerimi je bil začet stečajni postopek, ki bi bile na podlagi ZLPP 
namenjene za razdelitev pooblaščenim investicijskim družbam; 
4. ugotovi skupno višino certifikatov pooblaščenih investicijskih 
družb iz 1. točke tega odstavka, ki nima kritja v vrednosti premoženja 
iz 2. točke, zmanjšano za vrednost premoženja iz 3. točke tega 
odstavka; 
5. določi seznam z navedbo vrste in obsega ter vrednosti 
premoženja, ki se dodatno nameni prodaji pooblaščenim investicij- 
skim družbam za certifikate. 

(2) Prodajo dodatnega premoženja pooblaščenim investicijskim 
družbam za certifikate opravi Sklad v imenu in za račun Republike 
Slovenije. 

5. PREDAJA DOKUMENTACIJE SKLADU 

Predaja dokumentacije Agencije 
33. člen 

(1) Agencija mora v zvezi s podjetji, ki zaključijo lastninjenje na 
podlagi tega zakona, Skladu predati celotno dokumentacijo v zvezi 
z lastninskim preoblikovanjem teh podjetij s časovnim popisom vseh 
dokumentov, v naslednjih rokih: 

- v zvezi s podjetji iz drugega odstavka 3. člena tega zakona 
najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona; 
- v zvezi s podjetji iz tretjega odstavka tega zakona najkasneje v 

šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

(2) O predaji dokumentacije za vsako posamezno podjetje iz prvega 
odstavka tega člena izdelata osebi, ki ju za predajo oziroma prevzem 
v zvezi s tem podjetjem pooblastita direktor Agencije oziroma Sklada, 
zapisnik o predaji, katerega sestavni del je časovni popis vseh 
dokumentov iz prvega odstavka tega člena. 
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(3) Ob predaji dokumentacije iz drugega odstavka tega člena mora 
Agencija izročiti Skladu tudi izjavo iz 3. točke drugega odstavka 5. 
člena tega zakona. 

Predaja dokumentacije Agencije za sanacijo 
34. člen 

(1) Agencija za sanacijo mora v zvezi s terjatvami in naložbami iz 
31. člena tega zakona, Skladu predati celotno dokumentacijo s 
popisom vseh dokumentov v zvezi s posamezno terjatvijo oziroma 
naložbo, v roku 60 dni od uveljavitve tega zakona. 

(2) O predaji dokumentacije izdelata osebi, ki ju za predajo oziroma 
prevzem pooblastita direktor Agencije za sanacijo oziroma Sklada, 
zapisnik o predaji, katerega sestavni del je popis vseh dokumentov 
iz prvega odstavka tega člena. 

Predaja dokumentacije družbenih pravobranilcev 
35. člen 

(1) Družbeni pravobranilci morajo v zvezi s pravdami iz drugega 
odstavka 4. člena tega zakona in morebitnimi še nevloženimi 
tožbami v zvezi z oškodovanjem sredstev podjetij oziroma 
oškodovanjem družbenega kapitala, predati vso dokumentacijo s 
časovnim popisom vseh dokumentov, v roku 30 dni po uveljavitvi 
tega zakona. . 

(2) O predaji dokumentacije za vsako posamezno podjetje iz prvega 
odstavka tega člena izdelata osebi, ki ju za predajo pooblasti direktor 
Sklada oziroma pristojni družbeni pravobranilec, zapisnik o predaji, 
katerega sestavni del je časovni popis vseh dokumentov iz prvega 
odstavka tega člena. 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

36. člen 

(1) Z dnem ko začne veljati ta zakon preneha veljati zakon o 
lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur.l. RS, št. 55/92, 7/93, 31/93, 
43/93, 32/94, 43/95 in 1/96). 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se posamezne 
določbe zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij uporabljajo 
še naprej, če Zakon o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada 
Republike Slovenije za prestrukturiranje, privatizacijo in razvoj tako 
določa. 

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega zakona se določbe 
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij uporabljajo še naprej 
glede podjetij, ki so pridobila soglasje Agencije iz četrtega odstavka 
20. člena ZLPP pred uveljavitvijo tega zakona, razen če je bilo to 
soglasje razveljavljeno oziroma odpravljeno, in podjetja, ki pridobijo 

ustrezno soglasje Agencije pred iztekom rokov iz drugega oziroma 
tretjega odstavka 3. člena tega zakona. 

37. člen 

Ne glede na določbi 24. člena in prvega odstavka 25. člena tega 
zakona se 25. člen in zadnja alinea drugega odstavka 25. j člena 
ZPPOLS uporabljata še naprej glede podjetij iz tretjega odstavka 
35. člena tega zakona. 

38. člen 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona postane Republika Slovenija 
lastnik delnic Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, in Nove 
Kreditne banke Maribor, d.d., Maribor, in prenehajo terjatve Republike 
Slovenije do Agencije za sanacijo iz prvega odstavka 7. člena zakona 
o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije 
Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic (Ur.l. SR, št. 59/ 
95). 

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 8. člen zakona o 
zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije 
Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic (Ur.l. SR, št. 59/ 
95). 

(3) Agencija za sanacijo izvršuje upravljalske pravice iz delnic bank 
iz prvega odstavka tega člena do zaključka sanacije. 

39. člen 

(1) S 1.7.1997 se računi lastniških certifikatov državljanov iz prvega 
odstavka 31. člena ZLPP zaprejo. 

(2) Imetnik lahko lastniške certifikate iz prvega odstavka tega člena 
uporabi v okviru interne razdelitve oziroma notranjega odkupa za 
pridobitev delnic ali deležev v podjetjih, v katerih bo interna razdelitev 
oziroma notranji odkup izveden po 30.6.1997, če do 30.6.1997 na 
račun takšnega podjetja izvrši predvplačilo delnic oziroma deležev. 

(3) Imetniki, upravičenci na podlagi ZLPPTR, lahko certifikate iz 
prvega odstavka tega člena uporabijo v skladu z ZLPPTR, če do 
30.6.1997 na račun Sklada za razvoj Triglavskega narodnega parka 
izvršijo predvplačilo. 

(4) Vlada v roku 30 dni po uveljavitvi tega zakona predpiše 
podrobnejša navodila glede zapiranja računov iz prvega odstavka 
tega člena in izvedbe predvplačil iz drugega oziroma tretjega 
odstavka tega člena. 

40. člen 

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

1. Temeljni pojmi 

Lastninjenje pravnih oseb = preoblikovanje podjetij z družbenim 
kapitalom (neznanimi lastniki) v podjetja z znanimi lastniki. 

Najpomembnejša pravna posledica zaključka lastninjenja je 
preoblikovanje podjetja v kapitalsko družbo, za katero veljajo pravila 
upravljanja (upravljalska struktura) kapitalskih družb. Upravljalska 
struktura kapitalskih družb je namreč oblikovana tako, da zagotavlja 
učinkovito poslovodenje in nadzor z namenom ohranjanja oziroma 
povečevanja lastniškega kapitala in s tem zagotavljanje učinkovite 
(racionalne in ekonomsko smotrne) uporabe kapitala. Lastninjenje 
je tako zaključeno s preoblikovanjem (družbene) pravne osebe v 
kapitalsko družbo z znanim lastnikom oziroma znanimi lastniki 
(delničarji oziroma družbeniki - v nadaljevanju je vizogib ponavljanju 
za družbenike oziroma delničarje ter poslovne deleže oziroma delnice 
uporabljen enoten pojem "delničarji"oziroma "delnice"). 

Privatizacija kapitalskih družb = odtujitev delnic iz državne v 
zasebno last. 

Po sedanji pravni ureditvi (Zakon o lastninskem preoblikovanju, Url 
RS, št. 13/93, 66/93 in 7/94; v nadaljevanju: ZLPP) je bila sočasno 
z lastninjenjem izvedena tudi razdelitev kapitala upravičencem 
(delavcem v podjetju, skladom in državljanom - imetnikom 
certifikatov). Ta razdelitev je imela naravo privatizacije (začetna 
razdelitvena privatizacija), čeprav ZLPP besede "državna last" in 
"privatizacija "ne uporabi. Izdajatelj certifikatov (ki so po svoji pravni 
naravi legitimacijski papir) in jih je v postopku "lastninjenja" mogoče 
uporabiti za "vplačilo" delnic, je namreč država (3. odst. 31. člena 
ZLPP). 

2. Zaključek lastninjenja (2. do 8. člen) 

Lastninjenje je zaključeno, ko celoten "družbeni" kapital (kapital brez 
znanih lastnikov) v pravnih osebah preide na znanega lastnika in se 
te pravne osebe preoblikujejo v kapitalske družbe. 

Ključni razlog, da lastninjenje v posameznih subjektih še ni 
zaključeno, je okoliščina, da se je sočasno z lastninjenjem izvajala 
tudi začetna razdeiih'ena privatizacija. Hitrejši zaključek lastninjenja 
je tako možen samo, če se obe fazi (lastninjenje in začetna 
razdelitvena privatizacija) ločita in se najprej samostojno opravi prva 
faza (lastninjenje). Hitrejši zaključek lastninjenja je mogoče doseči 
tako, da na izbrani datum, celotni družbeni kapital subjektov 
lastninjenja postane last Sklada, subjekti pa se preoblikujejo v 
kapitalsko družbo. 

Glede na zgoraj obrazloženo Predlog zakona o zaključku lastninjenja 
(v nadaljevanju: Predlog) v 2. členu določa: Zaključek lastninjenja 
po tem zakonu je prehod družbenega kapitala v last in upravljanje 
Sklada Republike Slovenije za razvoj (v nadaljnjem besedilu: Sklad) 
s sočasnim preoblikovanjem v kapitalsko družbo. 

Datumi zaključka lastninjenja (datumi, na katere preide celoten 
družbeni kapital na Sklad) so določeni v 3. členu odvisno od faze, 
do katere je že bilo izvedeno lastninjenje po prejšnji ureditvi (torej 
ali je že bilo izdano prvo oziroma drugo soglasje). Z uveljavitvijo 
zakona preide na Sklad družbeni kapital podjetij, ki do dneva 
uveljavitve še niso pridobila prvega soglasja Agencije RS za 
prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljevanju: Agencija) ■ 1. odst. 
3. člena. 

Takšna ureditev omogoča, da podjetja, ki so že pričela z 
lastninjenjem (torej že pridobila prvo soglasje pred uveljavitvijo 
zakona), lastninjenje zaključijo v rokih iz 2. oziroma 3. odst. 3. člena 

Predloga. Če lastninjenja do navedenih rokov ne zaključijo, z iztekom 
teh rokov njihov družbeni kapital preide na Sklad. 

Določbe 4. do 8. člena 8. člena Predloga pa urejajo pravne posledice 
zaključka lastninjenja, torej preoblikovanje in uskladitev subjektov, 
ki se z zaključkom lastninjenja olastninij in preoblikujejo v kapitalske 
družbe, z zakonom o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, Št. 30/93 - v 
nadaljevanju ZGD). 

Ker družbeni kapital preide v last in upravljanje Sklada ex lege, je 
dosedanja ureditev v 25. b členu ZPPOLS (izdaja ugotovitvene 
odločbe Agencije) in 4. odst. 25. c člena ZPPOLS (predložitev 
ugotovitevne odločbe kot procesna predpostavka za ustrezen vpis 
v sodni register) pravno sistemsko neprimerna. Z ugotovitveno 
odločbo, ki se izdaja v upravnem postopku in je predmet upravnega 
preizkusa, namreč ni mogoče odločati kot o predhodnem vprašanju 
(do takšnega rezultata pripelje sedanja ureditev) v zadevah, ki so v 
izključni sodni pristojnosti. Morebitni spor o imetništvu (lastništvu 
oziroma prehodu lastništva po sili zakona) namreč kot premoženjsko 
pravni spor sodi v izključno sodno pristojnost. Zato je bilo potrebno 
sedanjo uredite v pogojev za vpis v sodni register ustrezno spremeniti 
tako, da se ugotovitvena odločba nadomesti z izjavo Agencije, da 
subjekt še nima prvega oziroma drugega soglasja. 

3. Spremembe in dopolnitve ZPPOLS 

3.1. Splošno 

Privatizacijo pravnih oseb, ki so v lasti Sklada, ureja Zakon o 
privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj 
in obveznostih Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in 
privatizacijo (Ur.l. RS, št. 71/94 in 57/95 ■ v nadaljnjem besedilu 
ZPPOLS). Ker je določbe ZPPOLS potrebno prilagoditi novemu 
pravnemu položaju, ki nastane z zaključkom lastninjenja, in 
zagotoviti, da takšne prilagojene določbe pričnejo veljati sočasno z 
zaključkom lastninjena so spremembe ZPPOLS vključene v zakon 
o zaključku lastninjenja. 

Spremembe ZPPOLS (9. do 27. člen Predloga) upoštevajo dve 
pomembni načeli: 

1. načelo ohranitve pravic: Pri opredelitvah metod privatizacije je 
potrebno zagotoviti, da lahko dosedanji upravičenci sočasne 
razdelitvene privatizacije uresničijo pravice do pridobitve ustreznega 
dela kapitala olastninjene pravne osebe, ki bi jih imeli po sedanji 
ureditvi. 

2. načelo učinkovitosti: zaradi čim racionalnejše (hitrejše) izvedbe 
privatizacije delnic, katerih imetnik je Sklad postal zaradi zaključka 
lastninjenja, je potrebno postopke (metode) privatizacije urediti bolj 
racionalno in odpraviti druge pravne ovire za hitro privatizacijo (npr. 
postopki denacionalizacije in postopki v zvezi z revizijami 
lastninjenja). Načelo učinkovitosti ima namen tudi zagotoviti, da 
pooblaščene investicijske družbe čim hitreje prejmejo delnice 
olastninjenih podjetij. 

3.2. Racionalizacija postopkov v zvezi z interno razdelitvijo in 
notranjim odkupom (10. do 15. člen in 17. do 22. člen) 

Postopki uveljavljanja pravic delavcev v zvezi z obveznima 
metodama (interna razdelitev in notranji odkup) so po sedanji ureditvi 
zelo zapleteni in jih je bilo potrebno poenostaviti tako, da se lahko 
izpeljejo v enem krogu. Spremembe s takšnim namenom so urejene 
v 10. do 15. členu Predloga (spremembe 1., 4., 5. in 9. člena ZPPOLS) 
ter v 17. do 22. členu Predloga (spremembe 12. do 16. člena in 19. 
člena ZPPOLS). 
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3.3. Racionalizacija postopkov v zvezi z revizijami in 
denacionalizacijami (16. člen) 

16. člen Predloga (novi 11. a do 11. e členi ZPPOLS) pa rešuje 
procesne ovire, ki so jih za zaključek lastninjenja predstavljali postopki 
denacionalizacij in postopki v zvezi z revizijami lastninjenja. 

Novi 11. ado 11. c členi se nanašajo na revizijske postopke: Zaradi 
posameznih pravnih dejanj, ki jih ZLPP v 48. in 48. a členu uvršča 
med "oškodovanja družbene lastnine" lahko nasproti osebam, ki so 
to "oškodovanje" povzročile oziroma bile zaradi tega oškodovanja 
neupravičeno obogatene, obstoji eden od naslednjih zahtevkov: 

1/ zahtevek (pravica) na vrnitev premoženja (sredstev), ki so bila 
(delno) neodplačno odtujena <oškodovanje sredstev v družbeni 
lastnini): subjekt (upravičenec) do vrnitve tega premoženja (v primeru, 
če je tožbenemu zahtevku pravnomočno ugodeno) je podjetje; takšen 
zahtevek povečuje premoženje (aktivo) podjetja. 

2/ zahtevek (pravica) na vrnitev (dela) delnic oziroma poslovnih 
deležev /oškodovanje družbenega kapitala): subjekt (upravičenec) 
do vrnitve tega premoženja (v primeru, če je tožbenemu zahtevku 
pravnomočno ugodeno) je Sklad, na katerega z zaključkom 
lastninjenja preide družbeni kapital; takšen zahtevek spremeni 
lastniško strukturo (pasivo) podjetja, kadar je ugodeno zahtevku na 
izročitev delnic (v primeru nadomestne kondikcije, če vrnitev v naravi 
ni več mogoča, ker je "oškodovalec" delnice že odtujil, pa se niti 
aktiva niti pasiva podjetja ne spremenita). 

Po sedanji ureditvi je na podlagi posebne procesne legitimacije (50. 
člen ZPPLS) te zahtevke (namesto materialno pravnih upravičencev: 
podjetja oziroma anonimnega družbenega kapitala) uveljavlja družbeni 
pravobranilec. Z zaključkom lastninjenja preneha potreba po posebni 
procesni legitimaciji družbenega pravobranilca (4. člen Predloga), 
saj lahko bolj učinkovito te zahtevke uveljavlja Sklad za račun 
podjetja /oškodovanje sredstev podietia) oziroma za svoj račun 
/oškodovanje "družbenega" kapitala). Sklad lahko prenese procesno 
legitimacijo na podjetje. Ukinitev dosedanje procesne legitimacije 
družbenega pravobranilca in prenos te legitimacije na materialno 
pravne upravičence omogoča tudi racionalizacijo privatizacije na 
naslednji način: 

Ad1/ oškodovanje sredstev oodietia (aktiva): 

- pravica vložiti tožbo oziroma nadaljevati že začete postopke 
(vstopiti v pravdo na strani tožeče stranke namesto družbenega 
pravobranilca) preide na Sklad (procesna legitimacija), ki zahtevke 
uveljavlja za račun podjetja (materialno pravna legitimacija). 
- glede načina privatizacije je potrebno razlikovati dve situaciji: 

1.1./ če je vrednost (tožbenega) zahtevka na vrnitev sredstev 
manjša kot 30 % vrednosti kapitala podjetja: 

■ se vrednost zahtevka upošteva pri otvoritveni bilanci oziroma cenitvi 
(torej pri oblikovanju cene delnic); 

1.2./če je vrednost (tožbenega) zahtevka na vrnitev sredstev enaka 
oziroma večja kot 30 % vrednosti kapitala podjetja: 

■ se vrednost zahtevka upošteva pri otvoritveni bilanci oziroma cenitvi 
(ne pa tudi pri oblikovanju cene delnic, temveč pri deležu, ki je 
namenjen privatizaciji - glej naslednjo alineo); 
■ na Sklad se prenese delež delnic, ki je enak deležu zahtevka v 
celotni aktivi povečani za višino zahtevka; te delnice se zadržijo 
(rezervirajo); 
- glede na uspeh pravde (pravnomočna sodna odločba oziroma 
poravnava): 

1.2.1./ če Sklad usoe se zadržane delnice prodajo PID-om za 
certifikate; 

1.2.2./če Skladne uspe se izvede postopek analogen poenostavlja- 
nemu zmanjšanju kapitala z umikom zadržanih delnic; Morebitne 
donose od umaknjenih delnic Sklad razdeli ostalim delničarjem 
(tistim, ki so bili v posameznem letu upravičenci do izplačila divi- 
dend); 

Novi 11. č. do 11. e členi pa urejajo vprašanja povezana s postopki 
denacionalizacije: 

VII. poglavju (9. -16. členu) je ZLPP urejal uveljavljanje zahtevkov 
denacionalizacijskih upravičencev na vrnitev stvari (nepremičnin) 
oziroma kapitalskih deležev do podjetij, ki se lastninsko preoblikujejo. 
Ker ZLPP v 2. odst. 9. člena določa, da določbe ZLPP ne posegajo 
v druge pravice upravičencev (torej v morebitne druge odškodninske 
zahtevke in zahtevke nasproti drugim zavezancem), je ZLPP lex 
specialis v razmerju do ZDen glede zahtevkov na vrnitev stvari 
(nepremičnin) oziroma kapitalskih deležev, kadar je zavezanec za 
vrnitev podjetje, ki se lastninsko preoblikuje (v primeru zaključka 
lastninjenja, podjetje, ki se privatizira). ZLPP kot lex specialis za 
uveljavljanje teh zahtevkov določa dodatno (materialno pravno) 
predpostavko: pravočasno vložen predlog za začasno odredbo (11. 
člen ZLPP). 

Dokler o predlogu za začasno odredbo ni pravnomočno odločeno, 
lastninsko preoblikovanje (privatizacija) ni možno (primerjaj 15. člen 
ZLPP). Neizdaja začasnih odredb je zato bistvena ovira za hitrejše 
lastninsko preoblikovanje. To oviro je mogoče odpraviti tako, da se 
časovna točka za izločitev stvari (13. člen ZLPP) oziroma delnic 
(14. člen ZLPP) premakne tako, da se navedeno premoženje izloča 
v obsegu, določenem v predlogu za izdaio začasne odredbe. Takšna 
ureditev pravic upravičencev do denacionalizacije ne okrni, saj 
pristojni organ pri odločanju o predlogu lahko izda začasno odredbo 
samo v mejah predloga. Prav tako pa tudi pravice upravičencev do 
razdelitvene privatizacije niso manjše od pravic po sedanji ureditvi: 
Tudi z začasno odredbo se namreč ne odloča o utemeljenosti 
zahtevka in se v primeru, da je zahtevek, v zvezi s katerim je bila 
izdana začasna odredba, z odločbo zavrnjen izločeno premoženje 
"naknadno lastnini" (primerjaj 13. in 14. člen ZLPP). 

Novi ureditvi zaključka lastninskega preoblikovanja je bilo potrebno 
prilagoditi tudi sedanjo ureditev naknadne privatizacije v primeru, 
če je zahtevek za začasno odredbo oziroma za denacionalizacijo v 
celoti oziroma delno zavrnjen. Rešitev je podobna predlagani ureditvi 
v zvezi z revizijskimi zahtevki. Pri tem je potrebno razlikovati: 

1/ izločitev stvari (2. in 3. odst. 13. člena ZLPP); 
2/rezervacija delnic (2. odst. 14. člena ZLPP). 

Ad1/izločitev stvari: Po sedanji ureditvi se izločene stvari naknadno 
lastninijo v skladu s programom lastninskega preoblikovanja, kar 
pomeni, da imajo predkupno pravico na stvareh; ki so bile izločene 
v zavarovanje denacionalizacijskega zahtevka, ki je bil naknadno 
zavrnjen, osebe, ki so v skladu s programom lastninskega 
preoblikovanja pridobile delnice podjetja. Takšna ureditev je pravno 
nekonsistentna. Stvari ni mogoče naknadno "lastniniti v skladu s 
programom lastninskega preoblikovanja", saj bi v takšnem primeru 
delničarji neposredno postali (so)lastniki teh stvari in bi morali nato 
opraviti postopek dokapitalizacije olastninjene pravne osebe s 
stvarnim vložkom ■ nakandno olastninjeno nepremičnino. Takšen 
postopek pa je drag in zamuden. Bolj konsistentna rešitev, ki privede 
do enakega rezultata, je naslednja: 

- vrednost izločenih nepremičnin se upošteva pri otvoritveni bilanci 
oziroma cenitvi (ne pa tudi pri oblikovanju cene delnic, temveč pri 
deležu, ki je namenjen privatizaciji - glej naslednjo alineo); 
• na Sklad se prenese delež delnic, ki je enak deležu vrednosti 
izločenih nepremičnin v celotni aktivi povečani za vrednost izločenih 
nepremičnin; te delnice se zadržijo (rezervirajo); 
- glede na odločitev o utemeljenosti denacionalizacijskega zahtevka: 
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1.1./če je zahtevku na izročitev nepremičnin ugodeno, se izvede 
postopek analogen poenostavijanemu zmanjšanju kapitala z umikom 
rezerviranih delnic; Morebitne donose od umaknjenih delnic Sklad 
razdeli ostalim delničarjem (tistim, ki so bili v posameznem letu 
upravičenci do izplačila dividend); 

1.2./če je zahte vek na izročitev nepremičnin zavrnjen se rezervirane 
delnice privatizirajo po enakih pravilih kot v zvezi z revizijskimi 
postopki. 

2.1./ če je zahtevku na izročitev delnic ugodeno, ostane ureditev 
nespremenjena (1. stavek 2. odst. in 3. odst. 14. člena); 

2.2./če je zahtevek na izročitev delnic zavrnjen, se zadržane delnice 
privatizirajo po enakih pravilih kot v zvezi z revizijskimi postopki. 

3.4. Privatizacija s sočasnim ekonomsko finančnim prestruk- 
turiranjem (23. člen) 

Pri določitvi metod privatizacije je potrebno upoštevati, da bo 
(verjetno) pretežen del podjetij, ki bodo zaradi zaključka lastninskega 
preoblikovanja prešla v last in upravljanje Sklada, v slabem 
ekonomsko finančnem stanju in je zato potrebno določiti dopolnilne 
oziroma posebne metode privatizacije, ki bodo sočasno omogočale 
finančno ekonomsko prestrukturiranje. Takšno ureditev določajo novi 
22. a do 22. c člen ZPPOLS (23. člen Predloga). 

3.5. Druge določbe (24. do 27. člen) 

S prehodom družbenega kapitala v last in upravljanje Sklada 
prenehajo pristojnosti Agencije v zvezi s podjetji, ki so se olastninila 
z zaključkom lastninjenja, in le-te preidejo na Sklad, zato je potrebno 
določbe tretjega poglavja ZPPOLS ustrezno spremeniti (24. do 27. 
člen Predloga). 

4. Vrste in obseg premoženja, namenjenega prodaji 
pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate (28. 
do 32. člen) 

4.1. Splošno 

Lastninski certifikati, ne glede na to, da se glasijo na tolarje, so 
zgolj posebne vrste legitimacijski papir, ki vsakega imetnika 
(državljana Republike Slovenije) pooblaščajo (legitimirajo), da 
sodeluje v postopkih lastninjenja, torej postopkih razdelitve 
nenominiranega družbenega kapitala (primerjaj 1. odst. 31. člena 
ZLPP). Z izdajo certifikatov tako ni nastala obveznost Republike 
Slovenije zagotoviti državno premoženje v enaki vrednosti, kot je 
nominalno zapisana na certifikatu, temveč zgolj omogočiti vsem 
državljanom, da sodelujejo v postopkih lastninjenja, torej razdelitve 
nenominiranega družbenega kapitala. 

Zakon o zagotavljanju sredstev pooblaščenim investicijskim 
družbam zaradi zamenjave sredstev za zbrane lastniške certifikate 
(Ur.l. RS, št. 59/96 - v nadaljnjem besedilu: ZZSPID) pa je 
pooblaščenim investicijskim družbam kot poseben zakon zagotovil 
za polno vrednost certifikatov, ki so jih pooblaščene investicijske 
družbe zbrale, v primeru, da družbeni kapital (delnice podjetij, ki so 
se lastninsko preoblikovala), namenjen razdelitvi za certifikate ne 
bi zadoščal, tudi državno premoženje (1. odst. 1. člena ZZSPID). To 
premoženje pa je zagotovljeno zgolj za certifikate, kijih pooblaščene 
investicijske družbe zberejo na podlagi dovoljenj za ustanovitev 
oziroma dokapitalizacijo, ki jih do dneva uveljavitve navedenega 
zakona (torej do 10.11.1996) izda Agencija za trg vrednostnih papirjev 
na podlagi določb zakona o investicijskih skladih in družbah za 
upravljanje (Ur.l. RS, št. 6/94; v nadaljevanju: ZISDU). Določba 2. 
odst. 1. člena ZZSPID je gramatikalno nerodno oblikovana, vendar 
je bil njen namen, upoštevaje 1. odst. tega člena jasen, da po 

uveljavitvi zakona pooblaščene investicijske družbe novih dovoljenj 
za zbiranje certifikatov ne morejo več pridobiti. 

Ker je potrebno najprej ugotoviti obseg družbenega premoženja 
(delnic, podjetij, kise lastninsko preoblikujejo in drugega premoženja 
iz 28. do 32. člena Predloga), ki je na razpolago za razdelitev 
pooblaščenim investicijskim družbam, Predlog v 32. členu pooblašča 
Vlado Republike Slovenije, da po ugotovitvi višine primanjkljaja določi 
vrste in obseg državnega premoženja, kise nameni pooblaščenim 
investicijskim družbam za certifikate. 

4.2. Prenos terjatev in naložb bank v sanaciji ter delnic bank v 
sanaciji (31. člen in 38. člen) 

Agencija za sanacijo bank (v nadaljevanju: ASBH) je bila 
ustanovljena z odlokom o določitvi organizacije, ki izvaja sanacijski 
postopek in o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za sanacijo 
bank in hranilnic (Ur.l. RS, št. 17/91 in 38/92) in nadaljevala delo na 
podlagi Uredbe o ASBH, kije pričela veljati 5.6.1993. ASBH je bila 
ustanovljena izključno zaradi opravljanja poslov oziroma nalog 
sanatorja (14. člen ZPSS). Pravni okvir njenih pooblastil je zato 
začrtan z zakonom o predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji 
bank in hranilnic (Ur.l. RS, št. 1/91 in 46/93; v nadaljevanju: ZPSS). 

Postopek sanacije nad NLB (takrat še LB) je bil uveden z odločbo, 
opr. št. 26-40/93 z dne 27.1.1993, nad NKBM (takrat še KBM) pa z 
odločbo, opr.št. 26-40/93 z dne 30.3.1993. Z odločbo, opr. št. 26-90/ 
93 z dne 10.2.1994 pa je bila uvedena sanacija nad LB Komercialna 
banka Nova Gorica, ki je bila kasneje pripojena NKBM. V vseh treh 
odločbah je bila kot edina metoda sanacije določena metoda iz 3. 
točke 13. člena ZPSS (prevzem potencialnih izgub skupaj z 
ustreznim delom pasive). Namen te metode je restrukturirati aktivo 
bank v sanaciji tako, da se slabe terjatve v zvezi s katerimi bi morala 
banka oblikovati rezervacije zaradi kritja morebitnih (potencialnih) 
izgub, nadomestijo s kvalitetnimi terjatvami do dolžnika s takšno 
boniteto, da rezervacij ni potrebno oblikovati. 

V skladu z določeno metodo sanacije je zato sanator pooblaščen 
oziroma dolžan opravljati posle oziroma naloge, določene v 1. -5. 
točki 16. člena ZPSS. povezane z nakupom, upravljanjem in prodajo 
slabih terjatev. Ker je v obravnavanem primeru (glej obrazložitev v 
nadaljevanju) sredstva za trajni odkup slabih terjatev zagotovila 
država, upravlja ASBH s temi terjatvami in jih vnovčuje kot 
komisionar (fiduciar) v svojem imenu in za račun države (primerjaj 
3. odst. 20. člena ZPSS). 

Še pred uvedbo sanacije v bankah je bil izdan Zakon o jamstvu RS 
za obveznice, izdane zaradi sanacije bank in hranilnic (ZOJO - pričel 
veljati 1.12.1992). Zakon je bil izdan z namenom zagotoviti sredstva 
za sanacijo, ki jih je potrebno zagotoviti iz proračuna (primerjaj 14. 
člen ZPSS). S sprejemom ZOJO je ta sredstva država zagotovila 
tako, da je prevzela jamstvo za obveznosti iz obveznic, ki jih izda 
ASBH (1. člen ZOJO). Namen izdaje obveznic je bil uporaba le-teh 
za odkup slabih terjatev bank v sanaciji (2. člen ZOJO). Kot (edino) 
metodo sanacije NLB in NKMB pa je guverner Banke Slovenije določil 
prav odkup slabih terjatev z obveznicami (III. točka izreka obeh 
odločb o uvedbi sanacije in obrazložitev k tej točki izreka). 

27.7.1994 je bil razglašen (in s tem pričel veljati) Ustavni zakon o 
dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine 
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (UZ). Namen 
pravne ureditve, ki jo je uveljavil UZ, ni v ničemer povezan s sanacijo 
bank, temveč je bil UZ sprejet zaradi zaščite finančnega in 
gospodarskega sistema Republike Slovenije pred uveljavljanjem 
terjatev tujih upnikov, ki so z nakupom pridobili terjatve iz NFS, in z 
namenom, da se na podlagi pogajanj poišče poštena rešitev za 
prevzem ustreznega deleža državnih dolgov (preambula k UZ). 
Navedeni zakon je zato določil diskontinuiteto univerzalnega 
pravnega nasledstva na pasivni strani (razdružitev brez pravnega 
nasledstva). Določitev ASBH kot "ustanovitelja" obeh novo 
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ustanovljenih bank (NLB in NKMB) je bila zato zgolj instrument za 
zagotovitev pravne diskontinuitete univerzalnega pravnega 
nasledstva na pasivni strani. 

Z uveljavitvijo ZOJO so bile vrnjene obveznice, ki so bile uporabljene 
kot kupnina za tisti del terjatev, ki se niso prenesle na novi banki. 
Tako pridobljene obveznice pa so bile uporabljene za dokapitalizacijo 
obeh novih bank. 

20.10.1995 je pričel veljati Zakon o zamenjavi obveznic RS za 
obveznice ASBH (ZOZO), skladno kateremu so bile obveznice 
izdane na podlagi ZOJO zamenjane z obveznicami, ki jih izda 
Republika Slovenija. Z zamenjavo je Republika Slovenija postala 
edini (in hkrati glavni) zavezanec za izplačilo obveznosti iz tako 
izdanih obveznic. 

Z izdajo novih obveznic so na državo prešle vse terjatve iz 
zamenjanih obveznic do ASBH (1. odst. 7. člena ZOZO. O načinu 
poplačila te terjatve pa bi naj se dogovorili drža va in ASBH s pogodbo 
(primerjaj 8. člen ZOZO). V razmerju do države je ASBH glede 
premoženja (slabih terjatev), ki jih je pridobila s sredstvi države 
(proračuna), samo komisionar, ki je dolžan z ustreznim upravljanjem 
tega premoženja zagotoviti sredstva za kritje obveznosti države, ki 
so nastale z izdajo obveznic (že tistih, ki jih je izdala ASBH, ker je 
bila tudi v zvezi z njimi država hkrati porok in plačnik - primerjaj 6. 
člen ZOJO). S sredstvi, ki jih ima komisionar v (fiduciarni) lasti (za 
račun komitenta kot ekonomskega lastnika - primerjaj zlasti 787. 
člen ZOR), je komisionar dolžan upravljati v skladu z nalogom 
(naročilom) komitenta (772. člen v zvezi s 1. odst. 751. člena ZOR). 

Zaradi učinkovitejše privatizacije pravnih oseb, dolžnikov, do katerih 
obstoje (slabe) terjatve, je funkcionalno, da imetnik lastniških deležev 
teh dolžnikov in terjatev do teh dolžnikov postane ista oseba (Sklad). 
Sklad namreč lahko v postopku privatizacije bodisi opravi 
dokapitalizacijo teh dolžnikov s slabimi terjatvami ali pa terjatve 
proda sočasno z lastniškim deležem. Smiselno enako velja za 
lastniške deleže, ki jih je ASBH že pridobila s konverzijo slabih 
terjatev v lastniške deleže. Zato v skladu s 31. členom Predloga to 
premoženje preide na Sklad. 

Navedeno premoženje (slabe terjatve in lastniški deleži v dolžnikih) 
po sedanji ureditvi (vsaj delno) služi kritju obveznosti države iz 
naslova sanacijskih obveznic. Sočasno je nastala obveznost ASBH 
do države v enaki višini. Ker je to premoženje (terjatve in naložbe) 
namenjeno prodaji pooblaščenim investicijskim družbam za 
certifikate, z dnem prenosa premoženja (aktiva) preneha obveznost 
ASBH do države (pasiva) iz tega naslova (2. odst. 38. člena). 

Razpolaganje (privatizacija) z delnicami bank (NLB in NKBM) ne 
sodi v sklop sanacije obeh bank, kot je bilo že obrazloženo. Kljub 
izhodišču (centralizacija privatizacije) pa bi prenos funkcij v zvezi z 
upravljanjem delnic bank na Sklad lahko privedla do konflikta 
interesov. Obe banki sta namreč upnici (iz naslova kreditov) večjega 
števila gospodarskih družb, ki jih že upravlja Sklad oziroma bo 
pridobil pooblastilo za upravljanje z zaključkom lastninjenja. Pri 
pogajanjih povezanih z morebitnim finančnim restrukturiranjem 
gospodarskih družb, ki jih upravlja, bi Sklad (posredno kot edini 
oziroma večinski lastnik) nastopal sočasno na strani obeh strank v 
pogajanjih, katerih interesi so nujno nasprotni. Rešitev, ki bi omogočla 
potencialni konflikt interesov, je zato neprimerna. 

Zato je primerneje, da upravljanje in razpolaganje (privatizacija) z 
delnicami bank tudi pravno preide neposredno na državo (Republiko 
Slovenijo). V primeru pa, da se država odloči, da bo del delnic bank 
namenila za zapolnitev privatizacijskega primanjkljaja (razdelitev 
PID-om za certifikate), bo takšno prodajo opravil Sklad v imenu in 
za račun države na podlagi 2. odst. 32. člena Predloga. Zato z dnem 
uveljavitve zakona o zaključku lastninjenja delnice bank v sanaciji 
preidejo v neposredno last države in s tem sočasno preneha terjatev 
države do ASBH (1. odst. 38. člena Predloga). ASBH pa v imenu in 
za račun države do zaključka sanacije bank izvršuje pravice 
upravljanja iz teh delnic - v obsegu kot je to potrebno za izvedbo 
sanacije (3. odst. 38. člena Predloga). 

5. Predaja dokumentacije Skladu (33. do 35. člen) 

Z zaključkom lastninjenja po sili zakona (ex lege): 

1/Sklad postane lastnik delnic oziroma poslovnih deležev pravnih 
oseb, ki z uveljavitvijo predlaganega zakona zaključijo lastninjenje 
(3. člen Predloga), 
2/ nanj preide procesna oziroma materialno pravna legitimacija v 
zvezi z oškodovanjem sredstev podjetja oziroma oškodovanjem 
družbenega kapitala (4. člen Predloga), 
3/ nanj preidejo terjatve in naložbe, katerih imetnik je za račun države 
sedaj ASBH (31. člen Predloga). 

Zato morajo Agencija, ASBH in družbeni pravobranilci Skladu predati 
ustrezno dokumentacijo. Postopek in roke za predajo dokumentacije 
ureja 33. do 35. člen Predloga. 

6. Prehodne in končne določbe (36. do 40. člen) 

Ker podjetja, ki zaključijo lastninjenjema podlagi 3. člena Predloga, 
že pridobijo znanega lastnika - Sklad, ki nato opravi razdelitveno 
privatizacijo (glej 1. in 2. poglavje obrazložitve), z dnem uveljavitve 
predlaganega zakona preneha veljati ZLPP (1. odst. 26. člena 
Predloga). 

V zvezi s podjetji, ki bodo 2. soglasje Agencije pridobila pred 
uveljavitvijo predlaganega zakona, pa bo zaključna opravila (vložitev 
predloga za vpis v sodni register ipd.) dokončala Agencija. Za 
dokončanje teh zaključnih opravil se zato še vedno uporabljajo 
ustrezne določbe ZLPP (3. odst. 36. člena Predloga) in na podlagi 
24. člena Predloga in 1. odst. 25. člena Predloga razveljavljene 
določbe ZPPOLS (37. člen Predloga). 

Določbe ZLPP se nadalje uporabljajo tudi v delu, v katerem se v 
zvezi z metodami privatizacije (interna razdelitev in notranji odkup) 
nanje sklicuje ZPPOLS (2. odst. 36. člena Predloga). 

Ker se s 30.6.1997 izteče veljavnost lastniških certifikatov 
državljanov, se certifikatni računi zaprejo (1. odst. 39. člena Predloga). 
Ob upoštevanju, da v vseh podjetjh interna razdelitev in notranji 
odkup do tega dne še ne bosta izvedena, 2. odst. 39. člena Predloga 
upravičencem omogoča, da opravijo ustrezno predvplačilo 
(vnaprejšnje vplačilo) delnic oziroma poslovnih deležev. Istovrstno 
ureditev v zvezi z upravičenci na podlagi ZLPPTR določa 3. odst. 
39. člena Predloga. Navodila za tehnično izvedbo opisanih postopkov 
predpiše Vlada (4. odst. 39. člena Predloga). 
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ZAKON O PRIVATIZACIJI PRAVNIH 
OSEBV LASTI SKLADA REPUBLIKE 

SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN 

OBVEZNOSTIH AGENCIJE REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA PRESTRUKTURIRANJE 

IN PRIVATIZACIJO 

BESEDILO ČLENOV, KI SE 
SPREMINJAJO 

1. člen 

Ta zakon ureja: 

- privatizacijo pravnih oseb, ki so svoj družbeni kapital pred 
uveljavitvijo zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni 
list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93) s pogodbo prenesle na Sklad 
Republike Slovenije za razvoj (v nadaljnjem besedilu: Sklad) in so 
na dan uveljavitve tega zakona v celoti ali delno v lasti Sklada; 

- privatizacijo pravnih oseb, katerih celotni družbeni kapital je na 
podlagi četrtega odstavka 50. člena zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij prešel v last in upravljanje sklada; 

■ privatizacijo pravnih oseb, ki niso zagotovile revidiranja letnih 
računovodskih izkazov povezanih družb v tujini v skladu z določbo 
četrtega odstavka 31 .a člena zakona o zunanjetrgovinskem 
poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93,66/93 in 7/94) in katerih celotni 
družbeni kapital je na podlagi 25.a člena tega zakona prešel v last 
in upravljanje sklada; 

- privatizacijo pravnih oseb, katerih osnovni kapital je bil delno ali v 
celoti v obliki dolgoročne finančne naložbe dolžnika kot preostanek 
stečajne mase prenešen na sklad; 

- privatizacijo delnic oziroma deležev v pravnih osebah, ki niso 
opravile postopka preoblikovanja v roku iz 20 člena zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij in katerih lastnik je postal Sklad 
na podlagi pogodbe o prenosu delnic na Sklad v skladu z določbo 
drugega odstavka 23. člena tega zakona. 

Ta zakon ureja tudi pravice in obveznosti Agencije Republike 
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo pri izbiri in izvedbi 
postopka lastninskega preoblikovanja: 

- na podlagi pooblastil iz šestega odstavka 20. člena zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij in 

- v primeru suma oškodovanja družbenega kapitala oziroma 
premoženja pravne osebe v skladu zdoločbo 25.f in 25.g člena tega 
zakona. 

Šteje se, da je na podlagi četrtega odstavka 50. člena zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij celotni družbeni kapital pravnih 
oseb prešel na sklad; 

- s 1.1.1995, če je družbeni pravobranilec Republike Slovenije začel 
postopek iz drugega odstavka 50. člena zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij pred iztekom rokov iz 20. člena zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij, pa ni do izteka navedenega 
roka ali sklenil poravnave s tožencem ali ni umaknil tožbe vložene 
na podlagi drugega odstavka 50. člena zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij; 

- 60. dan od dneva vložitve tožbe za razveljavitev ali ugotovitev 
ničnosti posameznih dejanj ali pogodb s strani družbenega 
pravobranilca Republike Slovenije, če je bilo revizijsko poročilo o 
opravljenem postopku revizije po 48. členu zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij, na podlagi katerega je bila vložena tožba, 
izdana po 31.12.1994, družbeni pravobranilec Republike Slovenije 
pa ni do izteka 60 dnevnega roka umaknil tožbe 

4. člen 

Vrednost delnic, ki se prodajajo potem zakonu, se določi na podlagi 
ocene, ki jo opravi pooblaščeni cenilec (v nadaljnjem besedilu: 
ocenjena vrednost). 

Za pooblaščenega cenilca se šteje oseba, ki ima za opravljanje 
cenitev licenco Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in 
privatizacijo. 

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, se vrednost delnic, 
ki se prodajajo v okviru interne razdelitve in notranjega odkupa po 
tem zakonu, določi na podlagi ocenjene vrednosti ali na podlagi 
vrednosti iz otvoritvene bilance, pri čemer se uporabi za upravičence 
ugodnejša vrednost. 

Vrednost iz otvoritvene bilance se ugotovi po metodologiji, predpisani 
z uredbo o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja (Uradni 
list RS, št. 24/93, 62/93, 72/93, 19/94 in 45/94). 

5. člen 

Na podlagi ocenjene vrednosti določi pristojni organ iz 7. člena tega 
zakona prodajno ceno delnic. 

Prodajne cene ni moč določiti pod ocenjeno vrednostjo. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pristojni organ iz 7. 
člena tega zakona, v primeru dvakratne neuspešne javne prodaje, 
zniža prodajno ceno za največ 30 %. 

Če Sklad ne uspe izvesti privatizacije v skladu z določbo tretjega 
odstavka tega člena, lahko pristojni organ določi tudi nižjo ceno od 
tiste določene v tretjem odstavku tega člena, če zato pridobi soglasje 
nadzornega odbora Sklada. 

9. člen 

Kupnina, pridobljena s privatizacijo po tem zakonu, pripada Skladu. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se kupnina, pridobljena s 
privatizacijo pravnih oseb iz druge, tretje in pete alinee prvega 
odstavka 1. člena tega zakona, uporabi v skladu s posebnim 
zakonom, ki ureja uporabo sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine 
na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. 

Načini privatizacije 

Skupne določbe 

10. člen 

Privatizacija delnic po tem zakonu se opravi z uporabo enega ali 
nekaterih od naslednjih načinov privatizacije: 

- interna razdelitev, 
- notranji odkup, 
- javna prodaja delnic, 
- prenos delnic na sklade. 

Interna razdelitev in notranji odkup sta obvezni načini privatizacije 
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po tem zakonu, če upravičenci iz 12. in 16. člena tega zakona v 
predpisanem roku sprejmejo ponudbo Sklada o odkupu delnic v 
okviru interne razdelitve oziroma notranjega odkupa. 

Prenos delnic na sklade je obvezen način privatizacije po tem 
zakonu, če gre za privatizacijo pravnih oseb iz druge in tretje alinee 
prvega odstavka 1. člena tega zakona. 

12. člen 

Sklad zaposlenim, bivšim zaposlenim in upokojenim delavcem 
pravne osebe, ki se privatizira po tem zakonu, v 30 dneh po uveljavitvi 
tega zakona z javno objavo ponudi v odkup delnice do višine 20 % 
vseh delnic navedene pravne osebe, ki so v lasti Sklada. 

Pravico do nakupa delnic iz prejšnjega odstavka imajo tudi zaposleni, 
bivši zaposleni in upokojeni delavci pravnih oseb, ki so v celoti ali 
delno v lasti pravne osebe, katere delnice so predmet prodaje po 
prvem odstavku tega člena. 

Organ upravljanja pravne osebe, ki se privatizira po tem zakonu, 
mora seznaniti upravičence o pravici do odkupa delnic v okviru in- 
terne razdelitve ter v roku 60 dni po prejemu ponudbe Sklada iz 
prvega odstavka tega člena obvestiti Sklad o tem, ali bodo 
upravičenci sodelovali v interni razdelitvi delnic po tem zakonu. 

Če organ upravljanja pravne osebe, ki se privatizira po tem zakonu, 
v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti Sklada, da bodo upravičenci 
sodelovali v odkupu delnic v okviru interne razdelitve delnic, pravica 
upravičencev iz prvega in drugega odstavka tega člena do udeležbe 
v interni razdelitvi delnic zapade. 

Če organ upravljanja pravne osebe, ki se privatizira po tem zakonu, 
ne ravna v skladu z določbo tretjega in četrtega odstavka tega člena, 
lahko upravičenci uveljavijo svoje pravice po tem zakonu neposredno 
pri Skladu. V tem primeru morajo upravičenci pooblastiti skupnega 
zastopnka za sklenitev in izvedbo pogodbe o odkupu delnic v okviru 
interne razdelitve po tem zakonu. 

13. člen 

V primeru privatizacije pravnih oseb iz druge, tretje, četrte in pete 
alinee prvega odstavka I. člena tega zakona se rok 30 dni iz prvega 
odstavka 12. člena tega zakona šteje od dneva, koje upravni odbor 
Sklada sprejel sklep o privatizaciji pravne osebe po tem zakonu. 

14. člen 

Če vrednost vplačil, s katerimi upravičenci iz 12. člena tega zakona 
sodelujejo v interni razdelitvi delnic, ne doseže 20 % vrednosti vseh 
delnic pravne osebe, ki so v lasti Sklada, Sklad preostanek delnic 
do 20 % ponudi v odkup ožjim družinskim članom zaposlenih. 

15. člen 

Vplačilo delnic v okviru interne razdelitve se opravi z izročitvijo 
lastniških certifikatov Iz 31. člena zakona o lastninskem preobliko- 
vanju podjetij (v nadaljnjem besedilu: lastniški certifikati) oziroma 
potrdil za manj izplačane neto osnovne plače iz 25.a člena zakona 
o lastninskem preoblikovanju podjetij (v nadaljnjem besedilu: potrdila). 

Pri vplačilu delnic v okviru interne razdelitve morajo upravičenci iz 
12. člena tega zakona najprej uporabiti potrdila in šele nato lastniške 
certifikate, če vrednost izdanih potrdil ne dosega 20 % vrednosti 
vseh delnic pravne osebe, ki so v lasti Sklada. 

Pri izračunavanju in izdaji potrdil iz prvega odstavka tega člena se 
smiselno uporabljajo določbe uredbe o izdajanju in upoštevanju potrdil 
na podlagi neizplačanega dela neto osnovnih plač (Uradni list RS, 
št. 59/93). 

Organ upravljanja pravne osebe, ki se privatizira po tem zakonu, 
mora v roku 60 dni od poslanega obvestila Skladu iz tretjega odstavka 
12. člena tega zakona zbrati potrdila oziroma lastniške certifikate 
ter predložiti Skladu potrdilo Agencije Republike Slovenije za plačilni 
promet, nadziranje in informiranje o dejansko razknjiženih potrdilih 
oziroma lastniških certifikatih. 

Če organ upravljanja v roku iz prejšnjega odstavka ne predloži Skladu 
potrdila o razknjiženih potrdilih oziroma lastniških certifikatih, 
upravičenci v nadaljnjem roku 60 dni, uveljavijo svoje pravice po 
tem zakonu neposredno pri Skladu. V tem primeru morajo upravičenci 
pooblastiti skupnega zastopnika za sklenitev in izvedbo pogodbe o 
odkupu delnic v okviru interne razdelitve po tem zakonu. 

Notranji odkup delnic 

16. člen 

Sklad lahko upravičencem iz 12. člena tega zakona ponudi v odkup 
delnice v okviru notranjega odkupa največ do višine 40 % vseh 
delnic navedene pravne osebe, ki so v lasti Sklada. 

če je pravna oseba, ki se privatizira po tem zakonu, podjetje iz 57. 
člena zakona o zadrugah, Sklad ponudi delnice v odkup 
upravičencem iz prvega odstavka 60. člena zakona o zadrugah. 

Odkup delnic v okviru notranjega odkupa je možen la v primeru, če 
so upravičenci iz 12. člena tega zakona sodelovali pri interni 
razdelitvi delnic. 

Organ upravljanja pravne osebe, ki se privatizira po tem zakonu, 
mora seznaniti upravičence o pravici do odkupa delnic v okviru 
notranjega odkupa ter v roku 60 dni po prejemu ponudbe Sklada iz 
prvega odstavka tega člena obvestiti Sklad o tem, ali bodo 
upravičenci sodelovali v notranjem odkupu delnic po tem zakonu. 

Če organ upravljanja pravne osebe, ki se privatizira po tem zakonu, 
v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti Sklada, da bodo upravičenci 
sodelovali v notranjem odkupu delnic, pravica upravičencev do 
udeležbe v notranjem odkupu zapade. 

Če organ upravljanja pravne osebe, ki se privatizira po tem zakonu, 
ne ravna v skladu z določbo četrtega in petega odstavka tega člena, 
lahko upravičenci, v nadaljnjem roku 60 dni, uveljavijo svoje pravice 
po tem zakonu neposredno pri Skladu. V tem primeru morajo 
upravičenci pooblastiti skupnega zastopnika za sklenitev in izvedbo 
pogodbe o odkupu delnic v okviru notranjega odkupa po tem zakonu. 

3. OBVEZNOSTI AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
PRESTRUKTURIRANJE IN PRIVATIZACIJO PRI IZVEDBI 
POSTOPKA PREOBLIKOVANJA PO ŠESTEM ODSTAVKU 
20. ČLENA ZAKONA O LASTNINSKEM 
PREOBLIKOVANJU PODJETIJ 

BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

23. člen 

Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (v 
nadaljnjem besedilu: Agencija) mora pri izvedbi postopka 
preoblikovanja podjetij na podlagi pooblastil iz šestega odstavka 
20. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij uporabiti kot 
obvezna načina preoblikovanja interno razdelitev in notranji odkup. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko Agencija ne predvidi 
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interne razdelitve in notranjega odkupa delnic, če s pogodbo prenese 
na Sklad navadne delnice v višini največ 60 % družbenega kapitala 
podjetja. Pred sklenitvijo pogodbe o prenosu delnic na Sklad po tem 
odstavku mora Agencija pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije. 

Sklad izvede privatizacijo delnic iz prejšnjega odstavka v skladu z 
določili tega zakona ter na stroške podjetja. 

24. člen 

Interna razdelitev in notranji odkup se opravi v skladu s postopkom, 
pogoji in roki, ki so določeni v tem zakonu. 

25. člen 

Agencija mora vložiti predlog za vpis spremembe v sodni register v 
roku 15 dni potem, ko so za to izpolnjeni pogoji. 

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

Predlogi za vpis po tem členu se obravnavajo prednostno. 

Agenciji so za potrebe vpisa sprememb po tem členu dostopni 
podatki v vseh obstoječih zbirkah podatkov v Republiki Sloveniji o 
imenih in priimkih, stalnem oziroma začasnem prebivališču, 
državljanstvu in enotni matični številki občana. 

Določbi drugega in tretjega odstavku tega člena veljata tudi pri 
odločanju o predlogih za vpis pravnih posledic lastninskega 
preoblikovanja v sodni register, vloženih na podlagi zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij in predlogih za vpis ustanovitve 
ali spremembe podatkov v zvezi s pooblaščenimi investicijskimi 
družbami. 

25. a člen 

Če podjetje, ki se lastninsko preoblikuje po zakonu o lastninskem 
preoblikovanju podjetij inje: 

- večinski lastnik ali ima večinske glasovalne pravice ali skupaj z 
drugimi pravnimi osebami z večinskim družbenim kapitalom ima 
večinske glasovalne pravice v pravni osebi s sedežem v tujini, 

oziroma 

- manjšinski lastnik ali ima manjšinske glasovalne pravice v pravni 
osebi s sedežem v tujini in je po pravu države, v kateri je sedež 
pravne osebe v tujini, upravičen na stroške te pravne osebe ali na 
lastne stroške doseči izvedbo revidiranja računovodskih izkazov, 
ne predloži revizijskega poročila v skladu z določbo četrtega 
odstavka 31.a člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju v 
roku, ki ga je za predložitev navedenega poročila določila Agencija 
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, 
kot revizijski organ, celotni družbeni kapital navedenega podjetja 
preide v last in upravljanje sklada z dnem dokončnosti odločbe iz 
25.b člena tega zakona. 

Pravne posledice iz prejšnjega odstavka ne nastopijo, če podjetje, 
ki se lastninsko preoblikuje po zakonu o lastninskem preoblikovanju 
podjetij in je manjšinski lastnik oziroma ima manjšinske glasovalne 
pravice v pravni osebi s sedežem v tujini, izkaže, da po pravu 
države, v kateri je sedež pravne osebe v tujini, ne more doseči 
izvedbe revidiranja računovodskih izkazov v skladu z določbo 31 .a 
člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju. 

O obstoju izločitvenih razlogov iz prejšnjega odstavka obvesti 
pravna oseba, ki uveljavlja izločitvene razloge, Agencijo Republike 
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje in ji obvezno 
predloži dokaz o lastninski strukturi pravne osebe s sedežem v 

tujini ter notarsko overjeno ali drugo verodostojno javno listino o 
vsebini tujega prava, iz katere izhaja, da po pravu navedene države 
ni moč zagotoviti revidiranja računovodskih izkazov prave osebe, v 
kateri je oseba manjšinski lastnik ali ima manjšinske glasovalne 
pravice. Poleg navedenih listinskih dokazov mora pravna oseba, ki 
uveljavlja izločitvene razloge, predložiti Agenciji Republike Slovenije 
za plačilni promet, nadziranje in informiranje tudi dokaze o tem, da 
je storila vse za izvedbo revidiranja računovodskih izkazov pravne 
osebe s sedežem v tujini, zlasti notarsko overjeno odločitev organa 
upravljanja o zagotovitvi revidiranja oziroma predlog za izvedbo 
revidiranja v skladu z izdanim sklepom Agencije Republike Slovenije 
za plačilni promet, nadziranje in informiranje podan pristojnemu 
organu pravne osebe s sedežem v tujini. 

Pravne posledice iz prvega odstavka tega člena nastopijo tudi, če 
je podjetju iz prvega odstavka tega člena z odtujitvijo delnic ali 
poslovnega deleža prenehal status lastnika oziroma imetnika 
glasovalnih pravic v pravni oseb v tujini ali je z odtujitvijo delnic ali 
poslovnega deleža pridobil status manjšinskega lastnika s pravicami 
iz drugega odstavka tega člena, če je delnice oziroma poslovni delež 
odtujil v nasprotju z določbo drugega odstavka 44. člena zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij. 

25. b člen 

Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in 
informiranje mora o izteku roka za predložitev revizijskega poročila 
iz prvega odstavka 25.a člena tega zakona ter o obstoju izločitvenih 
razlogov iz drugega odstavka 25.a člena tega zakona obvestiti 
agencijo in pristojno tožilstvo najkasneje v petih dneh od izteka 
navedenega roka in obvestilu priložiti ustrezne listine. 

Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in 
informiranje v roku iz prejšnjega odstavka obvesti agencijo tudi o 
obstoju transakcij iz zadnjega odstavka 25.a člena tega zakona 

Na podlagi prejetega obvestila iz prvega odstavka tega člena izda 
agencija ugotovitveno odločbo, s katero ugotovi, da so izpolnjeni 
pogoji iz prvega odstavka 25.a člena tega zakona. 

Ugotovitveno odločbo iz prejšnjega odstavka izda agencija 
najkasneje v petih dneh od prejema obvestila iz prvega odstavka 
tega člena. 

Agencija izda ugotovitveno odločbo iz tretjega odstavka tega člena 
tudi, če ugotovi, da listine, predložene v skladu z določbo tretjega 
odstavka 25.a člena tega zakona, ne dokazujejo obstoja izločitvenih 
razlogov iz drugega odstavka 25.a člena tega zakona oziroma če 
ugotovi, da je bila s transakcijo iz zadnjega odstavka 25.a člena 
tega zakona kršena določba 44. člena zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij. 

V postopku izdaje odločbe po tem zakonu se uporabljajo določbe 
zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 32/ 
78,9/86,16/86 - popravek 47/86 - pr.b., v zvezi s 4. členom ustavnega 
zakona o izvedbi temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 1/91-1). Zoper to odločbo se 
lahko vloži pritožba in sproži upravni spor. 

25. c člen 

Če podjetje iz 25.a člena tega zakona še ni organizirano v pravno 
organizacijski obliki kapitalske družbe se s prenosom družbenega 
kapitala v last in upravljanje sklada preoblikuje v delniško družbo ali 
v družbo z omejeno odgovornostjo. Za ustanovitelja delniške družbe 
oziorma družbe z omejeno odgovornostjo se šteje sklad. Sklad tudi 
sprejme statut delniške družbe oziroma družbeno pogodbo v primeru 
družbe z omejeno odgovornostjo. 

Preoblikovanje podjetja iz prejšnjega odstavka se vpiše v sodni 
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register. Ne glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, 
in zakona, ki ureja sodni register, se predlogu za vpis sprememb v 
sodni register priloži le odločba agencije iz 25. b člena tega zakona, 
statut oziroma družbena pogodba ter bilanca stanja, ki je bila 
predložena Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, 
nadziranje in informiranje za zadnje poslovno leto pred vpisom 
spremembe v sodni register. 

Če je podjetje iz 25.a člena tega zakona že organizirano v pravno 
organizacijski obliki družbe z omejeno odgovornostjo se na 
poslovnem deležu, ki je enak deležu družbenega kapitala v 
osnovnem kapitalu družbe, kot družbenik vpiše v sodni register sklad. 

Ne glede na določbe zakona, ki ureja sodni registrer, o osebi 
upravičeni zahtevati vpis v sodni register, vloži predlog za vpis 
spremembe iz prvega in tretjega odstavka tega člena sklad v 15. 
dneh od dokončnosti odločbe iz tretjega in petega odstavka 25.b 
člena tega zakona. 

V primeru iz prvega odstavka tega člena se osnovni kapital vpiše v 
sodni register v višini ugotovljeni z bilanco stanja za zadnje poslovno 
leto pred vpisom spremembe v sodni register. 

Predlogi za vpis po tem členu se obravnavajo prednostno. Pristojno 
sodišče mora o vloženem predlogu odločiti v roku 15 dni, oziroma v 
tem roku poslati predlagatelju odredbo, s katero mu naloži odpravo 
pomanjkljivosti. 

Določba prejšnjega1 odstavka velja tudi pri odločanju o vpisih 
sprememb nastalih na podlagi izvedenega postopka privatizacije 
potem zakonu. 

Skladu so za potrebe vpisa sprememb po tem členu dostopki podatki 
v vseh obstoječih zbirkah podatkov v Republiki Sloveniji o imenih 
in priimkih, stalnem oziroma začasnem prebivališču, državljanstvu 
in enotni matični številki občana. 

Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi pri vpisu sprememb 
nastalih s prenosom družbenega kapitala v last in upravljanje sklada 
na podlagi četrtega odstavka 50. člena zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij. 

25. d člen 

Ugotovitve revizijskega organa, vsebovane v dokončnem revizijskem 
poročilu izdelanem v skladu z določbami zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij in tega zakona, mora sklad upoštevati v celoti 
pri določitvi vrednosti delnic v postopkih privatizacije po tem zakonu. 

Pravice in obveznosti agencije 

25. e člen 

Če revizijski organ v rednem inšpekcijskem pregledu zakonitosti 
razpolaganja z družbeno lastnino na podlagi pooblastil iz zakona, ki 
ureja položaj, naloge ter pravice in obveznosti Agencije Republike 
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, v podjetju, v 
katerem se opravlja oziroma je bil opravljen postopek revizije po 49. 
ali 49. a členu zakona o lastninskem preoblikovnaju podjetij ugotovi, 
da je v podjetju po 31.12. 1992 prišlo do zmanjšanja družbenega 
kapitala oziroma drugih pravnih dejanj navedenih v 48. in 48. a členu 
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, mora o svojih 
ugotovitvah takoj obvestiti agencijo, organe pregona, državno 
tožilstvo, javno pravobranilstvo in družbenega pravobranilca. 

V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena je agencija v imenu in 
za račun sklada, pred vpisom podjetja v sodni register, dolžna s 

civilno tožbo zoper odgovorne osebe uveljaviti odškodninski 
zahtevek zaradi oškodovanja družbenega premoženja. 

Šteje se, da je prišlo do zmanjšanja družbenega kapitala oziroma 
premoženja večje vrednosti, če vrednost ugotovljenega oškodovanja 
presega tolarsko protivrednost 100.000 ECU ali 10% vrednosti 
družbenega kapitala podjetja po otvoritveni bilanci. 

25. f člen 

Če se podjetje iz prvega odstavka 25. e člena tega zakona še ni 
Istninsko preoblikovalo, preidejo pravice organov upravljanja glede 
izbire in izvedbe postopka preoblikovanja na agencijo z dnem 
dokončnosti sklepa iz druga odstavka tega člena. 

O prenosu pravic iz prejšnjega odstavka izda agencija ugotovitveni 
sklep. 

Agencija izvede postopek preoblikovanja navedenega podjetja v 
skladu z določbo 23. člena tega zakona. 

25. g člen 

Če je lastninsko preoblikovanje podjetja iz prvega odstavka 25.e 
člena tega zakona že vpisano v sodni register ima agencija pravico 
zahtevati od uprave družbe oziroma od poslovodje sklic skupščine, 
na kateri bo obravnavan zapisnik o inšpekcijskem pregledu oziroma 
ugotovitve organov iz prvega odstavka 25.e člena tega zakona. 

Uprava družbe oziroma poslovodja mora sklicati skupščino 
najkasneje v roku 60 dni od prejema zahteve agencije za sklic 
skupščine. 

Če zahteva iz prejšnjega odstavka ni izpolnjena, ima agencija 
pravico, da sama skliče skupščino. Agencija mora objaviti sklic 
skupščine najpozneje v sedmih dneh po izteku roka iz prejšnjega 
odstavka. 

25. h člen 

Če je lastninsko preoblikovanje podjetja iz prvega odstavka 25.e 
člena tega zakona že vpisano v sodni register, ima vsak delničar 
oziroma družbenik pravico v imenu družbe vložiti tožbo, s katero po 
splošnih pravilih obligacijskega prava izpodbija pravna dejanja iz 
48. ali 48.a člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, zaradi 
katerih je prišlo do zmanjšanja premoženja družbe in zahteva 
povrnitev škode, ki je družbi nastala zaradi protipravnih dejanj 
oziroma vrnitev koristi, neupravičeno pridobljene s pravnimi dejanji 
iz 48. ali 48.a člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. 

Pravico iz prejšnjega odstavka imajo tudi družbeniki oziroma 
delničarji podjetja iz 25.f člena tega zakona po vpisu pravnih posledic 
lastninskega preoblikovanja v sodni register. 

Pravico iz prejšnjega odstavka tega člena ima tudi sklad, če je do 
zmanjšanja družbenega kapitala oziroma premoženja družbe prišlo 
v pravnih osebah, katerih družbeni kapital je na podlagi 25.a člena 
tega zakona prešel v last in upravljanje sklada. 

25. j člen 

V pravnih osebah, pri katerih je pravica do izbire in izvedbe postopka 
lastninskega preoblikovanja na podlagi določb zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij in določb tega zakona prešla na agencijo, je 
agencija zakoniti zastopnik navedene pravne osebe za opravljanje 
pravnih dejanj, ki so potrebna za izbiro in izvedbo postopka 
lastninskega preoblikovanja. 
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Pravice organov upravljanja pri izbiri in izvedbi programa lastninskega 
preoblikovanja, ki na podlagi pooblastila iz šestega odstavka 20. 
člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij In pooblastil iz 
tega zakona preidejo na agencijo, so zlasti: 

- pravica do sklenitve pisnega sporazuma iz prvega odstavka 15. 
člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij; 
- pravica do sklenitve pogodbe o prenosu poslovno nepotrebnih 

sredstev na sklad oziroma na drugo pravno osebo; 
- pravica do sklenitve pogodbe iz prvega odstavka 57.a člena uredbe 
o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja (Uradni list 
RS, št 24/93,25/93 - popravek, 60/93 - popravek, 62/93, 72/93, 19/ 
94,32/94 in 45/94); 
- sprejem programa lastninskega preoblikovanja podjetja oziroma 
njegovih sprememb in dopolnitev; 
- vse odločitve v zvezi s predhodnim finančnim in organizacijskim 
prestrukturiranjem podjetja; 
- pravica do sklenitve pogodbe o prenosu in prodaji delnic s skladom; 
- pravica zahtevati odprtje privatizacijskega podračuna; 
- pravica do nakazila kupnine s privatizacijskega podračuna 

upravičenim prejemnikom; 
- pravica do sklenitve pogodb o prenosih kapitala in sredstev v 

okviru programa lastninskega preoblikovanja (kmetijska zemljišča, 
vrelci, kamnolomi ipd.); 
- sprejem akta o lastninskem preoblikovanju in statuta delniške 

družbe oziroma družbene pogodbe družbe z omejeno odgovornostjo; 
- pravica do imenovanja začasnega nadzornega sveta in začasne 
uprave; 
- pooblastilo za vpis pravnih posledic lastninskega preoblikovanja 

v sodni register. 

Poleg pravic iz prejšnjega odstavka ima agencija v primeru iz 25.f 
člena tega zakona pravico do sklenitve poravnave z družbenim 
pravobranilcem Republike Slovenije glede posameznih pravnih 
poslov in drugih pravnih dejanj, v postopkih, ki jih na podlagi 
ugotovitev v zapisniku o opravljenem inšpekcijskem pregledu začne 
družbeni pravobranilec Republike Slovenije. 

Če je pravna oseba iz prvega odstavka tega člena že organizirana v 
pravno organizacijski obliki kapitalske družbe in ima v osnovnem 
kapitalu družbe delež že olastninjenega kapitala, ima agencija pravico 
prevzeti zastopanje družbenega kapitala v skupščini družbe. O 
prevzemu navedene pravice izda agencija sklep. 

25. f čleri 

Postopek revizije po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij 
se lahko uvede tudi pri pravnih osebah iz prve alinee prvega odstavka 
1. člena tega zakona. 

Postopek revizije iz prejšnjega odstavka se opravi za čas od 1.1. 
1990 do sklenitve pogodbe o prenosu družbenega kapitala na skiad. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko postopek revizije 
opravi tudi za čas od sklenitve pogodbe o prenosu družbenega 

kapitala na sklad do začetka privatizacije po tem zakonu, če obstaja 
utemeljen sum, daje v navedenem obdobju prišlo do oškodovanja 
osnovnega kapitala oziroma premoženja navedenih pravnih oseb, 
zaradi pravnih poslov in drugih pravnih dejanj, ki jih je mogoče 
označiti kot oškodovanje družbene lastnine v skladu z določbo 
drugega odstavka 48. člena zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij. 

Ugotovitve revizijskega organa, vsebovane v dokončnem revizijskem 
poročilu, mora sklad upoštevati v celoti pri določitvi vrednosti delnic 
v postopku privatizacije po tem zakonu. 

Družbeni pravobranilec Republike Slovenije 

25. m člen 

Pooblastila iz drugega odstavka 50. člena zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij ima družbeni pravobranilec Republike 
Slovenije tudi po izteku splošnega roka za lastninsko preoblikovanje 
podjetij iz 20. člena zakona o lastninskem preoblikovnaju podjetij. 

Ne glede na nastop pravnih posledic iz četrtega odstavka 50. člena 
zakona o lastninskem preoblikovnaju podjetij in prvega odstavka 
25.a člena tega zakona, ima družbeni pravobranilec Republike 
Slovenije pravico in je dolžan začeti oziroma nadaljevati s postopki 
iz drugega odstavka 50. člena zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij. 

ZAKON O ZAMENJAVI OBVEZNIC 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNICE 
AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

SANACIJO BANK IN HRANILNIC 

BESEDILO ČLENOV, KI SE 
SPREMINJAJO 

8. člen 

Republika Slovenija in agencija se s pogodbo dogovorita o načinu 
poplačila dolga, katerega upnik postane Republika Slovenija v skladu 
z določbo prvega odstavka 7. člena tega zakona in o obveznostih 
agencije v zvezi z obveznicami, ki jih agencija prejme v skladu s 
tretjim odstavkom 1. člena tega zakona. 

S pogodbo iz prejšnjega odstavka je lahko določeno, da se dolg 
agencije nadomesti z drugačno obveznostjo. 

Pogodbo iz prvega odstavka tega člena sklene minister, pristojen 
za finance po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije. 
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Predlog zakona o 

LOVSTVU (ZLOV) 

- EPA 70 - II ■ prva obravnava 

Poslanec Igor Bavčar je dne 17. oktobra 1995 predložil 
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o divjadi 
in lovstvu (ZDLov) - prva obravnava (EPA 1273), poslanec 
Zoran Lešnik pa dne 24. februarja 1997 predlog zakona o 
divjadi in lovstvu (ZDLov-?) - prva obravnava (EPA 41-11). 
Zakona urejata enako oziroma podobno vsebino kot 
predloženi zakon. 

Ker zakonodajna postopka o predlogih zakonov, ki so ju 
predložili v obravnavo poslanci, še nista končana, je 
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega odstavka 
174. člena poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev 
predloga zakona o lovstvu (ZLov) - EPA 70-II - prva 
obravnava, ki sta ju predlagala poslanca dr. Franc Zagožen 
in g. Benjamin Henigman. 

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Uradni list RS št. 48/92 
in 44/94) ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije (Uradni list RS št. 40/93, 80/94 in 28/96) 
vlagata podpisana poslanca 

- PREDLOG ZAKONA O LOVSTVU 

in ga pošiljata v prvo obravnavo. 

UVOD 

1. Ocena stanja: 

Trenutno je v veljavi Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o 
upravljanju lovišč iz leta (Ur. I. RS št. 25/76). Naj navedem nekatere 
značilnosti določb tega Zakona, ki ne sodijo v sedaj veljavno ustavno 
ureditev: "Z lovstvom se ukvarjajo občani, delavci v temeljnih in 
drugih organizacijah združenega dela" (2. člen); opredelitev divjadi 
kot "družbene lastnine" (3. člen). Lovišča ustanavljajo občinske 
skupščine, Izvršni svet Skupščine SRS; lovišče se izroči v upravljanje 
lovski organizaciji za nedoločen čas in brez odškodnine; v 39.-37. 
členu predpisuje "družbeni dogovor" za urejanje sicer nerešenih 
vprašanj. 

2. Razlogi za sprejem, cilji in načela zakona 

Da se obstoječe stanje uskladi z veljavno ustavno ureditvijo, je treba 
sprejeti nov zakon, ki temelji na naslednjih načelih: 

1. Ohranja naj se avtohtona divjad in zagotovi ravnovesje med 
divjadjo ter kmetijstvom in gozdarstvom. 
2. Praviloma naj se z lovstvom ukvarjajo lovske organizacije. 
3. Lovišča ustanovi občina ter ga izroči v koncesijo lovski organizaciji 
proti plačilu Izjemoma lahko ustanovi lovišče lastnik večje gozdne 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika Državnega 
zbora bosta kot predlagatelja zakona sodelovala pri obravnavi 
navedenega predloga zakona na sejah delovnih teles in na seji 
Državnega zbora. 

dr. Franc Zagožen, l.r. 
Benjamin Henigman, l.r. 

površine. Poudarek je na občini kot lokalni skupnosti. 
4. Lovsko gojitveni načrti morajo biti usklajeni s kmetijstvom in 
gozdarstvom. 
5. Poravnati je treba škodo na kmetijskih kulturah in v gozdu. 

3. Finančne posledice 

Izvajanje tega zakona ne pomeni dodatne obremenitve za proračun. 

BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1.člen 

Ta zakon ureja varstvo in lov divjadi ter upravljanje lovišč z 
namenom, da se ohrani avtohtona divjad in zagotovi ravnovesje 
med divjadjo ter gozdarstvom in kmetijstvom. 

2. člen 

Lovstvo obsega varstvo divjadi ter lov. Z lovstvom se lahko ukvarjajo 
le lovske organizacije, razen v primeru, ki ga ureja 31. člen tega 
zakona. 
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3. člen 

Divjad je pomemben sestavni del naravne življenjske združbe in 
uživa s tem zakonom določeno varstvo. 

4. člen 

Vse lovne površine Republike Slovenije se razdelijo na lovišča. 

Ustanovitelj lovišča podeli koncesijo za upravljanje lovišča lovski 
organizaciji, ki izpolnjuje s tem zakonom določene pogoje. 

5. člen 

V prosti naravi ni dovoljeno znižati niti povečevati številčnosti nobene 
vrste divjadi do take mere, da bi to predstavljalo nevarnost za njen 
obstoj. 

Za varstvo divjadi se v smislu tega zakona štejejo ukrepi, s katerimi 
se ohranja ali izboljšuje naravno okolje v katerem divjadživi. Ukrep 
varstva in gojitve je tudi izvrševanje lova in drugi ukrepi, s katerimi 
se zagotavlja ravnovesje v naravnem okolju in preprečuje 
prekomerna škoda. 

6. člen 

Pravico lova imajo državljani Republike Slovenije, ki so člani lovske 
organizacije ter druge osebe, ki jim v skladu s tem zakonom izvajanje 
lova omogoči lovska organizacija. 

Lov je dovoljeno izvajati v skladu z določili tega zakona in na njegovi 
podlagi izdanimi podzakonskimi akti. 

7. člen 

Z uplenjeno divjadjo in njenimi deli razpolaga lovska organizacija, ki 
upravlja lovišče in je dolžna evidentirati vso uplenjeno in drugače 
izločeno divjad. 

8. člen 

V tem zakonu in na tem zakonu temelječih predpisih uporabljeni 
pojmi imajo naslednji pomen: 

1. Obora - v naravi ograjen prostor za divjad, ki onemogoča prehod 
parkljaste divjadi. 
2. Umetna vzreja - je vzreja divjadi v zaprtih ali ograjenih prostorih. 
3. Stanišče - naravni življenjski prostor divjadi. 
4. Gnezdišče - mesto v naravi, običajno gnezdišče ptic, ki so divjad. 
5. Parkljasta divjad so: jelenjad, srnjad, gams, divji prašič, kozorog, 
muflon in damjak. 
6. Klateči pes - je pes, ki se brez nadzorstva giblje v lovišču. 
7. Varstvo divjadi - je sklop ukrepov, katerih cilj je ohranitev divjadi 
v prosti naravi. 
8. Sonaravno gospodarjenje z divjadjo - je gospodarjenje, ki upošteva 
naravne procese in se jim podreja. 
9. Habitat - prostor domovanja divjadi. 
10. Skupina lovcev - skupina petih ali več lovcev na skupaj 
organiziranem lovu. 
11. Lovka - naprava za ulov žive divjadi. 
12. Brakada ali pogon s psi je skupen lov vsaj petih lovcev s tremi 
ali več psi. 
13. Preizkušen lovski pes - pes, ki je uspešno opravil preizkušnjo 
naravnih zasnov po pravilniku kinološke organizacije. 
14. Lovopust - je čas, ko se divjad iz 13. člena tega zakona ne sme 
loviti. 
15. Nižinsko lovišče - lovišče, katerega pretežni del površin je do 
400 m nadmorske višine. 
16. Srednjegorsko lovišče - lovišče, katerega več kot 1/3 površin je 
med 400 in 1000 m nadmorske višine. 

17. Visokogorsko lovišče - lovišče, katerega več kot 1/3 površin je 
nad 1000 m nadmorske višine. 
18. Pernata divjad so ptice, ki so divjad. 
19. Lanščak - divji prašič v drugem življenjskem letu 
20. Ozimec - divji prašič v prvem življenjskem letu 
21. Avtohtona je samonikla divjad. 
22. Odlov - odlavljanje žive divjadi z mehaničnimi ali kemičnimi 
sredstvi za prezimovanje ali raziskovalne namene. 

9. člen 

Podatki o stanju divjadi in spremembah v okolju in divjadi ter ukrepih 
lovskih organizacij, državnih organov in organov lokalnih skupnosti 
v zvezi z divjadjo in lovstvom, so javni. 

II. DIVJAD IN NJENOVARSTVO 

10. člen 

Minister pristojen za lovstvo'predpiše, katere prostoživeče vrste 
sesalcev in ptic se šteje za divjad. 

11. člen 

Zaradi varstva in ohranitve posameznih vrst divjadi razvršča ta zakon 
divjad na: 

1. Divjad, katere lov je vse leto prepovedan. 
2. Divjad, katere lov je dovoljen v lovni dobi, določeni na podlagi 
tega zakona. 
3. Divjad za katero je lov dovoljen vse leto. 
4. Divjad, ki je zaščitena v za to določenih območjih. 

12. člen 

Vrste divjadi, katerih lov je vse leto prepovedan, so: 

- volk, vidra, divja mačka, planinski zajec, hermelin, mala podlasica, 
veverica, dihur: 
- vse vrste ptičev z izjemo velike race ali mlakarice, kozice ali 
bekasine, navadnega kljunača, navadnega fazana, poljske jerebice, 
ruševca ali škrjanca, gozdnega jereba ali leščevke, goloba grivarja 
in krokarja. 

Vse leto je prepovedan lov na vodečo medvedko in vodečo risinjo 
ter samice gozdnih kur. 

13. člen 

Upravni organ pristojen za lovstvo določi lovno dobo na: 

- od sesalcev: risa, navadnega jelena, damjaka, srno, kozoroga, 
gamsa, muflona, jazbeca, kuno belico, kuno zlatico, poljskega zajca, 
svizca in polha; 
- od ptičev: raco mlakarico, poljsko jerebico, gozdnega jereba, 
ruševca, fazana, velikega kljunača, kozico, goloba grivarja in 
krokarja. 

14. člen 

Vse leto je dovoljeno loviti: 

- divjega prašiča, lisico, šakala, pižmovko, sivo vrano, šojo in srako. 

15. člen 

Ne glede na določbe 12. in 13. člena je dovoljeno vse leto loviti 
volka in medveda izven območij, ki so s posebnimi predpisi določeni 
za zaščito te vrste divjadi. 
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16. člen 

Upravni organ pristojen za lovstvo lahko zaradi zatiranja nalezljive 
bolezni, preprečitve večje škode, za raziskovalne namene ali zaradi 
drugih utemeljenih potreb, dovoli odstrel ali odlov določenega števila 
divjadi iz 12. člena, v lovopustu pa iz 13. člena tega zakona, 
upoštevajoč mnenje upravnega organa, ki je pristojen za varstvo 
naravne in kulturne dediščine. 

17. člen 

Republiški upravni organ pristojen za lovstvo lahko na predlog 
naravovarstvenih strokovnih ustanov ali lovskih organizacij trajno 
ali začasno prepove lov posameznih vrst divjadi, če oceni, da je 
posamezna vrsta divjadi ogrožena. 

18. člen 

Za postavitev obore večje od 20 ha jev potrebno soglasje republiškega 
upravnega organa pristojnega za lovstvo potem, ko pridobi mnenje 
pristojnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. 

Republiški upravni organ pristojen za lovstvo lahko sprejme podrob- 
nejše predpise o oborah. 

19. člen 

Vnašanje neavtohtone vrste divjadi v lovišča ni dovoljeno. 

Za vse vrste divjadi, ki se vnašajo v lovišča ali obore mora biti 
izdano tudi spričevalo pristojne veterinarske službe. 

20. člen 

Divjad je prepovedano vznemirjati v njenih staniščih, skrivališčih, 
brlogih in gnezdiščih ter kakorkoli ogrožati in uničevati naravna 
skrivališča, gnezdišča ter uničevati njena legla in gnezda. 
Prepovedano je prilaščanje mladičev in pobiranje jajc. 

21. člen 

Kemična sredstva, ki se uporabljajo za varstvo kmetijskih in gozdnih 
kultur, se smejo uporabljati v skladu s predpisi o uporabi teh sredstev. 

22. člen 

Klatečega psa je dovoljeno odstreliti šele potem, ko je lovska 
organizacija lastnika pismeno obvestila, da naj prepreči, da pes ne 
bo preganjal divjadi. 

23. člen 

Vidno bolno, poškodovano, ranjeno ali drugače prizadeto divjad je 
dovoljeno odstreliti tudi izven lovne dobe. 

24. člen 

Preparator mora o vseh v delo sprejetih vrstah divjadi voditi 
evidenčno knjigo, v katero piše ime in naslov prinositelja in datum 
sprejema živali v delo. 

Prepovedano je prepariranje divjadi in drugih vrst prostoživečihži vali 
na katere lov ni dovoljen, razen v primerih iz 15. in 24. člena tega 
zakona. 

25. člen 

Najdeno poginulo divjad je organizacija, ki upravlja lovišče dolžna 

dostaviti veterinarskemu zavodu. Če je najdena poginula divjad že 
neprimerna za pregled, jo je lovska organizacija dolžna zakopati ali 
zažgati. Najdbo vsake poginule divjadi mora lovska organizacija 
evidentirati. 

26. člen 

Lovska organizacija, ki upravlja z loviščem, lahko uplenjeno divjad 
daje v promet le z ustreznim dokumentom o poreklu in zdravstvenem 
stanju. 

Republiški organ, ki je pristojen za lovstvo, predpiše ustrezni obrazec 
za izdajanje potrdila iz prejšnjega odstavka. 

III. LOVIŠČE 

27. člen 

Lovišče je zemljiška in vodna površina, ki s svojim obsegom in 
drugimi značilnostmi zagotavlja pogoje za smotrno obravnavanje 
divjadi in njenega okolja. 

Lovišče mora obsegati najmanj 2000 ha lovne površine. 

28. člen 

Lovišče ustanovi občina, če leži lovišče v njenem območju. Če 
površina lovišča sega v območje dveh ali več občin, ustanovijo 
lovišče prizadete občine sporazumno. V takšnem primeru je za 
lovišče pristojna občina, v kateri leži največji del lovišča. 

Medsebojne pravice in obveznosti uredijo občine s pogodbo. 

29. člen 

Lovišče se ustanovi neodvisno od lastninske pravice na zemljiški 
in vodni površini, ki sestavlja naravno in zaokroženo celoto in 
omogoča ob upoštevanju vseh naravnih pogojev načrtovano varstvo, 
gojitev in lov divjadi. 

Z zakonom s katerim se ustanavljajo narodni ali krajinski parki se 
določijo tudi pogoji za varstvo in gojitev divjadi na teh površinah 
oziroma se lahko v okviru teh površin ustanovijo lovišča. 

30. člen 

Iz lovišča so izvzeti: obore do 20 ha mesta, naselja, javni parki, 
kopališča in otroška igrišča, letališča, strelišča, pokopališča, povr- 
šine za komunalno dejavnost in javne ceste. 

Iz lovišča so izvzeti tudi sadovnjaki, drevesnice in druge površine 
za intenzivno gojitev kmetijskih kultur, če so ograjene z ograjo, ki 
preprečuje prehod parkljaste divjadi in zajca. 

31. člen 

Ne glede na določbe 26., 27. in 28. člena lahko lastnik najmanj 200 
ha gozdnih zemljišč v enem sklopu, na tej površini ustanovi svoje 
lovišče. Občina določi negozdne površine, ki se priključijo temu 
lovišču. 

Lastnik lovišča po tem členu lahko da lovišče v zakup tizični osebi, 
ki izpolnjuje pogoje iz 41. člena tega zakona. 

Lastnik ali zakupnik lovišča sprejema vse obveznosti do tretjih oseb, 
kot določa ta zakon v členih 68-79. 

43 poročevalec, št. 9 



IV. KONCESIJA 

32. člen 

Ustanovitelj izroči lovišče v koncesijo lovski organizaciji. 

33. člen 

Lovišče se izroči v koncesijo lovski organizaciji, ki zagotavlja pogoje 
za varstvo, gojitev in lov divjadi in ki je sposobna poravnati 
obveznosti do koncedenta in tretjih oseb. 

34. člen 

Lovska organizacija, ki prevzame lovišče v koncesijo sklene z 
ustanoviteljem lovišča pisno koncesijsko pogodbo. 

Koncesijska pogodba vsebuje poleg načina in pogojev upravljanja 
in izkoriščanja lovišča tudi določbe, s katerimi se uredijo medsebojna 
razmerja med koncedentom in koncesionarjem in sicer zlasti o: 

1. roku trajanja koncesije; 
2. višini, načinih in rokih plačil za izkoriščanje lovišča; 
3. odgovornost koncesionarja za preprečevanje škod od divjadi; 
4. sankcijah zaradi neuresničevanja ali nepravilnega uresničevanja 
pravic, ki je predmet koncesije; 
5. prenehanju koncesijske pogodbe in o njenem morebitnem 
podaljšanju ali spremembah; 
6. reševanju sporov. 

Republiški upravni organ pristojen za lovstvo določi najpozneje v 6 
mesecih po uveljavitvi tega zakona merila in kriterije za nadomestilo 
za izvajanje koncesije. 

35. člen 

Sredstva iz koncesijske pogodbe pripadajo občinskemu proračunu. 

36. člen 

Lovska organizacija, ki ji je bilo izročeno v koncesijo lovišče, tega 
ne sme prenesti na drugo lovsko organizacijo. 

37. člen 

Ustanovitelj lovišča sme po sklenitvi koncesijske pogodbe slednjo 
razdreti, če lovska organizacija: 

1. ne izpolnjuje s tem zakonom in koncesijsko pogodbo določenih 
pogojev; 
2. če ne izvaja ukrepov, ki jih določa lovsko-gospodarski načrt; 
3. v drugih primerih, ki jih določa ta zakon. 

Koncesionar lahko odstopi od koncesijske pogodbe najmanj tri 
mesece pred koncem lovskega leta. 

38. člen 

Spore iz koncesijskih razmerij ter o odvzemu lovišč ali delov lovišč 
rešuje pristojno sodišče. 

V. LOVSKE ORGANIZACIJE 

39. člen 

Lovske organizacije so: 

- lovska društva in njihove zveze; 
- zavodi, ki se ustanavljajo po predpisih o zavodih in upravljajo lovišča 
in narodne parke. 

40. člen 

Lovsko društvo je društvo občanov, ki se prostovoljno združujejo 
zaradi varstva, gojitve in lova divjadi, upravljanja lovišč ter zaradi 
drugih z lovstvom povezanih dejavnosti. 

Za ustanavljanje in poslovanje, združevanje in prenehanje lovskih 
društev se uporabljajo predpisi o društvih, v kolikor ta zakon ne 
določa drugače. 

Notranja članska razmerja, premoženjske in druge pravice ter 
dolžnosti članov lovskega društva ter njihovih zvez urejajo lovska 
društva in zveze za svoje člane v svojih predpisih (pravilih, 
poslovnikih) skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi. Nepremično 
premoženje, ki so ga lovska društva ter njihove zveze pridobile s 
svojo dejavnostjo, postanejo last lovskega društva ali njihove zveze. 

41. člen 

Oseba, ki lovi mora imeti lovski izpit. 

Oseba, ki nima lovskega izpita, sme loviti le v spremstvu lovca, ki 
ima lovski izpit. 

42. člen 

Član lovskega društva je lahko le državljan Republike Slovenije, tuj 
državljan pa le, če ima stalno prebivališče na območju Republike 
Slovenije ob pogoju recipročnosti. 

Kdor želi postati član lovskega društva, mora izpolnjevati pogoje 
predpisane v tem zakonu, zakonu o društvih in v splošnem aktu 
lovskega društva. 

Najpozneje v treh letih po sprejemu v članstvo lovskega društva 
mora član opraviti lovski izpit. Če izpita v tem roku ne opravi, mu 
članstvo v lovskem društvu preneha. 

43. člen 

Glede na obseg lovskih površin in njihovo zmogljivost lahko lovsko 
društvo s svojim splošnim aktom omeji število članov: 

- če celotna površina nižinskega lovišča ne dosega 50 ha lovne 
površine na enega člana; 
- če celotna površina srednjegorskega lovišča ne dosega 75 ha 
lovne površine na enega člana; 
- če celotna površina visokogorskega lovišča ne dosega 100 ha 
lovne površine na enega člana. 

Omejitve pri sprejemu ne veljajo za prosilca, ki ima v lovišču najmanj 
10 ha kmetijskega ali gozdnega zemljišča. 

44. člen 

Oseba, ki ji je lovsko društvo zavrnilo sprejem v članstvo ali ji v 
treh mesecih ni odgovorilo za zahtevo za sprejem ali je bila s 
sklepom lovskega društva izključena iz njenega članstva, lahko 
vloži v 30 dneh po sprejemu sklepa o zavrnitvi ali izključitvi oziroma 
po izteku trimesečnega roka zahtevo, da o tem odloči arbitraža pri 
zvezi lovskih društev. 

45. člen 

Lovsko društvo je pravna oseba. 

Lovsko društvo se vpiše v register lovskih društev tiste lokalne 
skupnosti, kjer je sedež lovskega društva. 

Lovsko društvo mora v svojem splošnem aktu določiti postopek za 
razrešitev premoženjskih in drugih pravic in obveznosti lovskega 
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društva do tretjih oseb ter med lovskim društvom in njenimi člani v 
primerih prenehanja nadaljnjega obstoja lovskega društva. 

46. člen 

Vsaka lovska organizacija, ki upravlja z loviščem, mora imeti 
zagotovljena sredstva za poravnavo škode od divjadi. 

Višina zagotovljenih sredstev za prvi dve leti se realno oceni, po 
poteku te dobe pa mora dosegati dvakratni znesek izplačane škode 
v zadnjih dveh letih. 

Lovska organizacija za nastalo škodo odgovarja s svojim premo- 
ženjem. 

Del sredstev za poravnavo škode od divjadi združujejo lovske 
organizacije v lovsko gojitvenem območju oz. zvezi lovskih društev 
ter na območju republike. 

Višino prispevka, kriterije in način uporabe združenih sredstev 
določijo lovske organizacije s pismenim sporazumom. 

Lovske organizacije riziko izplačevanja odškodnin lahko zavarujejo 
pri zavarovalnici. 

47. člen 

Lovska društva se lahko združujejo v zveze lovskih organizacij. 

Lovska organizacija se vpiše v register, ki ga vodi občina, ki je 
ustanovila lovišča, ali je pristojna za lovišča v skladu s 28. členom 
tega zakona. 

VI. LOVSKO GOJITVENO OBMOČJE 

48. člen 

Lovsko gojitveno območje je prostorsko opredeljena površina, ki 
predstavlja ekološko zaokrožen in celovit življenjski prostor populacij 
najpomembnejših in najznačilnejših vrst divjadi tega predela. 

Lovsko gojitvena območja določa in spreminja Vlada Republike 
Slovenije na predlog lovskih organizacij in v soglasju s prizadetimi 
občinami. 

Lovsko gojitveno območje naj bo usklajeno z gozdno gospodarskim 
območjem. 

Sedež lovsko gojitvenega območja je na območnem Zavodu za 
gozdove. 

49. člen 

Za lovsko gojitveno območje se ustanovi sosvet za lovstvo: 

- 2 predstavnika kmetijskih in gozdnih posestnikov; 
-1 kmetijski strokovnjak; 
-1 gozdarski strokovnjak, ki ga imenuje območna enota Zavoda za 
gozdove; 
- 3 predstavniki lovskih organizacij iz območja; 
-1 predstavnik naravovarstvene organizacije; 
-1 predstavnik lokalne skupnosti iz območja. 

Predstavnike v sosvet za lovstvo Izvolijo oziroma imenujejo ustrezne 
organizacije s področja lovstva, kmetijstva, gozdarstva, varstva 
naravne in kulturne dediščine in lokalnih skupnosti. 

Sosvet za lovstvo sprejme poslovnik o svojem delu. 

Podrobnosti predpiše minister pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo. 

VII. NAČRTOVANJE 

50. člen 

Lovsko gojitvene načrte se izdela za lovsko gojitvena območja za 
dobo desetih let. 

Predlog načrta izdelajo lovske organizacije in ga uskladijo z Zavodom 
za gozdove in s predstavniki kmetijstva. Po tem, koje predlog ocenil 
lovski sosvet lovsko gojitvenega območja, ga potrdi republiški 
upravni organ, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo, po predhodnem 
pozitivnem mnenju predstavnikov kmetijstva in gozdarstva. 

Določila lovsko gojitvenega načrta so za koncesionarja obvezna. 

51. člen 

Na podlagi lovsko gojitvenega načrta območij lovske organizacije 
izdelajo letne plane gospodarjenja v lovišču. 

Letni plan se izdela za biološko leto, ki traja od 1. aprila do 31. 
marca. 

Letni plan vsebuje neposredne ukrepe, ki jih je upravljalec lovišča 
dolžan izvajati, predvsem: 

- opredeljeni plan odstrela vsake posamezne vrste divjadi v tem 
letu; 
- način preprečevanja škod od divjadi. 

VIII. LOV 

52. člen 

Lov divjadi obsega zasledovanje, odstrel in odlov divjadi, iskanje 
divjadi, pobiranje poginule divjadi ali njenih delov, kot so rogovje, 
koža in drugo. 

53. člen 

Divjad smejo loviti člani lovskih organizacij, strokovni delavci 
organizacij, ki uporabljajo lovišča ter drugi domači in tuji lovci - turisti 
pod pogoji določenimi s tem zakonom in z akti lovske organizacije. 

54. člen 

Prepovedano je loviti divjad na način ali s sredstvi s katerimi se 
divjad množično pokončuje. 

55. člen 

Divjad je dovoljeno loviti samo z lovskim strelnim orožjem in za 
posamezno vrsto divjadi ustreznimi lovskimi naboji. 

Vrsto in moč lovskega orožja ter moč nabojev, s katerimi se sme 
loviti posamezne vrste divjadi, določi republiški upravi organ pristojen 
za lovstvo. 

56. člen 

Brez sporazuma z lastnikom oziroma imetnikom zemljišča se po 
njivah, travnikih, vinogradih, vrtovih in intenzivnih kmetijskih nasadih 
ne sme loviti od 1. marca dokler niso pospravljeni pridelki. 

57. člen 

Iskanje ranjene divjadi preko meje lovišča uredijo lovske organizacije 
s posebnim sporazumom. 
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58. člen 

Za lov je prepovedana uporaba vseh strupov. 

S pastmi, ki divjad takoj usmrtijo, je dovoljeno loviti lisico, kuno 
zlatico in belico, pižmovko in polha. 

Republiški upravni organ, ki je pristojen za lovstvo, določi območja, 
kjer lov s pastmi ni dovoljen ali določi druge omejitve lova s pastmi. 

59. člen 

Lov na polha je dovoljen vsem državljanom pod pogoji, ki jih določa 
ta zakon in v skladu z ukrepi pristojnega organa lokalne skupnosti, 
ki določi pogoje lova. 

60. člen 

Prepovedano je: 

- loviti divjad v lovke, z zankami, mrežami, limnicami in omamnimi 
sredstvi; 
- šolati in preizkušati lovske pse na živi divjadi v ujetništvu; 
- loviti divjad ponoči, razen divjega prašiča in zveri; 
- loviti divjad s pomočjo baterije razen divjega prašiča; 
- loviti z motornimi vozili ali iz motornih vodnih ali zračnih plovil; 
- loviti divjad ob poplavah; 
- loviti divjad s pomočjo gramofonov in podobnih naprav, živih in 
umetnih vabnikov ali naprav, ki delujejo na podlagi infra ali laserskih 
žarkov in podobno; 
- hoditi in voziti se po tujem lovišču ter po javnih poteh in stezah s 
puško, če ta ni prazna in spravljena v toku oziroma prtljažniku; 
- streljati v gnezda na drevju; 
- loviti divjad v času gnezdenja ali polaganja mladičev. 

61. člen 

Iz sadovnjakov, drevesnic ter drugih površin za intenzivno gojitev 
kmetijskih kultur, če so ograjene z ograjo, ki preprečuje prehod 
parkljaste divjadi in zajca, sme lastnik ali imetnik takega zemljišča 
divjad pregnati. 

62. člen 

Lastnik oziroma imetnik zemljišča sme v svojem poslopju ali na 
dvorišču pokončati lisico in dihurja. 

Lastnik ali uživalec kmetijskega zemljišča, sme na svojem zemljišču 
pokončati divjega prašiča. 

IX. LOVSKO ČUVAJSKA SLUŽBA 

63. člen 

Lovska organizacija, ki upravlja lovišče, mora poskrbeti za lovsko 
čuvajsko službo tako, da je vse lovišče primerno nadzorovano. 

Lovsko čuvajsko službo opravljajo lovski čuvaji. 

Kadar opravlja svojo službo, je lovski čuvaj uradna oseba. 

Lovski čuvaj opravlja svojo službo v lovski obleki in mora nositi 
znak ter imeti izkaznico lovskega čuvaja. 

64. člen 

Pri opravljanju službe je lovski čuvaj pooblaščen legitimirati 
vsakogar, ki lovi ali se mudi v lovišču s pripravami za lov, z lovskim 
plenom ali se mudi v lovišču, če nima pravice lova. 

V primerih iz prejšnjega odstavka je na zahtevo lovskega čuvaja 
vsakdo dolžan pokazati lovsko izkaznico ter osebno ali drugo 
izkaznico, s katero dokazuje svojo istovetnost ali pravico do lova, 
kakor tudi omogočiti pregled plena in lovskih priprav. 

65. člen 

Lovski čuvaj je lahko vsak polnoletni državljan Republike Slovenije, 
ki ima orožni list in ki opravi izpit za lovskega čuvaja. 

66. člen 

Republiški upravni organ, pristojen za lovstvo, podrobneje določi 
naloge lovsko čuvajske službe ter program in način opravljanja izpitov 
za lovskega čuvaja. 

67. člen 

Pred prevzemom svoje dolžnosti poda lovski čuvaj slovesno izjavo 
pred predsednikom lokalne skupnosti, s katero se zaveže opravljati 
dolžnosti v skladu z zakonom. 

X. POVRAČILO ŠKODE 

68. člen 

Lovska organizacija, ki upravlja z loviščem, je dolžna preprečevati 
škode od divjadi s tem, da vzdržuje okolju primerno številčnost 
divjadi. 

69. člen 

Lastnik ali uporabnik kmetijskega ali gozdnega zemljišča je upravičen 
do povrnitve škode, povzročene od divjadi ali lova. 

70. člen 

Škoda od divjadi je delna ali popolna izguba pričakovanega donosa 
od kmetijske kulture, gozdnega sestoja ali nasada, ki gaje povzročila 
divjad z objedanjem, lupljenjem, ogrizanjem, lomljenjem ali drugačnim 
poškodovanjem rastlin, ter znižanje ali izguba vrednosti domače 
živali, ki jo je divjad poškodovala ali uničila. 

Škoda od lova pa je izguba donosa kmetijske kulture in vrednosti 
domačeživali, ki sojo pri izvrševanjeu lova povzročili lovci, gonjači 
ali drugi udeleženci lova in lovski psi. 

71. člen 

Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ni dolžan zavarovati kmetijskih 
kultur, razen drevesnic in intenzivnih sadovnjakov, ter vrtov ob hišah. 

72. člen 

Organizacija, ki upravlja lovišče, je dolžna poravnati škodo, 
povzročeno od divjadi ali lova. Škoda se poravna iz sredstev, 
pridobljenih iz gospodarjenja z divjadjo v lovišču. Če ta sredstva ne 
zadostujejo, so za škodo solidarno odgovorni vsi člani lovske 
organizacije. 

Lovska organizacija, ki upravlja lovišče, mora objaviti imena in 
naslove oseb, ki so pooblaščene sprejemati zahtevke za povračilo 
škode po divjadi in lovu. 

73. člen 

Škodo, ki jo je povzročila divjad, ki jo zakon ali drug pravni akt 
trajno ali začasno prepoveduje loviti, poravna ministrstvo, ki je 
pristojno za lovstvo, iz državnega proračuna. 
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74. člen 

Za škodo, povrzročeno na kmetijski kulturi, pripada oškodovancu 
odškodnina v vrednosti pričakovanega zrelega pridelka. Če je bila 
škoda povzročena kmalu po osnovanju kulture in jo je mogoče še 
pravočasno nadomestiti, da bi dala enakovreden pridelek, še v istem 
letu, pripada oškodovancu odškodnina v višini vseh stroškov dela 
in sredstev, ki so potrebna za nadomestitev. 

Za škodo, ki jo je divjad povzročila v gozdu, pripada oškodovancu 
odškodnina, ki jo določi gozdarski strokovnjak - sodni izvedene. 

75. člen 

Oškodovanec je dolžan od divjadi ali lova na kmetijski kulturi ali v 
gozdu povzročeno škodo prijaviti lovski organizaciji, v katere lovišču 
je škoda nastala v času, ki še dopušča ogled in ocenitev škode. Če 
med oškodovancem in lovsko organizacijo najpozneje po izteku 3 
dni ne pride do poravnave in če oškodovanec najpozneje v 8 dneh 
po poravnavi ne dobi odškodnine tudi izplačane, mora oškodovanec 
škodo z navedbo odškodninskega zahtevka čimprej prijaviti pisno 
občini, pri kateri je lovska organizacija vpisana v register. 

Oškodovanec mora zahtevek za povrnitev škode zaradi od divjadi 
poškodovane ali uničene domače živali vložiti na občini čimprej, 
najkasneje pa v 3 dneh od dneva, ko je škodo opazil, da bi še bilo 
mogoče ugotoviti, če je škodo povzročila divjad ali pa je nastala 
drugače. 

76. člen 

Občina imenuje za določeno dobo (3 ali 5 let) stalno tričlansko 
komisijo za ocenjevanje škod od dvijadi in lova. Komisijo vodi 
predsednik, ki mora biti nepristranska oseba, strokovno sposobna 
pravilno ocenjevati škode od divjadi in vsaj v glavnih obrisih poznati 
tudi problematiko divjadi in lovstva. Poleg predsednika mora biti 
imenovan tudi njegov namestnik, ki ga v primerih zadržanosti lahko 
enakovredno nadomešča. Imenovana morata biti tudi dva člana 
komisije izmed katerih enega predlaga lovstvo, drugega pa 
kmetovalci ter njuna namestnika, ki ju v primerih zadržanosti 
nadomeščata. 

77. člen 

Takoj po prejemu odškodninskega zahtevka za škodo na kmetijski 
kulturi, mora biti z njim seznanjen predsednik komisije za ocenjevanje 
škode, ki po preteku največ 3 dni napove ogled in cenitev škode. 
Na ogled in cenitev škode mora predsednik obvezno povabiti tudi 
oškodovanca in pooblaščenega predstavnika lovske organizacije. 
Če se eden izmed povabljenih ali tudi oba, ogleda in cenitve ne 
udeležita, to dela komisije ne zadrži. Predsednik komisije, kakor 
tudi oškodovanec in lovska organizacija, imajo pravico na cenitev 
škode povabiti izvedence ali strokovnjake, če menijo, da je to 
potrebno. 

Enako kot po prejemu odškodninskega zahtevka na kmetijski kulturi 
ravna predsednik po prejemu odškodninskega zahtevka v gozdu, le 
da obvesti tudi ustreznega gozdarskega strokovnjaka, ki mora do 
dneva ogleda in cenitve pripraviti za komisijo poročilo o škodi in 
oceno njene višine ter se cenitve obvezno udeležiti. Ker je v tem 
primeru potreben dogovor o najustreznejšem datumu cenitve, lahko 
od prejema obvestila o škodi do ogleda in cenitve poteče tudi več 
časa od treh dni, vendar ne več kot trideset dni. 

Po prejemu odškodninskega zahtevka za škodo, povzročeno od 
divjadi, na katero lov ni dovoljen ali zveri, katerih odstrel je omejen, 
mora predsednik komisije poleg lovske organizacije obvestiti tudi 
republiški upravni organ, ki je divjad zavaroval ali odstrel omejil in 
se z njim dogovoriti za datum ogleda in cenitve škode v času največ 
10 dni od prejema prijave. Če predstavniki republiškega upravnega 

organa oziroma od njega imenovana strokovna komisija na cenitev 
škode ne pride, jo tričlanska komisija za cenitev škode lahko oceni 
po lastni presoji In preudarku. 

Smiselno tretjemu odstavku ravna predsednik komisije za ocenje- 
vanje škod tudi v primerih izredno hudih škod od divjih prašičev, le 
da vtem primeru obvesti za lovskogojitveno območje pristojni upravni 
organ in se z njim dogovori za ogled in cenitev škode v roku do 10 
dni.Tudi v tem primeru opravi cenitev škode samo komisija občine, 
če se ogleda in cenitve predstavniki območja ne udeležijo. 

78. člen 

Komisija za ocenjevanje škode odloča o višini odškodninskega 
zahtevka na podlagi določil tega zakona in po nepristranski presoji 
stanja v naravi z večino glasov. V primerih iz 2., 3. in 4. odstavka 
prejšnjega člena pri oceni obvezno upošteva tudi dovolj utemeljeno 
strokovno mnenje ne cenitvi prisotnih izvedencev, oziroma njihova 
pisna mnenja, ki so jih predložili komisiji. 

O cenitvi mora biti sestavljen zapisnik z navedbo podatkov in 
naslovov vseh prisotnih in zapisanimi njihovimi mnenji in ocenami. 
Obvezno je v zapisniku navesti končno oceno komisije z višino 
zneska, na katerega je bila ocenjena škoda. 

79. člen 

Škoda mora biti poravnana v znesku, ki ga kot končno oceno 
komisije navaja zapisnik, najkasneje v 15 dneh od datuma cenitve. 
Če se kdorkoli od prizadetih z oceno komisije na strinja, lahko varstvo 
svojih pravic uveljavlja pri pristojnem sodišču po redni sodni poti. 
Vendar zahtevek na sodišče katerekoli izmed strank ne zadrži plačila 
odškodnine. 

80. člen 

Kdor povzroči škodo na divjadi z brezpravnim lovom ali na kakšen 
drugi protizakonit način, mora povrniti lovski organizaciji, ki upravlja 
z loviščem, škodo po odškodninskem ceniku, ki ga izda republiški 
upravni organ pristojen za lovstvo. 

XII. LOVSKA INŠPEKCIJA 

81. člen 

Lovska inšpekcija obsega nadzorstvo nad izvrševanjem določb tega 
zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov. 

V Republiki Sloveniji opravlja zadeve lovske inšpekcije republiški 
lovski inšpektor v republiškem upravnem organu pristojnem za 
lovstvo. 

82. člen 

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora je lovski inšpektor upravičen: 

1. Pregledovati lovsko gospodarske načrte in letne plane odstrela 
divjadi in ukrepov v okolju za lovskogojitveno območje in njihovo 
razdelitev na posamezna lovišča. 
2. Pregledovati letne plane lovišč in evidenco odštela divjadi ter del 
v okolju lovišča, poslovne knjige in druge listine ter akte organizacije, 
ki upravlja lovišča. 
3. Pregledovati vsa opravljena biotehniška in druga dela v lovišču, 
lovskotehnične naprave in objekte ter jih primerjati z deli predvidenimi 
v lovsko gospodarskem načrtu in letnih planih; 
4. Kontrolirati kako poteka izpolnjevanje letnih planov odstrela 
posameznih vrst divjadi v posameznih loviščih in predlagati lovskim 
društvom prerazporeditev plana odstrela. 
5. če ugotovi neupravičeno neizpolnjevanje plana odstrela in del v 
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lovišču, zahtevati od organizacije, ki upravlja lovišče, aa organizira 
izpolnitev plana odstrela in izvršitev del in kolikor ta zahteva ni 
izpolnjena, lovski inšpektor predlaga odvzem koncesije. 
6. Začasno ustaviti ali odrediti lov divjadi, če so za tak ukrep tehtni 
razlogi. 
7. Ustaviti vsa dejanja, ki niso v skladu s tem zakonom in na njegovi 
podlagi izdanimi predpisi do dokončne odločitve pristojnega organa. 
8. Odrediti v nujnih primerih, ko bi sicer nastala škoda za splošni 
interes, začasne ukrepe, da bi to škodo preprečil. 
9. Zaseči protipravno ulovljeno in brezpravno prilaščeno poginulo 
divjad ali njene dele in drugo brezpravno prilaščene proizvode iz 
lovišča ter sredstva in predmeta, s katerimi so bila storjena ta 
protipravna dejanja. 
10. Obveščati pristojne organe o opaženih nepravilnostih in zahtevati 
njihovo intervencijo, če nima sam te pravice. 
11. Kontrolirati preparatorje, če vodijo predpisano evidenco in če ne 
preparirajo vrste divjadi, na katere lov ni dovoljen, oziroma, če imajo 
za prepariranje teh vrst divjadi ustrezna dovoljenja. 
12. Zahtevati potrebna obvestila od odgovornih in drugih oseb kadar 
je to potrebno. 
13. Storiti kar je upravičen po zakonu ter drugih predpisih. 
14. Kontrolirati izvajanje koncesijskih pogodb. 

XIII. KAZENSKE DOLOČBE 

Lovska organizacija se kaznuje za gospodarski prestopek z denarno 
kaznijo od 300.000,00 do 500.000,00 SIT. 

1. Če lovi aii dovoli loviti divjad, ria katero je lov vse leto prepovedan 
(13. člen) 
2. če lovi ali dovoli loviti divjad, v času ko lov nanjo ni dovoljen (v 
lovopustu) (14. člen in na njegovi podlagi izdani predpisi). 
3. Če z gojenjem namenoma poveča številčnost posamezne ali več 
vrst divjadi do meje, ko začne divjad ogrožati druge sestavne dele 
svoje življenjske združbe, si s tem sama sebi krčiti življenjske 
možnosti in zato nazadovati po telesnem razvoju, zdravstvenem 
stanju in prirastku. 
4. Če lovi ali dovoli loviti divjad kljub prepovedi upravnega organa, 
pristojnega za lovstvo (1. odstavek 17. člena) 
5. Če v prosti naravi načrtno goji divje prašiče in ovira njih odstrel s 
postavljanjem kakršnih koli omejitev pri lovu. 
6. Če v prosto naravo vnese oziroma izpusti katerokoli vrsto 
neavtohtone divjadi (1. odstavek 19. člena). 
7. Če v prosto naravo vnese oziroma izpusti avtohtono vrsto divjadi, 
ki dotlej na območju ni živela, če za to nima dovoljenja pristojnega 
organa (2. odstavek 19. člena). 
8. Če iz ograjenega prostora (obore) ali umetnega vzrejališča izpusti 
v prosto naravo divjad, ne da bi bilo prej s pregledom pristojne 
veterinarske inšpekcije ugotovljeno in z izdajo ustreznega 
zdravstvenega spričevala potrjeno, da ta divjad nima bolezni, ki bi 
ogrožala zdravje ljudi, domačih živali ali divjadi (2. odstavek 19. 
člena). 
9. Če strokovna služba in njen strokovni sosvet ugotovita, da lovska 
organizacija ne opravlja z letnim planom za njeno lovišče določenih 
posegov med divjad z odstrelom in v okolju predvidenih ukrepov 
(52. člen). 
10. Če izroči lovišče ali njegov del v zakup (37. člen). 

Z denarno kaznijo od 30.000,00 do 50.000,00 SIT se kaznuje tudi 
odgovorna oseba lovske organizacije, ki stori gospodrski prestopek 
iz prejšnjega odstavka. 

84. člen 

Lovska organizacija se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 
100.000,00 do 200.000,00 SIT: 

1. Če o uplenjeni divjadi in delih v lovišču ne vodi predpisane evi- 
dence (8. člen, 2. odstavek 43. člena). 

2. Če pri odstrelu divjadi uvaja kakršne koli dodatne omejitve, ki 
niso predvidene v območnem lovskogospodaskem načrtu ali 
odobrene od pristojnega upravnega organa (2. odstavek 67. člena). 
3. Če zadržuje v ujetništvu avtohtono divjad, ne da bi za to imela 
predpisano dovoljenje (1. in 2. odstavek 23. člena). 
4. Če postavi oboro večjo od 20 ha brez soglasja pristojnega 
upravnega organa (1. odstavek 24. člena). 
5. Če dovoli osebi, ki še ni opravila lovskega izpita, loviti brez 
spremstva lovca, ki ima lovski izpit (1. in 2. odstavek 48. člena). 
6. Če lovi ali dovoli loviti divjad na prepovedan način in s 
prepovedanim sredstvom (1., 2. in 3. odstavek 50. in 53. člena). 
7. Če brez soglasja lastnika, uporabnika oziroma imetnika zemljišča, 
ki je na lovni površini lovišča, postavi na tem zemljišču lovski objekt 
ali napravo (58. člen). 
8. Če brez soglasja lastnika, uporabnika ali imetnika zemljišča 
organizira ali dovoli skupinski lov na zemljišču v času, ko to ni 
dovoljeno (52. člen). 
9. Če ne organizira lovskočuvajske službe ali je ne organizira na 
predpisani način (1. odstavek 69. člena). 
10. Če ne poravna škode od lova ali divjadi najkasneje v 15 dneh od 
prejema zapisnika komisijske ocenitve škode (1. odstavek 85. člena). 
11. Če ovira lovskega inšpektorja in mu onemogoča opravljanje 
inšpekcijskega nadzora (89. člen). 

Z denarno kaznijo od 6.000,00 do 20.000,00 SIT se kaznuje tudi 
odgovorna oseba lovske organizacije, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

85. člen 

Podjetje ali zavod se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 
200.000,00 do 500.000,00 SIT: 

1. Če postavi nad 20 ha veliko oboro, ne da bi za to imela predpisano 
soglasje pristojnega republiškega upravnega organa (1. odstavek 
24. člena). 
2. Če na zemljišču, ki ga upravlja in ki sodi v lovno površino, ne 
dovoli lovsko običajnih dejanj ali ukrepov, ki jih predvideva v tem 
okolju dolgoročni lovskogospodarski načrt lovskogojitvenega 
območja in na njegovi podlagi izdelani letni plani (40. člen in 43 
člen). 
3. Če uničuje ali poškoduje lovno tehnične naprave in dela opravljena 
v okolju za vzdrževanje naravnega ravnotežja med divjadjo in 
okoljem, ki jih je predpisal območni lovskogospodarski načrt in na 
njegovi podlagi izdelani letni plani gospodarjenja (40. člen in 43. 
člen). 
4. Če uničuje, poškoduje ali izključuje in onesposablja zavarovanje 
pred škodo od divjadi, ki jo je postavila lovska organizacija (1. in 2. 
odstavek 77. člena). 
5. Če ovira pri delu lovskega inšpektorja in mu onemogoča 
opravljanje inšpekcijskega nadzorstva (89. člen). 

Z denarno kaznijo od 20.000,00 do 50.000,00 SIT se kaznuje tudi 
odgovorna oseba delovne organizacije, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

86. člen 

Z denarno kaznijo od 20.000,00 do 50.000,00 SIT se za prekršek 
kaznuje posameznik: 

1. Če lovi divjad, ki je vse leto ni dovoljeno loviti (12. člen). 
2. Če lovi divjad v času, ko to ni dovoljeno (13. člen - predpis o 
lovnih dobah). 
3. Če uničuje in razdira legla ali gnezda, ali pobira jajca in mladiče iz 
gnezd ter prijema in si prilašča mladiče divjadi (19. člen in 5., 11. in 
12. alinea 53. člena). 
4. Če si brez plačila odškodnine prilasti divjad ali njen del (3. odstavek 
9. člena). 
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5. Če brez ustreznega dovoljenja sprejme v prepariranje vrsto divjadi, 
ki je ni dovoljeno loviti (2., 3. in 4. odstavek 25. člena). 
6. Če bolno, ranjeno ali težko poškodovano divjad ne reši trpljenja s 
strelom čimprej mogoče (27. člen). 
7. Če kot član lovske organizacije, strokovni delavec organizacije, 
ki upravlja lovišče ali kot lovski gost lovi divjad v nasprotju z 
zakonskimi določili in predpisi (54., 55., 56., 57., 59. in 61. člen). 

Za navedene prekrške se mu lahko izreče varnostni ukrep prepovedi 
rabe lovskega orožja za dobo enega do treh let. 

87. člen 

Z denarno kaznijo do 10.000,00 SIT se za prekršek kaznuje 
posameznik: 

1. Če namenoma vznemirja divjad (20. člen). 
2. Če brez dovoljenja pristojnega upravnega organa postavi oboro 
večjo od 20 ha (1. odstavek 18. člena). 
3. Če o živalih, ki jih je sprejel v prepariranje, ne vodi evidenčne 
knjige z vsemi predpisanimi podatki (26. člen). 
4. Če nima zaprtega ali privezanega psa, kadar to odredi pristojni 
občinski upravni organ. 
5. Če brez pisnega dovoljenja lastnika, uporabnika oziroma imetnika 
zemljišča na njem postavi lovno ali gojitveno napravo ali objekt. 
6. Če ovira lovskega čuvaja ali se mu upira pri opravljanju njegovih 
pooblastil (65. člen). 
7. Če uniči ali onesposobi zavarovanje proti škodi od divjadi. 
8. Če ovira lovskega inšpektorja ali mu onemogoči opravljanje 
inšpekcijskega nadzorstva (84. člen). 

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

88. člen 

Pogodbe o upravljanju lovišč, sklenjene do uveljavitve tega zakona, 
prenehajo veljati eno leto po uveljavitvi tega zakona. 

V šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona občine ustanovijo lovišča 
v skladu z določbami tega zakona. 

Po predhodnem razpisu občine izročijo lovišča v koncesijo lovskim 
organizacijam ob izteku roka iz prvega odstavka tega člena, v skladu 
z določbami tega zakona. 

89. člen 

Postopek za določitev lovskogojitvenih območij in postopek, katera 
javna strokovna služba bo na posameznem območju zadolžena za 
lovskogospodarsko načrtovanje na območju mora začeti najpozneje 
v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona. Začne ga republiški 
upravni organ, pristojen za lovstvo. 

90. člen 

Z dnem ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o varstvu, 
gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč (Uradni list SRS, št. 25/ 
76 in 29/86), razen 10. člena. 

Dokler ne bodo izdani izvršilni predpisi na podlagi določb tega zakona, 
se uporabljajo dosedanji izvršilni predpisi: 

1. Odlok o zavarovanju redkih ali ogroženihživalskih vrst ter njihovih 
razvojnih oblik (Uradni list SRS, št. 28/76). 
2. Odlok o določitvi lovskogojitvenih območij v SR Sloveniji (Uradni 
list SRS, št. 34/83). 
3. Pravilnik o lovskogospodarskih načrtih (Uradni list SRS, 
št. 7/87). 
4. Pravilnik o izdajanju trofejnega lista za trofeje divjadi (Uradni list 
SRS, št. 7/78). 
5. Pravilnik o organizaciji gojitveno-čuvajske službe ter o programu 
in načinu opravljanja izpitov za lovske čuvaje (Uradni list SRS, št. 
7/78). 
6. Odločba o vrsti in moči lovskega orožja in moči nabojev in teži 
krogel, s katerimi se sme ločiti posamezna vrsta divjadi (Uradni list 
SRS, št. 7/78). 
7. Odredba o odškodninskem ceniku za povračilo škode na divjadi 
(Uradni list RS, št./91) 
8. Odredba o območju v SR Sloveniji, na katerem je medved 
zaščiten (Uradni list SRS, št. 29/66). 

Predpisi iz prejšnjega odstavka morajo biti usklajeni s tem zakonom 
v roku šestih mesecev od njegove uveljavitve. 

91. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

1. V splošnih določbah so opredeljena temeljna načela (glej Uvod). 
V 5. členu je določeno, da ni dovoljeno niti znižati, niti povečati 
številčnosti divjadi do take mere, da bi bil ogrožen njen obstoj. 

Pravico lova imajo državljani Republike Slovenije. 

Minister, pristojen za lovstvo, je pooblaščen, da predpiše, katere 

prostoživeče živali se šteje za divjad. Neavtohtone vrste divjadi ni 
dovoljeno vmešati v lovišča. 

VIV. poglavju je urejeno oddajanje lovišč lovskim organizacijam. 
Od lovskih organizacij se zahteva, da imajo zagotovljena sredstva 
za odškodnine. Preprečevanje in povračilo škode je urejeno v X. 
poglavju. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0 

USTANOVITVI EVROPSKE KONFERENCE 

ZA MOLEKULARNO BIOLOGIJO 

(MUEKMB) 

- EPA 87 - II - 

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

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
USTANOVITVI EVROPSKE KONFERENCE ZA MOLEKU- 
LARNO BIOLOGIJO, 

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

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot njeni 
predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih teles 
sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve: 
- dr. Lojze MARINČEK, minister za znanost in tehnologijo; 
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

1.člen 

Ratificira se Sporazum o ustanovitvi Evropske konference za 
molekularno biologijo, ki je bil podpisan 13. februarja 1969 v Ženevi. 

2. člen 

Besedilo sporazuma se v angleškem izvirniku in slovenskem prevodu 
glasi: 

SPORAZUM O USTANOVITVI 
EVROPSKE KONFERENCE ZA 

MOLEKULARNO BIOLOGIJO 

Države pogodbenice tega sporazuma so se, ker se zavedajo 
pomembne vloge molekularne biologije pri napredovanju znanosti 
in blaginji človeštva, ker menijo, da je treba z medvladno akcijo 
dopolniti in okrepiti mednarodno sodelovanje, ki že poteka na tem 
področju, ker želijo razviti evropsko sodelovanje na področju 

molekularne biologije, zato da bi spodbujale dejavnosti, ki so 
posebnega znanstvenega pomena, ker upoštevajo, da je Evropska 
organizacija za molekularno biologijo (European Molecular Biology 
Organization - v nadaljevanju EMBO) sprejela tiste določbe tega 
sporazuma, ki se nanašajo nanjo, dogovorile, kot sledi: 

I. člen 
Ustanovitev konference 

Ustanovi se Evropska konferenca za molekularno biologijo, v 
nadaljevanju konferenca. 

II. člen 

1. Konferenca skrbi za sodelovanje med evropskimi državami pri 
temeljnih raziskavah v molekulami biologiji kot tudi na drugih področjih 
raziskav, ki so z njo tesno povezana. 

2. Splošni program, za uresničevanje katerega naj bi skrbela 
konferenca, na prvi stopnji obsega: 
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a) zagotovitev štipendij za strokovno usposabljanje, za predava- 
teljsko in raziskovalno delo, 
b) pomoč univerzam in drugim visokošolskim ustanovam, ki želijo 
sprejeti gostujoče profesorje, 
c) vzpostavitev programov za tečaje in organizacijo študijskih 
srečanj, usklajenih s programi univerz in drugih visokošolskih in 
znanstvenih ustanov. 

Konferenca izvedbo splošnega programa zaupa EMBO. 

Splošni program oziroma sredstva za njegovo izvedbo se lahko 
spremenijo na podlagi odločitve konference, ki jo soglasno sprejmejo 
članice, ki so prisotne in glasujejo. 

3. Projekti, ki jih konferenca prouči in so jih pripravljene izvesti samo 
nekatere članice, se imenujejo posebni projekti. Vsak poseben projekt 
odobri konferenca z dvotretjinsko večino članic, ki so prisotne in 
glasujejo. Izvedba posebnega projekta se določi s posebnim 
sporazumom med državljani, ki pri njem sodelujejo. Vsaka članica 
ima pravico sodelovati kadarkoli kasneje pri posebnem projektu, ki 
ježe bil odobren. 

III. člen 
Konferenca 

1. Članice konference so države pogodbenice tega sporazuma. 

2. Konferenca lahko s soglasnim sklepom članic, ki so prisotne in 
glasujejo, dovoli drugim evropskim državam kot tudi državam, ki so 
bistveno prispevale k delu EMBO od njene ustanovitve naprej, da 
postanejo članice tako, da pristopijo k temu sporazumu, ko začne 
veljati. 

3. Konferenca lahko s soglasnim sklepom članic, ki so prisotne in 
glasujejo, vzpostavi sodelovanje z državnimi nečlanicami, državnimi 
telesi ali mednarodnimi vladnimi ali nevladnimi organizacijami. FYxjoje 
takega sodelovanja opredeli konferenca s soglasnim sklepom članic, 
ki so prisotne in glasujejo, v vsakem primeru glede na okoliščine. 

IV. člen 
Postopek in naloge konference 

1. Konferenca se sestaja enkrat letno na rednem zasedanju. Lahko 
se sestane tudi na izrednem zasedanju na zahtevo dveh tretjin vseh 
članic. 

2. Vsako članico zastopata največ dva delegata, ki ju lahko spremljajo 
svetovalci. Konferenca izvoli predsednika in dva podpredsednika 
za mandat, ki traja do naslednjega rednega zasedanja. 

3. Konferenca: 

a) sprejema odločitve, potrebno za dosego cilja, predvidenega v II. 
členu, 
b) odloča o kraju zasedanja, 
c) je pooblaščena, da ima sklade in da sklepa pogodbe, 
d) sprejme svoj poslovnik, 
e) z dvotretjinsko večino članic, ki so prisotne in glasujejo, ustanovi 
tista pomožna telesa, ki se izkažejo za potrebna, 
f) potrjuje okvirni načrt za uresničevanje splošnega programa, 
omenjenega v drugem odstavku II. člena, in določi njegovo trajanje. 
Pri potrjevanju tega načrta konferenca s soglasnim sklepom članic, 
ki so prisotne in glasujejo, določi najvišji znesek obveznosti za to 
obdobje. Ta znesek se kasneje ne sme spreminjati, razen če se 
tako ne odloči konferenca s soglasnim sklepom članic, ki so prisotne 
in glasujejo, 
g) sprejema redni letni proračun z dvotretjinsko večino članic, ki so 
prisotne in glasujejo, in sprejema potrebne finančne določbe, 
h) potrjuje začasno oceno izdatkov za naslednji dve leti, 
i) se seznanja s posebnimi finančnimi določbami, ki se nanašajo na 

kateri koli posebni projekt, ki so ga predhodno sprejele tiste članice, 
ki pri njem sodelujejo, 
j) sprejema finančne predpise z dvotretjinsko večino članic, ki so 
prisotne in glasujejo, 
k) potrjuje in objavlja pregledani zaključni račun, 
I) potrjuje letno poročilo, ki ga predloži generalni sekretar. 

4. a) (i) Vsaka članica ima na konferenci en glas. 
(ii) Članica kljub temu ni upravičena do glasovanja o izvedbi 
posebnega projekta, razen če ni soglašala, da bo pri njem 
sodelovala. 
(iii) Države, ki so podpisale ta sporazum, a ga še niso 
ratificirale, sprejele ali odobrile, so lahko zastopane na 
konferenci in sodelujejo pri njenem delu brez pravice do 
glasovanja za obdobje dveh let po začetku veljavnosti tega 
sporazuma. 
(iv) Članica nima pravice do glasovanja na konferenci, če ni 
plačala svojih prispevkov za dve zaporedni obračunski leti. 

b) Razen če ni v tem sporazumu drugače določeno, se sklepi 
konference sprejemajo z večino članic, ki so prisotne in glasujejo. 
c) Za sklepčnost na katerem koli sestanku konference je potrebna 
prisotnost delegatov večine vseh članic. 

V. člen 
Generalni direktor 

1. Konferenca z dvotretjinsko večino vseh članic imenuje generalnega 
sekretarja za določeno časovno obdobje. Njegov mandat traja, dokler 
ni imenovan njegov naslednik. Generalni sekretar pomaga 
predsedniku konference in ohranja kontinuiteto delovanja med 
zasedanji. Lahko ukrepa tako, kot je potrebno za vodenje tekočega 
delovanja konference. 

2. Generalni sekretar predloži konferenci: 

a) osnutek okvirnega načrta, naveden v točki f) tretjega odstavka 
IV. člena, 
b) redni proračun in začasno oceno, predvidena v točkah g) in h) 
tretjega odstavka IV. člena, 
c) posebne finančne določbe za vsak poseben projekt v skladu s 
točko i) tretjega odstavka IV. člena, 
d) pregledani zaključni račun in letno poročilo, določena v skladu s 
točkama k) in I) tretjega odstavka IV. člena. 

3. Pri opravljanju svojih nalog generalni sekretar uporablja storitve 
EMBO. 

VI. člen 
Proračun 

1. Letni redni proračun za naslednje obračunsko leto od 1. januarja 
do 31. decembra, ki prikazuje tako izdatke, nastale zaradi 
uresničevanja splošnega programa, kot tudi tiste, ki se nanašajo na 
delovanje konference, skupaj z ocenjenim prihodkom predloži 
generalni sekretar konferenci najkasneje do 1. oktobra vsako leto. 

2. Izdatke rednega proračuna krijejo: 

a) finančni prispevki članic, 
b) kakršna koli darila članic poleg njihovih finančnih prispevkov pod 
pogojem, da so v skladu z nameni konference, 
c) vsi drugi viri. zlasti darila zasebnih organizacij ali posameznikov, 
kar predhodno odobri konferenca z dvotretjinsko večino članic, ki 
so prisotne in glasujejo. 

VII. člen 
Prispevki in pregled računov 

1. Vsaka članica prispeva tako k izdatkom, ki nastanejo zaradi 
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uresničevanja splošnega programa, kot tudi k tistim, ki se nanašajo 
na delovanje konference, v skladu z lestvico, o kateri vsaka tri leta 
odloča konferenca z dvotretjinsko večino vseh članic in temelji na 
povprečnem neto narodnem dohodku ob stroškovnem faktorju vsake 
članice za zadnja tri predhodna leta, za katera so na voljo statistični 
podatki. 

2. Konferenca lahko z dvotretjinsko večino vseh članic odloči, da 
upošteva kakršne koli posebne okoliščine, ki vplivajo na članico, in 
da ustrezno spremeni njen prispevek. Pri uporabi te določbe izraz 
"posebne okoliščine" vključuje zlasti položaj, kjer je narodni dohodek 
na prebivalca države članice manjši od zneska, ki ga konferenca 
določi z dvotretjinsko večino. 

3. Če država postane pogodbenica sporazuma ali pa to preneha 
biti, se spremeni lestvica prispevkov, omenjena v prvem odstavku. 
Nova lestvica začne veljati od začetka naslednjega obračunskega 
leta. 

4. Generalni sekretar uradno obvesti članice o znesku njihovega 
prispevka v obračunskih enotah, ki pomenijo težo 0,88867088 grama 
čistega zlata, in o datumih, ko ga je treba plačati. 

5. Generalni sekretar podrobno vodi poslovne knjige prihodkov in 
odhodkov. Konferenca imenuje revizorje, da pregledajo njen zaključni 
račun in v skladu s finančnimi predpisi pregledajo zaključni račun 
EMBO. Generalni sekretar in EMBO zagotovita revizorjem vse 
potrebne informacije in pomoč za opravljanje njihovih dolžnosti. 

VIII. člen 
Reševanje sporov 

Kakršen koli spor med članicama ali več članicami glede razlage ali 
uporabe tega sporazuma, ki se ne reši s pomočjo konference, se 
predloži na zahtevo katere koli sprte strani Mednarodnemu sodišču, 
razen če se prizadete članice v razumnem roku ne dogovorijo o 
drugačnem načinu reševanja. 

IX. člen 
Amandmaji 

1. Ta sporazum se lahko dopolni ali spremeni, kadar to zahtevata 
najmanj dve tretjini vseh članic. 

2. Predlog amandmaja se uvrsti na dnevni red rednega zasedanja 
takoj po deponiranju predloga pri generalnem sekretarju. Tak predlog 
se lahko obravnava tudi na izrednem zasedanju. 

3. Vsak amandma k temu sporazumu morajo soglasno sprejeti vse 
članice konference, tako da svoje sprejetje pisno uradno sporočijo 
švicarski vladi. 

4. Amandmaji začnejo veljati 30 dni po deponiranju zadnje pisne 
notifikacije o sprejetju. 

X. člen 
Razpustitev konference 

Razen če se članice drugače ne dogovorijo o razpustitvi konference, 
se generalnemu sekretarju zaupajo vsa vprašanja, povezana z 
razpustitvijo konference. Razen če konferenca ne določi drugače, 
se presežek razdeli med članice v sorazmerju s prispevki, ki so jih 
plačale od dneva, ko so postale pogodbenice tega sporazuma. 
Morebitni primanjkljaj krijejo članice v Istem sorazmerju, kot je bilo 
tisto, po katerem so bili za tekoče obračunsko leto odmerjeni 
prispevki. 

XI. člen 
Končne določbe 

1. Ta sporazum je odprt za podpis državam, ki so ga sestavile. 

2.Ta sporazum je treba ratificirati, sprejeti ali odobriti. Ustrezne listine 
se deponirajo pri švicarski vladi. 

3. Vsaka država, ki ni podpisnica tega sporazuma, lahko pristopi k 
njemu pod pogojem, da izpolnjuje določbe drugega odstavka III. 
člena. Listine o pristopu se deponirajo pri švicarski vladi. 

4. a) Ta sporazum začne veljati, ko ga ratificira, sprejme ali odobri 
večina držav, ki so ga sestavile, in pod pogojem, da skupni prispevki 
teh držav pomenijo vsaj 70 % skupne vsote prispevkov, prikazanih 
v lestvici, priloženi temu sporazumu. 
b) Za vsako drugo državo, ki sporazum podpiše ali k njemu pristopi, 
začne sporazum veljati na dan deponiranja njene listine o ratifikaciji, 
sprejetju, odobritvi ali pristopu. 
c)Ta sporazum v začetku velja pet let. Najmanj eno leto pred iztekom 
tega obdobja se konferenca sestane z namenom, da se z 
dvotretjinsko večino vseh članic odloči, da bodisi podaljša sporazum 
brez sprememb ali ga dopolni ali spremeni ali pa da preneha evropsko 
sodelovanje na področju molekularne biologije v okviru tega 
sporazuma. 

i 
5. Potem ko je ta sporazum veljal pet let, ga lahko država pogodbe- 
nica sporazuma odpove z ustrezno notifikacijo švicarski vladi. Taka 
odpoved začne veljati: 

a) ob koncu tekočega obračunskega leta, če je bila notifikacija dana 
med prvimi devetimi meseci tega obračunskega leta, 
b) ob koncu naslednjega obračunskega leta, če je bila notifikacija 
dana v zadnjih treh mesecih tekočega obračunskega leta. 

6. Če članica ne izpolni svojih obveznosti po tem sporazumu, se ji 
članstvo lahko odvzame s sklepom konference, ki se sprejme z 
dvotretjinsko večino vseh članic. Tak sklep generalni sekretar uradno 
sporoči državam, ki sporazum podpišejo ali k njemu pristopijo. 

7. Švicarska vlada uradno obvesti države, ki sporazum podpišejo 
ali k njemu pristopijo, o: 

a) vseh podpisih, 
b) deponiranju vseh listin o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu, 
c) začetku veljavnosti tega sporazuma 
d) vseh pisnih sprejetjih, ki so bila uradno sporočena na podlagi 
tretjega odstavka IX. člena, 
e) začetku veljavnosti vsakega amandmaja in 
f) kakršno koli odpovedi, ki je bila uradno sporočena v skladu s 
petim odstavkom XI. člena. 

8. Švicarska vlada po začetku veljavnosti tega sporazuma ta 
sporazum registrira pri generalnem sekretarju Združenih narodov v 
skladu s 102. členom Ustanovne listine Združenih narodov. 

XII. člen 
Predhodne določbe 

1. Za obdobje od začetka veljavnosti sporazuma do naslednjega 
31. decembra konferenca sprejme proračunske aranžmaje in izdatki 
se krijejo z deleži, določenimi za države članice v skladu z 
odstavkoma, ki sledita. 

2. Države pogodbenice sporazuma ob začetku njegove veljavnosti 
In države, ki lahko postanejo pogodbenice do naslednjega 31. 
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decembra, skupaj krijejo vse izdatke, predvidene v začasnih 
proračunskih aranžmajih, ki jih konferenca lahko sprejme v skladu 
s prvim odstavkom tega člena. 

3. Deleži držav, na katere se nanaša drugi odstavek zgoraj, se 
določijo na- začasni podlagi glede na potrebo in v skladu s prvim 
odstavkom VII. člena. Ob izteku obdohia, navedenega v prvem 
odstavku zgoraj, se stroški dokončno razdelijo med temi državami 
na podlagi dejanskih izdatkov. Vsako placiio neke države, ki je večje 
od njenega tako ugotovljenega dokončnega deleža, se ji piše v dobro. 

V POTRDITEV TEGA so pravilno pooblaščeni podpisniki podpisali 
ta sporazum. 

Sestavljeno v Ženevi 13. februarja 196 9 v angleškem, francoskem 
in nemškem jeziku, s tem, da so vsa bosedila enako verodostojna, 
v enem samem izvirniku, ki se deponira v arhivu švicarske vlade, 
ki pošlje overjene kopije vsem državam, ki ta sporazum podpišejo 
in k njemu pristopijo. 

PRILOGA K SPORAZUMU, S KATERIM SE USTANAVLJA 
EVROPSKA KONFERENCA ZA MOLEKULARNO 
BIOLOGIJO 

Lestvica prispevkov, ki io ie sestavil CERN za leto 1967 
na podlagi povprečnih narodnih dohodkov od 1962-1964 

Ta lestvica je dana izključno za posebne namene točke a) četrtega 
odstavka XI. člena. Na noben način ne vpliva na odločitve o 
prihodnjih lestvicah prispevkov, ki jih bo Konferenca morala sprejeti 

v skladu s prvim odstavkom VII. člena. 

O/ /o 
Avstrija 1,87 
Belgija >rT1 3,51 
Danska 2,02 
Zvezna republika Nemčija 22,96 
Francija 19,06 
Grčija 1,16 
Italija 11,08 
Nizozemska 3,82 
Norveška 1,39 
Španija 4,26 
Švedska 3,96 
švica 3,07 
Združeno kraljestvo Velike Britanije 21,84 
in Severne Irske   

100,00 

3. člen 

Za izvajanje tega sporazuma skrbi Ministrstvo za znanost in 
tehnologijo. 

4. člen 

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

i 

54 



OBRAZLOŽITEV 

Molekularna biologija ima pomembno vlogo za napredek znanosti 
in s tem tudi za povečanje splošne blaginje človeštva. Mednarodna 
organizacija Evropska konferenca za molekularno biologijo je bila 
ustanovljena leta 1969 z namenom, da s pomočjo medvladnega 
sodelovanja pospeši in izpopolni že obstoječe mednarodno 
sodelovanje na strokovnem področju molekularne biologije in na 
sorodnih ter mejnih področjih. Članstvo v EMBC omogoča predvsem 
uporabo štipendij za podimplomsko in postdoktorsko izobraževanje 
s področij biokemije, molekularne biologije in biotehnologije. 
Slovenski znanstveniki, predvsem raziskovalci z Instituta "Jožef 
Štefan" so si že vrsto let prizadevali vzpostaviti strokovne stike z 
organizacijo ter jih tudi formalizirati, vendar do jeseni 1994 s strani 
organizacije ni bilo pozitivnega odziva. Po preliminarnem zagotovilu 
o interesu za sodelovanje z organizacijo in za izpolnjevanje pogojev 
sodelovanja je EMBC na svojem 26. rednem zasedanju£8. junija 
1995 sprejela sklep, da Slovenijo povabi, naj ratificira Sporazum o 
ustanovitvi Evropske konference za molekularno biologijo. 

Evropska konferenca za molekularno biologijo je bila ustanovljena 
13. februarja 1969 s ciljem, da bi zagotavljala sodelovanje med 
evropskimi državami na področju bazičnih raziskav v molekulami 
biologiji kot tudi na strokovno tesno povezanih področjih, predvsem 
v biokemiji in biotehnologiji. S sporazumom o ustanovitvi organizacije 
programi Konference EMBC združujejo kot države članice Avstrijo, 
Belgijo, Dansko, Finsko, Francijo, Nemčijo, Grčijo, Madžarsko, 
Islandijo, irsko, Izrael, Italijo, Nizozemsko, Norveško, Portugalsko, 
Španijo, Švedsko, Švico, Turčijo in Veliko Britanijo. Sedež organizacije 
je v Heideibergu v Nemčiji, sporazum o ustanovitvi konference pa 
je deponiran pri švicarski vladi v Bernu. 

Dejavnosti Konference se delijo v splošen program, za izvajanje 
katerega Konferenca pooblašča Evropsko organizacijo za 
molekularno biologijo EMBO, in na program posebnih projektov, za 
izvedbo katerega je pooblaščena samo Konferenca in ki zahteva 
sklenitev posebnih dogovorov med sodelujočimi državami za 
posamezne projekte. 

Splošni program EMBC vključuje naslednje oblike sodelovanja: 

- zagotovitev štipendij za strokovno usposabljanje, za predavateljsko 
in za raziskovalno delo; 
- pomoč univerzam in drugim visokošolskim institucijam, ki so 
pripravljene sprejeti gostujoče profesorje; 
■ vzpostavitev programov, tečajev in študijskih srečanj, koordinirano 

s programi univerz in drugih visokošolskih in izobraževalnih institucij. 

Ob soglasju držav članic lahko Konferenca vzpostavi tudi 
sodelovanje z državami, ki niso članice Konference, z nacionalnimi 
telesi in z medvladnimi ter nevladnimi organizacijami. Konferenca 
zahteva od vsake države članice soglasje, da bo izpolnjevala 
naslednje pogoje za članstvo: 

■ da bo plačevala v konvertibilni valuti določeno letno kontribucijo; 
■ da bo zagotavljala prost pretok potovanj državljanom iz vseh držav 
članic EMBC; 
■ da bo zagotavljala znanstvenikom v svoji državi, da kandidirajo za 
štipendije EMBO in za udeležbo na mednarodnih srečanjih v 
organizaciji EMBC kot posamezniki, ne da bi postopek kandidiranja 
potekal s pomočjo akademije znanosti ali ministrstva. 

Konferenca se praviloma sestaja enkrat letno, vsako državo v njej 
zastopata dva delegata, kiju lahko spremljajo svetovalci. Konferenca 
izbere predsednika in dva podpredsednika ter imenuje generalnega 
sekretarja. Sedanji predsednik Konference je Dr. Carlos Martinez iz 
španskega Nacionalnega centra za biotehnologijo v Madridu. 

Izračun letnega prispevka Slovenije organizaciji bo pripravljen po 
metodologiji EMBC na podlagi statističnih podatkov OZN in CERN- 
a. Predviden letni prispevek Slovenije bo znašal 16.000. - DEM, s 
tem, da bo v prvih treh letih članstva zmanjšan za eno tretjino. 

Področje molekularne biologije in biotehnologije je prioritetnega 
pomena v sedanjih raziskovalnih programih v Sloveniji in v zaključni 
fazi priprave je tudi Zakon o biotehnologiji, ki bo urejal razmerja na 
področju genskih tehnologij. V koriščenje možnosti, katere bo nudilo 
članstvo v Evropski konferenci za molekularno biologijo se bo 
vključevala vrsta slovenskih raziskovalnih institucij s področja 
delovanja organizacije (Institut "Jožef Štefan", Kemijski inštitut, 
Inštitut za molekularno biologijo, Inštitut za biokemijo Medicinske 
fakultete, Biotehniška fakulteta). 

Predvideno je, da se bodo vložena sredstva v sodelovanje z EMBC 
Sloveniji večkratno povrnila v obliki štipendij za študij v tujini. 
Članstvo Slovenije v EMBC bo kandidatom oziroma njihovim 
institucijam omogočalo izbor evropskega laboratorija za 
izpopolnjevanje, ki ne bo opredeljen od države članice - posrednice 
za štipendijo, ampak bo predmet samostojnega izbora v skladu s 
potrebami po razvoju novih smeri v molekularni biologiji. 

« 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0 

SODELOVANJU HIEU REPURLIKU 

SLOVENIJO IN EVRUPSKIM CENTROM 

ZA SREUNJERUČNE VREMENSKE 

NAPOVEDI (MSECSVN) 

■ EPA 103 - II ■ 

Vlada Republike Slovneije je na 5. seji dne 27. marca 1997 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
SODELOVANJU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN 
EVROPSKIM CENTROM ZA SREDNJEROČNEVREMENSKE 
NAPOVEDI, 

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

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade 

Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot njeni 
predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih teles 
sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve; 
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor; 
- mag. Marko JURGELE, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
pri Ministrstvu za okolje in prostor; 
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

1. člen 

Ratificira se Sporazum o sodelovanju med Republiko Slovenijo in 
Evropskim centrom za srednjeročne vremenske napovedi, ki je bil 
sklenjen z izmenjavo pisem z dne 6. decembra 1996 in 16. januarja 
1997. 

2. člen 

Besedilo sporazuma se v angleškem izvirniku in slovenskem prevodu 
glasi: 

skladno z mednarodno meteorološko tradicijo sodelovati z Evropskim 
centrom za srednjeročne vremenske napovedi (v nadaljevanju 
Center), 

Center predlaga, da se s Slovenijo sklene sporazum o sodelovanju 
pod temi pogoji: 

l.člen 

Slovenija, ki se v celoti strinja s cilji Centra, kot jih določa 2. člen 
konvencije, daje po potrebi Centru na voljo vsa vremenska 
opazovanja, ki so jih opravile ali zbrale vladne agencije ali ustanove. 

6. december 1996 

Dr. Hrček, 

kot določa 3. člen Konvencije o ustanovitvi Evropskega centra za 
srednjeročne vremenske napovedi (v nadaljevanju konvencija), 

glede na to, da Republika Slovenija (v nadaljevanju Slovenija) želi 

2. člen 

Sloveniji se za njene potrebe na področju vremenskih napovedi 
brezplačno zagotovijo neekskluzivno dovoljenje in katere koli druge 
neekskluzivne pravice uporabe glede na pravice industrijske lastnine, 
računalniških programov in tehnoloških podatkov, ki izhajajo iz dela, 
ki se izvaja skladno s konvencijo, in ki pripadajo Centru. 
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3. člen 

Če se pogodbenici ne dogovorita drugače, se proizvodi, prejeti od 
Centra po pogojih tega sporazuma, ne smejo posredovati tretjim 
stranem (vladam nečlanicam ali zasebnikom) niti se ne smejo 
prodajati v komercialne namene. Slovenija bo upoštevala pravila in 
smernice, ki veljajo za širjenje rezultatov dela Centra in za širjenje 
proizvodov Centra, ki jih je sprejel Svet Centra in veljajo za države 
članice. 

4. člen 

Uporaba proizvodov, ki jih je Slovenija prejela od Centra pod pogoji 
tega sporazuma, na noben način ne obvezuje Centra. 

5. člen 

Rezultati študij in raziskav, predvideni v točkah a) in c) odstavka 1) 
2. člena, in podatki, ki so navedeni v točkah b) in d) odstavka 1) 2. 
člena konvencije, bodo na voljo Hidrometeorološkemu zavodu 
Slovenije v enaki obliki, kot jih prejemajo meteorološki uradi držav 
članic. 

6. člen 

Center ne krije nobenih stroškov v zvezi s pošiljanjem svojih 
meteoroloških podatkov v Slovenijo ali s postavitvijo ali 
vzdrževanjem telekomunikacijskih povezav med Centrom in 
Slovenijo. 

7. člen 

Slovenija ima dostop do naprav za usposabljanje v Centru po istem 
postopku za izbor, kot velja za države članice Centra. Center ne 
krije nobenih stroškov potovanja in dnevnic za kandidate za 
usposabljanje iz Slovenije. 

8. člen 

Letni prispevek Slovenije je polovica prispevka, ki bi ga Slovenija 
morala plačati po določbah odstavka 1)13. člena konvencije, če bi 
bila država članica. 

i) Letni prispevek Slovenije je polovica prispevka, ki bi ga Slovenija 
morala plačati po določbah odstavka 1)13. člena konvencije, če bi 
bila država članica. 
ii) Letni prispevek Slovenije Centru se plača v skladu z 12. in 13. 
členom konvencije. Polovica letnega prispevka se plača pred 20. 
januarjem, druga polovica pa pred 1. junijem ustreznega finančnega 
leta. 
iii) Če bi Slovenija ali Center zahteval posebne storitve, ki jih ta 
sporazum ne zajema, skleneta Slovenija in Center dodatni sporazum, 
ki določa pogoje in okoliščine uresničevanja, vrsto mogočega 
slovenskega prispevka in način plačila prejetih storitev. 

9. člen 

Ko ta sporazum začne veljati, Slovenija plača enkraten dodaten 
prispevek v višini 75.000 funtov. 

10. člen 

Če se Evropski center za srednjeročne vremenske napovedi in 
Slovenija tako dogovorita, se lahko enkratni dodatni prispevek, 
naveden v 9. členu, ponovno pregleda. 

11. člen 

i) Glede zastopanja na sestankih Sveta in njegovih svetovalnih 

odborov je Slovenija članica Svetovnega odbora sodelujočih držav 
(ACCS). 
ii) ACCS je vabljen, da ga na sestankih Sveta in njegovih svetovalnih 
odborov zastopa njegov predsedujoči. 

12. člen 

Vsi spori med pogodbenicama v zvezi z razlago ali uporabo določb 
tega ali katerih koli dodatnih in kasneje sklenjenih sporazumov, ki 
jih ni mogoče rešiti z neposrednimi pogajanji, se na zahtevo katere 
koli od sprtih pogodbenic predajo arbitraži. Arbitražni postopek mora 
biti v skladu z določbami, kot sledijo: 

i) Spor je predan razsodišču, ki je imenovano v skladu s prvim 
pododstavkom odstavka ii), razen če bi se strankama v sporu v 
treh mesecih uspelo dogovoriti o drugačni obliki rešitve spora. 
ii) V dveh mesecih po prejemu zahtevka, ki je omenjen v odstavku 
i), vsaka stranka v sporu določi enega člana razsodišča. Ta dva 
člana v dveh mesecih po določitvi drugega člana imenujeta tretjega 
člana, ki je predsednik razsodišča in ki ni državljan Slovenije. Če 
imenovanje katerega koli izmed treh članov razsodišča ni opravljeno 
v dogovorjenem roku, ga na zahtevo ene od pogodbenic imenuje 
predsednik Meddržavnega sodišča. 

Razsodišče sprejema odločitve z večino glasov. Njegove odločitve 
so za stranki v sporu obvezujoče. Vsaka stranka v sporu krije stroške 
za člana razsodišča, ki ga je imenovala, in tiste stroške, ki so 
povezani z njegovim zastopanjem v postopku pred razsodiščem. 
Vsaka stranka v sporu krije tudi enak delež stroškov za predsednika 
razsodišča in vse druge stroške, razen če razsodišče ne določi 
drugače. Razsodišče določi tudi druga pravila postopka. 

13. člen 

Ob oboroženem spopadu, ki bi prekinil zvezo med Centrom in 
Slovenijo ni nobena pogodbenica odgovorna za neizpolnitev 
obveznosti iz sporazuma. V tem primeru sta pogodbenici upravičeni 
do začasne prekinitve uresničevanja sporazuma, o čemer sme odlo- 
čiti ena pogodbenica sama ali se dogovoriti z drugo pogodbenico. 

14. člen 

i) Ta sporazum o sodelovanju preneha veljati z razpustitvijo Centra 
ali s pisno odpovedjo katere koli pogodbenice. 
ii) Če se pogodbenici ne dogovorita drugače, bo odpoved začela 
veljati konec drugega finančnega leta po tistem letu, v katerem je 
bila prejeta odpoved, in Slovenija bo v skladu z določbami 8. člena 
tega sporazuma obvezana prispevati k financiranju vseh obveznosti, 
sklenjenih s Centrom pred takšno odpovedjo. 

Če je predlagani sporazum za Slovenijo sprejemljiv, bi mi bilo v 
čast, da bi to pismo skupaj z vašim odgovorom sestavljajo sporazum 
med Evropskim centrom za srednjeročne vremenske napovedi in 
Republiko Slovenijo, ki začne veljati z dnem, ko je po diplomatski 
poti prejeto obvestilo, da so bile izpolnjene zahteve v zvezi z 
veljavnostjo sporazuma, ki jih določa zakonodaja Slovenije. 

Prejmite, dr. Hrček, izraze mojega najglobljega spoštovanja. 

David Burridge 
direktor 

Dr. Dušan Hrček 
direktor 
Hidrometeorološki zavod Slovenije 
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16. januar 1997 

G. Burridge, 

čast mi je potrditi prejem vašega pisma z dne 6. decembra 1996, ki 
glasi takole: 

"Kot določa 3. člen Konvencije o ustanovitvi Evropskega centra za 
srednjeročne vremenske napovedi (v nadaljevanju konvencija), 

glede na to, da Republika Slovenija (v nadaljevanju Slovenija) želi 
skladno z mednarodno meteorološko tradicijo sodelovati z Evropskim 
centrom za srednjeročne vremenske napovedi (v nadaljevanju 
Center), 

Center predlaga, da se s Slovenijo sklene sporazum o sodelovanju 
pod temi pogoji: 

1.člen 

Slovenija, ki se v celoti strinja s cilji Centra, kot jih določa 2. člen 
konvencije, daje po potrebi Centru na voljo vsa vremenska 
opazovanja, ki so jih opravile ali zbrale vladne agencije ali ustanove. 

2. člen 

Sloveniji se za njene potrebe na področju vremenskih napovedi 
brezplačno zagotovijo neekskluzivno dovoljenje in katere koli druge 
neekskluzivne pravice uporabe glede na pravice industrijske lastnine, 
računalniških programov in tehnoloških podatkov, ki izhajajo iz dela, 
ki se izvaja skladno s konvencijo, in ki pripadajo Centru. 

3. člen 

Če se pogodbenici ne dogovorita drugače, se proizvodi, prejeti od 
Centra po pogojih tega sporazuma, ne smejo posredovati tretjim 
stranem (vladam nečlanicam ali zasebnikom) niti se ne smejo 
prodajati v komercialne namene. Slovenija bo upoštevala pravila in 
smernice, ki veljajo za širjenje rezultatov dela Centra in za širjenje 
proizvodov Centra, ki jih je sprejel Svet Centra in veljajo za države 
članice. 

4. člen 

Uporaba proizvodov, ki jih je Slovenija prejela od Centra pod pogoji 
tega sporazuma, na noben način ne obvezuje Centra. 

5. člen 

Rezultati študij in raziskav, predvideni v točkah a) in c) odstavka 1) 
2. člena, in podatki, ki so navedeni v točkah b) in d) odstavka 1) 2. 
člena konvencije, bodo na voljo Hidrometeorološkemu zavodu 
Slovenije v enaki obliki, kot jih prejemajo meteorološki uradi držav 
članic. 

6. člen 

Center ne krije nobenih stroškov v zvezi s pošiljanjemn svojih 
meteoroloških podatkov v Slovenijo ali s postavitvijo ali vzdrževa- 
njem telekomunikacijskih povezav med Centrom in Slovenijo. 

7. člen 

Slovenija ima dostop do naprav za usposabljanje v Centru po istem 
postopku za izbor, kot velja za države članice Centra. Center ne 

krije nobenih stroškov potovanja in dnevnic za kandidate za usposa- 
bljanje iz Slovenije. 

8. člen 

Letni prispevek Slovenije je polovica prispevka, ki bi ga Slovenija 
morala plačati po določbah odstavka 1)13. člena konvencije, če bi 
bila država članica. 

I) Letni prispevek Slovenije je polovica prispevka, ki bi ga Slovenija 
morala plačati po določbah odstavka 1)13. člena konvencije, če bi 
bila država članica. 
ii) Letni prispevek Slovenije Centru se plača v skladu z 12. in 13. 
členom konvencije. Polovica letnega prispevka se plača pred 20. 
januarjem, druga polovica pa pred 1. junijem ustreznega finančnega 
leta. 
iii) Če bi Slovenija ali Center zahteval posebne storitve, ki jih ta 
sporazum ne zajema, skleneta Slovenija in Center dodatni sporazum, 
ki določa pogoje in okoliščine uresničevanja, vrsto mogočega 
slovenskega prispevka in način plačila prejetih storitev. 

9. člen 

Ko ta sporazum začne veljati, Slovenija plača enkraten dodaten 
prispevek v višini 75.000 funtov. 

10. člen 

Če se Evropski center za srednjeročne vremenske napovedi in 
Slovenija tako dogovorita, se lahko enkratni dodatni prispevek, 
naveden v 9. členu, ponovno pregleda. 

11. člen 

i) Glede zastopanja na sestankih Sveta in njegovih svetovalnih 
odborov je Slovenija članica Svetovnega odbora sodelujočih držav 
(ACCS). 
ii) ACCS je vabljen, da ga na sestankih Sveta in njegovih svetovalnih 
odborov zastopa njegov predsedujoči. 

12. člen 

Vsi spori med pogodbenicama v zvezi z razlago ali uporabo določb 
tega ali katerih koli dodatnih in kasneje sklenjenih sporazumov, ki 
jih ni mogoče rešiti z neposrednimi pogajanji, se na zahtevo katere 
koli od sprtih pogodbenic predajo arbitraži. Arbitražni postopek mora 
biti v skladu z določbami, kot sledijo: 

i) Spor je predan razsodišču, ki je imenovano v skladu s prvim 
pododstavkom odstavka ii), razen če bi se strankama v sporu v 
treh mesecih uspelo dogovoriti o drugačni obliki rešitve spora. 

ii) V dveh mesecih po prejemu zahtevka, ki je omenjen v odstavku 
i), vsaka stranka v sporu določi enega člana razsodišča. Ta dva 
člana v dveh mesecih po določitvi drugega člana imenujeta tretjega 
člana, ki je predsednik razsodišča in ki ni državljan Slovenije. Če 
imenovanje katerega koli izmed treh članov razsodišča ni opravljeno 
v dogovorjenem roku, ga na zahtevo ene od pogodbenic imenuje 
predsednik Meddržavnega sodišča. 

Razsodišče sprejema odločitve z večino glasov. Njegove odločitve 
so za stranki v sporu obvezujoče. Vsaka stranka v sporu krije stroške 
za člana razsodišča, ki ga je imenovala, in tiste stroške, ki so 
povezani z njegovim zastopanjem v postopku pred razsodiščem. 
Vsaka stranka v sporu krije tudi enak delež stroškov za predsednika 
razsodišča in vse druge stroške, razen če razsodišče ne določi 
drugače. Razsodišče določi tudi druga pravila postopka. 
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13. člen 

Ob oboroženem spopadu, ki bi prekinil zvezo med Centrom in 
Slovenijo, ni nobena pogodbenica odgovorna za neizpolnitev 
obveznosti iz sporazuma. V tem primeru sta pogodbenici upravičeni 
do začasne prekinitve uresničevanja sporazuma, o čemer sme 
odločiti ena pogodbenica sama ali se dogovoriti z drugo pogodbenico. 

14. člen 

i) Ta sporazum o sodelovanju preneha veljati z razpustitvijo Centra 
ali s pisno odpovedjo katere koli pogodbenice. 
ii) Če se pogodbenici ne dogovorita drugače, bo odpoved začela 
veljati konec drugega finančnega leta po tistem letu, v katerem je 
bila prejeta odpoved, in Slovenija bo v skladu z določbami 8. člena 
tega sporazuma obvezana prispevati k financiranju vseh obveznosti, 
sklenjenih s Centrom pred takšno odpovedjo. 

Če je predlagani sporazum za Slovenijo sprejemljiv, bi mi bilo v 
čas, da bi to pismo skupaj z vašim odgovorom sestavljalo sporazum 
med Evropskim centrom za srednjeročne vremenske napovedi in 
Republiko Slovenijo, ki začne veljati z dnem, ko je po diplomatski 
poti prejeto obvestilo, da so bile izpolnjene zahteve v zvezi z 
veljavnostjo sporazuma, ki jih določa zakonodaja Slovenije. 

Prejmite, dr. Hrček, izraze mojega najglobljega spoštovanja." 

Čast mi je sporočiti vam, da se Vlada Republike Slovenije strinja z 
zgoraj navedenim in zato vaše pismo z dne 6. decembra 1996 skupaj 
s tem odgovorom, sestavlja sporazum med Centrom za srednjeročne 
vremenske napovedi in Republiko Slovenijo, ki začne veljati z dnem, 
ko je po diplomatski poti prejeto obvestilo, da so bile izpolnjene 
zahteve v zvezi z veljavnostjo sporazuma, ki jih določa zakonodaja 
moje države. 

Prejmite, g. Burridge, izraze mojega najglobljega spoštovanja 

Dušan Hrček 
direktor 

David Burridge 
direktor Evropskega centra za srednjeročne 
vremenske napovedi 
Shinfield Park, 
Reading, Berkshire 
RG2 9AX EN G LAN D 

3. člen 

Za izvajanje tega sporazuma skrbi Ministrstvo za okolje in prostor - 
Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, v sodelovanju z 
Ministrstvom za zunanje zadeve. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Republika Slovenija je država z izredno klimatsko raznolikostjo. 
Napoved vremena je v takih razmerah precej zahtevna in različna 
od regije do regije. Hidrometeorološki zavod R Slovenije (HMZ), je 
leta 1990 začel uvajati princip regionalnega pristopa do zbiranja 
podatkov in distribucije podatkov in prognoz uporabnikom. Modelske 
napovedi so osnova za prognostično službo. Prognostične podatke, 
ki so izračunani na podlagi globalnega modela, bo dobival HMZ od 
Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi (ECMVVF) 
na osnovi sklenjenega sporazuma o sodelovanju. 

Bivša SFRJ je bila ustanovna članica ECMVVF in je 26. decembra 
1974 ratificirala Konvencijo o ustanovitvi ECMVVF in protokol o 
privilegijih in imunitetah ECMVVF, kista bila podpisana 10. oktobra 
1973 v Bruslju. Ft> razpadu bivše SFRJ ECMVVF ni pristal na članstvo 
novonastalih držav na podlagi nasledstva (RS je z aktom o notifikaciji 
nasledstva 1992 notranjepravno nasledila konvencijo s protokolom, 
vendar nasledstva mednarodnopravno ni mogla uveljaviti). 

Svet Centra, ki deluje v skladu s politiko vodilnih članic Evropske 
unije, je decembra 1994 odobril sklenitev sporazuma o sodelovanju 
z R Slovenijo. Tovrstne sporazume ECMVVF sklepa na podlagi 3. 
člena konvencije, z državami nečlanicami. Sodelovanje je 
pogojevano s pripravljenostjo plačila ustreznega dela pristojbin za 
tekoče leto in tudi plačilo ustreznega dela zapadlih obveznosti. 

S sklenitvijo tega sporazuma, se nadaljuje kontinuiteta sodelovanja 
RS z ECMVVF, pod pogoji naštetimi v sporazumu. Republika 
Slovenija bo ECMVVF pošiljala podatke opazovalne mreže in 
sprejemala modelske napovedi in ostala gradiva. Izvedba 
računalniške komunikacije med centroma je obveznost države 
Slovenije. Sporazum o sodelovanju z ECMVVF, državi ne nudi pravice 
glasovati o usmeritvi Centra, vendar pa ima na razpolago vse 
proizvode, zagotovljeno je izobraževanje brez plačila kotizacij in 
sodelovanje v tehničnem svetu Centra. 

Celoten prispevek R Slovenije ECMVVF je vsota prispevka za 
manjkajoča leta in prispevka za tekoče leto. Višina zaostalega 
prispevka je ocenjena tako, da se upoštevajo vsa plačila bivše 
Jugoslavije v ustreznem deležu. Temu je dodan po istem ključu tudi 
prispevek za še neplačana leta v znesku 75.000 angleških funtov. 
Sodelovanje naše države na podlagi tega sporazuma upošteva, da 
je bila bivša Jugoslavija ustanovna članica ECMVVF in zato ni 
potrebno kriti stroškov dela ECMVVF centra od ustanovitve naprej. 

Enkraten dodaten prispevek iz 9. člena sporazuma bo poravnalo 
Ministrstvo za zunanje zadeve iz proračuna in tudi zagotavljalo 
plačila letnih prispevkov R Slovenije. 

poročevalec, št. 9 60 
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